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extracției de cărbune
Intre măsurile stabilite In 

lumina indicațiilor și reco
mandărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu oca
zia vizitei de lucru în Valea 
Jiului, privitor la sporirea 
pînă în anul 1980 a produc
ției de cărbune cocsificabil 
la circa 7 milioane tone pe 
an, Institutul de cercetări și 
proiectări miniere pentru 
huilă din Petroșani a luat în 
analiză o serie de studii pe 
care le va finaliza incă în 
acest an. Astfel, un studiu 
tehnico-economic preliminar 
va stabili lucrările geolo
gice, lucrările miniere de 
deschidere și de pregătire, 
instalațiile de suprafață, ae- 
rajul general, instalațiile de 
preparare, efectivele, dota
rea necesară, construcțiile 
concrete de ordin social etc. 
care vor trebui executate în 
zona vestică a bazinului 
nostru carbonifer pentru in
tensificarea extracției de căr
bune cocsificabil din cîmpu- 
rlle miniere Paroșeni, Lupeni, 
Bărbăteni, Uricani și Hobi- 
ceni.

Un element important care 
va trebui să conducă la spo
rul producției de cărbune 
cocsificabil îl constituie pu
nerea în exploatare a unor 
pilieri lăsați pînă în prezent 
pentru protecția suprafeței, 
a cursurilor de ape și a con
strucțiilor industriale sau so- 
clal-culturale. In acest sens, 
institutul nostru a șl întoc
mit și predat beneficiaru
lui —- C.C.P. — proiectul de 
exploatare a puțului Ileana 
din cîmpul minier Lupeni. 
Se are în vedere, în conti
nuare, exploatarea pilierului 
puțului Victoria din același 
cîmp minier pentru ca —• 
ceva mai tîrziu — pe măsura 
rezolvării problemelor com-

plexe pe care le pune desa- 
fectarea construcțiilor de 
suprafață și devierea Jiului 
să se treacă la valorificarea 
prin extracție a cărbunilor 
din pilierul Lupeni est unde 
sînt cantonate rezerve im
portante interceptate de fo
rajele executate în acest 
scop.

In legătură cu trecerea la 
exploatarea pilierilor de căr
bune, colectivul nostru are 
în curs de rezolvare atît lu
crări de cercetare legate de 
realizarea la un nivel cores
punzător cerințelor a umple
rii prin rambleu a spațiilor 
exploatate cît și măsurători 
topografice de suprafață pen
tru studierea modului cum 
se manifestă tasările de teren 
în zonele de exploatare. S-a 
tretut și la întocmirea unor 
studii privind posibilitățile 
de utilizare a cărbunilor de 
Paroșeni în rețetele de cocs 
și se prevede stabilirea în 
acest sens a unor relații și 
colaborări cu industria meta
lurgică din țară, respectiv, 
cu instituții și firme specia
lizate din străinătate în do
meniul fabricării cocsului din 
cărbuni cu caracteristici in
ferioare de cocsiiicare.

O altă direcție în care 
s-au inițiat deja studii în 
cadrul Centralei și în care 
colaborează specialiștii din 
institutul nostru și de la 
Uzina de utilaj minier Pe
troșani privește ridicarea ni
velului tehnic de mecanizare 
la minele din Valea Jiului 
pînă în anul 1980, problemă 
strîns legată de sporirea ex
tracției de 
cabil.

Pentru a 
respunzător 
voltării construcției de ma-

RANDAMENTE 
SUPERIOARE

cărbune cocsifi-

se da cursul co
și favorabil dez-

Poporul român sărbătorește astăzi

Ziua forțelor armate
Intrată ca o tradiție în 

viața națiunii noastre socia
liste, cinstirea de către în
tregul popor a Zilei forțelor 
sale armate a fost aleasă a- 
nume pentru 25 octombrie 
spre a face neuitată această 
zi cînd, în toamna anului 
1944 ultima palmă din glia 
strămoșească a fost elibe
rată de sub jugul fascist. 
Demnă de gloria străbunilor 
care la Rovine și Călugă- 
reni, la Plevna și Mărășești 
au săvîrșit fapte de nepie
ritoare glorie, armata româ
nă a luptat, în cel de-al doi
lea război mondial cu mult 
eroism alături de armata so
vietică pentru completa eli
berare a țării și apoi, în 
continuare, pentru elibera
rea Ungariei și Cehoslova
ciei, pînă la victoria finală 
asupra fascismului.

„In anii construcției socia
liste _ arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușespu — parti
dul și statul nostru au făurit 
și educat o armată de tip 
nou, care nu cunoaște alte 
interese decît slujirea fără 
margini a națiunii, o armată 
devotată nemărginit cauzei 
socialismului și păcii, pavă
ză de neînfrînt a indepen
denței și libertății patriei. 
Spre mîndria întregii țări,

armata noastră de astăzi es
te trup din trupul poporului, 
formată din fii de muncitori, 
țărani, intelectuali, fără deo
sebire de naționalitate, strîns 
uniți prin devotamentul lor 
față de partid și popor, prin 
hotărîrea lor de a fi demni 
apărători a tot ceea ce au 
cucerit cu atîtea sacrificii pă
rinții și frații lor în lupta 
pentru făurirea României so
cialiste".

în spiritul acestor înalte 
aprecieri, ostașii armatei ro
mâne se dovedesc demni de 
misiunea încredințată de co
mandantul lor suprem, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, răs
pund cu înflăcărare și devo
tament chemărilor patriei.

A 28-a aniversare a Zilei 
forțelor noastre armate are 
loc în condițiile puternicului 
avînt cu care poporul nos
tru muncește pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională a parti
dului, pentru grăbirea mer
sului înainte pe calea con
struirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

De Ziua forțelor armate, 
puternicul detașament al mi
nerilor, toți oamenii muncii 
din Valea Jiului, adresează 
ostașilor țării salutul lor to
vărășesc.

în do- 
cu pro- 
cu elec- 
noi in

șini miniere din Valea Jiului, 
se prevede înființarea în 
cadrul U.U.M.P. a unei grupe 
de cercetare-proiectare in 
domeniul ca atare, cu rolul 
de a îmbina mai strîns mun
ca de concepție, cercetare- 
proiectare de tehnologiile 
de execuție ale uzinei, pe 
de o parte, și pentru a asi
gura o permanentă și strîn- 
să legătură între specialiștii 
din concepție, cei din sfera 
de execuție, experimentare 
și asimilare în exploatare, 
pe de altă parte. Institutul 
nostru va asigura grupa ce 
ia ființă in scopul menționat 
în cadrul U.U.M.P. cu cadre 
de înaltă calificare 
meniul concepțional 
fii electromecanic și 
troniști formați la
procesul de cercetare și 
proiectare.

Referitor la ridicarea nive
lului de mecanizare Ia minele 
din Valea Jiului, trebuie să 
arătăm că lucrătorii institu
tului nostm — pe baza unor 
concepții proprii — au fina
lizat proiectele pentru un 
complex mecanizat de susți
nere a abatajelor frontale 
din stratul 3 cu tehnologia 
specială de tăiere a cărbu
nilor prin pușcare. Acest 
complex este în curs de exe
cuție tot pe plan' local la 
Uzina de utilaj minier și 
urmează a fi experimentat 
cît de curînd în condiții de 
exploatare. Se așteaptă ca 
astfel să se dea rezolvare 
favorabilă înlocuirii susține
rii cu stîlpi hidraulici indi
viduali care impun manoperă
Ing. Alexandru MICLEA, 

directorul ICPMH
(Continuare in pag. a 3-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN BELGIA

Plecarea din Capitală
Marți dimineața, a. părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Bruxelles, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va face vizite ofi
ciale în Belgia, la invitația re
gelui Baudouîn și a reginei 
Fabiola, și-în Marele Ducat 
de Luxemburg, Ia invitația 
Marelui Duce Jean de Luxem
burg și a Marii Ducese 
sephine-Charlotte.

Dineu oferit în
Și

Jo-

In aceste 
tului român 
tovarășii 1 
vicepreședinte al 
de Miniștri, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor exter
ne, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, de consilieri și experți.

Pe aeroportul Băneasa erau 
de față, la plecare, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Maxim Berghianu, Gheorghe

■. izite, șeful sta- 
> este însoțit de 
Ilie Verdeț, prim- 

Consiliului

Cioară, Florian Dănălache, E- 
mil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Iosif Banc, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț Ion 
Pățan, Ion Stănescu. Ștefan 
Andrei, Ion Dincă, împreună 
cu soțiile.

Erau’ prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai

(Continuare in pag. a 4-a)

onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
tovarășei Elena Ceaușescua

PalatuluiIn marele salon al 
regal din Bruxelles, Maiestăți
le lor regele și regina belgie
nilor, Baudouîn și Fabiola, au 
oferit un dineu în cinstea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat prințul Albert 
și prințesa Paula, A. van Ac
ker, președintele Camerei Re
prezentanților, G. Eyskens, pri
mul ministru, A. Cools, vice- 
prim-ministru, P. Harmel, mi-

nistrul afacerilor externe, mi
niștri, procurorul general Val
ter Jganshof, generali și ofițeri 
superiori, guvernatorul pro
vinciei de Brabant, rectorul 
universității din Bruxelles, 
membri ai Senatului și ai Ca
merei Reprezentanților, alte 
persoane oficiale. Au partici
pat, de asetnenea, Dersoanele 
oficiale române care îl înso
țesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa în Bel
gia.

Toastul regelui

împreu- 
Elena 

Fabiola, 
prințesa 

îm- 
di- 
oe

s-a

Cei doi șefi de stat, 
nă cu tovarășa 
Ceaușescu și regina 
cu prințul Albert și 
Paula, s-au fotografiat
preună înaintea începerii 
neului, și i-au primit apoi 
invitați.

In timpul dineului, care
desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate, regele Bau- 
douin și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile 
naționale ale celor două țări.

Toastul președintelui
După două decade ale lunii octombrie sectorul II al mi

nei Dîlja continuă să ocupe locul I pe podiumul întrecerii 
socialiste desfășurată, împreună cu celelalte sectoare, pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor la extracția cărbune
lui în acest ultim trimestru al anului. Pînă la 23 octombrie 
acest vrednic colectiv de mineri a reușit să extragă, peste 
plan, o producție de 1 146 tone cărbune.

Un fapt de muncă deosebit a fost înregistrat în cadrul 
sectorului în a doua decadă a lunii: brigada de mineri 
condusă de Grigore Maxim a extras complet prima felie a 
celui dinții frontal al minei, lucrare a cărei premieră zia
rul nostru o consemna în urmă cu trei luni. Noua metodă 
de exploatare în stratul 3 s-a dovedit rodnică la Dîlja. A 
fost scurtat cu o zi termenul de exploatare a primei felii, 
stabilit inițial prin contractul încheiat între brigadă și con
ducerea minei, iar randamentele obținute sînt sporite: 6,60 
tone/post în perioada 1-13 octombrie (data încheierii lucră
rii) față de 5,50 cît a fost planificat. Acest prim-succes 
convinge asupra posibilităților reale de lărgire a noii me
tode (un al doilea frontal a fost deschis în stratul III, iar 
acesta, condus de Petru Scredeanu, a dat deja rezultate su
perioare față de cele din abatajele cameră) prin care se va 
obține cu siguranță un salt al productivității muncii pe 
mină ca și numeroase alte avantaje.

La mina Aninoasa

Domnule Președinte,
România este un stat al cărui dinamism s-a 

manifestat în mod deosebit în cursul ultimi
lor ani, atît pe plan intern, cît și internațio
nal, și relațiile sale cu Belgia poartă ampren
ta acestei evoluții.

Contactele, dintre țările noastre au devenit 
mai frecvente din ziua în care dialogul a fost 
reînnoit de către președintele Consiliului de 
Miniștri al României și de către miniștrii noș
tri de externe, mai întîi la Bruxelles și apoi 
la București. Lipsea însă acestei reînnoiri 
consacrarea propriei Dumneavoastre vizite.

Maiestate,
înainte de toate, țin să vă mulțumesc pen

tru amabila invitație de a vizita Belgia și să 
exprim plăcerea deosebită a soției mele și 
a mea de a putea cunoaște nemijlocit fru
moasa dumneavoastră țară, viața, munca și 
înfăptuirile poporului belgian. Doresc să vă 
salul în mod cordial și, totodată, să adresez, 
poporului belgian salutul meu cordial și un 
cald mesaj de amiciție din partea poporului 
român.

Intr-adevăr, între țările noastre au existat 
din cele mai vechi timpuri raporturi priete
nești, care s-au menținut, în ciuda încercă
rilor istoriei — și slnt bucuros să pot apre
cia, împreună cu dumneavoastră, evoluția as-

(Continuare în pag. a
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Prima oră de dirigenție 
muncitorească

Preluînd inițiativa comu
niștilor de la mina Lonea 
„ora de dirigenție muncito
rească" minerii, tehnicienii 
și inginerii de la E.M. Ani
noasa, sub îndrumarea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, au trecut la realizarea 
obiectivelor propuse, în cen
trul preocupărilor stînd mun
ca de Ia om la om. In pro
gramul de lucru al sectoare
lor, brigăzilor și echipelor, 
majoritatea acțiunilor pri
vesc munca ce trebuie dusă 
de fiecare om pentru ridica-

rea nivelului politic, ideolo
gic și educativ, de dezvoltare . 
continuă a conștiinței socia
liste — factor determinant al 
îndeplinirii exemplare a 
cinilor, atît aici la mină 
și în afara ei. Măsurile și 
țiunile au fost precizate 
tr-o consfătuire de lucru
centă, convocată la indicația 
comitetului de partid, cu care 
prilej, o dată cu hotărîrea 
introducerii „orei de dirigen- 
ție muncitorească" au fost 
numiți, pe formațiile de lucru, 
maiștrii care să conducă, în

sar- 
cît
ac- 
în- 
re-

cele mai bune condiții, mun
ca de educație comunistă. 
Printre cei numiți, se numă
ră comuniști cu activitate po
litică rodnică și cu vechime 
în producție ca: Pavel Blaj, 
Ioan Huniady, Costlcă Popa, 
Mihai Bănică, Gheorghe Buf
tea, Simion 
ma și alții.

începutul

Iancu, Vasile Si-

l-a făcut zilele

4-a) (Continuare in pag. a 4-a)

La 1 noiembrie 1972

va intra în vigoare:

Majorarea pensiilor
de asigurări sociale de stat,

C.
tehnician,

(Continuare

DĂNILĂ,
E.M. Aninoasa

în pag. a 3-a)
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O obligație majoră a întregului personal din subteran:

Respectarea riguroasă a normelor 
de protecție a muncii

MaLstrul diriginte Ion Hu

ni ady, de la 

în dialog cu

mina Aninoasa, 

minerii.

Foto: VIOREL SUCIU

pensiile I.O.V.R., ajutoarele
sociale și îmbunătățirea

unor prevederi
ale legislației pensiilor

Dezvoltarea permanentă și în 
ritm susținut a economiei na
ționale și, pe această bază, 
sporirea an de an a venitului 
național fac posibilă ridicarea 
continuă a bunăstării poporu
lui — scopul fundamental al 
politicii Partidului Comunist 
Rorpân, Concomitent cu măsu
rile complexe luate de partid 
pentru majorarea salariilor, o 
atenție deosebită a fost a- 
cordată îmbunătățirii pensi
ilor. După cum este știut, 
fonferința Națională a parti
dului a aprobat măsurile de 
majorare a pensiilor, măsuri 
hotărîte • anterior de Comite
tul Central al P.C.R, Urmare 
a acestor hotărîri, ia 1 noiem
brie vor intfa în vigoare de
cretele privind majorarea pen
siilor de asigurări sociale de 
stat, pensiilor I.O.V.R. și a- 
jutoarelor sociale, precum și 
majorarea pensiilor militare 
de stat. In același timp cu. a- 
ceste majorări, prin Decret 
al Consiliului de Stat au fost 
aduse modificări corespunză
toare actualei legislații 
oensii, astfel 
persoanelor 
pensie tn perioada de după 
majorare să fie corelate cu 
nivelul pensiilor majorate. 
Totodată, au fost aduse unele 
modificări ale legislației, a

de
ca drepturile 

ce vor obține

căror necesitate a rezultat 
din aplicarea legii pensiilor.

Prin noile reglementări se 
asigură majorarea cu precăde
re a pensiilor mici de limită 
de vîrstă și invaliditate în 
cuantum de pînă la 550 Iei. 
Aceste pensii se majorează 
începînd de luna viitoare cu 
30 la sută.

Pentru pensiile mai mari de 
550 lei, majorarea se va apli
ca diferențiat în procente de 
25, 15 și 10 la sută, urmărin- 
du-se atenuarea diferențelor 
in cadru) acelorași categorii 
de pensionari. In acest fel, 
pensiile pentru limită de vîr
stă și invaliditate cuprinse pî
nă în prezent între 551 și 714 
lei nu vor putea fi mai mici 
de 715 lei — cît va deveni, 
prin majorarea cu 30 la sută, 
pensia de 550 lei. In categoria 
pensiilor ce se majorează cu 
25 la șută se încadrează, în 
afară de pensiile stabilite pî
nă la 31 iulie 1959, și acele 
pensii care s-au stabilit după 
această dată, dar care au fost 
calculate pe baza salariilor fo
losite la recalcularea pensiilor 
din anul 1959. Astfel, o pen
sie de 1 100 lei, stabilită în 
anul 1958, va beneficia de o

(Continuare in pag. a 3-a)
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După cum se știe, casca de 
protectie face parte diD echi
pamentul de protecție stabilit 
prin normativele de acordare 
a echipamentului iar purtarea 
ei este o obligație impusă și 
reglementată de normele de 
protectie a muncii în vigoare.

Purtarea căștii de protecție 
a fost generalizată la minele 
din Valea Jiului de peste 21 
ani (din anul 1951), folosirea 
ei la lucrările în subteran a- 
vînd o contribuție deosebită 
la reducerea numărului de ac
cidente la cap.

De la introducerea obligati
vității purtării căștii, aceasta 
a avut evoluția ei construc
tivă, atît ca formă cît și în ce 
privește calitatea materialului, 
precum și rezistenta la șoc, la 
temperatură, la străpungerea 
electrică etc.

Noua cască de protecție — 
casca de tipul „B“ — care în
locuiește modelul B din STAS 
3159 — 52 este concepută de 
specialiștii din tară și aproba
tă de organele competente hle 
Ministerului Muncii și autori
zată prin M.M.P.G., acest tip 
fiind singurul care corespunde 
la solicitările obligatorii.

Cu toate că exploatările mi
niere din Valea Jiului au fost 
dotate cu noul tip de cască 
In cantități suficiente, aceste 
căști nu sînt date încă în fo
losință. Se motivează nejusti
ficat că ar fi incomode, mai 
grele, nu se potrivesc pe cap 
si nu au orificii de aerisire 
corespunzătoare. Această reți

nere în purtarea noului tip de 
cască derivă și din faptul că 
acele cadre tehnice care au 
sarcina să cerceteze și comba
tă aceste afirmații (comparti
mentele de protectie a muncii] 
nu au făcut-o, ba mai mult și 
le-au însușit (și ca dovadă a- 
proape toti șefii compartimen
telor poartă căști de tipul 
vechi).

respunzătoare, fiecare sector 
din cadrul exploatării miniere 
să stabilească procentual, pe 
numere, necesarul de căști. 
Numai astfel se pot comanda 
căștile necesare și vom evita 
aprovizionarea cu numere ne
corespunzătoare. .Subliniem 
faptul că pe lingă aceste patru 
mărimi, fiecărei căști i se poate 
mări sau micșora perimetrul

tile laterale ale capului, 'acest 
neajuns se înlătură dacă no
durile șnurului de fixare sub 
bărbie se fac în afara căștii șî 
nu în interiorul ei cum vin de 
la furnizor.

Aerisirea noului tip de cască 
nu se poate realiza decît prin 
orificiile Care trebuie perfora
te în partea superioară a căș
tii. Cele șase orificii perforate

>

In cele ce urmează voi căuta 
să fac cunoscut modul cum 
trebuie .să fie folosită corect 
noua cască de protecție. Căști
le se livrează după patru mă
rimi (perimatie) și anume: 54, 
56, 59 și 63 centimetri. Pentru 
a se potrivi pe cap este abso
lut necesar ca fiecărui anga
jat să i se dea casca cu numă
rul corespunzător iar pentru a 
avea stocul cu numerele co-

benzii de fixare pe cap cu a- 
jutorul șnurului rlin partea 
posterioară a căștii și a orifi
ciilor existente în ea. Como
ditatea în purtarea căștii sur
vine numai dacă benzile care 
formează suspensia sînt regla
te cu șnurul acestora în așa 
fel ca. spatiile de amortizare 
să fie în jur de 30 mm. Deoa
rece cei mai multi reclamă 
că aceste căști jenează la păr-

iateral sînt acoperite de păr
țile laterale ale capului. Exe
cutarea orificiilor în partea 
superioară i căștii trebuie e- 
fectuate tangent la nervurile 
laterale din partea superioară 
a căștii. Noua cască de protec
ție are în plus fată de casca 
veche un lăcaș special de fi
xare a reflectorului lămpii de 
mină în partea anterioară, iar 
în partea posterioară o cure
lușă de fixare a cordonului

lămpii. Mai trebuie specificat 
că diferența de greutate din
tre casca nouă și casca veche 
este de numai 100 grame (cas
ca veche are 350 grame iar 
casca nouă 450 grame).

Pentru folosirea judicioasă 
a căștilor noi, trebuie să se 
realizeze următoarele:

—■ stabilirea corectă a ne
cesarului de căști după mărimi 
dar numai după ce s-a măsu
rat perimetrul capului fiecă
rui angajat și s-a stabilit ne
cesarul procentual;

—- să se explice angnjatilor 
modul corect privind reglarea 
spațiului de amortizare a pe
rimetrului șî modificarea no
durilor șnurului de fixare în 
afara căștii,-

-- asigurarea perforării ce
lor șase găuri în partea superi
oară a căștii, în spațiul de a- 
mortizare (singurul Ioc liber- 
rieațoperit de cap).

Ținînd seama de indicii su
periori realizați la probele de 
rezistentă la șoc, la tempera
turi. la ’absorbție de apă și la 
străpungerea electrică, casca 
de tipul nou este cu mult su
perioară celei de tipul vechi 
și în consecință prin purtarea 
ei va crește gradul de protec
ție a angajatelor și va avea 
o influentă deosebită la redu
cerea numărului de accidente 
la cap.

Ing. Ioan AVRAMESCU.
serviciul control protecția 

muncii
Centrala cărbunelui Petroșani

Serul sectorului IV al minei Uricani, inginerul Emilian 
Neagoe într-un aprins schimb de păreri privind condițiile de 
securitate din abataj, cu șeful de schimb Constantin Grigo- ; 
rin I din brigada minerului Gheorghe Nistor.

FOTO: I. LICIU

Lucruri importante de știut și respectat

la dirijarea presiunii 
în abatajele cu front lung 

susținute cu stîlpi hidraulici 
individuali

Nu cu multi anî în urmă, în Valea Jiu
lui se efectuau primele încercări de moder
nizare a susținerii în stratele subțiri utili- 
zîndu-se pentru aceasta stîlpi hidraulici cu 
pompă individuală. In anul 1965 s-a făcut 
un pas de o importantă capitală pentru pro
gresul mineritului Văii Jiului, introducîn- 
du-se în stratul 3, sub tavan artificial, stîlpi 
hidraulici cu circuit deschis și grinzi articu
late. Intr-un timp relativ scurt noua tehno
logie a prins rădăcini trainice. Mai mult 
chiar, datorită inițiativei de a se construi o 
unitate proprie pentru fabricarea stîlpilor 
hidraulici, procedeul mecanizat de susținere 
poate fi astăzi considerat ca generalizat în 
întregul bazin.

Ce a însemnat aceasta pentru minerit, pen
tru mineri 7 In afară de o considerabilă creș
tere a productivității muncii — în unele ca
zuri chiar dublarea acesteia — noua tehni
că de concepție tehnologică superioară a a- 
sigurat o considerabilă reducere a efortului 
fizic al muncitorilor. și, mai ales, o substan
țială îmbunătățire a securității muncii la 
frontul abatajelor.

Trebuie avut însă în vedere că deși susți
nerea cu stîlpi hidraulici individuali consti
tuie o îmbunătățire substanțială fată de sus
ținerea cu stîlpi metalici cu fricțiune, a- 
ceasta păstrează totuși trăsătura principală 
a vechii tehnologii și anume — necesitatea 
manipulării stîlpilor și grinzilor cu mijloace 
manuale atît Ia montare cît și la răpire în 
cadrul procesului de dirijare la front. Din 
această cauză stăpî'nirea susținerii și diri
jării coperișului rămîne încă în mîinile mi
nerului, de cunoștințele și priceperea lui, de 
disciplina lui în privința respectării indicați
ilor tehnice și de atenția sa concentrată a- 
supra fenomenelor din jur depinde în mare 
măsură securitatea abatajului, desfășurarea 
procesului de producție în condiții optime.

Operația considerată ca fiind de cea mai 
mare Importantă în privința stăpînirii susți
nerii în abataj, este dirijarea 'corectă a pre
siunii. Lucrările legate de această operație 
pot fi considerate de gradul cel mai înalt de 
dificultate, ele trebuind să fie executate de 
muncitorii cei mai bine pregătiți.

Condiții optime de desfășurare pentru a- 
ceastă operație și asigurarea unei depline 
securități pentru minerii „răpitori" se asigu
ră prin diverse măsuri tehnice și organizato
rice, din care principalele le vom consemna 
in cele ce urmează :

PRIN RESPECTAREA RIGUROASĂ A MO
NOGRAFIEI DE ARMARE. In acest sens tre
buie să se asigure:

$ densitatea corespunzătoare a stîlpilor, 
pentru a se preveni cedările importante ale 
stîlpilor;
• să se impună bandajarea coperișului po

trivit condițiilor caracteristice frontului și 
confecționarea unei podirl corecte în cadrul 
stratelor exploatate în felii ;

® din literatura de specialitate, și în 
urma rezultatelor practice înregistrate la mi
nele noastre, se recomandă de a nu se creș
te densitatea stîlpilor prin montarea de stîlpi 
hidraulici în plus Ia cadrele de susținere e- 
xistente, ci prin reducerea mărimii cîmpu- 
rilor;

@ potrivit rezistenței vetrei, să se alea
gă astfel suprafața de sprijin a reazimului 
Inferior al stîlpului incit să se evite, pe cît 
posibil, pătrunderea stîlpilor in vatră;

@ să se prescrie și păstreze o distanță 
suficientă intre echipele de „răpitori". pen
tru a nu se influenta reciproc;

® ordinea de efectuare a operațiilor de 
..răpire" vor fi astfel stabilite ca să nu fie 
slăbite cadrele de susținere. prevăzîn- 
du-se întotdeauna montarea în prealabil a 
unui nou stîlp la grinda din față înainte de 
răpirea celui din spate;

@ peretele despărțitor se va confecționa, 
de preferință, din plasă de sîrmă neagră 
cu fir subțire. Montarea acestora se va. 
face pe tronsoane scurte pentru asigurarea 
posibilității de retragere a muncitorilor din 
echipa de răpire spre abatajul susținut.

Prezintă, de asemenea, importantă mare 
pentru asigurarea securității muncii Ia o- 
peratiile de dirijare, următorii factori:

— iluminatul corespunzător cu lămpi elec
trice sau electropneumatice semistaționare;

— evitarea zgomotului în abataj în timpul 
răpirii;

— aprovizionarea cu materialele necesa
re realizării unei eventuale susțineri supli
mentare pentru a se putea face față unei 
eventuale retrageri integrale a echipamen
tului de susținere hidraulică ;

— întreținerea corespunzătoare a echipa
mentului de susținere și dotarea echipei de 
răpire cu scule și dispozitive suficiente;

Important se consideră, de asemenea, pla
sarea numărului suficient de muncitori Ia 
front în vederea asigurării unei viteze de 
avansare a frontului corespunzătoare unui 
pas de răpire pe zi î și încă o cerință foarte 
importantă: operațiile din abataj să se e- 
fectueze astfel încît muncitorii să se poată 
specializa pentru a putea oricînd efectua o 
răpire reușită atît din punct de vedere teh
nologic cît și al securității muncii.

Respectarea tuturor acestor măsuri, păs
trarea unei discipline ferme la locul de 
muncă, supravegherea tehnică competentă 
conduc în final la desfășurarea lucrărilor de 
dirijare în condiții de maximă siguranță — 
lucru deosebit de important pentru desfășu
rarea normală a muncii la frontul abataje
lor, realizarea planului de producție de că
tre minerii noștri în condițiile unei secu
rități depline.

Friederich SILL
Ing. principal II — C.C.P.

Folosirea explozivului în 
minele de cărbune cu 
emanații de metan și în 

prezența prafului exploziv de 
cărbune, impune respectarea 
cu strictețe a măsurilor de se
curitate la operațiile de depo
zitare, manipulare și efectua
re a lucrărilor de pușcare. 
De modul conștiincios și pre
cis în care artificierii execută 
lucrările de pușcare depinde 
viata și securitatea muncitori
lor care lucrează la locurile 
de muncă și a întregului per
sonal . din , subteran. ■

Datorită acestor factori și 
tinînd cont de gradul ridicat 
de securitate ce trebuie să e- 
xiste în subteran, artificierii 
sînt recrutați, conform instruc
țiunilor 3114/c.i. la H.C.M. 
2 509/1969, dintre muncitorii 
cu pregătire specială, verifi
cați profesional și avînd o ve
chime de cel puțin trei ani e- 
fectiv lucrați în locuri de mun
că în care s-au folosit materii 
explozive.

Un accent deosebit se acor
dă verificării pe teren — la 
locurile de muncă din subteran 
— a modului cum sînt respec
tate N.D.P.M. de către cei ce 
execută operațiile de pușcare. 
La verificările făcute de orga
nele de control în ultimul timp, 
s-a constatat că artificierii cu
nosc și respectă în general 
N.D.P.M. la lucrările de 
pușcare, costatîndu-se cazuri 
din ce în ce mai izolate de a- 
baieri de la norme iar pentru 
cele care totuși există sînt lua
te măsuri pe linie administra
tivă sau aplicate amenzi con
travenționale, nepermițîndu-se 
nici o îngăduință în acest 
sens.

Dacă in privința recrutării 
și instruirii există o preocupa
re serioasă din partea tuturor 
celor care au obligația să se 
ocupe de instruirea și educa
rea artificierilor, în privința 
dotării și asigurării condițiilor 
de depozitare șî'Tnanipulare a 
materiilor explozive se mai
constată încă lipsuri. Astfel, cu 
ocazia controalelor executate 
de către organele Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologi
ei, ale Ministerului . Muncii șî 
Inspectoratului pentru Protec
ția Muncii la depozitele de ex
ploziv de Ia E.M. Lupeni, E.M. 
Vulcan și E.M. Petrila s-a con
statat că gentile cu care sînt 
dotați 'artificierii pentru trans
port de exploziv sînt din materi

ai necorespunzător ; se distrug 
repede din cauză că sînt con
fecționate din carton și prote
jate doar cu o foiță subțire 
din policlorură de vinii (recla- 
matii făcute de majoritatea, ar
tificierilor). Mai mult, Ia E.M. 
Uricani, artificierul Mircea 
Șerbănoiu, de la sectorul II, a

derea îmbunătățirii calității 
genților de transport, însă pî- 
nă în prezent problema a ră
mas nerezolvată.

Mai sînt unele exploatări 
care nu asigură spații de de
pozitare — firide —- separate 
pentru fiecare artificier și 
schimb sau la unele sectoare,

îndatorirea primordială a artificierilor:

Păstrarea și manipularea 
în limitele absolutei 

corectitudini a explozivului 
In subteran

fost găsit transportînd explo
zivul într-o geantă confecțio
nată din doc.

Cu ocația acestor controale, 
organele superioare au trasat 
sarcină serviciului de control 
protecția muncii din Centrala 
cărbunelui să ia legătura cu 
cooperativa furnizoare în ve-

chiar dacă sînt 'asigurate aces
te spații de depozitare, se gă
sesc la distanță mare de fron
turile de pușcare șl artificierii 
nu le folosesc find găsiți cîte 
doi sai mai multi la o firidă.

Deficiențe de acest fel au 
fost găsite la E.M. Aninoasa, 
unde artificierii loan Pălima-

ÎNV
însoțitorul de tren 

staționa.,, 
între vagonete
Organele de control pe li

nie de protecție a muncii 
au surprins în „vizor" un 
caz aproape incredibil pri
vind cît de departe pot 
merge unii cu ignorarea 
normelor de siguranță. O 
„demonstrație" în materie 
a făcut-o recent însoțitorul 
de tren Constantin Dobrin 
de la mina Lupeni. Iși e- 
xercita atribuțiile de servi
ciu in galeria dublă de 
transport din blocul IV, o- 
rizontul 440. Crezîndu-se 
probabil prea sigur pe sine, 
nevăzut de nimeni acolo, în 
galeria întunecoasă, și-a 
permis să facă o bravură 
la manevrarea trenului de 
vagonete. Ce și-a zis el: „de 

1 ce să tot dau ocol „țugu- 
i lui", să-mi ostenesc picioa

rele, alergind cind dau sem
nal (cu lampa. — n.n.) la 
mecanicul locomotivei pen
tru a pleca cu trenul ? Mai 
bine mă postez colea între 
vagonete și dau semnalul". 
Așa a gindit și așa a și pro
cedai. A fost gășit vîrit 
cu corpul între vagonetele 
pline ale unui tren ce sta
ționa pe linia alăturată, de 
unde dădea semnale cu 
lampa pentru pornirea tre
nului pe care îl însoțea el. 
Procedînd așa el nu a ținut 
seama că săvîrșeșfe o gra
vă abatere de la prevede
rile art. 43 din N.D.P.M., că 
iși pune propria viață în 
pericol. In orice moment 
trenul cu vagonetele între 
care se băgase putea fi tam
ponat dfi vreun vagonet 
scăpat accidental pe galerie 
sau de vreo locomotivă 
printr-o manevră ■ greșită, 
ceea ce ar fi însemnat stri
virea lui.

Pentru fapta lui necuge-

tată, însoțitorului de tren C. 
Dobrin i s-a administrat o 
aspră sancțiune. Să-i piară 
pofta de asemenea acte de 
bravură pe viitor. Mai. Sînt 
amatori ?

Recldlvlști 
în nerespectarea 

monografiei 
de armare

Minerii din brigada con
dusă de Iosif Molnar de la 
mina Bărbăteni iși făcuse
ră un obicei rău. „Prinși 
cu lucrul", cum spun ei, iși 
îngăduiseră cu de la sine 
putere să nu respecte mo
nografia de armare la lu
crările de săpare a gale
riei direcționale din culcu
șul stratului 3, orizontul 
783 din blocul XI. Cind au 
fost găsiți prima dată fă- 
cînd această greșeală li s-a 
atras în mod sever atenția 
asupra pericolului de acci
dentare la care se supun c 
că distanța intre armături 
era de 2 m, în loc de 1,5 m

ei! se prescrie prin mono
grafie ceea ce favorizează 
exercitarea unei suprasar
cini a presiunii miniere a- 
supra armăturii, iar de aici 
ruperea ei și producerea u- 
nei surpări — cu toate con
secințele ce pot decurge din 
aceasta. Dar, ceea ce l-i s-a 
spus lui I. Molnar șt ortaci
lor săi a intrat pe o ure
che și a ieșit pe alta. Cu 
toate că aveau chiar dis
poziția primită din partea 
organelor de control de a 
remedia imediat deficiențe
le de armare constatate, în 
ziua următoare au repetat 
aceeași abatere. De acum 
abaterea nu mai era o sim
plă întîmplare: șeful brigă
zii I. Molnar, șefii săi de 
schimb Andrei Ceh, Jeni- 
că Obreniuc și Larion 
Csukacs se dovediseră re- 
cidiviști în nerespectarea. 
monografiei de armare. 
Sancțiunea administrativă 
pe care au primit-o poate 
le va fi un antidot efica
ce pe viitor de a nu ma.i : 
cădea în atari greșeli de ;
neîngăduit în meseria de
miner,

ARTIFICIERI, RETINEI! I
1. Este interzis a se utiliza 

o firidă de către mai mulți 
artificieri; vor fi amenajate 
în subteran atîtea firide cîți 
artificieri sint pe un schimb;

2. De la depozitul de ex
ploziv și piuă la firidă, arti
ficierii pot transporta împre
ună cu ajutoarele instruite 
ale acestora maximum 30 kg 
de explozivi, flecare în lăzi 
speciale închise cu lacăte iar 
materialele auxiliare in genți ;

3. Este interzis a se trans
porta materiale de inițiere de 
către alte persoane în afară 
de artificier;

4. Este interzisă construi
rea firidelor în galeriile prin
cipale de transport mecanizat;

5. Este interzis a se păș
iră explozivi cu capsele în a- 
ceeași firidă ; capsele se păs
trează în firide separate la 
minimum 6 metri distanță de 
cele de exploziv ;

Pagină publicată Io cererea
Centralei cărbunelui Petroșani

11

ru și Constantin Tudorase ți
neau explozivul în aceeași fi
ridă situată la orizontul IX. 
Mai mult, la mina Lupeni, în 
ziua de 19 iulie a.'c., organele 
de control au constatat că la 
orizontul 480 în galeria de le
gătură cu planul Tănăsache, 
nu există firidă pentru păstra
rea capselor, interzicind utili
zarea firidei.

Pe de altă parte, nu la toate 
exploatările se urmărește fo
losirea fiolelor pentru buraj 
cu apă — metodă eficace pen
tru prevenirea exploziilor de 
praf de cărbune și combaterea 
prafului la lucrările de steril. 
Abateri în acest sens s-au 
constatat la E.M. Aninoasa un
de artificierii Vasile Victoria și 
Teodor Victoria au executat 
lucrări de pușcare fără a folo
si fiole pentru buraj cu apă.

La un control executat asu
pra artificierilor întrați în 
mină, în schimbul I al ziteî de 
7 iulie tec., Ia aceeași mină 
artificierii aninosenî nu au ri
dicat suficiente fiole de la de
pozit, astfel că nu peste tot 
folosesc bprajul cu apă — ca
zul artificierilor Teodor Vic
toria care a ridicat 90 capse 
și 50 fiole, Sabin Bogdan 168 
capse și numai 150 fiole. Am
brozie Ciucea 144 capse și nu- 

• mai-130 . fiole. Astfel de cazuri 
au fost constatate și la minele 
Petrila, Dîlja, Lupeni iar la Lo- 
nea, unii artificieri folosesc 
fiole cu acceptul conducerii ex
ploatării.

Abaterile respective denotă 
că mai sînt unele exploatări 
miniere unde s-a neglijat con
trolul asupra dotării artificie
rilor și efectuării lucrărilor de 
pușcare de către aceștia, tole- 
rîndu-se abateri de genul ară
tat mai sus.

Serviciile de aeraj, organe
le de control de la centrală 
și de la exploatări vor trebui 
să-și intensifice activitateta de 
control și prin măsurile dras
tice pe care le iau să determi
ne respectarea strictă a nor
melor referitoare la manipu
larea, transportul și depozita
rea explozivului.

Maiștri mineri care au în 
subordine directă activitatea 
artificierilor vor trebui făcuți 
răspunzători de abaterile arti
ficierilor din raza lor de acti
vitate.

Trebuie intensificată munca 
de educațfe și verificare a cu
noștințelor, asigurînd un nu
măr suficient de artificieri pen
tru că de aceasta depinde 'a- 
sigurarea unor condiții de de
plină securitate pentru cei ca
re se străduiesc să scoată din 
mină cantități din ce în ce txai 
însemnate de cărbune.

Ing. Ioan MICLĂUȘOIU, 
Serviciul control protecția 

muncit — C.C.P.

8. Este Interzis a se păstra 
tntr-o firidă mai mult de 60 
kg exploziv;

7. Este interzis transportul 
pe puț a mai mult de două 
persoane care poartă mate
riale explozive; aceștia tre
buie să stea în tiecare etaj 
al coliviei, din care unul să 
lie artificier;

8. Este interzis a se puș
ca găurile la acel front de 
lucru la care nu sînt. folo
site pentru buraj Hole cu a- 
pă și care nu sint burate pî- 
nă la gură ;

9. Este interzisă încărcarea 
nnui număr mai mare de 
găuri decît numărul de găuri 
care se pușcă dintr-o dată;

10. Fiecare cartuș se va 
amorsa numai in momentul 
introducerii lui în gaura de 
pușcare.

Interdicții
♦

La lucrările 

de susjinere 

mefalică 

a abatajelor 

frontale
® La abatajele frontale 

susținute cu stîlpi hidrau
lici, se vor folosi numai 
stîlpi în stare bună ;
• MAIȘTRI MINERI ! Nu 

uitați că Ia toate abatajele 
frontale trebuie să existe 
în permanență o rezervă 
de stîlpi metalici de cel pu
țin 10 Ia sută față de nu
mărul total de stîlpi din a- 
batajul respectiv ;
• Monografia de armare 

trebuie să indice timpul 
maxim admis de «furata 
pentru fiecare fază a lucră
rii iar în caz de depășire 
a timpului maxim trebuie 
luate măsuri de susținere 
suplimentară ;

0 Densitatea la armare 
stabilită în monografie se 
va respecta cu strictețe !

© La abatajele frontale, 
Ia grinzile dinspre zona 
prăbușită, se vor monta ci
te doi stîlpi iar poziția lor 
pe grindă va fi stabilită in 
așa fel încit să se evite 
încovoierea grinzilor ;

@ Este strict Interzis să 
se folosească stîlpi cu „pă
lăriile" lipsă sau cu rleiec- 
țiuni !

© In cazul cind cărbu
nele din frontul de lucru 
este friabil, susținerea pro
vizorie a cărbunelui este o- 
bligatorie ;

® Răpirea stîlpilor meta
lici se va efectua numai 
din zona susținută regula
mentar ;
• La podirea abatajelor 

frontale cu plasă metalică 
este obligatorie să se exe
cute pe teroane sau benzi 
metalice așezate direcțional 
și paralele cu frontul de 
lucru ;

© La intilnirea zonelor 
cu plasa din tavan ruptă 
sau lipsă se va opri lucrul 
Ia front pînă la remedierea 
sau completarea plasei me
talice ;

@ Grinzile metalice mon
tate în abatajele frontale 
vor fi întotdeauna cuplate 
între ele ;

@ La abatajele irontale 
trebuie asigurat în perma
nență spațiul* de circulație 
atit în abataj cit și în pre- 
abataje, circulația pe cu
loarul unde este montat 
transportorul fiind interzi
să.

A. I.

Privind 

dotarea 

personalului 

cu echipament 

de proteefie, 

purtarea 

și păstrarea 

lui
© Dotarea cu echipa

ment de protecție a anga- 
jațiior este o obligație a 
conducerii fiecărei unități 
miniere ;

® Nu inlrați în subte
ran îără cască de protec
ție în bună stare ;

$ Șefii de schimb au șl 
sarcina de a verifica dacă 
toți muncitorii au echipa
ment de protecție corespun
zător locului său de muncă.

@ Purtarea echipamentu
lui de protecție să se facă 
numai in timpul lucrului ;

@ Echipamentul de pro
tecție se acordă gratuit fie
cărui angajat conform nor
mativului în vigoare ;

© După folosire, echipa
mentul de protecție se 
restituie la magazie, el fi
ind proprietatea unității 
miniere ;

© Unitățile sînt obligate 
să curețe și să întrețină in 
bună stare tot echipamen
tul de protecție ;
• Neacordarea echipa

mentului de protecție con
stituie o abatere de Ia nor
mele tn vigoare și se sanc
ționează ca atare ;
• Echipamentul de pro

tecție folosit în stare ne
corespunzătoare conduce 
în mod sigur la acciden
te ;

© Verificarea dotării, 
purtării și întreținerii echi
pamentului de protecție es
te o sarcină a inginerilor 
și tehnicienilor care efec
tuează controlul locurilor 
de muncă ;
• NU UITAȚI! Echipa

mentul de protecție ne fe
rește de accidente.

Interdicții
_____ *
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în raport cu situa- 
de susținătorul de-

modificârilor aduse 
pensiilor, începînd

unui 
la

Aplicație tactică în munți; 
se stabilesc în teren coordo
natele viitorului punct de 
comandă al subunității de 
artilerie.

i
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pensie Îs 

1972
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ARMATE

Fotbal, divizia C

Se împlinesc 28 de ani de la acea memora
bilă dată de 25 octombrie 1944 — devenită 
Ziua de naștere a armatei noastre populare 
— cînd ostașii români, umăr la umăr cu fra
ții lor de arme sovietici, au eliberat de sub 
jugul fascist ultima brazdă din teritoriul na
țional al României. I.a vibranta chemare a 
partidului comuniștilor, oștirea țării întor
sese în totalitatea ei armele împotriva co
tropitorilor hitlerîști, luptînd eroic 
triumîul insurecției naționale 
1944 și urmărindu-J mai departe

din 
pas

pentru 
august 

cu pas

pe dușman în partea de nord-vest a Transil
vaniei șl dincolo de hotare.Eî s-au luptat cu 
bărbăție, pentru ca patria să respire liberă 
și independentă, pentru ca ea să-și făurească 
un destin nou și măreț — prezentul lumi
nos pe care îl trăim, viitorul comunist.

Consemnăm mai jos amintiri ale cîtorva 
ofițeri și subofițeri ai armatei noastre popu
lare — unii dintre sutele de nriî de partici
pant la marea 
hitlerist.a

epopee a războiului anti-

Colonel IANCU BICHESCU : 
„Regimentul 18 artilerie, în 
care am îndeplinit funcția de 
comandant de pluton și subo
fițer de legătură cu intanteria, 
a luptat cu bravură pe Mureș, 
la Cărei, pe Tisa, în Tatra, 
dîndu-și pretutindeni tributul 
de singe. Au căzut mulți .din 
regiment atît la forțarea Mure
șului, cît și lîngă Satu-Mare 
și în munții Cehoslovaciei,

Condițiile 
le-am întîmpinat în Tatra: ză
padă și ger cumplit, teren a- 
nevoios de. străbătut, fortifi
cații. La cei douz'eci de ani aî 
mei clocoteam însă de ener
gie.. Țelurile sfinte ale .războ
iului mă înflăcărau ca și pe 
ceilalți ostași .români. Cuvin tul 
partidului sosea la noi pe ca
lea undelor sau a paginilor de 
ziar, înaripîndu-ne voința, ®- 
Janul, liotărîrea de a învinge. 
Deși datorită funcției pe care 
o aveam, locul meu era de o- 
„bicei în primele linii., ale in
fanteriștilor, nu am fost nicib- 
dată rănit. Gloanțele țiuiau pe 
la urechi, ici și colo explodau 
proiectile, 
mitralieră mi-a 
poala .mantăii, tăind-o ca bri
ciul. Aș putea povesti atîtea 
episoade dramatice I Iată unu! 
dintre ele: pe cînd se nil a în 
recunoaștere aproape de poziți
ile hitleriștilor, căpitanul Mihai 
Roșea, comandantul de bate
rie, a fost ucis de schije. Duș
manul a. reperat cu foc locul 
respectiv, îneît nu ne puteam 
apropia în nici un fel. Pe tim
pul nopții însă, împreună cu 
alți cîțiva militari, ne-am stre
curat pînă acolo și l-am adus 
pe căpitanul Roșea în pozițiile 
noastre. Pe un pușcaș rănit în 
primei^ tranșee l-am purtat în 
spate, salvîndu-1. Asemenea 
scene puteai vedea adeseori 
pe front, căci spiritul de tovă
rășie ostășeasca este o carac
teristică dintotdeauna 
tului român.

Am satisfacția de a 
tot ceea ce a depins 
ca să furnizez din pozițiile in
fanteriei, de la punctul îna
intat de observare, datele pen
tru tirul artileriei. Preci
zia focului executat cu consum 
minim de muniție, iscusința 
în folosirea terenului, tăria în 
fața greutăților, voința de a 
Învinge sînt calități pe care 
artileriștii regimentului le-au 
dovedit, cu prisosință. Despre 
experiența de front discut a- 
deseori cu cadrele și cu os
tașii de sub comanda mea, că
rora mă străduiesc să le cultiv

cele mai grele

O rafală de pistol 
retezat odată

să le dezvolt virtuți de 
de artileriști

Și 
buni luptători, 
destoinici, devotați cu trup și 
suflet patriei socialiste. Pot 
spune cu satisfacție că în anul 
Conferinței Naționale a parti
dului și a celei de a XXV-o 
aniversări a Republicii, unita
tea de artilerie a cărei co
mandă mi-a fost încredințată 
raportează realizări de seamă 
în pregătirea de luptă și poli
tică, în activitatea constructivă 
pe șantierele economiei națio
nale. Așa înțelegem să dezvol
tăm glorioasele tradiții lăsate 
moștenire de înaintași, să ne 
îndeplinim datoria fată de pa
trie. Gîndind și muncind în 
chip comunist, la cotele de răs
pundere și exigență ale docu
mentelor Conferinței Naționale 
a partidului, ale ordinului co
mandantului nostru suprem".

Locotenent-colonel NECULA- 
IU -ANGHEL : „Aveam pe a- 
tunci 22 de ani, eram sergent 
major, agent de legătură în 
Divizia 9 cavalerie? Nu mă pu
tusem împăca cu gîndul să 
stau la partea sedentară a uni
tății mele, la Lugoj, și ceru
sem să lupt pe front. Chema
rea Partidului Comunist a avut 
un puternic ecou în inimile 
noastre. Primele lupte la care 
am luat parte au fost cele de 
la Timișoara și Arad, apoi am 
trecut pe teritoriul. Ungariei. 

■E greu de descris entuziasmul 
ce ne-a cuprins la vestea eli
berării, în ziua de 25 octom
brie, a ultimei brazde, pe pă- 
mînt românesc. Drumul nostru 
de lupte a continuat prin Ko- 
ba-Daiiv și Budapesta, pînă a- 
proape de Praga. Cît de vio
lentă a fost încleștarea cu 
fasciștii, cite jertfe a trebuit 
să facem, se vede clar și din 
acest exemplu: pînă la Buda
pesta, pierderile în oameni ale 
diviziei s-au ridicat la cifra de 
aproape 3 000. Printre vitejii 
care și-au închis pleoapele pe 
acest drum de lupte se numără 
și sergentul Nicolae Balașiu, 
comandant de grupă, fruntașii 

■ Constantin Oprea, Constantin 
Lazăr și alți călărași neînfri- 
cați. Dar niciodată soldatul ro
mân n-a șovăit în fața greută
ților, în fața dușmanului, re- 
mareîndu-se prin bărbăție, te
nacitate, inițiativă și măiestrie, 
prin uriașă forță morală și do
rința de a învinge. Ca instruc
tori și educatori, noi, ofițerii, 
toate cadrele active ale arma
tei, cultivăm tinerilor ostași, 
contingent după contingent, 
mîndria pentru eroicele tradi
ții străbune, sentimentul nobil,

fierbinte al iubirii de tară".
Plutonier adjutant CRISTEA 

RĂDUCAN: „Emoția mă stăpî- 
nește de fiecare dată cînd îmi 
amintesc de acele zile de foc. 
Eram sergent major, coman
dant de pluton de cercetare în 
Batalionul 8 vînători de mun
te. S-ar putea scrie o carte 
despre faptele ostașilor mei. 
despre iscusința și vitejia lor. 
despre felul cum au știut să 
îndeplinească misiuni neînchi
puit de grele. Sergentul Du
minică, un cercetaș vestit în u- 
nitate, a murit în brațele mele, 
lovit de glonț vrăjmaș, în Ta
tra. Nu \voi uita niciodată in
cursiunile îndrăznețe, marșuri
le lungi, istovitoare, luptele 
la baionetă duse de oamenii 
mei. Sînt mîndru că am avut 
sub comandă ostași atît de în
cercați, gata oricind să-și dea 
și viața pentru țară. Tinerilor 
ostași, care vin an de an sub 
drapel pentru a învăța meseria 
armelor, le povestesc multe din 
episoadele trăite pe front. A1* 
tunci, noi luptam pentru o tară 
liberă, pentru o viață demnă. 
Toate acestea s-au înfăptuit 
sub conducerea partidului, în
eît azi, mai mult decît oricînd, 
avem ce apăra".

Plutonier adjutant DUMITRU 
DINU: „Clipa cea mai emoți
onantă pe care am trăit-o pe 

■ frontul antihitlerist a fost în 
ziua de 25 octombrie 1944 cînd, 
lîngă Cărei, am înălțat trico
lorul românesc la vechea noas
tră bornă de hotar. Făceam 
parte din Regimentul 16 artile
rie, care, alături de alte uni
tăți române și sovietice s-a 
distins în luptele de pe Mureș 
și Someș, executînd foc precis, 
nimicitor asupra rezistențelor 
și coloanelor hitleriste și hor- 
tiste. In calitatea mea de plu
tonier de baterie eram adese
ori prezent în poziția de. tra-. 
gere a subunității, îngrijindu- 
mă de hrana și echiparea mili
tarilor. Cu două săptămîni îna
inte de istorica victorie de la 
9 Mai 1945, lîngă Morava, în 
Cehoslovacia, am fost grav ră
nit pe cînd îmi exercitam atri
buțiile în poziția dn tragere a 
bateriei. Am fost internat în 
Spitalul de campanie, apoi 
m-ane întors în țară.

Pretutindeni, regimentul nos
tru, ca și celelalte unități ro
mâne, a fost întîmpinat cu pîi- 
ne și sare, cu 
de bucurie de 
eliberată".

majorare de 25 la sută, adică 
va primi începînd de luna vi
itoare o majorare de 275 lei, 
totalul nensîeî devenind deci 
1 375 lei.

Conform noilor prevederi 
legale, începînd cu t noiem
brie se majorează și pensiile 
de urmaș, 
ția avută 
cedat.

Potrivit 
legislației 
cu ț noiembrie, nici o pensie 
de asigurări sociale de stat 
pentru limită de vîrstă cu 
vechime integrală (25 ani pen
tru bărbați, 20 de ani pentru 
femei) nu va putea să repre
zinte maî puțin de 60 la sută 
din salariul tarifar folosit ca 
bază de calcul Ia stabilirea 
pensiei, față de 50 la sută cît 
a fost prevăzut în legea pen
siilor în vigoare pînă la. 1 
noiembrie. In mod corespun
zător au fost majorate și pro
centele de calcul pent™ pen
siile de invaliditate.

Prin modificarea procentelor 
de calcul se asigură unor im
portante categorii de pensio
nari, proveniți din muncitori 
de înaltă calificare, maiștri, 
ingineri, tehnicieni, oameni de 
știință, artă și cultură, cadre 
de conducere, un raport mai e- 
chitabil între nivelul pensiilor 
și media salariilor tarifare rea
lizate de aceștia în ultima pe
rioadă a activității lor.

Este cunoscut faptul că 
baza de calcul a pensiilor 
include media salariilor pe 
luni din ultimii 10 ani de ac
tivitate. Pensiile , stabilite pî- 

. nă la 1 noiembrie 1972 au a- 
vut în baza de calcul aproxi
mativ 3 ani de salarii majora
te în cincinalul anterior. In 
anii următori, numărul de luni 
cu astfel de salarii majorate 
ce se vor. include în baza de 
calcul a pensiei va ’ fi din ce 
în ce mai mare, ceea ce va 
conduce Ia o creștere a nive
lului pensiilor. Dacă pentru 
unele cazuri, la pensionare 
după l noiembrie 1972 din 
calcul nu ar reveni o pensie 
cel puțin egală cu pensia de 
același fel stabilită în anul 
1972. legea creează posibilita
tea ca. alegînd ca bază de 
calcul salariile de pînă la I 
noiembrie 1972, să se acorde 
în mod suplimentar un spor 
la pensie de 10. la sută. Ast-

fel, 
scris 
tombrie 1972 care a avut 

un salariu .mediu pe cinci ani 
anteriori pensionării de 1650 
lei și 35 ani vechime în mun
că î-a revenit o pensie de 
1 203 lei ț Ia aceasta î se va 
adăuga și majorarea de lai 
noiembrie 1972 de 121 lei, to- 
talizînd deci suma de 1324 
lei. Colegului său de muncă 
cu aceeași vechime care înde
plinește condiția de pensio
nare la t decembrie 1973 cînd 
salariul mediu pe baza căruia 
i se calculează pensia este de 
1 664 lei, îi va rezulta din 
calcul o pensie de l 204 lei, 

respectiv, prin 
intervenită în

în
se
60

Pensionaru) 
modificarea _______ _
lege, are însă dreptul să a- 
leagă ca bază 
riile de pînă 
1972, situație 
vea un salariu mediu tot de 
1 650 lei, căruia îi va cores
punde o pensie de 1 203 lei. 
Da acest cuantum se va adău
ga majorarea de 121 lei (spo
rul de 10 la suta conferit de 
noua reglementare) astfel că 
pensia cuvenită la 1 decem
brie 1973 va fi de 1 324 lei.

Față de prevederile anteri
oare. noile dispoziții legale 
prevăd, de asemenea, dreptul 
urmașilor de 
pensie de pe 
rului decedat 
vechimea în 
tuia este maî 
chimea Integrală — dar 
mai puțin de 10 ani — indife
rent de dată cînd a survenit 
decesul în raport de încetarea 
activității salariate. De exem- 

- piu de pe. urma unui salariat 
care a decedat după 3 ani de 
la încetarea activității sala
riate au rămas soția și 2 co
pii în vîrstă de 7 și 9 ani. 
Dat fiind că susținătorul la 
data decesului avea vîrstă de 
47 ani și o vechime în mun
că de numai 17 ani și dece
sul s-a produs ta mai mult de 
90 zile de la încetarea activi
tății. urmașii acestuia nu a- 
veau pînă în prezent dreptul 
la pensie. Prin modificarea a- 
dus? legii pensiilor, începînd 
cu 1. noiembrie și astfel de 
cazuri vor fi înscrise la pen
sie de urmaș.

De asemenea, s-a conside
rat necesară .adoptarea unor 
măsuri care să conducă la o- 
crotirea copiilor a căror ma- v 
mă salariată care avea ,

de calcul sala
te 1 noiembrie 
în care va a-

a li se acorda 
urma susținăto- 
șl atunci cînd 

muncă a aces- 
mică decît ve- 

nu

vechimea în muncă necesară 
pentru obținerea unei pensii 
a decedat cu ocazia nașterii 
unui copil, acordîndu-li-se pen
sie prin' asimilarea acestei si
tuații cu aceea a pierderii vie
ții într-o acțiune de salvare 
a unei alte vieți omenești.

tntrucît rațiunea pensiei 
de urmaș este de a suplini 
mijloacele de existență, care 
prin pierderea susținătorului 
dispar sau se diminuează, s-a 
introdus în decret precizarea 
că pensia de urmaș se va a- 
corda ținîndu-se seama, pe 
lingă actualele condiții prevă
zute de Jege. și de condiția 
ca urmașul să fi fost în între
ținerea susținătorului decedat. 
De asemenea, în viitor pensia 
pentru soția (soțul) fără copil 
va fi condiționată și de o du
rată a căsătoriei cu pensiona
rul pentru limită de vîrstă de 
cel puțin cinci ani, premergă
tori decesului; în cazul tn 
care decesul susținătorului s-a 
datorat unui accident de orice 
natură sau unei boli profesio
nale, pensia de urmaș se va 
acorda indiferent de durata 
căsătoriei.

De dreptul pe care ll au 
în prezent invalizii de război 
încadrați în gradul I, de a 
primi pe lîngă pensia I.O.V.R. 
șl pensia de asigurări socia
le pentru timpul lucrat după 
invaliditatea de război, vor 
beneficia și invalizii încadrați 
în gradul II de invaliditate.

Pentru 
pînd de la 1 
—a majorării 
gurâri sociale 
șl ajutoarelor

Rămînînd fără Kelemen (ple
cat să-si satisfacă stagiul mi
litar), antrenorul T. Mîhala- 
che s-a văzut nevoit să ape
leze Ia Serafim, al cănii 
randament pe postul de fun
daș central stingă a fost sca- . 
zut, ca dovadă că cele mai 
periculoase faze la poarta lu- 
penenilor au fost pe partea 
Iui.

Cum a lost și firesc, Mine
rul a adoptat tactica echipe
lor care joacă în deplasare.: 
țl-4-3-3). Temporizarea jocului 
în zona de mijloc și pasa lun
gă spre Voiau, Cotroază, Tur
bata și Moldovan au fost „re
plicile" preferate ale mineri
lor. replici preferate pentru o 
echipă în deplasare, economi
coasă și dibace maî ales a- 
tunci clnd presingul localnici
lor nu contenea.

Dominarea gazdelor din pri
mele minute se concretizează 
și pe' tabela de marcaj, în 
min. 7. cînd Serafim ezită iar 
Lața nu stă pe gîndurî si șu- 
tează puternic: 1-0. în conti
nuare. lupehenii ies la atac șl

R U G B I

rateazâ posibilitățile de o e- 
gala prin Cotroază, Voicu și 
Cristache. caro piintr-o splen
didă execuție tehnică trage în 
bară.

Repriza secundă aparține 
mai mult oaspeților și ei sîni 
din nou la un pas de egalate 
dar imprecizia șuturilor face 
ca... fericirea să nu vină, pen
tru că în fazele de finalizare 
atacanții se pripesc. Cei care 
înscriu sînt tot. gazdele, în 
min. 83, prin același țața la 
o combinație subtilă cu Bela
nov în timp ce Serafim și 
Burdangin erau furați de „fru
musețea" fazei. De fapt ieși
rea la atac a făcut ca lupene- 
nii să se descopere în apăra
re și. astfel a fost posibilă 
majorarea scorului.

Meciul, frumos, s-a înche
iat în nota do dominare a lu- 
penenilor care puteau realiza 
un scor bun, dar nu cu lotul 
subțire pe care-I au acum la 
dispoziție.

V. MOLODEȚ

La reluarea campionatului...
merii.o-...național (după un turneu 

de trei meciuri, soldnte cu re
zultate concludente, în Anglia), 
după o pauză de aproape o lu
nă, etapa a IX-a a favorizat, 
oarecum, echipele aflate în de
plasare. Nu n priit prea mult, 
se pare, această întrerupere, 
„cincisprezecelor" care s-au 
remarcat la începutul acestui 
campionat. Ne referii» ia echi
pele Faxul Constanța și Vulcan 
București, în special (revelații
le actualului sezon) care au 
cedat, duminică, în propriile 
lor „fiefuri”.

In afara faptului că partida 
dintre Dinamo București și Ști
ința Petroșani s-a disputat pe 
un teren dificil, care a îngreu
nat mult execuțiile tehnice (pe 
stadionul „Olimpia" din Capi
tală), am !»aî aflat că „teamul" 
studenților mineri a avut ini
țiativa o mare parte din timpul 
de joc, rezultatul final (0---0) 
puțind fi socotit, dacă-1 privim 
din punctul de vedere Șl oca
ziilor, ca un semieșec. Și totuși, 
acest „nul" obținut în fata li
nei echipe care nu este totuși

o formație oarecare, e 
riu. Maî ales ca înaintea între
ruperii. Știința manifestase vă
dite „căderi",care după cum se 
vede au fost depășite. Să fie 

■ acest rezultat — repetăm, bun
— începutul relansării Științei 
în circuitul marilor valori ale 
rugbiului autohton ? Ne va do
vedi acest lucru partida cu 
Vulcan București de duminică 

. care, oricum, nu este... dina
inte cîstigată. Avem încrede
re în coechipierii lui Moronie- 
te, nutrind speranța că cei ce- 
au dus solia rugbiului nostru 
în Anglia — Bărgăunaș, Dinu, 
Ortelecan, Florin Constantini și 
Neagu — vor ști să ne aduce, 
din nou.
ne-au obișnuit, în campionatul 
trecut, 
pentru 
chipă 
Ia un
derată... încheiată .

Celelalte rezultate : Gloria — 
Grivița roșie 3—3, Rulmentul 
Bîrlad — C.S.M. Suceava 14—6.

aplicarea —- înce- 
noiembrie 1972 

pensiilor de asi
de stat, I.O.V.R. 
sociale, precum 

și a prevederilor de modificare 
a legislației pensiilor, s-a a- 
locat din bugetul statului pe 
ultimii ani ai cincinalului o 
sumă suplimentară de peste 
5 miliarde și jumătate lei.

Măsurile cu privire la ma
jorarea pensiilor, precum și 
cele de îmbunătățire a legis
lației, concretizînd hotărîrile 
Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale a 
dulul Comunist Român, 
stituie o nouă dovadă a 
partidului șl statului 
sporirea continuă a nivelului 
de trai al pensionarilor și fa
miliilor lor, precum și de pro
movare consecventă a princi
piilor echității socialiste și în 
acest domeniu.

ale 
Parti

con- 
grijii 

pentru

satisfacțiile cu care

vor redeschide disputa 
cucerirea titlului de e- 

campioană a țării care, 
moment dat, era consî-

V.T.

Reînnoifi-vă
protectanțilorFelicitări abonamentele

la ziarulnt
(Urmare din oag. I)

Nicolae POP
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an — 299. Zile rămase

Evenimente

I

Italian

S.II.C.I

dobîn- 
demon- 
lucrea-

I i

3 și o 
de pro- 

la front 
rocă din

cercetătorilor

!

Soarele răsare la ora 6,43 și 
apune Ia ora 17,16. Zile trecu
te din
— 67.

9,5.5 Publicitate: 
to.oo “ " "

J,oe Deschiderea «misiunii. 
X'elea;

MS Bucureștîul necunoscut;
9,35 Prietenii lui XzcMutâ —

minieri

a

Recent s-a desfășurat Ia 
Deva faza județeană a con
cursului „Cartea medicală 
in sprijinul cadrelor medii 
și auxiliare". Reprezentan
ții municipiului nostru au 
avut o prezentă remaroa-

bilă, obținînd locuri de 
frunte. Astfel, juriul for
mat. din medici specialiști 

gg acordat premiul I con
curentei Lucreția Preja, ur
mată de Terezia Naște, cu 
locul II — amîndouă de la 
spitalul din Petroșani. De 
asemenea, trnărul I. Popa 
de Ia spitalul din Pelrila a 
obținut o mențiune.

Rezultatele bune 
dite la concurs au 
strat că tinerii care 
ză . în spitalele Văii Jiului 
își. cunosc bine meseria și 
sînt mereu preocupați pen
tru autoperfecțîonarea lor 
profesională.

fi făcut 
de mine

flori și lacrimi 
către populația Gh. I.ĂZARESCU 

activist U.T.C.

de

(Urmare din pag. 1)

trecute, la iașire’a din șut, 
maistrul minier loan Hunia- 
<iy, din cadrul sectorului III 
Piscu, Fiind la prima oră de 
dirigenție, el a ținut să arate 
scopul acestor întîlniri, care 
vor avea Ioc o dată 
tămînă. Cei prezenți, 
care șefii de brigadă 
Fulăp și Vaier Llciu, 
schimb Constantin 
Petru Berbeștean, loan Bădea- 
ță, mecanicul Aurel Staicu și 
alții, l-au ascultat cu interes 
deosebit și din scurtele dis
cuții care au urmat .s-au des
prins clar căile de urnfat de 
aici înainte. Ei au înțeles că 
trebuie să-și ridice continuu 
nivelul politic, ideologic și 
profesional, să arate princi
pial, sincer și deschis as
pectele bune și, mai ales, ne
gative ale muncii lor și ale 
altora, să întărească ordinea 
și disciplina în întreaga acti
vitate. Ei au înțeles că în tot 
ce fac trebuie să dea dovadă 
de cinste și demnitate ome
nească, de respect reciproc și 
inițiative cît mai multe și cît 
mai rodnic».

pe săp- 
printre 
Emerik 
șefii de 
Neacșu,

$ 1972 — Ziua Forțelor Ar
mat® ale Republicii Socialiste 
România 1839 — S-a născut 
chimistul Nicolae Teclu (m. 
1916) & 1892 — S-a născut 
geologul Ion Atanasiu (r*. 1949) 
d 1.920 — S-a născut Petru Lu- 
pu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul muncii, Erou al Muncii 
Socialiste 1934 — A apărut 
primul număr al revistei bilu
nare „îndrumarea", organ anti
fascist ® 1972 — Congresul 
Partidului Socialist
(25-29):

*

In această săptSmînă se vor 
republica în Buletinul Oficial 
actele normative privind pen
siile de asigurări sociale 
stat și militare, cu toate 
dificărîle intervenite.

angajează urgent: 

conducători auto cu o vechime 
mă de 2 ani pentru secția OXJ. 
Cugir șî secția SICI. Valea Mi

Noiembrie : 
Republica : 
PETRILA : 

comisar fă- 
republicii; 

Minerul: Aventuri

PETROȘANI 7
Explozia albă:
Timpul berzelor;
Mărturisirile unui 
cute procurorului
T.ONEA
în Ontario • VULCAN: Zestrea 
domnitei Ralu; LUPENI — 
Muncitoresc : Cazul C.L.; Cul
tural : Odiseea generalului Jo
se ; URICANI: Tabla viselor.

l’KOGîlAMUl. Sluâcâ
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
S,00 Sumarul presei; 9,30 Viața 
cărților: 9,50 Orchestra Bob îo- 
sifescu; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Melodii populari: oltenești; 
10,30 Vreau să știu: 10,30 Ea 
chitară,. Andres Segovia; 11/10 
Buletin de știri; 11,05 Duetul 
Dagmar Friederich șî Siegfried 
UWenbroclr; 11,1.1 Consultație 
juridică; 11,30 Arii din opereta 
..Timpul chitarelor" de Eopez: 
il.w Corul Palatului culturii

iIUi 1-loiești, dizijul. dfc Gittvr- 
țhe Tonss-cu: 1BJ» Discul zilei: 
Rica Zarai; 1Z,1S Recital Ale- 
sandru Racolț»; 12^10 întâlnire 
cu melodia populară, și inter
pretul preferat: I3tw Radioțur- 
•nal; 13,15 Avanpremieră cotidia
nă; 13,30 Concert, de prtna: 13,30 
Ușier editorial; 14,00 Compozi
torul săptămânii —• Igor Stra- 
vlnski; 14, W Melodii populare 
romtoești pe meridianele lumii; 
15,00 Fotbal. Cupa campionilor 
europeni. Transmisiune directă 
de. la Pitești: F.C. Arțeș — Beai 
Madrid. In pauză: Radiojurnal: 
16,50 Muzică ușoară; 17,00 Pen
tru patrie. Emisiune dedicată 
Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România; 
17,30 Muzică ușoară; 17,45 Cân
tece populare; 18,00 Orele serii; 
20,00 Republica la un sfert de 
veac; 20,10 Zece melodii prefe
rate; 20,43 Consemnări do Ni
colae Balotă; 20.56 Cintfi Ale
xandru Țitruț; 21,00 Fotbal. 
Transmisiune directă de la Vie- 
na: Rapid Viena — Rapid Bucu
rești, în Cupa cupelor; 22,20 
Radiojurnal; 22,30 Concert de. 
seară; 24,00 Buletin de știri; 
o.oî—S.oo Estrada nocturnă.

multă și efort mare, vizind 
în paralel sporirea produc
tivității muncii în abatajele 
frontale din stratul 
creștere a gradului 
tecție a minerilor 
față de căderile de 
tavan.

In acest mod consideră 
cercetătorii și proiecîanțlî 
din cadrul LC.P.MJJ.. că tre
buie să răspundă cerințelor 
concrete și imediate ale mi
neritului din Valea Jiului, 
acestea sînt preocupările și 
realizările cu care ci se ală
tură eforturilor comune ale 
minerilor, tehnicienilor, ingi
nerilor și constructorilor an
grenați în munca însuflețită 
de a da țării, industriei ei, 
cît mai multă huilă.

wiisiun». ptawrn

Ctira de limb» franeeasă. 
Eecțîa a 24-a;
Comentariu la 46 de srteww: 
județul Brăila;
Tclccinemateca pentru ti
nerei: „Prizonier* dtn
Caucas“;

1.3.20 Parada, micilor lutc.isprețî: 
12,50 Telejurnal;
IS.00 închidere» «mioinnii de di

mineață;
14^5—14/50 Fotbal: F.C. Argeș — 

Real Madrid, In opiîmiie 
de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". Trans
misiune directă de la Pi
tești ;

17-30 Deschiderea emisiunii de. 
dupâ-amiaaă.
Cura de limba xermană. 

18,00 întrebări și răspunsuri;
13.25 Tragerea Pronooxpres;
18.30 Ziua Forțelor . Armate ale 

Republicii Socialiste Roma
nia;

19,00 Timp și anotimp tn agri
cultură ;

19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal.

In cinsrtea aniversării 
pubUcil -- cronic» rnarii 
întreceri;

.'0,10 Teleobiectiv;
WJ0 Teleeînesnateea ; «lulitra 

Caesar" — producție a iWu- 
diourilcr americane. Itejia: 
Joseph Mankiewîcz. Cu: 
Marton Brando ți Jamw 
Mason. Premiera p® lavă:

22.25 Teîeslob: PetvepoDi; 
5®,S3 34 de ore;
23p9 Fotbal: Rapid Vieaa — «*■ 

pîfl București tn «Cep» 
tupe.tar". Inregisttaj» 
!s>. Vira».

-Steagul roșu
Abonamentele pentru 

luna noiembrie a.c. se 
pot face pînă în ziua 
de 31 octombrie inclu-

Doritorii se vor adre sa la 
cadrul secției S.U.C.T. Uricani, 
j‘areo citit pentru secția Cugir

biroul personal din 
unde se face anga- 
cît ?• pentru secția 

Valeo Jiului, telefon 1 22 Uricani.
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN BELGIA

știri

Toastul regelui
BAUDOUIN

(Urmsr® din pag, 1)

Astăzi, acest lucru a devenit fapt împlinit 
ți sîntem fericiți, Domnule Președinte, să vă 
avem ca oaspete aici, în seara aceasta, îm
preună cu Doamna Geaușescu, și salutăm pre
zenta Dumneavoastră printre noi ca expresie 
sigură a unei prietenii destinate să se întă
rească de-a lungul anilor și ca o promisiune 
a înfloririi aceste! prietenii.

Fără îndoială, relațiile dintre români și bel
gieni nu datează de ieri-alaltăîeri, Mul
te lucruri s-au schimbat însă. Belgia 
care a avut atît de suferit din cauza războa
ielor, a văzut în ideea europeană posibilita
tea încheierii rivalităților seculare șl a ade
rat îa aceasta cu entuziasmul cunoscut.

România, la rîndul eî, s-a evidential prin 
hotărîrea cu care și-a luat destinele în pro
priile mîini, rupînd cu trecutul agricol, pen
tru a se consacra foarte activ dezvoltării in
dustriei sale. Succesele acestei opere sînt nu
meroase și, uneori, spectaculoase.

Dar, urmîndu-ne fiecare calea născută din- 
condițiile istorice diferite, am. fost și sîntem- 
printre cel mai hotărîți să promovăm apropie
rea dintre țările mici șl mijlocii de pe acest 
continent european, care se găsește divizat 
de mai bine de un sfert de secol.

Am convingerea că, actionînd în acest fel, 
răspundem aspirațiilor profunde ale compa- 
trloților noștri și deschiderea, nădăjduiesc 
apropiată, la Helsinki, a convorbirilor pre
liminare pentru Conferința pentru securitate 
europeană, va confirma, cred, convergenta 
punctelor noastre de vedere și temeinicia co
operării noastre deja îndelungate în acest do
meniu. Găci, încă din 1966, noi am prezentat 
împreună la Organizația Națiunilor Unite un 
proiect de rezoluție zis al „Grupului celor 
nouă”, prin care preconizam, împreună cu 
alte'șapte țări europene, atît din Est, cît și 
din Vest, stabilirea,. îa nivel regional, a unor 
relații de bună vecinătate între state cu regi
muri diferite. Inițiativa noastră fiind primită 
favorabil, am deschis calea spre destinderea 
intereuropeană, pe care avem datoria absolu
tă să o stabilim, o dată pentru totdeauna în 
viata popoarelor noastre.

Trebuie să nădăjduim, de asemenea, că în 
curînd vor începe negocierile exploratorii în 
vederea unei reduceri reciproce și echilibra
te s forțelor militare în Europa.

In ceea ce privește cooperarea noastră bi
laterală, un pas foarte Important a fost rea
lizat prin semnarea unor convenții diploma
tice caro reglementează, pe baze noi, rapor
turile consolare, comerciale, culturale si., teh
nice. Fiecare fază a perfectării acestor con
venții a prilejuit, în special în ultimele luni, 
contacte personale din ce în . ce mai nume
roase, care au dat 'posibilitatea unora și al
tora să se cunoască șl să se aprecieze mai 
bine.

In sfîrșit, pe plan economic, Belgia a fost 
fericită să poată contribui la programul dum
neavoastră de Industrializare. Convorbirile 
care urmează să aibă loc cu prilejul vizitei 
dumneavoastră în Belgia vor permite să se 
precizeze formulele și să se sporească volu
mul acestei colaborări. Sînt încredințai că 
ceea ce s-a realizat pînă în prezent consti
tui® deja o legătură solidă și trainică între 
țările noastre.

Acesta este, pe scurt, bilanțul elementelor 
pozitive *1 cooperării noastre. Fie ca ea să 
se amplifice în viitor sub semnul păcii, pe 
care cu aceeași ardoare și noi și Dumnea
voastră voim să o vedem statornicită defi
nitiv în Europa și în lume. Deoarece nu ar 
fi dureros ca, în momentul în care se ridică 
glasuri pentru a denunța amenințările pe 
care o creștere dezordonată le face să plane
ze asupra umanității, oamenii să nu se poată 
înțelege pentru a 1e remedia cu toții împreu
nă, sub semnul fraternității regăsite?

Doamnelor și domnilor,

Vă Invit să ridicăm paharele în sănătatea 
Excelentei Sale, Domnului Președinte și a 
Doamne! Ceaușescu, pentru prosperitatea Re
publicii Socialiste România și pentru priete
nia belgo-română I

Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

cendentă a acestor relații în cursul ultimilor 
ani. Schimbul de vizite la nivel guvernamen
tal, precum și frecventele contacte au deter
minat măi buna cunoaștere reciprocă, și in
tensificarea colaborări! noastre multilaterale. 
Menționez cu satisfacție, în mod deosebit, 
amplificarea schimburilor economice și teh- 
nico-științifice desfășurate într-un spirit de 
stimă, încredere și avantaj reciproc. Fără în
doială că această vizită va marca o nouă e- 
tapă în dezvoltarea relațiilor economice, po
litice, științifice și culturale dintre țările 
noastre, în conlucrarea româno-belgiană pe 
tărîfnul .eforturilor pentru pace, cooperare și 
destindere internațională.

Sîntem cu toții martori ai unor mari trans
formări și mutații în viața societății contem
porane, pe arena mondială. Se afirmă tot mai 
viguros un nou curs în relațiile dintre state, 
generat de voința imperioasă a popoarelor de 
a trăi în pace și înțelegere, de a-și consacra 
resursele progresului și prosperității, de a e- 
vita declanșarea unor noi conflagrații, de a 
lichida raporturile internaționale bazate pe 
forță și inegalitate, pe dictat și ingerințe în 
treburile altora. România care, după cum cu
noașteți, face eforturi mari și constante pen
tru a se ridica la nivel superior de civiliza
ție materială și spirituală, este profund inte
resată în dezvoltarea acestui curs pozitiv, 
promovînd neobosit o politică activă de co
laborare și pace, aducîndu-și contribuția la 
eforturile generale pentru destindere și apro
piere între națiuni.

Considerăm că pentru consolidarea păcii 
mondiale o importanță primordială are reali
zarea unei securități trainice pe continentul 
european — căruia îi aparțin și România și 
Belgia. înfăptuirea securității corespunde in
tereselor vitale ale tuturor popoarelor din 
Europa, ca, dealtfel, intereselor întregii lumi. 
Noi concepem. securitatea europeană ca un 
sistem de relații interstatale noi, care să nu 
fie îndreptate împotriva nici unei națiuni și 
care să as’gure conviețuirea și conlucrarea 
activă a tuturor statelor pe baza deplinei e- 
galitațî în drepturi, a respectării independen
ței și suveranității naționale, a dreptului fie
cărei națiuni de a-șî hotărî soarta așa cum 
dorește. Securitatea europeană trebuie să sta
tueze, după părerea noastră, înlăturarea pen
tru totdeauna din viața continentului a poli
ticii de forță, amenințare cu forța sau inti
midare, asigurînd punerea la adăpost a fie
cărei națiuni de pericolul unei agresiuni sau 
a presiunilor din afară. O importanță deo
sebită ar avea, în acest sens, reducerea trep
tată a forțelor armate din Europa, precum și 
alte măsuri de dezangajare militară, inclusiv 
desființarea blocurilor militare opuse. Afir
marea . în viața continentului nostru a unor 
atari principii de relații și colaborare între 
națiuni ar marca, fără îndoială, o etapă nouă 
în istoria popoarelor, în existența întregii 
omeniri. România acționează pentru tinerea 
cît mai grabnică a unei conferințe general- 
europene, care să netezească drumul spre 
înfăptuirea acestor deziderate. Realizarea a- 
cestui obiectiv reclamă contribuția activă a 
tuturor statelor de pe continent, păfticîpâ'rea 
fiecărei națiuni Ia lărgirea cooperării, Ia so
luționarea problemelor litigioase pe cale po
litică.

îmi exprim speranța că România și Bel
gia, care au cooperat de atîtea ori în cadrul 
O.N.U. și al altor organizații internaționale, 
vor conlucra rodnic și în viitor, în scopul în
tăririi securității pe continent, în slujba cau
zei păcii și colaborării între popoare.

In fața omenirii stau numeroase probleme 
de însemnătate majoră, la soluționarea căro
ra România este hotărîtă să-și aducă contri
buția activă. Am în vedere stingerea flăcări
lor războiului care mai ard în lume, înlătu
rarea stărilor de încordare și animozitate, 
stăvilirea cursei înarmărilor, dezarmarea ge
nerală șl, în primul rînd, înlăturarea perico
lului unul război termonuclear. Realizarea a- 
cestor aspirații presupune participarea tot 
mai intensă la întreaga viață internațională 
a tuturor națiunilor lumii, fie ele mari, mij
locii sau mici, abordarea problemelor spinoa
se în concordantă cu interesele tuturor po
poarelor.

In cursul actualei vizite, ca urmare a con
vorbirilor pe care le vom avea, vor fi per
fectate noi. înțelegeri între statele noastre, 
îmi exprim îrică o dată convingerea că se 
vor deschide noi și tot mai largi căi de apro
piere și colaborare reciproc avantajoasă în
tre România și Belgia. Aceasta va fi o dova
dă în plus că două țări cu orînduirr sociale 
diferite pot conviețui în pace și bună înțe
legere, pot coopera în modul cel mai fruc
tuos, atît pe plan bilateral, cît și pe arena 
mondială, dacă își clădesc raporturile pe sti
mă și respect reciproc, pe egalitate în drep
turi și neamestec în treburile interne.

Animal de această convingere, ridic paha
rul în sănătatea Maiestății Sale, Regele Bau- 
douin, a Maiestății Sale Regina Fabiola, pen
tru prosperitatea și fericirea poporului bel
gian, pentru prietenia și colaborarea româno- 
belgiană 1

Solemnitatea schimbului de decorafîi
La Castelul Regal Laeken a 

avut loc, marți, solemnitatea 
schimbului de decorații între 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și Maiestatea Sa Baudouin. 
regele belgienilor.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a înmînat suvera
nului belgian ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România, 
clasa I". .

La rîndul său, regele Bau
douin a înmînat președintelui 
Nicolae Ceaușescu „Marele

colan al ordinului Leopold”.
Schimbul de decorații româ

nești și belgiene reprezintă o 
nouă expresie a bunelor re
lații, în continuă dezvoltare, 
dintre cele două țări și po
poare.

Primirea șefilor misiunilor diplomatice acredifafi 
la Bruxelles

Sosirea la Bruxelles
Vizita în Belgia a președin

telui Consiliului de Stat «1 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena. Ceaușescu, 
marchează o nouă etapă în is
toria relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări și po
poare, reprezentînd, în același 
timp, o contribuție de prim 
ordin la cauza păcii, cooperă
rii și destinderii pe continen
tul european.

încă din cele mai vechi tim
puri, între popoarele noastre 
s-au statornicit bune rapor
turi și, în ciuda tuturor în
cercărilor la care le-au supus 
timpurile vitregi, ele s-au 
menținut și s-au consolidat. In 
anii din urmă, legăturile pe 
multiple planuri s-au amplifi
cat, cunoscînd o evoluție con
tinuu ascendentă. Și este fi
resc să fie așa, pentru că ele 
sînt așezate pe fundamentul 
trainic al stimei și respectului 
reciproc, ambele țări actio
nînd pentru cooperare ■ fruc
tuoasă atît pe plan bilateral, 
cît și pe arena mondială.

Sub aceste auspicii a înce
put vizita în Belgia a șefului 
statului • român. încă din pri
mele clipe ale sosirii, pe pă- 
mîntul acestei frumoase țări, 
cu o cultură și o istorie stră
vechi, mărturie a hărniciei și 
talentului unui popor iubitor 
de pace, care și-a adus con
tribuția la tezaurul civilizației 
umane, solii României socia
liste s-au bucurat de o primi
re deosebit de cordială. în
tregul șir al manifestărilor o- 
ficiale au stat sub semnul sen
timentelor de aleasă prețuire, 
al stimei față de personalita
tea marcantă a ■ președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Geaușescu, a cărui neobosită 
activitate consacrată păcii și 
înțelegerii între toate statele, 
destinderii și apropierii între 
națiuni, este unanim aprecia
tă. Purtător al mesajului de 
amiciție al poporului român

față de poporul belgian, șefu
lui statului nostru i s-au re
zervat cele mai înalte onoruri, 
iar populația Bruxelles-ului a 
ținut să-l întîmpine cu căldu
ră, să-l salute cu bucurie.

Aceste simțăminte de caldă 
prietenie le-am regăsit, de a- 
semenea, exprimate într-o se
rie întreagă de manifestări 
care stau, la rîndul lor, mărtu
rie despre ecoul larg al vizitei 
președintelui Consiliului de 
Stat al României în Belgia, 
despre simpatia nutrită aici 
față de țara noastră, față. de 
poporul român. In semn de 
deosebită prețuire față . de 
înaltul oaspete, Ia Bruxelles 
a apărut volumul „Scrieri po
litice" de Nicolae Ceaușescu, 
volum ce se află expus 
acum la loc de onoare 
în vitrinele multor librării bel
giene. Presa situează și ea vi
zita șefului statului român în 
centrul preocupărilor sale, 
subliniind însemnătatea aces
tui eveniment pentru dezvolta
rea continuă a raporturilor 
româno-belgiene.

De la București la Bruxel
les, aeronava prezidențială 
survolează teritoriile R.P. 
Ungare, Austriei și R.F. a 

" Germaniei. După trei ore și 
jumătate de zbor, ea ateri
zează pe aeroportul capitalei 
belgiene.

Este ora 11,00 ora locală, 
12,00 ora Bucureștiului. Clă
direa aerogării este împodo
bită festiv cu drapelele Româ
niei și Belgiei.

La ceremonia sosirii parti
cipă personalități de seamă 
ale vieții politice belgiene : 
Van Boogaert, prim-vicepreșe- 
dinte al Senatului, A. Van 
Acker, președintele Camerei 
Reprezentanților, G. Eyskens- 
primul ministru, A. Cools, 
viceprim-ministru, P. Harmel, 
ministrul afacerilor externe, 
A. Vranckx, ministrul justi
ției, L. Nameche, ministrul 
prevederilor sociale, H. Simo-

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. 1)

Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizați
ilor -obștești, generali, ziariști 
români Și corespondenți aî 
presei străine.

Au fost de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interîm al Bel
giei la București, Lionel de 
Mey, cu soția, șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai cor
pului diplomatic.

La plecare, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România a 
fost salutat cu multă căldură 
de mii de cetățeni ai Capitalei. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns îndelung, cu cordia
litate- manifestărilor priete

nești adresate de mulțime, ca
re îi adresează «urări de drum 
bun, de succes deplin în a- 
ceastă nouă solie de pace și 
colaborare între popoare, ex
presie a politicii externe a 
statului nostru.

Vizita pe care președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o 
întreprinde în Belgia și în 
Marele Ducat de Luxem
burg constituie o nouă 
etapă în evoluția ascen
dentă a raporturilor de prie
tenie dintre țara noastră si 
aceste state, în promovarea 
unei cooperări fructuoase în 
interesul înțelegerii între po
poare, al păcii și securității în 
Europa și în lume.

net, ministrul afacerilor eco
nomice, alte persoane oficia
le, precum și I. Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la Bucu
rești. Iau parte, de asemenea, 
înalt! demnitari belgieni, care 
îi vor însoți pe oaspeții ro
mâni în cursul vizitei lor — 
general-locotenent Ludovicus 
Teysen, aghiotant a! regelui, 
Jacques Graeffe, ambasador al 
Maiestății Sale Regale, maior 
Bem dose Charlier, ofițer al 
regelui.

Sînt de față Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul Româ
niei în Belgia, și membri ai 
ambasadei.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, 
Elena Ceaușescu, sînt întîmpi- 
nați de Maiestățile Lor Regale, 
Rege și Regina Belgienilor, 
Baudouin și Fabiola.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și suveranul belgian se salu
tă cu cordialitate, își string 
călduros mîinîle.

Regele Belgiei și» șeful sta
tului român iau loc, apoi, pe 
un podium special amenajat. 
Răsună acordurile imnurilor 
naționale ale celor două țări.

Cei doi șefi de stat trec în 
revistă garda de onoare re
prezentînd toate armele, în ți
nută de paradă, care prezintă 
onorul.

In încheierea ceremoniei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și Regele Baudouin se retrag 
în salonul oficial, unde se în
trețin cu cordialitate. Preșe
dintelui Consiliului de Stat și 
tovarășei Elena Ceaușescu le 
sînt prezentate aici persoanele 
oficiale belgiene venite în în- 
tîmpinare. La rîndul său, șe
ful statului român face pre
zentarea personalităților care 
îl însoțesc : Ilie Verdeț, Geor
ge Macovescu, loan Avram.

Conducătorii României și 
Belgiei iau loc, după aceea, 
într-o mașină escortată de mo- 
tocicliști, îndreptîndu-se spre 
Bruxelles. Pe mari artere, pe 
frontispiciul unor impunătoare 
clădiri, vedem fluturînd trico
lorul românesc.

Coloana de mașini străbate 
largile artere ale orașului.

Cortegiul oficial se oprește 
la Palatul Regal, unde se află 
reședința înalților oaspeți. 
Aici, în inima capitalei, se află 
numeroși localnici, vîrstnici, 
și tineri. Sînt locuitori ai ca
pitalei, care, aflînd de sosirea 
în Belgia a președintelui Con
siliului de Stat al României, 
au ținut să-l întîmpine, să-l 
salute călduros și să-î ureze 
bun sosit pe pămîntul țării 
lor. Ei rostesc, cu caldă 
simpatie, cuvintele „Vive 
Ceaușescu,' Vive la Rouma- 
nie" („Trăiască Ceaușescu, 
trăiască România").

In marea piață a Palatului, 
o fanfară militară și detașa
mente ale forțelor terestre dau 
onorul șefului statului român. 
Se trag salve de tun.

ION MĂRGINEANU 
NICOLAE VAMVU

Oaspeți ai primâriei 
din Bruxelles

Președintele Consiliului do 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a primit, _ marți 
după-amiază, la reședința sa 
din Palatul Regal, pe . șefii 
misiunilor diplomatice acre
ditați la Bruxelles, 'împreună 
cu soțiile.

Au venit să aducă omagiul 
lor 52 de ambasadori și 27 
de însărcinați cu afaceri, re- 
prezentînd țări de pe toate 
continentele, mărturie grăitoa
re a prestigiului de care se 
bucură pe arena internațio
nală președintele Nicolae 
Ceaușescu, politica de pace, 
prietenie și colaborare promo

vată de România socialistă.
După solemnitatea prezen

tării, la care au participat 
persoanele oficiale ce-1 înso
țesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa în Bel
gia, șeful statului român s-a 
întreținut cordial cu ' repre
zentanții diplomatici a nume
roase țări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, precum 
și persoanele oficiale care în
soțesc pe șeful statului român, 
au fost, marți după-amiază, 
oaspeți ai primăriei din 
Bruxelles.

In întîmpinarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu a ve
nit primarul. orașului Bruxel
les, L. Cooremans.

O gardă militară- prezintă 
onorul.

înaltul oaspete este invitat 
apoi în sediul primăriei, unde 
îi sînt prezentați membrii Co
legiului consilierilor comu
nali, ai Comisiei de asistență 
publică, a! Casei publice de 
împrumuturi și asociațiilor.

Adresîndu-se șefului statu
lui român, primarul orașului 
Bruxelles a spus: îmi este 
deosebit de plăcut ca, în nu
mele autorităților Consiliului 
capitalei, să vă urez dumnea
voastră un bun venit în clădi
rea primăriei. Prezența dum
neavoastră constituie un eve
niment excepțional: căci, da
că noi am avut plăcerea de a 
primi în anul 1967 o delegație 
a primăriilor din țara dum
neavoastră și în 1970 o dele
gație a Marii Adunări Națio
nale, este pentru prima dată, 
după cel de-al doilea război 
mondial, cînd avem onoarea de

a primi pe șeful statului ro
mân.

Iată de ce doresc să evoc 
aici călătoria pe care am fă
cut-o, în aprilie 1966, în 
România, cu cîțiva dintre co
legii mei belgieni, la invita
ția municipalității Bucureștiu
lui. Am fost impresionați de 
programul dezvoltării econo
mice, sociale și urbanistice pe 
care îl realizează poporul 
dumneavoastră. Am putut con
stata roadele înfăptuirii aces
tui program amplu.

Sub impresia acestor reali
zări, evocate pe scurt, ținem 
să vă exprimăm, domnule pre
ședinte, bucuria pe care 
ne-ati făcut-o, prin venirea 
dumneavoastră, precum și do
rința de întărire a relațiilor 
fructuoase statornicite, în di
verse domenii, între cele două 
țări.

Răspunzînd, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus: 
Aș dori să mulțumesc pentru 
cuvintele amabile pe care 
le-ați rostit aici. Este adevă
rat că între România și Bel
gia, ale căror relații datează 
de mult, se dezvoltă, după cel 
de-al doilea război mondial, 
raporturi multiple. de colabo
rare, cu toate deosebirile de 
orînduire socială. Aceste rela
ții constituie o expresie a do
rinței popoarelor noastre de a

colabora în condiții de pace, 
pentru edificarea unei lumi 
mai bune,- în care fiecare na
țiune să se poată dezvolta co
respunzător voinței sale, în 

• care fiecare popor să poată 
trăi în siguranță și libertate.

Sper că vizita pe care o fa
cem în aceste zile în Belgia, 
la invitația Maiestății Sale, 
întîlnirile pe care le vom a- 
vea cu primul ministru, cu 
membrii guvernului, cu popu
lația din Bruxelles, cu autori
tățile și populația din alte o- 
rașe pe care urmează să le 
vizităm, vor constitui o nouă 
expresie a dorinței popoarelor 
noastre de a întări colabora
rea lor și de a contribui la 
realizarea securității și păcii 
în Europa și în întreaga lume.

In acest spirit, aș dori, încă 
o dată, să vă mulțumesc și să 
vă urez succese în realizarea 
misiunii dv. de a asigura con
diții bune pentru toți locuito
rii din Bruxelles. (Aplauze).

Pentru prietenia dintre po
poarele noastre I (Aplauze).

Șeful statului român sem
nează în Cartea de aur a pri
măriei.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu se întreține, apoi, 
cordial cu oficialitățile muni
cipalității orașului Bruxelles, 
vizitează cu interes sălile pri
măriei.

Președintele Nicolae Ceaușescu a depus o 
coroană de flori la Mormînful soldatului necunoscut

Primirea grupului parlamentar 

Belgia-România

DE PESTE HOTARE
Cu ocazia Zilei forteior

noastre
MOSCOVA 24 (Agerpres). 

— Corespondență de la Silviu 
Podină : Cu prilejul cel'ei de-a 
28-a aniversări a Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România, la Muzeul cen
tral din Moscova al Forțelor 
Armate ale U.R.S.S., s-a des
chis, la 24 octombrie, o expo
ziție consacrată forțelor arma
te ale României, participării 
revoluționarilor români Ia apă
rarea puterii sovietice, frăției 
de arme româno-sovietice în 
lupta împotriva fascismului, 
relațiilor de prietenie și co
laborare dintre popoarele so
vietic și român, dintre arma
tele celor două țări.

★
VARȘOVIA 24 — Corespon

dentul Agerpres Iosif Dumitraș- 
cu transmite: In cadrul manifes
tărilor prilejuite de aniversarea 
în Polonia a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, colonel Nicolae Di
nu, atașat militar aero și na
val al României la Varșovia, 
a avut întîlniri cu ostași și o- 
fițeri din garnizoanele Varșo
via și Lublin. Cu acest prilej, 
a fost prezentată o expunere 
despre semnificația istorică a 
Zilei forțelor noastre armate. 
Au fost prezentate, de aseme
nea, o expoziție de fotografii 
cu aspecte din viața și activi
tatea militarilor români și fil
me de scurt-metraj.

Ar '
WASHINGTON 24 — Co

respondentul Agerpres, Con-

armate
stantin Alexandroaie, transmi
te i Cu ocazia Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii: Socia
liste România, atașatul militar 
și naval român la Washing
ton, colonelul N. Călin, și ata
șatul aero, locotenet-colonelul 
R. Mustață, au oferit, îh saloa
nele ambasadei române, o gală 
de filme. Au participai gene
rali și ofițeri superiori aî 
forțelor armate ale S.U.A., 
funcționari superiori din De
partamentul de Stat, atașați 
militari, aero și navali,j șefi ai 
unor oficii diplomatice [ acredi
tați la Washington, ziariști.

STOCKHOLM 24 (Agerpres). 
— Cu ocazia celei d'e-a 28-a 
aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate ale României, [atașatul 
militar, aero și naval; al Re
publicii Socialiste România la 
Stockholm, căpitan dej rangul 
întîi Barac Costică, a oferit o 
gală de filme militare de scurt 
metraj. A fost inaugurată o 
expoziție de fotografii! înfăți- 
șînd aspecte din pregătirea de 
luptă și politică a militarilor 
armatei noastre.

Au participat oficialițăți mi
litare — generali, ara rali. o-
fițeri superiori din conducerea 
forțelor armate suedeze — am
basadori, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic,
precum și reprezentanți ai pre
sei și radioteleviziunii suede
ze.

0 rezoluție a Consiliului 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 24 (A- 
gerpres). — Consiliul de Secu
ritate a adoptat, luni seara, o 
rezoluție în care condamnă vi
olarea frontierelor Senegalului 
și atacul înreprins împotriva 
postului militar Nianao de că
tre forțe regulate ale armatei

portugheze, la 12 octombrie 
1972.

Rezoluția cere Portugaliei 
să înceteze imediat și defini
tiv orice acțiuni de violență 
și distrugere împotriva terito
riului senegalez, să- respecte 
principiul autodeterminării și 
independenței.

Hotărîrea
guvernului chilian

SANTIAGO DE CHILE 24 
(Agerpres). — Guvernul chili
an a hotărît închiderea, pen
tru o perioadă de șase zile, a 
posturilor de radio „Balmace- 
da", „Yungay" și „Agricultu
ra", controlate de opoziție, ca 
urmare a încălcării de către 
acestea a dispozițiilor introdu
se în baza stării excepționale 
— anunță agențiile Reuter și 
Associated Press.

La 15 octombrie, guvernul 
chilian a ordonat tuturor sta
țiilor de radio din țară să for

meze o rețea națională pentru 
preluarea știrilor și progra

melor Oficiului prezidențial de 
presă. Această măsură a fost 
adoptată în scopul încetării 
difuzării de știri alarmiste de 
către stațiile de radio contro
late de opoziție. închiderea, 
pentru o perioadă de șase zi
le, a posturilor „Balmaceda", 
„Yungay" și „Agricultura" a 
fost hotărîtă după ce acestea 
au încălcat dispozițiile amin
tite și au difuzat informații an
tiguvernamentale.

De curînd, primul autom obil-tren din lume a efectuat 
prima sa cursă de test care a fost încununată de succes. 
Realizat de Institutul de cerc etări a! Căilor ferate națio
nale Japoneze — JNR — ace st unic automobil-tren vopsit 
în culorile roșu și alb măsoa ră 7 m lungime, 2,5 m lățime 
și 2 m înălțime iar greutatea sa este de 3,5 tone. Automo- 
bilul-tren înaintează pe șine magnetice, pe baza principiu
lui de repulsie a magneților electrici și este acționat de 
motoare cu inducție lineară.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, a depus, marți 
la amiază, o coroană de ga
roafe roșii și albe la Mormîn- 
tul soldatului necunoscut. _Pe 
panglica tricoloră era scris i 
„Din partea președintelui Con
siliului de Stat al ” -iblicii 
Socialiste România”.

Pînă la desfășurarea acestui 
moment solemn, coloana prezi
dențială, însoțită, de la Pala
tul Regal, de o gardă călare a

soldaților în frumoase costu
me, a străbătut o arteră deve
nită un adevărat culoar viu, 
format din locuitori ai capita
lei, sosiți să-l întimpine pe 
înaltul oaspete.

La ceremonie au participat 
P. Vandenbboeynants, minis
trul .apărării naționale, colonel 
L. Nerinck, comandantul mili
tar al provinciei de Brabant, 
L. Cooremans, primarul orașu
lui Bruxelles, mite persoane o- 
ficiale.

Au luat parte, de asemenea,

persoanele oficiale române, 
precum și, ambasadorul țării' 
noastre în Belgia.

După depunerea coroanei de 
flori, șeful statului român a 
păstrat un moment de recule
gere.

Președinte le Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să a- 
prindă flacăra amintirii, în 
timp ce muzica militară into
na cîntecul „Ultima gardă".

Șeful statului român a sem
nat apoi în Garten de aur.

In după-amiaza zilei de 
marți, 'președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a 
primit membri aî Grupului 
parlamentar Belgia—România.

La primire au participat 
Edmond Machtens — senator 
socialist, președintele Grupu
lui parlamentar Belgia —

România, Roland Gillet — 
deputat liberal, Constant de 
Clerq — senator social-creș- 
tin, Van Geyt — deputat co
munist, vicepreședinți ai gru
pului, Robert Urbain — de
putat socialist, secretar al gru
pului, Andre Baudson — de
putat socialist, Herve Brou- 
hon — deputat socialist, Jean 
Debucquoy — senator so-

cial-creștin, Richard Gondry 
— deputat socialist, Fortune 
Lambiotte — senator, socialist, 
Jacques Lepaffe- — senator, 
F. D. Francofon, Joana The
resia Nauwelaers — senator 
socialist, membri.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu membrii Grupului par
lamentar Belgia—România.


