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TINAR
FRONTAL AL ANINOASEI

Inovatori și inovații 
de la Paroseni»

ing. 
luat 
măr 
din

acum urmat de 
frontal, acela al 
lui Man Nico- 
materializat ast- 
dih principalele 

ale planului

să-și

rotație in 
David Ioan, 

ca acești 
însușească

• De vreo două luni, a- 
bațajul brigăzii cunoscu
tului miner David Ioan, 
nu mai este singurul 
frontal al sectorului I al 
minei Aninoasa. La o 
sută de metri pe direc 
țip,. stratului, acest aba 
taj este 
un nou 
brigăzii 
lae. S-a 
fel una
pfeved^ri 
de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice pentru spori
rea producției de căr
bune la nivelul preve 
■derilor celui de-al doi
lea an al cincinalului, 
înfăptuirea acestei mă
suri a reliefat încăodală 
răspunderea cadrelor teh 
nice ale acestui sector 
fruntaș pentru organiza
rea superioară a produc
ției, capacitatea creatoa
re a colectivului, hotă- 
rîrea lui de a înfăptui 
cu cinste sarcinile în
credințate.

De la început, 
ta nivelul celor 
mai bune realizări

■Noul frontal este iden
tic cu acela al brigăzii 
lui David t exploatează 
același zăcămînt —' o 
porțiune de 200 m a 
stratului 3, blocul I și 
este prevăzut cu aceeași 
dotate. Atît de-a lungul 
frontului de lucru, cît 
și în preabataj pînă la 
rol, transportul cărbune- 
lui se face cu transpor
toare românești TR-3, u- 

’aje robuste, de mare 
capacitate care sînt mon
tate . pe măsura avansă
rii frontului de lucru 
prin împingere, fără a fi 
demontate. Susținerea se 
face cu stîlpi metalici 
ICEMIN, iar tavanul ar
tificial — din plasă me
talică și rețea de rezis- 

din cabluri. Meto- 
fost aplicată și pu- 
punct pentru prima 
la Aninoasa de bri- 
lui David Ioan, iar 
în noul frontal a

deschis un nou abataj 
frontal, conducerea sec
torului în ffunte cu tov.

Dumitraș Ioan a 
măsuri ca un nu- 
însemnat de mineri 
abatajele cameră să

lucreze prin 
frontalul lui 
S-a urmărit 
mineri
tehnica operațiunilor spe
cifice 
muncă : fixarea stîlpilor 
ICEMIN și a grinzilor in 
consolă, crearea tavanu
lui artificial din plasă 
metalică și rețea de 're
zistență din cabluri, puș- 
carea cărbunelui direct 
pe transportor și eva
cuarea lui treptată prin 
scoaterea capacelor trans
portorului etc. Mulți 
dintre acești mineri în
tre care Bone Alexan
dru, Beldeanu Teodor 
s-au întîlnit în noul 
frontal. Man Nicolae 
brigadierul, minerii Nagy 
Alexandru, Dănică Mir
cea, Herlea Nicolae, șefi. 
de schimb în noul fron
tal au fost mai înainte 
mineri de nădejde în 
brigada lui David.

Măsurile de prevedere 
luate în scopul deschi- 
dârii noului frontal și-au 
arătat din plin eficiența. 
Deși brigada lui Man 
Nicolae este nouă, mi
nerii ei și-au întrecut 
randamentul planificat cu 
0,54 tone de cărbune 
pe post, ceea ce consti
tuie, fără îndoială, un 
succes.

acestui loc de

I. B
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tență 
da a 
sihla 
oară 
g.ada 
aici,
fost aplicată de la înce
put, de la deschiderea 
acestui abataj. Acest lu
cru este un merit al con
ducerii- sectorului. Cu 
multă vreme înainte, ști
ind că urmează să fie

de 
cele 
din 

pro- 
ino-

I.E.C. Paroșeni se mîndrește cu 
inovatorii care prin pasiunea lor 
și căutări neobosite își aduc aportul 
la realizarea de economii. Numărul 
inovațiilor și al inovatorilor crește 
de la an la an. In perioada scursă 
din acest an, cabinetul tehnic al 
centralei a înregistrat un număr 
de 29 propuneri de inovații care 
aduc economii antecalculate în va
loare de peste 15 000 lei. Compa
rativ cu aceeași perioadă a anului 
trecut numărul propunerilor 
inovații a crescut cu 12. Din 
29 de propuneri de inovații, 
acest an, au și fost aplicate în 
ducție’ 23. Amintesc doar cîțiva
vatori fruntași : tehnicianul Schrott 
Petru, inginerul' Popescu D. Ion, 
maistrul lonescu Lazăr, muncitorul 
Busuioc Victor Iată și cîteva din 
inovațiile lor: „Instalații de mă
sură pentru efectuarea paralelului 
la excitatricele grupului IV", „Dis
pozitiv de îndoit țevi de alamă la 
180°", „Modificarea comenzii su
flătoarelor de la cazanele 4 și 5“.

In scopul îndrumării inițiativei 
creatoare a inovatorilor, din în
treprindere, a fost elaborat un plan 
tematic de inovații în care sînt ex
puse temele ce se cer a fi rezol
vate de inovatori.

M.; CtNCORA 
operator cazane I.E.C. Paroșeni

I 
I 
I
I 
I 
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un curs raționai, _s-a pronun
țat și se pronunță , pentru o 
abprdare . care, țiriînd seama 
de interesele fundamentale 
ale tuturor statelor acestei 
regiuni, să, ducă pe căi paș
nice-la o reglementare via
bilă.

Evoluția în ultimii 20 de 
ani' a relațnlor dintre state 
în Orientul' Apropiat arată 
că în fiecare etapă a acestor 
relații, în loc ca r diferendele 
să fie soluționate,.’ eie au fost 
amplificate și sporite, ceea 
ce a dus la o acumulare .—i-

Domnule președinte,
Nu este pentru prima oară 

cînd situația din Orientul A- 
propiat face obiectul dezba
terilor internaționale. Puține 
subiecte au figurat cu . ase- 

' menea frecvență pe ordinea 
de zi a Adunării Generale și 
a altor organisme ale Națiu
nilor Unite. Puține probleme 
au fost grevate de o moște
nire istorică atît de încărcată 
ca acelea ale Orientului A- 
propiat. Evenimentele acestei 
regiuni, prin implicațiie lor, 
s-au dovedit nu o dată sus
ceptibile să antreneze conse- tinuă de dificultăți. Este tini-: 
cinle grave pentru pacea și 
securitatea internațională.

In fața recentei recrudes
cente a crizei, în forme acu
te care au produs o legitimă 
îngrijorare tuturor țărilor, 
oricare ar fi depărtarea lor 
de sediul confruntării arma
te dezlănțuite aici, întrebarea 
ce se pune în mod firesc este 
dacă fenomenul conflictelor 
din această regiune are un 
caracter peren și ireductibil. 
Sînt problemele ce confruntă 
statele din Orientul Apropiat 
intratabile prin mijloacele de 
care dispune omenirea con
temporană ? Sînt instrumen
tele politice, normele dreptu
lui internațional și proce
deele înscrise în Carta Na
țiunilor Unite insuficiente 
pentru a contribui la soluțio
narea acestor probleme ?

Guvernul român, exprimînd 
încrederea sa ‘ în capacitatea 
popoarelor de a soluționa pro- 

■ bleme pricit de complicate și .
-de a imprima evenimentelor element Care >fa8e.

t

adoptarea unor soluții rațio
nale și durabile pentru pro
blemele litigioase din Orien
tul-Apropiat este folosirea 
exclusivă a mijloacelor paș
nice.

Eliminarea recurgerii la 
forță pentru rezolvarea dife
rendelor dintre state este un 
principiu care, după o expe
riență îndelungată a omeni
rii, și-a făcut loc printre 
postulatele fundamentale ale 

■ relațiilor internaționale. Sem- 
nînd Carta, Statele membre 
ale O.N.U. s-au obligat „să 
se ’ abțină în relațiile dintre 
ele .de la folosirea forței sau 
amenințarea cu forța".

Fiecare confruntare armată 
sau act de violență, departe 
de a contribui la reglemen
tarea vreunei probleme in O- 
rientul Apropiat, a constituit 
o îndepărtare de la obiecti
vul instaurării păcii, mărind 
instabilitatea și insecuritatea 
regiunii. încercarea de a fo
losi forța pentru impunerea 
unui drept este susceptibilă 
de a crea precedente primej
dioase și de a atrage riposte 
similare.

Forța nu creează drept. Ea 
nu dă răspunsuri viabile si-

pul, după părerea delegației 
române, ca acest proces să 
fie oprit. Trebuie ca rapor
turile dintre state să evolue
ze spre diminuarea treptată 
a tensiunii, spre crearea unui 
climat propice soluțiilor e- 
chitabile și constructive ca
re să respecte drepturile lor 
la existenta de sine stătătoa
re, la condiții de securitate 
și să le permită concentrarea 
eforturilor către progresul 
lor economic și' social. Toate 
țările sînt. chemate să con
tribuie la realizarea acestei 
noi orientări, abținîndu-se de 
la orice act susceptibil să 
agraveze situația, să'stimule- tuațiilor complicate, nu poa- 
ze adversitățile sau să con
ducă din nou la' ciocniri pe
riculoase pentru pacea și se
curitatea internațională. Con
diția esențială' pentru a im
prima un asemenea curs o 
constituie respectarea’ scrupu
loasă a încetării, focului.

Noi considerăm că ..primul.

te, justifica pretenții de ane
xiuni teritoriale. In lumina 
acestor considerente, delega
ția română s.e pronunță pen
tru retragerea neîntîrziată a 
trupelor izraeliene , de pe te
ritoriile ocupate, precum și 
a tuturor, trupșlor. în limitele 

. - - i \ ‘
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O INVITAȚIE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

o comedie
de succes

Spectatorul petroșă- 
nean neavizat, care a 
lipsit, joi, de la primul 
„contact" cu actorii Tea
trului Mic din Bucu
rești, are ce regreta. 
Are ce regreta întrucit 
piesa dramaturgului a-

Măsuri pentru îmbunătățirea 
procesului de producție

Pe linia îmbunătățirii organizării producției și a 
muncii, la Fabrica de produse lactate Livezeni, s-au 
luat în ultima perioadă o serie de măsuri între care 
menționăm: ' introducerea lucrului pe un singur 
schimb, reexaminarea personalului, reducerea consu
mului de energie electrică și de combustibil. Acestea 
au adus colectivului fabricii însemnate avantaje. In 
cursul lunii mai, consumul de apă a fost redus de 
la 340 metri cubi planificați la 300 metri cubi, con
sumul de energie electrică de la 1 600 kW/h la 1 008 
kW/h, iar combustibilul (păcură) de la 1 280 kg la 
980 kg pe zi.

merican Murray Schisgal 
„Amooor", în ciuda titlu
lui discreditant al se
riozității, este totuși o 
comedie de idei, de 
sensuri mai adinei dar 
de o largă înțelegere și 
pătrundere. Pentru că 
ironia, satira virulentă 
la adresa teatrului ab
surdului este ușor vi
zibilă,- descifrabila. Spec
tatorul ride sau priveș
te cu compasiune paro
xismul unbr personaje, 
impins pînă la limita 
absurdului, unor perso
naje golite sufletește șl 
care se învirtesc in sfe
ra unei filozofii la fel 
de absurdă și fatală. 
Dar dincolo de risul sa
vuros, de intenția vădit

date, transpune

persiflatoare a absurdu
lui, comedia .meditează 
pentru negarea unor 
sentimente uneori degra- 

la o
meditare a ceea ce în
seamnă dragostea și im
plicațiile ' ei. Este dacă 
vreți, în substrat, o 
pledoarie pentru purita
te și sinceritate în Sen
timente. O densă sub
stanță psihică susține 
uri dialog plin' dt nerv, 
de neprevăzut, cu mean
dre subtile ddr eu triult 
miez. Adăugați la' a- 
ceasta probitatea artisti
că" și talentul recunos
cut". al celor trei ' inter
pret — Tatiana lekel, 
Octavian Cotescu și 
'Florin Vasiliu a Căror

prezentare p considerăm 
de prisos — și vă pu
teți face o imagine cît 
de eît apropiată a suc
cesului de care s-a bu
curat comedia „Atnooor“ 
la Petroșani.

★
După spectacol am 

fost oaspeții actorilor 
bucureșteni. Ghid în la
birintul discuțiilor, ne-a 
fost însuși 
Teatrului Mic, 
tul regizor 
ciulescu.

„Teatrul 
ne-a spus 
Vine pentru 
în Valea Jiului. Șîntem 
animați de dorința sin
ceră de a lega cunoș
tințe trainice cu publi
cul de aici. Sperăm că 
spectacolul, pe care-l 
prezentăm în localită
țile minerești, să consti
tuie o. carte de vizită, în 

. viitor, pentru . teatrul
C. COTOȘPAN
V. TEODORESCU

directorul 
reputa- 

Radu Pen-

nostru — 
dînsul — 

prima dată
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UNDE MERGEM ?
A Z I

♦ Ansamblul de cintece și 
dansuri al Armatei din Bu
curești prezintă pe stadionul 
„Jiul", la ora 20, un spec
tacol muzical-coregrafic.

* In sala de spectacole a 
- Casei de cultură din Petro
șani la ora 20, va fi prezen
tat spectacolul cu piesa „An- 
dromaca" de Jean Racine.

Holul Casei de cultură 
din Petroșani găzduiește ex
poziția de desene și pictură 
a Școlii de muzică și arte 
plastice Petroșani. Expoziția 
poate fi vizitată între orele 
10—13 și 17—20.

+ In jurul orei 20, în să
lile cluburilor sindicatelor din

Lupeni, Petrila și Lonea se 
vor organiza seri de dans.

♦ O zi plăcută de odih
nă, poate fi petrecută la 
ștrandul „Preparatorul" din 
Lupeni. Ștrandul este deschis 
între orele 9 și 19.

M î I N E

de
10 
de

cursului de muzică, vor sus
ține la ora 10 în sala clubu
lui din Uricani un spectacol 
dedicat minerilor fruntași în 
întrecerea socialistă.

stadionul „Jiul" la 
se vor întîlni echi- 
rugbi Știința Petro- 
Dinamo București, 

pentru

Pe
11,
de

+ In sala mare a Casei 
cultură din Petroșani, ora 
va avea loc spectacolul 
varietăți muzicale prezentat
de formațiile de artiști ama
tori ai cluburilor Lonea, Pe- 
trtla și a Casei de cultură

0 Formațiile de amatori 
ale cluburilor sindicatelor din 
Lupeni și Uricani, calificate 
pentru faza regionala a con-

ora 
pele 
șani 
contînd 
republican de 
♦ Teatrul Mic 

rești prezintă în sala Casei 
de cultură Petroșani, la ora 
17 și la ora 20, spectacolul 
cu comedia „Amooor 1" de 
Murray Schisgal.

< O seară de dans poate 
fi petrecută începînd cu ora 
20 la Casa de cultură din 
Petroșani.

campionatul 
categoria A. 

din Bucu-

(Continuare în pag. a 3-a)

O SCENA DIN SPECTACOL i



STEAGUL ROȘU

TEHrVlC A
Roboți-mun citor i Electrozi termionici

termioni, o funcționare con-

CU
întotdeauna

tun-

Polk.
sti -

*-a în- ★
★

stra- 
cica- 
vine

a experimentat deja acest 
de cercetări nucleare diferite.

cărămizilor în vagonete, Pentru e 
efectuată de robot, un muncitor ar 
zilnic 50—80 tone de cărămizi.
Motors", Iron Mike vopsește mași-

de ețte ori 
mă scol, în- 

Chestie de

• Dacă 
puțin din 
client, nu 
la plecare 
„Mai poftiți pe la noi".
Tot nu mai vine.

• Acasă 
mă culc și 
torc perna, 
meserie.

DOI ANI, pro- 
de la școala din

Canalul Mînecii, 
forul și Dardanelele, 
Gibraltarul și Strîm- 
toarea

Bulgaria) s-au 
recent 80 de 
și femei cen- 
toți originari

• Decît un client cu 
barbă tare și slab, mai 
bine unul spîn dar 
„gras".

• Nasul mustăcioși- 
lor și urechile pletoși- 
tor îmi dau 
de furcă.

ai „eiupit" 
obrazul unui 
e nevoie ca 

să-i spui:

• De ciad cu 
soarea pstș, din brici, 
mi-aii ruginit foarfecele.

să" — de acord, 
cum mai „bag" 
frecție ?

• La noi nu ține cu 
„periuța", numai 
„măturică".

• De pite ori
tîmplat să nu-mi mear
gă briciul, întotdeauna 
m«am „ras" de bacșiș,

Filmele săptămînii
In următoarele zile frumoase, pe stadioane, 

vor rula, prin rotație, pentru echipele de foțbal 
din Valea Jiului următoarele filme;

Jiul Petroșani — Relaxează-te, dragă. 
Minerul Lupeni — Momentul adevărului. 
Știința Petroșani — Soarta vitregă.
Parîngul Lansa — Ape limpezi.
Minerul Aninoasa — Zile reci.
Minerul Vulcan Nu 3int demn de tine. 
Retezatul Uricani — Printre vulturi.

DIN REFLECȚIILE
UNUI FRIZER

Î„Decit un păr rar, 
bine o chelie dea

der eu 
rite o

• Cind văd pe 
dă un bărbat CU 
trice pa față, îmi 
s-o iau la fugă.

TRAIAN POPA
Lupeni

întreprinderea „Unimation Incorporated" din 
S.U.A, a realizat recent robotul Iron Mike, capabil 
să lucreze 17 ore fără întrerupere și care esțe fo
losit de diferjte întreprinderi industriale americane.

Dotat cu „mușchi" hidraulici și un sistem de me
morare electronic, robotul efectuează o serie de 
munci periculoase sau plictisitoare. Astfel, la „Bura 
Brick Corporation", un asemenea robot este folosit 
la încărcarea 
egala operația 
trebui să care

La „General 
nile fără să risipească nici un gram de vopsea.

După cum afirmă Joseph Engelberger, președin
tele „Unimation Incorporated", în anul 1975 indus
tria americană va folosi 5 000 de asemenea roboți. 
Cercetătorii de la „Massachusetts Institute of 
Technology" prevăd pentru anul- 2000 robotizarea 
ungi marj părți a muncii umane. Misiunea omului 
anului 2000 va fi doar programarea roboților în 
scopul efectuării muncilor dorite de ei.

Un grup de oameni de știință de Ia o firmă din 
Heidelberg (R.F.G.), conduși de fizicianul Alfred 
Jester, au pus la punct un electrod termionic, care 
permite transformarea energiei nucleare în ener
gie electrică. Modul de funcționare al acestui sistem 
este următorul: energia nucleară încălzește elec
trodul metalic, care emite electroni și curent electrjc.

Această invenție va fi foarte importantă, mai 
ales pentru zborurile cosmice. După cum se știe, 
navele cosmice și sateliții de informații nu pot fi 
alimentați cu curent electric pe baza mijloacelor 
tradiționale de produs energie electrică și nici prin 
intermediul turbinelor cu vapori, care au o greu
tate foarte mare. In schimb, un asemenea electrod 
termionic ar ocupa un spațiu foarte restrîns într-o 
navă cosmică și ar asigura prin conectarea într-un 
electrod a mai multor 
tinuă.

Fizicianul A. Jester 
electrod la două centre
șl rezultatele au fost dintre cele mai bune.

Din caietele \Șj totuși e adevărat! 
elevilor 'p DUPĂ ce a petrecut nice, țăranul a consul- Canalul Mînecii, Bos-

LAPTELE se cumpără în gene
ral în sticle, dar el crește, de ase
menea, în nucile de cocos și în ca
pre.

UN om degerat trebuie frecat cu 
zăpadă. In timpul verii se poate 
folosi în acest scop și apă rece.

BURSUCUL este un animal care 
iese la lumina zilei numai noaptea.

VIAȚA strămoșilor noștri era 
foarte plicticoasă, după cum se poa
te constata și din filmele de pe 
vremea aceea.

încălcări săvîrșite la întoarcere I
I

< 15 ani în Franța, prin
tre străini, marocanul 
Aii Ben Dahma a ho- 
tărît șă șe întoarcă în 
țară să-și revadă fra
tele. El a plecat deci 
la Safi (Maroc). Circu- 
lînd cu mașina înțr-un 
sens interzis, un agent 
l-a fluierat și l-a oprit. 
Era chiar fratele lui 
Aii — Moussa. După 
ce a trecut emoția re
vederii, după îmbrăți
șări și sărutări frățești, 
Moussa și-a reluat a- 
titudinea severă de a- 
gent și i-a întocmit'lui 
Aii procesul verbal de 
contravenție.

nice, țăranul a consul
tat un medic din Bo
gota. Acesta i-a făcut 
o radiografie și a des
coperit în stomac 
cla cu pricina.

★
Problema asigurării securității 

circulației pe drumurile publice se 
pune cu tot mai multă ascuțime ca 
urmare a intensificării transportu
lui de mărfuri și de persoane cu 
autovehiculele și a sporirii numă
rului de autoturisme proprietate 
personală.

Respectarea normelgr legale 
gvînd drept scop asigurarea condi
țiilor pentru desfășurarea normală, 
fără accidente, a circulației consti
tuie o importantă obligație pentru 
toți acei ce folosesc drumurile pu
blice, fie ca pietoni, bicipliști sau 
la volanul unui autovehicul.

Comportarea necorespunzătoare 
din punct de vedere al respectării 
regulilor de circulatei, duce la Co
miterea de accidente, la îngreuna- 
rea circulației normale a altor auto
vehicule.

Ne propunem să analizăm cîteva 
încălcări ale regulilor de circulație 
referitoare la manevrarea vehicu
lelor înainte și înapoi sau prin 
viraj pentru efectuarea întoarcerii. 
Pentru a putea întoarce vehiculul 
de pe un șens de circulație pe ce
lălalt sens prin manevrare înainte 
și înapoi sau printr-un viraj, con
ducătorul auto este obligat să o- 
preascg, să semnalizeze și să se a- 
sigure că din spate și din față nu 
circulă în aeel moment nici un 
vehicul.

Cetățeanul Boitoș Adalbert, eto- 
cultod eu motoreta ir, țărănești. 
Și-« schimbat direcția de mers prin 
viraj Ia stingă fără >8 semnalime. 
ffirfl să se asigure că din spate nu

circulă nici un fel de autovehicul 
și astfel a apărut brusc în fața u- 
nui autoturism. Asemenea manevre 
nu sînt permise în intersecții și la 
o distanță mai mică de 50 metri de 
cel mai apropiat colț al intersec
ției, Conducătorul auto Predescu 
Petre eu autovehiculul nr. 21 HD —

tanță mai mică de 50 metri de tre
cerea i
de
tri
de
50

CIRCULAȚIE
1177 și Dănilă Gheorghe de pe 
autovehiculul nr. 21 HD — 386 au 
încălcat aceste dispozițiuni întor- 
rind autovehiculele în intersecții.

Asemenea manevre nu se pot e- 
xecuta nici în curbe cu vizibilitate 
redusă. Conducătorii auto Rovența 
Ion cu autovehiculul nr. 31 np — 
2272, Gemeniuc Joan cu autovehi
culul nr, 21 HO — 933 și Băluțoiu 
Ntoolae cu autovehiculul nr. 21 hd 
— 1178 au fost surprinși efectuînd 
asemenea manevre în curbe lipsite 
de vizibilitate-

Conducătorul auto Barabaș An
drei din Aninoasa, conducînd mo
tocicleta 46 HD — 3 848 pe str. 23 
August din localitate, a executat 
manevra pentru întoarcerea moto
cicletei pe marginea pîrîului Ani- 
nwua. In timpul virajului a acci
dentat grav pe minora Crișan Vio
rica, fracturfndu-i pictorul.

Normele legale de circulație in
terzic efectuarea unor astfel de 
nevre și în trecerile pentru 
toni, pe poduri, sub poduri, in 
cerile peste calea ferată si la

mai mică de 50 metri de tre- ■ 
peste calea ferată, in vîrfuri | 

pantă și pe o distanță de 50 ma
pe o parte și de alta a vîrfului 
pantă precum și la mai puțin de 
metri de stațiile de autobuz.

Respectînd aceste reguli de cir
culație, fiecare conducător auto 
contribuie la prevenirea acciden
telor de circulație.

I.t. major ȚIU CONSTANTIN

CUGETĂRI
NU tăia craca pe care stai decît 

dacă vor să te spînzure de ea.

SA nu vorbești de funie în casa 
spînzurațului. Dar în casa călău
lui ?

SE poate face dulceață pînă și 
din mătură. Trebuie însă adăugat 
zahăr și fructe.

I
I
I
I
I
I
i
I
I
i
I
î

unui 
s-a 

doc-

xna-

ÎN STOMACUL 
țăran columbian 
găsit o sticlă cu 
torie...

Cu cîtva timp
inte, cum . nefericitul, 
suferind de colici pu
ternice, se tăvălea de 
dureri, un prieten îi 
recomandase să ia o 
anumită doctorie. „Bea 
o sticlă — i-a spus el 
— și ai să te simți 
bine".

Țăranul i-a urmat 
ad literam sfatul, în
ghițind medicamentul 
au sticlă cu tot.-,

Qum, în loc să 
calmeze, durerile
veneau tot mai puter-

LA BLAGOEVGRAD 
(R, P. 
întîlnit 
bărbați 
tenari,
din regiunea munților 
Pirjn, Cel mai în vîrs
tă dintre ei, Lazăr 
Ghincev, are 123 de 
ani.-

Mulți dintre acești 
centenari au participat 
activ Ia evenimente 
istorice remarcabile. Ei 
au evocat amintiri din 
războiul ruso-turc, in
surecția de la Razlog- 
Kresna, epopeea din 
ziua de Sf. Iile 1903, 
insurecția antifascistă 
din 1923, mișcările 
partizanilor din timpul 
celui de-al doilea răz
boi mondial.

DE 
fesorii 
Teheran la care înva
ță Masoumeh Kama- 
rehei se chinuiesc să 
descifreze scrisul aces
tei micuțe iraniene, în 
vîrstă de 10 ani pe ca
re toți o consideră un 
copil înapoiat șl ne- 
reeducabil.

Recent, un profesor 
s-a gîndit să citească 
o temă a acestei eleve 
cu ajutorul 
glinzi. 
sa, el 
fetița 
dar în 
al
Specialiștii caută 
înțeleagă fenomenul 'și 
se întreabă dacă nu 
cumva fetița vede • 
iul pe dos.

unei o- 
Spre uimirea 

a constatat că 
scrie perfect, 
sensul invers

scrierii normale, 
să

o-

★ ★

se
de-

Sen, în 
de ani,
înot

indian 
vîrstă 

a tra- 
Canalul

b'JURISTUL
Mohar 
de 36 
versat
Panama, în 35 de ore. 
Mohar Sen este 
entuziast înotător 
distanțe mari. EI
trecut pînă acum înot

un
pe

a

A 5 ■
PE UN teren de- 

bal din Earlșwood 
(Anglia) la 25 februa
rie a. c„ în timp ce 
se disputa un meci, a 
căzut 
atins 
dintre 
murit

trăsnetul. El a 
patru jucători, 
care

a doua
unul a
zi.

om !

te năpădesc grijile și vrei

PROVERBELE se contrazic unul 
pe altul. Tocmai în aceasta constă 
înțelepciunea populară.

veritabil nu poate 
prost au-tentic. Unulun 

este fals.

OMUL nu mai are nici o ieșire ; 
trebuie să fie

UN PROST 
ride de 
dintre ei

DACA
să uiți de ele, încalță-te cu încăl
țăminte care te strînge.

MAXIME

este

Lento

Heine

Balzac

Herțen

totdea

T. Vianu

Adevărul are o inimă liniș-

Shakespeare D. Bolintineanu

mai mare nu 
adevărului, ci

instru- 
fel de

bună- 
spune

Nimic nu durează mai mull 
ca adevărul.

— Judecătorul 
este rațiunea nu 
este judecătorul 
însăși. înainte de 
cugeți trebuie să
mentul cugetării la un 
analiză exterioară.

— Adevărul învinge 
una, ferește-te să devii victi
ma Iui.

— Omule vrei să găsești a- 
devărul ? Caută

adevărului 
inima. Cine 

rațiunii ? Ea 
a începe să 

supui

Niei cu cea mai mare 
voință, un om nu poate 
despre sine adevărul.

H.

De la intuirea vie la gindi- 
rea abstractă și de la ea, la 
practică, aceasta 
dialectică a 
vărului.

— Părerea oamenilor ia-o 
cum vrei, dar de adevăr t<>- 
me-te.

calea
cunoașterii ade-

Minciuna cea 
este ascunderea 
ascunderea minciunii, pentru a 
o trece drept adevăr.

R. Rolland

justul.
Hugo

„Producătorul" mult apreciatelor pene, păunul, se simte bine și la Cimpa.

Binele să-l faci oricînd 
Libertatea mai presus 

de-orice, jubește-o
Și un tron chiar 

de-ai sfărîma
Adevărul niciodată nu-I trăda. 

Beethoven



abataj al Ăninoasei
(Urmare din pag. 1)

Elemente noi 
perloețlonirli 
de numire

în scopul 
motodotor

Deși deschis de curînd, noul fron
tal din sectorul J • cunoscut și cu
noaște o activitate intensă pentru 
perfecționarea metodelor de mun
că, Un element nou în perfecțio
narea metodei de exploatare a fost 
introdus de conducerea sectorului. 
Noutatea constă în aceea că, dacă 
pe culcuș șe continuă ca și pînă 
acum, cu săparea preabatajului di
recțional pentru fiecare fîșjg, prea- 
batajul pe coperiș, destinat reali
zării circuitului de aeraj, se face 
tot din două în două fîșii, Da ex
ploatarea fîșîei care nu este prevă
zută cu preabațaj pe coperiș, se 
face legătura prin străpungeri cu 
preabatajul săpat la nivelul fîșiei 
inferioare. Prin aceaUs 1* două 
fîșii se economisește volumul de 
muncă, materialul și energia nece
sare realizării unui preabațaj de 
200 metri lungime. Aceasta, subli
nia tehnicianul Bolondut, influen
țează pozitiv creșterea randemen- 
te|țjr și reducerea prețului de cost 
ar cărbunelui pe întregul sector. ;

Sau adus perfecționări metodei 
de creare a tavanului artificial. Da
că îpainte plasa metalică era în
tinsă numai pe tavan, acum aceas
ta este extinsă și pe coperiș, fiind 
folosită ca bandaj în locul mate- 
rialului lemnos. Prin realizarea u- 
nei legături trainice, se obține O 
siguranță mărită a terenului. A- 
ceastă perfecționare aparține bri
gadierului Man Nlcolae șl a fost a- 
plieată pentru prima oară în noul 
său frontal.

Și încă un element nou. Inițial, 
reținerea cărbunelui pușcat deasu
pra transportorului în Bcopul eva
cuării fără lopătare se făcea prin 
crearea unui paravan din bandă de 
cauciuc. Intruclt banda era grea, 
iar introducerea în abataj, fixarea 
de stîlpi și scoaterea ei după ter-

JLa anircmil de slmbâtâ scara
Reflectam tntr-un număr tre

cut al ziarului asupra acelei 
minorități din semenii noștri 
care uită in mod mai mult 
sau mai puțin deliberat că lo
calurile publice sînt destinate 
colectivității. „Urmele" pe care 
le Usi ici-colo, pe unde trec, 
facilitează concluzia că ai pri
vesc utilitatea acestor localuri 
prin crenelul egocentrismului 
lor îngust,

Da fel de contrastantă ni se 
pare situația atunci cînd pără
sirea sferei respectului pentru 
cei din jur, a bunului simț, se 
constată nu după ce ei au pă
răsit localul, ci chiar în tim
pul cînd se folosesc de servi
ciile acestuia. Dar să lăsăm 
faptele să tălmăcească,

Sîmbătă seara la restauran
tul „Minerul" din Petroșani 
(drept garanție pentru cele ce 
vom relata trebuie să arătăm și 
data : 27 mal 1967).

Ora: cîteva minute după 
miezul nopții (localul în zilele 
de sîmbătă este deschis pînă la 
ora 2).

Restaurantul fiind de catego
rie superioară, intenția de a 
PETRECE o seară plăcută în
tr-o ambianță specifică unită
ților comerciale de acest gen și 
cu un bogat repertoriu culinar 
pare justificată. Tabloul acelei 
seri (și nu numai a acelei șeri) 
face ca această intenție să ră- 
mînă o iluzie deșartă.

De ce ?
Fiindcă era o sîmbătă seară 

obișnuită ca multe altele cînd 
mii și mii de semeni de-ai 
noștri, în cele mai diferite col- 

minarea evacuării cărbunelui nece
sitau eforturi mari și mult timp, 
s-a născut ideea formării parava
nului din plasă de sîrmă cu greu
tate mică șj ușor de mînuit. Dar nu 
numai atit; după pușcare și eva
cuarea cărbunelui, paravanul de 
plasă este ridicat și folosit la crea
rea tavanului artificial. Este un 
procedeu ingenios, care acum se 
aplică atît în abatajul lui David 
Ioan cit și în frontalul lui Man Ni- 
colae prin care se obțin economii de 
timp și muncă, sporuri de randa
ment.

a venit să 
Man Wi

de schimb 
împreună

Omul de ia regie
Brigada din noul frontal cumu

lează oameni nu numai din abata
jul lui David Ioan, din celelalte a- 
bataje cameră ale sectorului, ci și 
de la lucrările de regie, care în ca
drul acțiunii pentru organizarea 
științifică a producției și a muncii 
au fost îndrumați spre locuri de 
muncă productive.

Unul dintre aceștia este și mun
citorul Dumitru Ion care 
lucreze în abatajul lui 
colae ca vagonetar. Șeful 
îl -repartizase să lucreze 
cu încă un ortac Ja rol, să încarce 
cărbunele, să dirijeze goalele ast
fel ca brigada să nu stea. Fostul 
muncitor de la regie Dumitru Ion 
și-a trimis însă ortacul în abataj ; 
acolo sînt multe de făcut și să dea 
ajutor. Jos, la rol, el e deajuns,

— Am fost trimis aici să mun
cesc și vreau să muncesc. Pînă 
acum, timp de mai mulți ani am 
lucrat în regie la transport. De 
acum voi lucra ca miner și nu mă 
ișs mai prejos.

Da, la rolul abatajului lui Man 
muncea un om care venise de 1a re
gie, ȘI în acest proces se transforma 
o cpnștiiță. Era de altfel o expre
sie a conștiinței noii brigăzi din cel 
mal tînăr frontal al Ăninoasei, care 
în ciuda viratei, a inerentelor greu
tăți ale începutului, se avîntă spre 
succese de muncă în lupta pentru 
mal mult cărbune.

țuri ale țării, merg să se des
tindă, după o săptămînă de 
muncă rodnică, la un restau
rant (de clasă superioară), Așa 
s-au întîmplat lucrurile și în 
ziua amintită (și nu numai 
atunci) în unicul restaurant de 
prima clasă din orașul nostru, 
numai că atitudinea unora din 
cei prezenți nu se încadra de
loc într-o „categorie superi
oară".

Dintre componenții celor ze
ce perechi care’ se legănau din 
bunăvoința orchestrei, jumă
tate arau îmbrăcat! în hainele cu 
care au părăsit șantierele înainte 
cu cîteva ore. însoțiți de „cole
ge" de aceeași manieră, evolu- 
înd pe aripile dansului pe o tra
iectorie greu de definit, acești 
„consumatori" dornici să fruc
tifice înțr-un fel ultimele ore 
ale săptămînii, au creat o at
mosferă de nerespirat. La o 
masă vecină, un grup format 
dîn șase tineri discută pe un 
ton mult prea vivace, Doi din
tre ei tac... și bat pe catifeaua 
scaunului 
„saisase", 
compania 
băiețel de 
ora aceia)

(ca să nu fie văzuțî) 
La o altă masă, în 
a patru adulți, un 
vîrstă preșcolară (la 
picotea.

— Stau la masă do două ore 
și nici măcar n-au consumat o 
sticlo de apă minerală, caută 
să ne împrăștie nedumerirea 
un ospătar.

Si parcă ne citește în gînduri, 
'ontinuă :

— Vedeți în ce hal ajunge 
spre ora închiderii localul nos
tru ?

— Bine, dar nu se poate în- .

SECȚIA DE ÎNCĂRCARE A CĂRBUNELUI DE LA PREPARAȚIA CORCEȘTI

TELEVIZIUNE

13,00

13,30

19.30
20,00
21.30
22,20

23,05
23,15
23,30

și

24 iunie
„Vă așteptăm la ora 6". 
Emisiune pentru femei. 
La șase pași de o ex
cursie. Emisiune — con
curs pentru pionieri 
școlari.
Telejurnalul de seară. 
Teleenciclopedia.
Film serial: „Sf intui". 
„La kilometru... 2000000!". 
Expediție muzical-dis- 
tractivă.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
închiderea emisiunii.

OTOL
La tragerea din 

extrase din urnă 
mere :

12 76 40 11 72
28 27.

Fond de premii: 979 008 lei.

23 iunie au 
următoarele

fost 
nu-

70 69 58 21 35

treprinde ceva ca restauran
tul să reintre în drepturile 
prevăzute în nomenclatorul de 
funcționare ? — încercăm să 
aflăm de la interlocutor.

— Nu prea, răspunde scep
tic ospătarul. Atîta timp cît 
sîntem singurul restaurant de 
clasa I și unitățile de catego
rie inferioară din oraș au ora 
închiderii înaintea noastră, toți 
cei „măturați" în stradă la ora 
închiderii din aceste localuri 
se grăbesc să apuce ușa des
chisă la noi. Clienții „perma- 
nenți" pe care i-am avut, vin 
seara devreme, își consumă 
grătarul sau micii și cel tîr- 
ziu la orele 22 se 
casă.

Nu contestăm 
acestor concluzii 
mult cu cît ele vin din partea 
unui reprezentant al „casei". 
Am dori să adăugăm doar atît 
Că începînd cu portarul res
taurantului (pe care l-am dori 
îmbrăcat in uniformă sau chiar 
livrea) și pînă la ospătarii cu 
experiență, întreg personalul 
restaurantului „Minerul" să 
fie preocupat nu numai de rea
lizarea sarcinilor pur comer
ciale. Printr-o exigență care 
să vizeze atît latura educației 
civice cît și latura esteticii co
tidiene, ei sînt chemați să cre
eze la restaurantul amintit o 
atmosferă 
timpului 
nu numai 
’izat.

grăbesc spre

valabilitatea 
cu atît mai

prielnică petrecerii 
liber Jntr-un cadru 
agreabil dar și civi-

Tiberiu KARPATIAN

A APĂRUT REVISTA :

„Mit IiitiHtilii te stitli 
Istorlte jl ik al-poli lice 
It îi lini (.(. al P.C.R. 
oi. 311997 (mat - Hole)

Cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la luptele purtate de Armata ro
mână la Mărăști, Mărâșești și Oi- 
tuz, revista publică : Eroicele bă
tălii desfășurate de armata româ
nă în vara anului 1917 (Ștefan MU- 
șat); Bătălia de la Mărăști (Gene- 
ral-maior în rezervă Edgar Radu
lescu); Marea victorie de la.Mără- 
șești (General de armată' Iacob Te
clu); Duptele de la Oituz (General- 
maior în rezervă Polihron Dumi
trescu); Mărturii străine despre e- 
roismul ostașilor români în luptele 
de pe frontul din Moldova (Gh. Ho- 
manescu, V. Asproiu); Dupta mase
lor populare împotriva ocupanților 
în anii 1916-1918 (C. Căzănișteanu), 
precum și evocări despre genera
lul Eremia Grigoreșcu, generalul 
loan A. Dragalina, generalul David 
Praporgeșcu, căpitanul Grigore Ig
nat, sublocotenentul Ecaterina 
doroiu și caporalul Constantin 
șat.

Sărbătoririi unui secol de la 
riția „Capitalului" îi sînt consacrate 
materialele „Capitalul" — operă 
monumentală a vieții lui Karl Marx 
(I. Bulborea); Răspîndirea ideilor 
„Capitalului" în România și in
fluența lor asupra mișcării munci
torești la sfîrșitul secolului al 
XilX-lea (D, Hurezeanu); Marx și 
Engels în amintirea contemporani
lor (I. Mamina).

Rubrica Comunicări 
Cauzele și importanța 
mișcării memorandiste 
silvania (V. Netea); Mișcarea socia
listă din România, promotor al gîn- 
dirii științifice. 1880-1900 (S. Ghiță).

Da rubrica Viața științifică, re
vista înserează o serie de infor
mații privind manifestări științi
fice prilejuite de apropiata ani
versare a semicentenarului Marii 
Revoluții -Socialiste din Octombrie.

Revista mai cuprinde rubricile 
Recenzii — Note bibliografice și 
Informații.

Teo- 
Mu-

apa-

cuprinde : 
istorică a 
din Tran-

PROGRA M
25 iunie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 6,10 Program muzical de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL.
Sumarul presei. Sport; 7,18 Pro
gram muzical de dimineață (conți- - Programul orchestrei de estradă a 
nuare); 8,00 TEATRU RADIOFO
NIC PENTRU COPII; 9,00 Din re-

■ pertoriul corului de copii al Radio
televiziunii; 9,55 Varietăți muzi
cale; 10,30 Concert folcloric; 11,00 
BULETIN DE ȘTÎRI; 11,03 Ilustrate 
muzicale; 12,00 DE TOATE PEN
TRU TOȚI; 13,00 RADIOJURNAL; .
13,10 ESTRADA DUMINICALĂ:
14,15 Programul orchestrei de.mu
zică populară a Radioteleviziunii;
14,40 Muzica s-a-ndrăgostit... de Ma
maia; 15,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul preferat;

de succes
o comedie
Amooor"

că estp lo 
mare în- 

A fost un 
acest gen 
care, cupentru

în urmă, credea 
înclinații. Acum e

Petroșani, ca 
celelalte loca-

(Urmare din pag. 1) 

nostru. Tocmai de aceea, pri
mii noștri soli, aici în Valea 
Jiului, s-au străduit și sperăm 
că au reușit, prin seriozitatea 
ce-i caracterizează, să covin- 
gă, Ma mult din auzite știam 
că aici este un public receptiv, 
cunoscător și admirator al 
teatrului de proză. Realitatea 
însă a întrecut așteptările".

Modestă, in ciuda renume- 
lui și al succesului repurtat, 
Tatiana lekel, interpreta Elle- 
nei Manville, ne-a răspuns cu 
plăcere invitației la o discu
ție. Ne-a mărturisit 
primul rol de mai 
tindere în comedie, 
fel de încercare in 
dramatic, 
cîtva timp 
că nu are 
hotărîtă să persevereze pe a- 
ceastă cale. La 
de altfel și în 
lități ale Văii Jiului, primi
rea caldă ce i s-a făcut i-a 
întărit și mai mult convinge
rea că-și poate canaliza po- 
tențele artistice și în co
medie.

De Octavian Cotescu (Harry 
Berlin) ne-am apropiat cu in
tenția de... „măi, ce-o să-i fa
cem, măi, ce interviu o să-i 
luăm, măi, ce-o...“. Ne-am o- 
prit însă la timp. Mai pre
cis ne-a oprit el, declarîndu- 
se foarte mulțumit de reacția, 
înțelegerea și aplauzele promp
te ale publicului nostru. Fi
rește, discuțiile s-au purtat la 
început 
colului, 
ele au 
Pentru 
să evităm, simpaticele perso
naje Tanța și Costel, mult în
drăgite de telespectatori, ne 
apăreau mereu în față. Obiș
nuit însă „a face... ceva" 
„Costel" a trecut la contra
atac. Și uite așa, pe nesimți
te, am fost noi cei interviați. 
Măi, ce ne-a făcut...

Cu Florin Vasiliu 
viile) lucrurile au 
mai ușor. Foarte 
plin 
actor 
făcut 
rință 
Care 
ceeași bună dispoziție pe ca
re ne-a creat-o și de pe scenă.

Timpul petrecut în compa
nia celor trei actori — spre 
regretul nostru — s-a scurs 
cu repeziciune. Toți trei au 
ținut să-și manifeste, la sfîr- 
șit, încă o dată gratitudinea 
pentru primirea pe care le-a 
făcut-o entuziastul public din 
Valea Jiului. Făcindu-ne ecoul 
sutelor de spectatori, le-am 
transmis felicitări, urîndu-le 
totodată mult succes în restul 
turneului ce-l întreprind prin 
Valea Jiului și în țară. Iar pe 
dumneavoastră, cititorii aces
tor rînduri, nu ne rămîne 
decît să vă invităm la specta
colele de calitate ce le vor 
prezenta în celelalte localități 
și duminică la Petroșani.

pe marginea specta- 
Apoi, fără intenție, 

alunecat spre... Tanța 
că ori cit am^fi vrut

(Milt Man- 
mers mult 
volubil șl 

talentatulumor,
comedie ne-a 

trecem cu ușu- 
peste actul oficial pentru
venisem, creîndu-ne a-

de 
de 

să
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granițelor dinainte de izbucnirea 
coilictului. Imperativul reglementă
rii echitabile a problemelor din O- 
rientul Apropiat cere ca Izraelul 
să renunțe Ia orice preten
ție de a obține, pe baza acțiuni
lor militare, cuceriri teritoriale. 

România a subliniat în mod con
stant, în legătură cu desfășurarea 
evenimentelor • din Orientul Apro
piat, că ciocnirea militară este o 
sursă de prejudicii și suferințe 
pentru popoarele din această zonă, 
aducînd servicii numai cercurilor 
imperialiste interesate în menține
rea unor focare de tensiune în lu
me, precum și reacțiunii interne, 
încă înainte de începerea ostilită- 
țilpr, într-o cuvîntare rostită la 1 
iunie 1967, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușes- 
cu, exprima convingerea întregu
lui popor român că un conflict ar
mat între statele arabe și Izrael nu 
va servi nici unora nici altora, pre
cum și speranța că problemele li
tigioase se vor rezolva pe calea 
înțelegerii între părți, că se va a-

■ junge la acorduri raționale și e- 
chitabile, care să țină seama de 
drepturile legitime ale popoarelor 
interesate. România a subliniat în 
repetate rînduri că interesele po
poarelor din Orientul Apropiat, ale 
păcii generale cer ca între țările 
din această zonă sâ existe relații 
de colaborare, să se asigure pro
gresul economic, național și social 
al acestor țări. Punctul nostru de 
Vedere cu privire la soluționarea 
diferendelor din Orientul Apropiat 
a fost exprimat, cu toată claritatea, 
în Declarația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socialiste 
România din 10 iunie a. c. difuzată 
cu nr. 7 972, ca document oficial 
al Consiliului de Securitate. Des
fășurarea evenimentelor a confir
mat aprecierile noastre, întărindu- 
ne hotărîrea de a depune toate e- 
forturile pentru a contribui la îm
piedicarea unei redeschideri a con
flictului și la promovarea, prin toa
te mijloacele de care dispunem, a 
unui curs pașnic de normalizare a 
situației din Orientul Apropiat.

A doua cerință la care trebuie să 
răspundă căutarea unei soluții ra
ționale este, după părerea noastră, 
domnule președinte, eliminarea 
imixtiunii străine în treburile țări
lor din această regiune.

Considerăm că nu trebuie sub
apreciată capacitatea țărilor mici 
și mijlocii, cum sînt cele din Orien
tul Apropiat, de a promova regu
lile conviețuirii pașnice, de a-și 
acomoda treptat interesele lor de 
bază și de a cultiva respectul re
ciproc al personalității și culturii 
fiecăreia.

In loc de a favoriza acest proces, 
puterile colonialiste au folosit, în 
cursul unei întregi perioade isto
rice, procedeul imixtiunii în trebu
rile interne cu scopul realizării di
feritelor forme de dominație și in
fluență.

Aceste practici dăinuie încă, pre- 
judiciind interesele popoarelor din 
diferite regiuni ale lumii, creind 
centre de încordare și întreținînd 
conflicte și războaie locale. Imix
tiunea în treburile interne împie
dică procesul dezvoltării firești a 
popoarelor și exercitarea dreptului 
lor inalienabil de a-și hotărî sin
gure soarta.

Practicată într-un loc al lumii, 
imixtiunea devine o sursă de ame
nințare a păcii și de înveninare a 
relațiilor dintre toate statele. Si
tuația dîn Vietnam ilustrează grăi
tor primejdia pe care intervenția șl 
agresiunea armată o generează pen

tru pacea lumii, o dată cu încăl
carea legalității internaționale. Ro
mânia sprijină cu toată fermitatea 
dreptul poporului vietnamez de a 
dispune liber de soarta sa. înceta
rea agresiunii împotriva acestui 
popor ar avea uiznări salutare pen
tru întreaga viață internațională, 
după cum menținerea și escalada
rea ei stimulează acțiunile agresive 
și în alte părți ale lumii.

Departe de a înlătura instabili
tatea unei regiuni și de a-i soluționa 
problemele, intervenția externă fo
losește această stare pentru a asi
gura dominația intereselor străine 
și a menține nesiguranța ca pretext 
de continuitate. In Orientul Apro
piat, a cărui istorie ilustrează o 
competiție acerbă de interese eco
nomice, politice și militare a pute
rilor colonialiste, una din condiți
ile redresării și normalizării situa
ției este încetarea amestecului 
străin în treburile țărilor din aceas
tă zonă.

Aș dori să enumăr, drept al trei
lea factor al determinării unei so
luții eficiente, respectul intereselor 
fundamentale ale fiecărui stat din 
regiunea Orientului Apropiat, pe 
baza existenței sale independente 
și suverane.

Nesocotirea acestui factor a făcut 
ca numeroase dificultăți să se acu
muleze pînă la atingerea punctului 
exploziv. Considerăm că, pe baza 
drepturilor omului și a normelor in
ternaționale, problema populației 
arabe strămutate din Palestina tre
buie rezolvată în lumina hotărîri- 
lor Adunării Generale, cum sînt re
zoluția 194, adoptată la sesiunea a 
III-a, care prevede că „refugiaților 
li se va permite șă se întoarcă la 
casele lor, dacă doresc aceasta, sau 
să fie despăgubiți de guvernele răs
punzătoare pentru pierderea pro
prietăților lor“, și rezoluția 394, a- 
doptată.la a V-a sesiune, care ac
centuează necesitatea ocrotirii drep
turilor și proprietăților refugiaților 
arabi din Palestina.

Populația, căreia recentele osti
lități i-au adus din nou suferințe, 
trebuie sprijinită să-și lecuiască 
rănile, victimele conflictului tre
buie să se bucure de un tratament 
uman, potrivit normelor interna
ționale. România, care a oferit unor 
țări arabe, pe măsura posibilități
lor sale, ajutorul ei prietenesc con- 
stînd în alimente, medicamente și 
alte bunuri, consideră că în acest 
moment toate statele trebuie să a- 
corde o asistență eficientă popu
lației atît de greu încercată.

Respectarea independenței și su
veranității statelor este o cerință 
fundamentală pentru formularea și 
adoptarea oricărei soluții. Procesul 
istoric contemporan care a dus la 
formarea a zeci de state noi, inde
pendente, a dat un relief deosebit 
principiului dezvoltării de sine stă
tătoare a acestor state, potrivit nă
zuințelor lor legitime de afirmare 
națională și progres.

Apreciind rolul jucat de popoa
rele arabe în desfășurarea acestui 
proces, România își reafirmă de
plina solidaritate cu lupta lor 
dreaptă împotriva imperialismului' 
și neocolonialismului, pentru apă
rarea independenței naționale și a 
cuceririlor democratice, pentru rea
lizarea aspirațiilor lor de unitate 
națională. Poporul român privește 
cu caldă simpatie și sprijină efor
turile națiunii arabe îndreptate 
spre valorificarea, potrivit interese
lor sale, a resurselor naturale de 
care dispune, spre realizarea pro
gresului său economic și social. 
Exercitîndu-și dreptul de a-și ho
tărî soarta în mod suveran, popoa
rele arabe vor putea îmbogăți con
tribuția lor valoroasă adusă la te

zaurul civilizației și culturii uni
versale, vor satisface năzuințele lor 
îndreptățite de progres.

In sfîrȘit, domnule președinte, 
metoda care, excluzînd folosirea 
forței, poate conduce la o rezolvare 
pașnică, rațională și de lungă du
rată a problemelor în suspensie es
te aceea a tratativelor, a înțelegerii. 
Abordate în spirit realist, cu calm 
și luciditate, cu respect mutual, 
problemele relațiilor internaționale, 
oricît de dificile, pot fi soluționate 
pe baza respectării intereselor le
gitime ale părților.

Considerăm că nici un efort ex
terior nu se poate substitui proce
sului autentic de reglementare de 
către țările unei regiuni a proble
melor lor comune, singurele soluții 
trainice fiind cele care emană din 
cunoașterea aprofundată și expe
riența îndelungată a părților în 
cauză. In cazul în care împrejură
rile împiedică contactul direct în
tre aceste părți, comunității inter
naționale îi revine îndatorirea de a 
crea climatul prielnic realizării 
acestui dialog în viitor. Condiția 
necesară a oricăror negocieri este 
asigurarea egalității depline între 
interlocutori, îndepărtarea tendin
țelor de a impune soluții sau de a 
exploata în acest scop situații mi
litare avantajoase.

Domnule președinte,
Principiile relațiilor între state și 

ideile fundamentale ale conviețuirii 
popoarelor formează acel bun co
mun, de unde putem extrage ba
zele unei dezvoltări lipsite de con
fruntări violente, victime și distru
gerii In era noastră, promovarea 
unei etici internaționale, recunoaș
terea unor norme — întemeiate pe 
respectarea independenței și suve
ranității — ale conduitei statelor 
și guvernelor în relațiile externe, 
precum și aplicarea scrupuloasă a 
acestor principii fundamentale de 
drept și justiție, constituie nu nu
mai una din căile posibile pentru 
înfăptuirea treburilor politice inter
naționale, ci singura alternativă la 
calea dezastrului și a nimicirii.

Ferm convinsă că aceasta este 
o contribuție esențială la cauza 
păcii, România caută să-și îndepli
nească,- laolaltă cu alte țări, da
toria de a întări, prin politica sa 
externă, principiile ce trebuie să 
domnească în relațiile dintre state. 
Vocația unei țări de a contribui la 
elaborarea și consolidarea princi
piilor relațiilor internaționale nu 
este limitată de nici un conside
rent de mărime sau putere econo
mică și militară. Promovarea prin
cipiilor echitabile este cu atît mai 
mult apropiată de scopurile state
lor care și-au- cîștigat recent in
dependenta cu cît respectarea lor 
constituie condiția îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor vitale de întă
rire a independenței, a valorifică-

„Fluviu" de petrol 
la Aden

ADEN 23 (Agerpres). — In cursul 
zilei de joi, anunță trimisul agen
ției France Presse, un mare rezer
vor conținînd 17 000 tone de pe
trol, aparținînd companiei „British 
Petroleum" a fost perforat de tirul 
patrioților din Aden. Au fost puse 
imediat în funcțiune pompele de 
golire a rezervorului dar o mare 
cantitate s-a scurs totuși pe stră
zile Adenului. Un fluviu de petrol 
de 25 cm grosime a acoperit sin
gura stradă ce leagă diferitele car
tiere ale orașului. 

rii resurselor pe care le posedă, a 
angajării nestingherite pe calea pro
gresului material și înfloririi spi
rituale. Numai în condițiile respec
tării independenței și suveranității, 
neamestecului în treburile altui 
stat, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc statele pot găsi 
acel climat care le îngăduie o to
tală și fructuoasă consacrare a e- 
nergiilor ridicării societăților lor pe 
trepte din ce în ce mai înalte de 
dezvoltare.

Ca orice criză, recentele eveni
mente din Orientul Mijlociu conțin 
în același timp, virtual, două moda
lități de desfășurare în viitor. Este 
posibil ca . criza să continue, luînd 
tributuri sporite de jertfe și distru
geri și amenințînd pacea lumii. Tot
odată, este posibil ca din îndelun
gata desfășurare a conflictelor 
din această regiune să fie deduse 
acele învățăminte care permit a- 
bordarea pe o bază nouă a unei 
soluții pașnice, de perspectivă. Re
centele evenimente din Orientul A- 
propiat pot fi nu unul din acele e- 
pisoade periodice care macină po
tențialul regiunii, lăsînd în urmă 
suferințe, ci ultimul act dintr-o 
dramă îndelungată. Aceasta va de
pinde, în primul rînd, de capaci
tatea statelor din această regiune, 
precum și a celor întrunite în fo
rul de dezbatere al Națiunilor Uni
te, de a desprinde adevăratele în
vățăminte și de a consolida arse
nalul instrumentelor politice ale 
conviețuirii.

Considerăm că au fost și în a- 
ceastă zonă, ca si în alte părți ale 
lumii, suficiente experiențe scump 
plătite pentru a demonstra nece
sitatea abordării într-un mod nou, 
constructiv, a treburilor interna
ționale. Numeroasele victime și su
ferințele populației, imensele dis
trugeri de bunuri materiale și pa
ralizarea resurselor necesare pen
tru o dezvoltare economică accele
rată sînt numai o parte din. con
secințele generate de menținerea 
situației conflictuale din Orientul 
Mijlociu.

La scara istoriei nu există suc
cese durabile, impuse prin forță, 
în disprețul drepturilor legitime 
ale popoarelor. Metoda elaborării 
răbdătoare a soluțiilor, respectul 
în spirit de egalitate al persona
lității distincte a fiecărui stat și 
introducerea în relații a unei con
duite întemeiate pe principiile con- 
viețuiiri pașnice oferă în cazul O- 
rientului Apropiat, după părerea 
noastră, garanția îndreptării spre 
o soluție eficientă și trainică de 
pace și prosperitate pentru popoa
rele lui.

România nu va precupeți nici un 
efort în a-și aduce contribuția la 
promovarea unei soluții bazate pe 
dreptate și înțelepciune, inspirate 
de interesele superioare ale păcii.

Atmosferă de încordare în Haiti
NEW YORK 23 (Agerpres). — At

mosfera de neliniște care domnește 
de peste două săptămîni în Haiti 
a devenit în ultimele zile din ce în 
ce mai încordată. Președintele Du
valier continuă să emită mandate 
de arestare împotriva principalilor 
săi colaboratori. Joi a fost pus sub 
stare de arest Clemart-Joseph Char
les, directorul Băncii comerciale și 
bancherul personal al lui Duva
lier. Potrivit cercurilor opozițio
niste din New York se arată că a- 
cestuia i-au fost anulate acțiunile 
pe care le deținea în diverse în
treprinderi, precum și majoritatea

O delegație 
guvernamentală 
română a sosit 
la Teheran

TEHERAN 23 (Agerpres). — De
legația guvernamentală română Ia 
cea de-a doua sesiune a Comisiei 
ministeriale mixte româno-iraniene, 
condusă de Gheorghe Cioară, minis- 
trul comerțului exterior, a sosit 13 
Teheran. Oaspeții români au fost 
întîmpinați la aeroport de Alinaghi 
Alikhani, ministru] ecotiomlei, Ye- 
ganah Nasser, ministru de stat, $1 
de alte persoane oficiale.

Inlîlnire
Johnson — Kosîghin

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: Vineri, la Glass
boro, în apropiere de New York 
(statul New Jersey), a avut ^oc a 
întîlnire între președintele C.țpi- 
liului de Miniștri al U.R.S.S., A N. 
Kosîghin, care se află la lucrările 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U., și președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson.

Intîlnirea a avut loc la propu
nerea președintelui Johnșon.

Convorbiri 
franco-cehoslovace
PRAGA- 23 (Agetjtres). — Zilele 

acestea au avut locala Praga con
vorbiri franco-cehoslovace, în cursul 
cărora reprezentanții celor două 
țări atu convenit să încheie un acord 
cu privire la reglementarea rela
țiilor juridice în problemele cetă
țenești și comerciale, precum și o 7 
nouă convenție consulară.

Grevă la Buenos Aires
BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — 

Aproximativ 15 000 de mv'V’^ri 
de la întreprinderile indust. .. ide 
hîrtie din Argentina au declarat 
o grevă de 24 de ore. Ei protes
tează împotriva concedierilor în 
masă și față de creșterea șomaju
lui.

Congresul sindicatelor 
congoleze

KINSHASA 23 (Agerpres). — La 
Kinshasa s-a deschis Congresul 
sindicatelor congoleze, avînd ca 
scop crearea unei organizații sin
dicale unice. La lucrări participă 
aproximativ 400 de delegați, repre^" 
zentînd cele patru centrale sindi
cale existente în țară : Uniunea oa
menilor muncii din Congo. Confe
derația sindicatelor libere din Con
go, Federația generală a oamenilor 
muncii din Congo și. Confederația 
sindicatelor congoleze.

concesiilor de care beneficia de Ia 
venirea la putere a președintelui 
Duvalier. Dictatorul îi reproșează 
bancherului său de a fi participat 
la tentativa de lovitură de stat con
dusă de fostul ginere a lui Duva
lier, colonelul Max Dominique, ca
re ar fi fost autorizat să părăsească 
țara.

Totodată, ambasadorul haitian la 
Brasilia ar fi fost rechemat ca ur
mare a unui diferend cu președin
tele, care-1 acuză de a fi acordat 
sprijin unor persoane din opozi
ție fugite din țară.
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