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Executiv al C.C. al P.C.R.
Sub președinția tovarășu

lui Nicolae Ceausescu, se- 
ereiar general al Partidu
lui Comunist Român, vi
neri, 11 iulie, a avut loc 
ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței. Co
mitetul Politic Executiv a 
examinat Raportul cu privire la îmbunătățirea normelor și normativelor de stoc și de lichidare a stocurilor supra normative in anul 1986.

Pornind de Ia faptul că 
in diferite sectoare ale 
economiei se constată imo
bilizări nejustificate de 
mijloace materiale și fi
nanciare, Comitetul Po
litic Executiv a aprobat 
măsurile cuprinse în Ra
port privind dimensiona
rea judicioasă a normelor 
și normativelor de stoc 
ia materiile prime și ma
teriale, producția neter
minată și produse finite 
și limitarea lor la strictul 
necesar, pentru întărirea, 
pe această bază, a auto- 
gestiunii și autofinanțării, 
a gospodăririi cu înaltă e- 
ficiență și răspundere a 
tuturor resurselor materi
ale și bănești ale țării.

finind seama de noile 
normative și norme de stoc 
— care se vor aplica în- 
cepînd cu trimestrul III 
1986 — și de situația sto
curilor existente la înce
putul semestrului II al 

' acestui an, s-au prevăzut 
‘ programe concrete, pe fie

care ramură economică și 
minister în parte, cu ter
mene precise de aplicare, 
în vederea lichidării în 
cît mai șcurt timp a sto

Depășiri la principalii 
indicatori de planȘi la încheierea primei decade a lunii iulie, colectivul de oameni ai muncii de la IPSRUEEM Petroșani se prezintă cu rezultate deosebite în activitatea de producție, venind în sprijinul muncii din subteran.Din datele furnizate de economistul Adrian Todor, din cadrul compartimentului de planificare al întreprinderii, reținem : la producția marfă’ sporul înregistrat se cifrează la 170 000 lei, iar la piese de schimb la 82 000 lei. In această perioadă, au fost fabricați cu 36 stîlpi hidraulici mai mult < decît era planificat,- iar la mașini și utilaje miniere depășirea față de plan se ridică la 2 tone.

curilor supranormative a- 
tît la producția internă cit 
și Ia cea pentru export.

Prin măsurile stabilite se 
asigură reducerea cu circa 
50 Ia sută a volumului to
tal al stocurilor din . in
dustrie.

In vederea preîntîmpi- 
nării formării de stocuri 
supranormative și, prin 
aceasta, a imobilizării u- 
nor resurse materiale și 
bănești, s-a stabilit ca în 
v iitor eliberarea materi
ilor prime și materialelor 
necesare producției, pre
cum și a fondurilor finan
ciare să se facă numai 
pentru produsele Ia care 
este asigurată desfacerea, 
pe bază de contracte, la 
intern și export.

S-a hoțărît, de aseme
nea, să se elaboreze nor
me și normative de stoc, 
precum și măsuri de li
chidare a stocurilor supra
normative din rețeaua co
merțului interior, în ve
derea evitării imobiliză
rii și deprecierii mărfuri
lor destinate aprovizio
nării populației.

Comitetul Politic Execu
tiv a cerut Comitetului de 
Stat al Planificării, Minis
terului Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Contro
lului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe, Ministerului Fi
nanțelor și băncilor finan
țatoare să acționeze cu 
fermitate, împreună cu mi
nisterele și centralele in
dustriale, pentru buna a- 
provizionare tehnico-ma- 
terială a unităților econo
mice, pe bâza noilor nor
mative și norme aprobate, 
pentru livrarea ritmică, 
corespunzător contrac

Sînt succese repurtate de brigada condusă de Nicolae Borbely (SSH Vulcan), de meseriașii- secției reparații electrice (coordonată de maistru! Ștefan Chezari) șî formația de la atelierul PRAM (secția service), îndrumată de Aurelian Sera- frincean.De subliniat faptul că aceste rezultate’ au fost obținute prin încadrarea în consumurile specifice de materiale pe unitatea de produs, la unele sortimente nivelul acestora situ- îndu-se sub indicii planificați. In acest mod, s-au realizat importante economii de materiale, ceea ce a condus la înregis-i trărea unor cheltuieli mai mici la mia' de lei pro - ducțîe marfă, (Gh.O.) 

telor Ia export și la in
tern, a produselor finite, 
pentru realizarea încasă
rilor prevăzute și asigura
rea resurselor de autofi
nanțare.

S-a hotărît, totodată, ca 
guvernul să analizeze lu
nar situația aprovizionării 
tchnico-materiale și a 
stocurilor din economie, 
luind toate măsurile pen
tru a asigura respectarea 
strictă a normelor de con
sum și de stocuri stabilite.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat, apoi, Raportul privind planul ele finanțare a activității e- conomico-sociale pe baza autoconducerii și autoges- țiunii, pe luna iulie 1986.

A fost subliniată impor
tanța acestui plan, elabo
rat din inițiativa și sub 
conducerea directă a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptu
irea măsurilor aprobate de 
recenta Plenară ă C.C. al 
P.C.R. privind perfecționa
rea sistemului de finanța
re și creditare a activită
ții economice și a norma
tivelor economico-f inanci- 
are.

Planul de finanțare a 
fost întocmit în conformi
tate cu măsurile de per
fecționare â organizării 
producției și a muncii, pe 
baza normativelor econo- 
mico-financiare stabilite. 
Fundamentat pe obiecti
vele planului național li
nie, planul de finanțare are 
că indicatori de bază pro
ducția contractată atît la

(Continuare în pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 2-a)

Repere ale arhitecturii moderne în reședința municipiului. Imagine din fru
mosul cartier Petroșani-Nord.

Foto: A! TATAR,

ANUL VIUL, NR. 10 520

I. M. Lupeni
„Trimestrul acesta este 
hotărîtor pentru noi“Minusurile de producție, pe care le înregistrează sectorul III al . minei Lupeni se datorează, între altele, faptului ..că un abataj de mare capacitate (amplasat în stratul 4, panoul. 5—6) a ajuns, pe. neaștep-\ tate, la un bloc de piatră. In orice caz, roca a „retezat", cu 50 de metri mai înainte, decît se sconta, felia de cărbune — pierzîn- du-se, în felul acesta, a-, proape 1000 de tone de cărbune zilnic.Soluția ? Ea este deja: în derulare. Paralel cu extragerea producției din singurul frontal în funcțiune (în panoul 2, felia 3), eforturile sînt concentra

SIMBATĂ, 12 IULIE 1986

te spre deschiderea, cil mai repede, în devans față de programul inițial’, a unei noi mari capacități. Este vorba de echiparea cu un complex mecanizat de înalt randament a panoului 0—1. In această privință, am asistat la un adevărat „stat major" al sectorului, în care s-a analizat stadiul acestei ample și importante lucrări. Concluziile sînt dătătoare de optimism. Tehnicianul Petra Bugheș, adjunctul șefului de sector, consideră că ritmul de
C.T. DIACONU
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I. M. Dîlja
Condiții optime 

pentru creșterea 
producțieiMinerii sectorului H ele* la l.M. Dîlja au încheiâț primul trimestru al anului cu lin plus de 5000 tone de cărbune la producția fizica. Luna iunie a fost încheiată cu un plus de 451 de tone, dar plusul acumulat de lă începutul auuiui nu a crescut, așa cum era firesc — dimpotrivă, a fost diminuat la numai 400 de tone la sfîr- șitul primului semestru. Aceasta ca urmare a faptului că în lunile aprilie și mai sarcinile de plan nu au fost realizate cu 1500 și, respectiv, 3600 tone. de cărbune. Pornind de la ci-fre’e amintite, am purtat, zilele trecute, un dialog cu ing. Dumitru Oprea*, șeful sectorului, despre perspectivele care se întrevăd pentru semestrul II. ăl linului'— Faptul că în cea de a doua jumătate a lunii iunie ne-am' depășit ritmic sarcinile de plan, reușind să recuperăm integral minusul înregistrat în primele 15 zile și să extragem peste sarcinile de. plan ale lunii 451 tone de cărbune ne-a mobilizat la maximum, astfel îneît în primele zile ale funii iulie am extras peste prevederi aproape 300 tone de cărbune. In. consecință, putem spune că am început destul de' bine această lună și deci semestrul II.

Gheorghe BOȚEA ' 
(Continuare în pag. a 2-a)Bilanțul după prima decadădin semestrul al Il-lea impune

Mobilizare 
sarcinilor

la nivelul 
economiceDebutul celui cTe-al doilea semestru al anului nu este prea promițător în ce privește producția 'Uni- . taților miniere ale Combinatului minier „Valea Jiului". Analiza acestei prime decade pune în evidență persistența acelorași lipsuri în .desfășurarea activității, carențe care au drept efect nereal izarea preliminarului pe cele 10 zile ale lunii iulie.Este drept, dacă ar fi să comparăm rezultatele celei dintîi decade din iunie cu cele înregistrate la finele decadei încheiate ... din- iulie, este de consemnat o creștere a cantității . de cărbune extras din sub-.' teran și livrat. Pe întreg combinatul, proporția a-

ceasta este mai mare dar cifra, de aproape jumătate de procent, este semnificativă. o nu este semnificativă, chiar dacă planul zilnic al lunii a crescut cu. 112 ntr sînt concludente ceste creșteri pentru bilitățile unităților ere, care, împreună, . „„ au depășit, în perioada pe care o analizăm, „granița1* a 30 000 de tone de cărbune livrat zilnic,; în coride ci-

tone; a- posi- mini- . nu
dițiile cînd sarcinile plan, în 24 de ore, se frează la 31811 tone.Care, este, în mare, tuația pe unități care, deci, ar fi resursele

C. TOMESCU

si- și
(Continuare în pag. a 2-a)
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Reperele muncii unui colectiv harnic— „Ritm și calitate" este doar una dintre devizele sub care acționează colectivul nostru, ține să ne spună, încă de la începutul discuției, maistrul principal Ioan Spafiu, șeful, atelierului TH din Paroșeni.Să detaliem, pentru cei 93 de ai muncii din ritm înseamnă rea, zi de zi, a sarcinilor de plan,, rezultatul, la sfârșitul , primului semeș- - tru, fiind îndeplinirea în proporție de 100 la sută a indicatorului de plan la armături de’ mină și obținerea unui spor de 4 200 000 lei Ța țevi flan- șate.’In ce privește calitatea, aceasta faptul că aici găsi un lucru, mîntuială, Că trează potrivit

piului „lasă, că din a- vion nu se vede". Neîn- registrarea vreunei , reclamați! de la beneficiari, plus solicitarea armăturilor TH de
Ian, 
glie 
mă,Ion nuclee de muncă^închegate care, la nivelul

losif Vracea, Gheor- Radu, Francisc Stra- Alexandru Enescu și Vamvu — formează bine
așadar : oameni atelier, realiza-

semnifică.nufăcutnu se vei delu-princi-

însemnări de reporter

parteneri externi constituie temeiul că, alături de realizarea planului, indicatorul de calitate stă permanent în atenția colectivului. Dar . cine formează acest colectiv?— Cele șapte brigăzi de lucru, ne explică Dumitru Tudor, ru! organizației constituite din tori serioși, care știu vor, conduse de bine pregătiți nai — și aș dori amintesc pe toți : tantin Burduja,

maistrul secreta- de bază, munci- ce oameni profesio- să-i Cons- Titi Co-

atelierului, se prezintă ca un colectiv omogen, cu experiență în muncă. Demne de reținut aceste două aprecieri făcute de maistrul Tudor : „omogen și cu experiență". Omogen pentru că mai toți — fie că e vorba.de sudorii Ion Pană, Gheorghe Apostol, macaragiul Lenke Kiss sau lăcătușii Viorel Pruteanu și Ion Șuță —■ lucrează aici încă. de. la înființarea a- telierului,. Experiență, pentru că, pas cu pas, s-a ajuns. la diversificarea

producției de armătul i de mină și țevi flanșate, nomenclatorul de fabricație cuprinzînd, în prezent, armături TH 5, 5special. (>, GDM. 11 Uri- cani etc. sau țevi i’lanșa- te debitate la tipul de 57, 76. 108. 159, 168, 219 mm și lista ar putea continua.— Experiență mai te însenina și efortul tru în mecanizarea f it< lor . o ți le ișudorul orga- sindi-
poa- n os-di-lu-crU, precizează Virgil Dumjtrică, nizator de grupă cală. Să luăm ca exemplu aceste două rampe cu role pentru introducerea materialului la mașina de îndoit. Ideea â fost venită de la Ion Toader, Tibe- riu Pater și Adrian Zar-

Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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vilgita de partid

In dezbaterea comuniștilor 
Realizarea planului 

la reparațiile de vagoaneRecent, in cadrul adună
rii generale a organizației de partid de la Atelierul 
de zonă C.F.R., s-a dezbătut în spirit critic și autocritic modul în care comuniștii, întregul colectiv de oameni ai muncii , s-au preocupat de îndeplinirea indicat >riloi ■ onomici pe semestrul I al anului. S-a despi ii f ( tul cs prin măsurile politico-organi- atoi e > tehni e niția e, planul la reparații curen
te la vagoanele de marfă 
a fost realizat în proporție 
de 124 la sută. Au fost reparate 5366 vagoane, cu aproape 1000 peste prevederi. Aceste realizări se datoresc preocupărilor ce le-au avut formațiile de lăcătuși și sudori pentru executarea Unor reparații de bună calitate și într-un termen scurt, folosind în mare măsură materiale recuperabile. Au fost reduse imobilizările de vagoane ce au intrat în reparații pe semestrul I cu 29 la sută. S-a apreciat și faptul că pentru toate vagoanele intrate în atelierul de zonă sînt luate măsuri, operative pentiu a li se executa lucrările necesare, excep- 
tînd pe cele care necesită Un volum mai mare lucrări și procurarea verselor materiale deficit fare. S-au evidențiat su* dorii Victor Anctiaș, Mi-

de di-

Reperele muncii unui colectiv harnic
(Urmare din pag. I)culea, trei dintre băieții noștri. Pînă acum cîteva luni, barele >SG se cărau „la epolet", adică cu u- mărul. Și, dacă facem, o socoteală — la 150 de armături sînt necesare cam 450 asemenea bare, care au intre 70 și J20 kg — vă dați seama de efortul fizic care trebuia depus la manipularea lor.— Din totalul operațiilor de fabricare a grinzilor TH, 85 la sută se fac mecanizat, precizează maistrul principal Spafiu Noi insă dorim să ajungem la 95 la sută.
AI.ȚI ADEPȚI 

AI LUI BACHUSPentru unii conducători auto tentația de a consuma băuturi alcoolice și de a da apoi bice cailor este prea mare. Spunem aceasta deoarece, și în șăptămîna în curs, a- genții de circulație au stăvilit la timp avîntul unor astfel de „curajoși". E vorba de șoferii amatori Mircea Ardelean, aflat la volanul autoturismului 2 SB 9116, și Lucian Pa- rasebiv. care conducea automobilul cu numărul de înmatriculare 6 MS 1786. In aceeași postură s-au aflat și profesioniștii Vasile Măciucă (31 HD 842). -și Alexandru Pop (21. SJ 202). Reținîndu-li-se permisele de conducere pen

hai Todesc și strungarul Voicu Ungur.In adunare au fost criticate și unele neajunsuri în activitatea colectivului. La recepțiile finale ce se efectuează de controlul tehnic de calitate, s-a a- rătat în cadrul dezbaterilor, la unele vagoane se . . onstat ’ • mi la cuplele de legătură nereglate corespunzător, tampoane cu șuruburi slăbite, 1 < ite»-ta i ‘te etc., ceea ce denotă insuficienta atenție în exe- cutatea unor lucrări care par de mai mică importanță.Pe marginea materialului prezentat, comuniștii Toma Bobeanu, Nicolad Nenu, Dumitru Simiones- cu, Ga'vrtlă Andrei, Virginia Gîrbea, Constantin Radu și Nicolae Colcer au făcut propuneri ce privesc mai buna aprovizionare tehnico-materială, calitatea pieselor de schimb și a sculelor necesare reparațiilor din atelier,j întărirea răspunderii față de calitatea reparațiilor. De asemenea, s-a insistat pentru întărirea ordinii și disciplinei, a. muncii de educație pe care trebuie s-o desfășoare cu răspundere b.o.b., toți comuniștii împreună cu organizații le de sindicat și U.T.C. în rîn- durile întregului colectiv.
Vasile COCHECI

Din cele spuse de șeful atelierului reținem că, pentru realizarea . a- cestui deziderat, se are în vedere instalarea linei mașini pentru confecționat grinzile armăturilor, în prezent operațiunea respectivă fă- cîndu-se pe aceeași mașină pe caro se execută și picioarele armăturii. In dotarea atelierului mai sînt prevăzute a intra o presă de calibrat inelele necesare la țevile flan- șate și o forjă încălzirea inelelor librare.Prin instalarea
pcntru la ca-acestor

tru o perioadă de timp, ei au prilejul de a inedita, în liniște, despre ce înseamnă a te urca la volan după ce ai fost în tovărășia lui Barbus.
t U MUSCA PE.» 

VOLAN...s-a simțit Gheorghe Momi ache, conducătorul autobasculantei 31 BV 8408, atunci cînd nu a oprit la semnul agentului de circulație fentativă eșuată, deoarece, ■ pînă la . urmă, tot a trebuit s-o facă. S-a stabilit atunci că numitul șofer Se afla într-o cursă pe care n-o putea, nicide

Secția de preparare a cuarțului de la Uricani. Aspect de muncă de ia 
banda de sortare a substanței minerale utile.

Trimestrul acesta este hotărîtor pentru noi"JV
(Urmare din pag I)montare este., satisfăcător, deși se poate face mai mult. Cele două brigăzi de pregătiri, .conduse de loan Pop și Dumitru Boboc, conlucrează eficient cu specialiștii de la echipa service a minei. Cadrele corn - plexului sînt introduse pe puțul Carolina, aduse intr-o cameră de montaj amplasată în apropierea vi - i torul ui front de lucru și apoi, poziționate. Se realizează, în felul acesta, cîte două cadre pe zi". Bătălia pentru a crește producția de cărbune impune, însă, un ritm mai rapid al acestor lucrări. „Ne concentrăm, cu toții, eforturile pentru a 

utilaje se prevede nu nu- creștere eonside- produe tivi tații ci și îmbună- continuare, a produselor. Iată, deci, cîteva repere din munca colectivului tinerilor de la atelierulTU din Paroșeni SSII Vulcan. Repere vizează realizarea mandamentelor cincinal: tinuă muncii, această bază, rea ritmică : de plan.

mai o rabilă muncii, tățirea, calității 
I

*

!
în

cum, s-o înscrie în foaia de parcurs a mașinii. Aviz, amatorilor. Ulciorul nu merge de multe ori la apă !
ATENȚIE !In ultimul timp, pe arterele de circulație ale municipiului nostru au fost semnalate numeroase cazuri ale unor conducători auto care uită să facă toaleta mașinilor atunci cînd circulă pe străzi. Reamintim că a da un aspect îngrijit mașinii constituie una din obligațiile șoferilor.

☆
Duminică, 13 iulie, este 

permisă circulația autotu
rismelor proprietate per
sonală înmatriculate sub 
număr FARA SOȚ.

calde va lu- combina fi și . ea deja, în a-

ajunge la montarea unui cadru pe schimb, sublinia inginerul Gheorghe Co- tormani, șeful sectorului. Pentru aceasta am optimizat traseele de transport,, am luat măsuri de folosire a unor dispozitive de mică mecanizare, care să grăbească ritmul, în așa fel încîț noua capacitate să . fie. pusă în funcțiune cît mai repede".La data investigației noastre, deja 30 de cadre Se . .af lau „pe poziție". Mai rămăseseră de adus și de . montat altele 60. Un cui arată ca, în data 21 iulie, complexul putea să fie gata de cru. Pînă atunci, utilajului va pregătită j ,cest scop, șe fac verificări și chiar modificările impuse de perfecționarea ei, în atelierul minei. Cu alte cuvinte, se lucrează repede, dar și bine, după un program minuțios gîhdit, pentru ca demarajul complexului să se facă sub semnul unor producții mari de cărbune.Dată fiind situația sectorului, noua capacitate este decisivă pentru redresa- r»a producției, pentru recuperarea minusului înregistrat pînă acum. „Prin calcule preliminare, scontăm pe cel puțin 1 000 de tone zilnic. Dar abatajul va ■ putea da chiar pînă la 1500 de tone în 24 de ore și
Mobilizare la nivelul sarcinilor economice
(Urmare din pag I)redresării activității generale în mineritul din Valea Jiului ? Mina Petrila persistă în „acumularea" minusurilor — în comparație cu primele zece zile ale lunii trecute avînd „un pasiv" mai mare cu 3200 de tone. Aceasta în condițiile în care prelimina* rul, pe întreaga decadă clin iulie a crescut cu doar 380 de tone. La fel, lamina Livezeni, unde, în termenii aceleiași comparații, minusul a fost, diminuat doar cu 700 de tone de cărbune. îngrijorătoare este situația de la mina Uricani : aici, de la un plus de 386 de tone, la prima decadă din iunie, s-a trecut la un minus de

sîntem hotărîți ca, prin* tr-o bună aprovizionare a frontului de lucru, prin evacuarea ritmică a. cantităților de cărbune tăiate de combină, prin acțiunea de prevenire a defecțiunilor tehnice să îl aducem la acest nivel". Precizarea aparține șefului de sector, care subliniază că, prin intrarea în funcțiune a acestui abataj de 1.60 de metri și cu o înaintare pe di recți i 300 de meti
trimestrul III devine hotă
rîtor în bătălia pentru re
cuperarea minusului în
registrat de sector în pri
ma parte a anului.Odată încheiate lucrările. de pornire a acestui abataj, atenția se va îndrepta. ni se precizează, către accelerarea - deschiderii unei . noi capacități, care va deveni „operațională" în a doua jumătate a trimestrului. In orice caz, în septembrie se va intra eu o lungime de front de 400 de metri. „A- eeasta ne va permite ca, pînă la sfîrșitul anului, sectorul nostru să recupereze integral minusul înregistrat pînă acum și chiar să încheie cu o producție suplimentară". A- firmația inginerului Gheorghe Cotormani celași timp, și a posibilității lui de muncă, angajament pe minerii sînt hotărîți îl îndeplinească.

este, în a- o evaluare colectivu- dar șicare

3202 tone, 'după prima decadă din iulie.Uh reviriment îmbucurător, dar care, totuși, nu a .atins nivelul sarcinilor planificate, Se consemnează la întreprinderile miniere Aninoasa, Vulcan și Dîlja. Există, deci, posibilități, resurse care, puse în valoare la fiecare sector, la fiecare abataj, se pot concretiza într-un proces de creștere a producției.Radiografierea rezultatelor' obținute de fiecare mină în parte evidențiază 
o lipsă de ritmicitate a cantităților extrase. „Curba" producției este mult prea capricioasă, pentru ca acest lucru să nu ilustreze carențe de organizare a muncii, interven-

Condiții optime 
pentru creșterea 

producției
(Urmare din pag. I)Linia de front activă de care dispunem în . prezent este suficientă pentru realizarea ritmică a sarcinilor de plan în iulie și în continuare. Avem trei abataje frontale echipate cu stîlpi individuali și grinzi îngropate în vatră în plin, iar productivitatea muncii realizată de brigăzile conduse deGheorghe Matei, Anton Moldovan și Ludovic Varga este de 7,5 tone pe post; eu peste 390 kg cărbune pe post mai mult decît sarcina planificată. Aceste Sporuri de productivitate au fost obținute prin formarea corectă a tavanului de- rezistență și prin respectarea întocmai, . în toate abatajele frontale, a tehnologiei de lucru, astfel îneît să. nu avem surpări care să ducă la pierderi. de produc* ție. Totodată, în această lună dezechipăm un frontal cu brigada lui Gheorghe Aganici și echipăm altul, pe care îl vom pune în funcțiune la începutul lunii august,, reușind, în acest fel. să ne întregim linia de front,— Care este situația, la lucrările de pregătiri ?— Pentru â avea asigurată, în permanență, linia de front, lucrărilor de pregătiri le acordăm întreaga atenție. Pe pareursu primului semestru he-am realizat sarcinile de plan și la acest gen de lucrări. Au fost conturate noi panouri carg. urmează să 

fie echipate cu stîlpi individuali și grinzi îngropate în vatră și să intre în producție în acest semestru. De fapt am depășit sarcinile de plan la lucrările de pregătiri pe primul semestru eu 10 ml. Vom acorda și în conti
nuare aceeași atenție a- eeștor lucrări, căci numai astfel putem să asigurăm linia de front activă la nivelul sarcinilor planifi- 

, cate.

uno fact mbiec i, aflați, de fapt, sub controlul colectivelor de muncă respective. Pentru că nici zestrea tehnică și condițiile gcotectonice nu se pot schimba brusc de la o zi lă alta, de așa natură Incit să influențeze decisiv sc ide » a pi od icțlciConcluzia este clară: se impune o mai puternică mobilizare a colectivelor de muncă pentru realiza- re zilnică a i • min u- lui, a sarcinilor de plan. Exemplul Se află la înde- mîna tuturor: ortacii dela minele din Lonea șiParoșeni care încheie șlaceastă primă decadă acelui de-al doilea semestru cu Un plus de 489 . tone și, respectiv, 366 de tone.seriile de mecanic., miner și sudor.
CURSURI DE CALIFICARE. La I.M. Bărbăteni funcționează șase cursuri de calificare pentru me* seriile de miner, electrician, lăcătuș și . altele. Cursurile sînt urmate de aproape 150 de oameni ai muncii din întreprindere, Alți 60 de muncitori frecventează cursurile de policalificare, pentru me-

UN NOU BLOC DE LOCUINȚE. In orașul Petrila au început lucrările de construcție a unui nou bloc de locuințe. Este vorba de blocul 112, care de apartamente, în nouț cartier -Lucrările sînt de constructorii gada 20, Petrila Petroșani. (V,S.)
va avea 36 amplasat „Minerul", executate din bri- a A.C.M.ÎMBUNĂTĂȚIRI, riiărirea debilului di

mentare, în această săpta- mînă au fost create condiții îmbunătățite de alimentare cu apă rece și caldă a blocurilor Bl, B2 și B3 de pe bulevardul Victoriei, precum, și a celor de pe Aleea Viitorului, din Vulcan. Lucrările au fost executate de meseriașii din echipa condusă, de Pavel Bogotoy, de la IGCL Petroșani. In stadiu, avansat de execuție, ne informa ing. Nicolae, Ionașcu, directorul EGCl din loealita* te, se află și înlocuirea coloanelor de termoficare și

apă caldă aferente punctului termic nr. 4. Există condiții ca lucrările respective, executate de formația coordonată de A- lexandru Osnaga, din cadrul secției de exploatare din Vulcan, să se încheie la 20 iulie.ll ALTA. La punctul de oprire a trenurilor de lingă Uzina de preparare a cărbunelui Coroești. a fost amenajat un refugiu acoperit destinat călătorilor. Lucrarea a fost executată

de preparatori, , cu forțe proprii din materiale recuperatei Este de dorit ca o asemenea amenajare să fie realizată și la punctul de oprire din cartierul Aeroport, unde nu există, în prezent, decît peroane. prezent,
VA EVOLUA IN URMATO-DE lacumVREMEARUL INTERVAL TIMP ? O întrebarecare ne-a răspuns meteo* rologul de serviciu, Maria Șerban : „Avînd în vedere că maximele de ieri

din Petroșani și Paring au fost de 12 și 11 grade Celsius, jar Cerul a fost mai mult acoperit, apreciem că și în următoarele 24 de ore vremea va urma același curs : instabilitate,' < fiind posibile averse de ploaie, în special seara și noap-. tea", '
Rubrică realizată de 

Gh. OLTEANU

ro infopmom
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! Deviza colectivului I. C. S. Mixtă Vulcan
! TOTUL PENTRU OM, PENTRU CREȘTEREA 
! NIVELULUI SĂU DE TRAI

Aprovizionare ritmica 
și calitate în servire

înțeleaptă politică a partidului nostru, 
preocupările sale statornice pentru creș
terea nivelului de trai și de ridicare con
tinuă a calității vieții, necesitatea realiză
rii unui echilibru optim între sporirea po
tențialului economic al țării, al venituri
lor populației și punerea la dispoziția 
oamenilor muncii a unui fond de mărfuri 
în continuă creștere, înnoire și diversifi
care se regăsesc, în mod evident, și în 
sarcinile Planului național unic de dez

voltare economico-socială a țării, pe 
anul 1986, unde sînt stabilite și orientă
rile de bază și sarcini deosebit de im
portante privind organizarea unei bune 
aprovizionări a populației, modernizarea 
întregii activități comerciale și ridicarea 
calității servirii. Pe tema materializării 
acestor importante obiective în cadrul 
I.C.S. Mixtă Vulcan, am solicitat un in
terviu directorului întreprinderii, ec. IO
NII IIAMINESCU.— îndeplinirea sarcinilor, care revin, din aceste obiective, întreprinderii noastre, are o bază trainică în rezultatele economice pe care le-am obținut în cincinalul 1981—1985 și în primul semestru al a- nultii 1986. Numai în prima parte a acestui an planul de desfacere a fost depășit cu 5499 mii lei, Ia aprovizionare avem un plus de 4123 mii lei, la investiții ne-am depășit prevederile cu 712 mii lei, iar la beneficii plusul înregistrat s-a ridicat la 379 mii lei'

— Aceste rezultate nu 
au fost obținute fără e- 
forturi deosebite dîn 
partea colectivului în
treprinderii.Nici nu se putea altfel. Cum am fi putut obține desfaceri de mărfuri cu 13 61.3 mii lei în acest 

an, mai mult decît ta 
aceeași perioadă a anului trecut, dacă nu printr-0 preocupare intensă privind aprovizionarea ritmică a populației 7 In primul semestru au fost aduse, în afara contractelor e-

- .................... ....a.

Un amplu și mobilizator 
program de acțiuneDocumentele de o excepțională însemnătate pentru întreaga activitate eco- nomico-socială a țării, care s-au aflat pe ordinea de zi a Plenarei C.C. al P.C.R. din 23—24 iuniea.c., reprezintă pentru toți oamenii muncii din întreprinderea noastră un amplu' ți mobilizator program de acțiune îndreptat spre îmbunătățirea întregii activități a întreprinderii în condițiile a- ' pîicării, cu hoțărîre, , a principiului autocondu- cerH muncitorești și autor gestiunii economico-finan- ciare.Programul cu . privire la perfecționarea sistemului de finanțare și creditare a activității economice și a normativelor economi- co-financiare s-a prelucrat cu toți factorii de răspundere din întreprinderea noastră, stabilin- du-se, concret, măsuri care să ducă la reducerea continuă a stocurilor de mărfuri lent și greu vandabile, . la reducerea cheltuielilor de circulație și creșterea eficienței economice pe fiecare unitate de desfacere în parte. Reducerea imobilizărilor în stocuri de mărfuri; materiale și alte valori, este preocuparea permanentă a întregului colectiv de oameni ai muncii din întreprindere, colectiv care este ' conștient că numai astfel va putea întări autofinanțarea și va reduce creditele bancare. In felul acesta, la sfîrșitul semestrului I a.c. am realizat 

conomice, prin aprovizionare directă, mărfuri în valoare de 3250. mii lei. Am diversificat și modernizat formele de desfacere a mărfurilor. Am extins și permanentizat " comerțul stradal, care a ajuns . la 29 de puncte. In alimentația publică a crescut raportul dintre legume și carne consumată de la 4,1 kg (1985) la 4,6 kg (1986). S-a extins desfacerea preparatelor culinare eu consum pe loc și la domilfci- liu. Acordăm în continuare o atenție deosebită etalării, prezentării mărfurilor într-un mod cît mai estetic. Am permanentizat expozițiile și microexpo- zițiile de produse alimentare și alimentație publică.
— Un comerț modern 

și eficient presupune și 
o bogată bază tehnico- 
materială.— La ora actuală, I.C.S. Mixtă Vulcan dispune do o suprafață comercială de a- proăpe 17 000 mp, dublă față de anul 1980. In ultimii doi, ani au fost date in folosință noi unități corner- 

stocuri sub limita celor planificate cu 5 160 mii lei, reducere care a avut loc mai ales în sectorul ne- alimentar.
Importante rezultate s-au înregistrat în reducerea cheltuielilor de circulațieunde putem raporta economii de 205 mii lei, iăr beneficiul planificat a fost depășit cu 378 mii lei. .0 influență . pozitivă în realizarea indicatorilor de eficiență o are rabatul comercial care a fost depășit cu 757 mii lei pe seama activității, eficiente desfășurate în sectorul de a- limentație publică, care, deși deține o pondere de numai 12 lă sută din activitateacomercială realizează beneficii, peste plan, ce dețin, o pondere de 35 la sută din beneficiul total.In acest sector se urmăresc permanent programele de, măsuri cu privire la. diversificarea producției proprii și reducerea consumului de băuturi alcoolice, realizînd o creștere a eficienței economice, respectiv a rentabilității — de la an Ia an.Realizările obținute pe semestrul I a.c., confirmă pe deplin precuparea întregului colectiv pentru a- plicarea cu fermitate a mecanismului economido-f i- nanciar, pentru ca fiecare unitate comercială'să obțină p creștere continuă a eficienței și a rentabilității.

Maria URZICA, contabil șef 

claie: Complexul comercial de alimentație publică (cu interioare și estetică deosebite), piața agroali men tară, magazinele alimentare din cartierele Straja și Brazi și altele.
— Cele mai bune uni

tăți comerciale ?— Sînt multe, dar să încercăm să le nominalizăm pe cele mai bune dintre cele mai bune, pe cele care ș-au remarcat prin constanța realizărilor și calitatea servirii : în sectorul alimentar —-colectivele unităților nr. 10 (șefi de unitate Deliii I- van și Iuliana Tudorică), nr. 44 (Victoria Pali și Viorica Mate), nr. 47 (Minerva l’itiguș), nr. 56 (Maria Lupșa), nr. 58 (Dumitru Ștefone și Maria Mareș); în sectorul de â- llmentație publică — unitatea nr. 8 (Angliei Ivă- nuș și Ștefan •Nenadov), nr. 20, (Ioana Brădățan), nr. 42 (Maria Nenadov), nr. 64 (Victor Alstanei) ; . în sectorul nealimentar — unitatea nr. 12 (Luiza Moțaiănu), nr. 120 (Viorica Doică), nr. 135 (Veronica Altman), nr. 138 (O- Iivia Ivănuș), nr. 139 (Măria Oprea), nr. 145 (Elena ChiceanU) și nr. 150 (Măria Popescul.
La înălțimea exigențelor publicului consumator

și-a vreme, 1 co- e- de pu- Citeva aceste a- de des-anului a fost 800000 Lei. culinare depășirea 300 000 lei' nu este

Unitate modernă, într-o clădire impunătoare, care se armonizează cu peisajul urbanistic. Complexul comercial 'de alimentație publică din Vulcan cîștigat, în scurtă ■ ■ renumele de unitate merdală la înălțimea xigențelor . impuse blicul consumator. Cifre care susțin firmații : planul facere în prima jumătate a depășit cu La preparate des , ceva

Unitatea Foto-Muzica, unitate fruntașă a I.C.S. Mixtă Vulcan.

Magazinul „Unic" (condus de Delia Ivan și Iuliana Tudorică), unitate re
prezentativă a comerțului din V ulcan.

Solicitudinea— Am obținut în primul semestru al anului o depășire a sarcinilor de plan la desfacere de peste 120 000 lei. Ușor nu este, deși sîntem o unitate tip „Romarta", Numărul lucrătorilor comerciali, repartizați pe raioane, estede 6 — ne spunea zilele trecute șefa unității nr.150, „Romarta" — Maria Popescu.Am vizitat magazinul, am privit activitatea Lucrăto- rilbr comerciali. Totul „ca la carte", dar mai ales am remarcat că soli
citudinea lucrătoarelor față de dorințele cliențitor este la ea acasă. Cumpărătorii sînt bine primiți, îndrumați, sfătuiți, li se o- 
nefiresc ținînd cont de diversificarea sortimentală a meniurilor : 7—8 sortimente din pește, 4—5 din. pasăre, 6—7 ciorbe și supe, 8—10 feluri doi din preparate din carne de porc- și carne de vită. Alte amănunte despre aceste unități: 960 de .locuri (Bar de zi, Berărie, Cofetărie, Local clasici și Cafeă-exprcs): o dotare ’ în valoare de 13 000 000 lei (fără mijloacele fixe) ; mediu ambiant, rcconfortabil (un e- xemplu — fețele de masă-------------------- -- -----------------

la ea acasăferă produse similare celor pe care le doresc, dar care pentru moment lipsesc din unitate. Acesta este un „supliment de a- mabilitate" pentru că expunerea mărfurilor, modul lor de prezentare îți dau posibilitatea să-ți a- legi tot ce dorești.Ceea ce am dori să mai adăugăm este faptul eă șefa de unitate se preocupă permanent de aprovizionarea unității, cu cît mai multe sortimente, chiar dacă unele ies din profilul unității. Și încă un a- mănunt — lucrătorii comerciali sînt rotiți- de la un raion; La altul, pentru o cunoaștere mai bună a întregii activități comerciale a magazinului.
în fiecare salon au culoarea sau nuanțe. asemănătoare tapetului).Iar din.re cei care se străduiesc s'â satisfacă cele mai exigente gusturi ; ale consumatorilor îi amintim pe exigenții șefi de unitate An- ghel Ivănuș st Ștefan Nenadov, șefii de sală Ștefan Dana și Ion Neda, barmanii Rodica Raicu și Mariana Soceanu, ospătarii Ioana Radar, Elena Calda, Ioana Benea, Nicolae Crețu și bucătarul șef Elena Gabor.

Unitate 
exemplarăMagazinul „Unic", una dintre cele mai mari unități alimentare nu numai din Vulcan, ci și din Valea Jiului, este apreciat de locuitorii ora<>\ilui ca o unitate exemplară, datorită formelor moderne de prezentare și desfacere a mărfurilor, bunei aprovizionări, ordinii și curățeniei, dar mai ales solicitudinii de care dau dovadă lucrătorii ■ comerciali. Valoarea depășirilor pe a- cest an 1 000 000 lei. Delia Ivan, șefa unității ne dă și alte amănunte care ne pot forma o imagine despre activitatea acestei u- nități: „Zilnic realizăm vînzări, in medie de 100 000 lei cu mărfuri care au valori. începînd de la 25 de bani. Trec prin mîna lucrătorilor noștri cam 8 tone de preparate de carne pe lună, iar zilnic încărcăm și descărcăm 10 tone de marfă și ambalaj. La toate acestea .mai- trebuie adăugate 140 060 bucăți de ambalaje de sticlă. De fapt, vorbind de ambalajele de sticlă , vreatl. să spun că împreună, cu colegă mea Iuliana Tudorică sîntem foarte exigente cu lucrătoarele unității privind recuperarea acestor ambalaje. Primim -tot și tot timpul".Am încercat să aflăm de la șefa unității Care sînt cele mai bune lucrătoare din unitate și răspunsul a venit prompte „toate 23“. Urmărind cifrele amintite și vizuinii unitatea nici nu putem să nu-i dăm dreptate. Totul ne face să ne gîndini că locuitorii o- rașului nu aii greși t apreciind unitatea ca fiind c- xetnplară.

Pagină realizată de
Dorin CHETA

Firto: O. PĂR AIANU
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(Urmare din pag, 1> 
intern cît și la export, pro- 
ducția-marfă vîndută și 
încasată, precum și redu
cerea costurilor totale de 
producție și a cheltuielilor 
materiale.

Dimensionarea mijloace
lor circulante nece
sare îndeplinirii sar
cinilor ce revin unități
lor din planul național u- 
nic pe luna iulie asigură 
accelerarea proceselor de 
producție și desfacere, scur
tarea ciclurilor de fabri
cație, reducerea consumu
rilor de materiale și de 
muncă, îmbunătățirea a- 
provizionării tehnico-ma- 
teriale, întărirea discipli
nei contractuale, diminu- 
,șfea stocurilor de produse 
finite și a perioadei de 
încasare a producției fa
bricate.

Aprobînd planul de fi
nanțare a activității eco- 
nomico-sociale pe luna iu
lie, Comitetul Politic E- 
xecutiv a stabilit ca, în 
următoarele zile, Consi
liul de Miniștri să elabo
reze și să prezinte proiec
tul planului de finanțare 
pe baza autoconducerii și 
autogestiunii pentru luni
le august și septembrie 
a.c., în strictă corelare cu 
normativele economico- 
financiare, normele de 
stoc și de consum aproba
te.

Totodată, în scopul per
fecționării activității de 
urmărire a realizării ve
niturilor statului, al in
tensificării controlului a-

A

Vizita delegației 
Marii Adunări Naționale

în R. P.SOFIA 11 (Agerpres). — Un călduros schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășa Elena Ceaușescu, și tovarășul Todor Jivkov, secretar . general al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, a avut loc, la Sofia, cu prilejul primirii de către ’ tovarășul Gheorghi Atanasov, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, a delegației parlamentare române conduse dg Nicolae Giosan, pre-BEIRUT 11 (Agerpres).—Aviața israeliană a atacat, In seara de 10 iulie, tabăra de refugiați palestinieni de lâ Aine El Helwah, în apropierea orașului-port Saida, situat la 40 km de Beirut. Citind postul de radio „Vocea Libanului", agenția MEN relatează că bombardamentul a durat 20 de minute. Au fost folosite bombe eu explozie întîrziată, care au provocat incendii. De asemenea, rachete israeliene au atins și cartiere civile libaneze.Raidul a fost confirmat de un purtător de cuvînt israelian, care l-a prezentat ca o măsură de represalii față de o acțiune a unui grup de comando palestinian pe teritoriul Libanului.

supra folosirii resurselor 
materiale și bănești, al 
asigurării unei circulații 
monetare corespunzătoare, 
precum și pentru înfăptu
irea integrală a programu
lui de autoconducere și 
autoaprovizionare terito
rială, Consiliul de Miniș
tri va definitiva și îna
inta spre aprobare — pen
tru lunile iulie și august 
a.c. și. in continuare, tri
mestrial, cu defalcare pe 
luni — planul financiar 
centralizat al economiei 
naționale, precum și pla
nul de aprovizionare a 
populației și de prestări 
de servicii.

Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut ministere
lor, celorlalte organe cen
trale și locale, unităților 
productive ca, împreună pu 
organele de planificare, a- 
provizionare telinico-mate- 
rială, financiar-bancare și 
de prețuri, să ia toate 
măsurile ce se impun pen
tru încadrarea strictă în 
prevederile planului de 
finanțare a activității eco- 
nomico-sociale pe baza au
toconducerii și autogesti
unii. Totodată, s-a cerut 
Ministerului Finanțelor și 
unităților bancare să ac
ționeze cu liotărîre pen
tru utilizarea rațională și 
în conformitate cu planul 
de finanțare, cu normele și 
normativele aprobate, a 
tuturor resurselor mate»’ 
riale, de muncă și bănești, 
pentru accelerarea vite
zei de rotație a fondurilor

Bulgaria .ședințele Marii Adunări Naționale, care, la invitația Adunării Populare a R.P. Bulgaria, a efectuat o vizită oficială de prietenie în această țară.In cursul întrevederii a fost evidențiat rolul hotă- rîtor al întîlnirilor, devenite. tradiționale, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Toddr Jivkov, în dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre. A fost exprimată dorința de ă se întreprinde noi măsuri pentru lărgirea și diversificarea raporturilor economice, tehnieo-științifice, culturale și în alte domenii de interes comun.
Orientul MijlociuTEHERAN 11 (Agerpres). — Agenția IRNA informează că în urma continuării ofensivei în zona centrală a frontului, trupele iraniene au ocupat încă 20 kilometri pătrați din teritoriul irakian. Au fost distruse zece tancuri, iar aproximativ o mie de militari irakieni au fost scosi din luptă. Potrivit aceleiași surse, pierderile irakiene de la începerea ofensivei iraniene în zona Mehran, la 30 iunie, se ridică. în prezent, la 8 000 de morți și răniți. 1 400 de militari irakieni au căzut pi izonieiy.Aviația irakiană a bombardat o localitate din

C.C. al
ș, instaurarea unei disci
pline financiare desăvârșite, în administrarea și 
buna gospodărire a avu
ției naționale, a proprie
tății socialiste.

In cadrul ședinței, a fost 
prezentată o informare cu privire la vizita oficială de prietenie efectuată în țara noastră, în pe'rioada 23—26 iunie, de tovarășul Aristides Maria Pereira, secretar general al Partidului African al Independenței din Capul .Verde, președintele Republicii Capului Verde.

Aprobînd în unanimita
te rezultatele convorbiri
lor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul A- 
ristides Maria Pereira, Co
mitetul Politic Executiv a 
apreciat că vizita a dat 
expresie hotărîrii comu
ne de a întări în continua
re prietenia și colaborarea 
dintre România și Capul 
Verde, în interesul reci
proc al celor două popoa
re, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

Aprobînd în unanimita
te înțelegerile și documen
tele convenite cu prilejul 
vizitei, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsuri 
în vederea transpunerii 
lor în viață pentru extin
derea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Capului 
Verde.

In continuare, Comite
tul Politic Executiv a

Conferința internațională 
pentru independența NamibieiVIENA 11 (Agerpres). — La Viena s-au încheiat lucrările Conferinței internaționale pentru independența imediată a Namibiei, desfășurată sub auspiciile O.N.U. Au participat delegați din 128 de țări membre ale O.N.U., între care și România, precum și re-

STAGNARE ECONOMICĂ IN S.UA.WASIIINGTON 11 (A-gerpres). — Potrivit datelor unui document publicat la Washington de Comitetul economic comun al celor două camere ale Congresului Statelor Unite, recesiunea economică afectează în prezent majoritatea teritoriului american, 34 de state ale fe-provincia Ham. In rîndulpopulației s-au înregistrat victime.
☆BAGDAD 11 (Agerpres).— Un comunicat al comandamentului militar i- rakian informează că, în zona centrală a frontului, în regiunea Mehran, au , avut loc în continuare lupte grele. Armata irakiană a resprins o ofensivă declanșată de trupele iraniene, provocîndu-le pierderi serioase în oameni și tehnică de luptă. Un avion iranian de tip F-4 a fost do- borit de aviația irakiană, care șiju continuat, totodată, misiunile de bombardament asupra punctelor de concentrare ale armatei iraniene.

Politic P.C.R.
ascultat o informare privind vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, a efectuat-o în țara noastră, în perioada 2—6 iulie.

Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat că întil- 
nirca și convorbirile din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Zhao f'Ziyang se înscriu ca 
un nou moment impor
tant în evoluția bunelor 
relații româno-chincze, 
ilustrînd, încă o dată, ro
lul determinant al dialo
gului la nivel înalt în în
tărirea continuă a prieteni
ei și colaborării dintre 
partidele, țările și popoa
rele noastre.

Aprobînd întru totul re
zultatele vizitei, ale con
vorbirilor care au avut 
loc cu acest prilej, Comi
tetul Politic Executiv a 
cerut guvernului, minis
terelor, celorlalte organe 
centrale să ia toate măsu
rile ce se impun pentru 
înfăptuirea, în cele mai 
bune condiții, ă înțelege
rilor convenite, a obiecti
velor de colaborare pre
văzute, în interesul ambe
lor țări și popoare, al cau
zei generale a socialismu
lui și păcii.

Comitetul Politic Exe-' 
eutiv a soluționat, de ase
menea, probleme curen
te ale activității de partid 
și de stat.

prezentanți din partea a 68 de organizații neguver- namcntale și mișcări de eliberare. Conferința a â- doptat două documente finale — o declarație și un program de acțiune — în care este reafirmat dreptul inalienabil al poporului din Namibia la independența națională.
derației fiind sub efectele „unei perioade prelungite de stagnare", • transmite agenția United Press International. i. ’In aceste state trăiesc 58 la sută dintre americani care suportă consecințele situației economice dificile.Calamități în Fi li pineMANILA 11 (Agerpres). — Un nou bilanț dat publicității la Manila arată că în urma trecerii taifunului „Peggy" asupra regiunilor nordice ale Filipi- nelor, peste 70 de persoane și-au pierdut viața, numeroase altele au fost rănite, iar mai multe mii au rămas fără adăpost.In urma acestei situații, președintele țării, Corazon Aquino, a declarat starea de urgență în provinciile respective. Aici, revărsările de apă și vîntul, ce a suflat cu peste 175 km pe oră, au provocat mari pagube ' materiale, evaluate la 260 milioane pesos (.13 milioane dolari).

Realități social-economice 
din țări în curs de dezvoltare

Infre portul peruan la Pacific Nazca și portul fluvial Inapari, din departamentul Madre de Dios — situat la sud-est de Lima, în apropierea frontierei cu Brazilia — urmează să fie construită o șosea care, u- nind cinci departamente, va face, în mod practic, legătura între Oceanul Pacific și Oceanul Atlantic •— transmite agenția peruană de presă ANDINA. La realizarea în practică a proiectului vor participa firme din țară și din străinătate, iar investițiile străine vor fi. rambursate prin sistemul exportului de produse agricole și industriale peruane în compensație.
☆

In baza Unui acord încheiat între Liberia și Guineea, cele două țări vor colabora în exploatarea minereurilor de fier din zona Mifergui, în munții Nim- ba, la frontiera dintre ele. După aprecierea specialiștilor, aici s-ar afla circa 600 milioane tone minereu de fier de calitate superioară, , ;

IFILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Colierul de tur- coaze; Unirea: Căsătorie cu repetiție; părîngul: Aventuri în Ontario.LONEA: Stele de iarnă.VULCAN — Luceafă
rul : Cursa.LUPENI — Cultural: Superpolitistul.UR1CANI; Nea Marin miliardar.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
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VIND convenabil Dacia 1300, stare bună, Petrila, telefon 50108. (8484)VIND apartament, trei camere, hol central. Deva, strada Eminescu, telefon 18132. (8488) DE FAMILIEANUNȚURI

Publicația „Metal Bulletin" subliniază că din a- cest zăcăniînt s-ar putea extrage, anual, 12 milioane tone, din care 10 milioane în zona situată pe tei itoriul Guineii și 2 milioane în cca de pe teritoriul Liberiei. Totalul cheltuielilor necesare dării în exploatare a zăcământului, piuă la sfîr.șitul anului 1982, este evaluat, provizoriu, la 300 milioane de dolari
☆

Asociația corripaniilor 
naționale constructoare de nave din Indonezia a a- nunțat că, în 1985, pe șantierele navale din această țară s-au produs nave cu un tonaj total de 18 200 tone. Potrivit autorităților indoneziene, construcția de nave constituie o ramură de bază a economiei naționale. In prezent, capacitatea șantierelor navale indoneziene este, la construcția de .nave, de 113100 tone a- nual, iar lă reparații de 3 360 tone anual — scrie ziarul „Business Times". *
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