
STEAGUL ROȘU

Fumatul și cancerul

Uite cum

fotbaliștii

că la 2—2
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de 
în

36 mi-
de 3,5

TRAIAN POPA
Lupeni

are ăla

Comentariile unora 
la un meci de fotbal

UN REBUSIST: Fiți drăguț, cînd se termină 
anunțați-mă și pe mine. 4 orizontal...

UN DOCTOR: Nu da frate la ulcer, eă-s de 
intervenție" șl pierd repriza a doua.
UN CROITOR: Mă ce meseriaș.

■a „croit" la „două rîndurl".
UN RADIOFONIST: Pe unde ies 

pe teren ? Păi pe „unde"... pot.
UN FRIZER: Ce șut formidabil 

netuns...
UN CEASORNICAR: Am impresia 

pentru „gazde" arbitrului i-a cam sțaț ceasul.
UN ȚĂRAN : Ăla ou „coasa" face treabă nu 

glumă !
UN AUTOMOBILIST; Ia să văd eu, nu mi-a 

„speriat" careva ștergătoarele de la parbriz ?
Q FEMEIE: Ce ți-e și cu fotbalul ăsta! A- 

leargă cite unul leșinat dtlpă Eu (mingea) și 
Find o ajunge îț dțl cu piciorul.

I CA ■ ■ ■

9 OAMENII de știință sovie
tici intenționează să atașeze bale
nelor niște stații miniaturale de 
radio-emisie care vor fi alimen
tate de călclura acestor animale. 
Cu ajutorul lor se va urmări mi- 
yrația balenelor, care cutreieră a- 
pele de 1? Polul NoW la Polulr 
Sud.

• PROFESORUL sovietic P. A.ri

• POTRIVIT datelor 
pentru stupefiante de 
O.N.U., în 1966 poliția a 
de la contrabandiști 
țări ale lumii
431 kg de morfină, 
roină (mai

comisiei 
pe lingă 
confiscat 

din diferite
37 tone de opium, 

320 kg de he- 
mult decît în ultimii 

35 de ani) și 175 kg de marijuana.

IR • CÎND un om stă culcat, cor-
• PROFESORUL sovietic P, A. v pui lui 

Șumski a calculat că aproape o 
cincime din suprafața Pămîntului 
este acoperită cu gheață. Masa to
tală a gheței este de 27 milioane 
kmc.

decît în
este maj lung cu 1.5 cm, 
altă poziție.

De Id de colo
JOHN KAMOUYANGA este cel 

mai înalt om din lume, măsurînd 
nu mai puțin de 2,75 m. El tră
iește, împreună cu mama sa, în 
Transvaal (R.S.A.).

După cum relatează ziarul ka- 
tanghez „Essor du Katanga", Ka- 
mouyânga își comandă încălțămin
tea în orașul Lumumbasăhi. Ciz
marul i-a confecționat cinci pe- 
rițfehi de pantofi nr. 100

0 ÎN ASIA centrală, arheo 
logii au descoperit niște mine vechi 
din care se extrăgea cîndva mi
nereu de uraniu. Pe vremea 
aceea, nimeni nu prețuia uraniul 
pentru calitățile apreciate astăzi. 
El era utilizat în antichitate 
vopsitul covoarelor, al vaselor 
ceramică sau al altor obiecte 
uz casnic.

la 
de 
de

COLȚUL TIKISTIJLlil

C alauza noastră 
e banda roșie 
pe fond alb (II)

Invitație 
la 

drumeție

ACI UALITÂȚI MEDICALE

,,La fiecare 20 de minute, 
locuitor al Marii Britanii moare 
cancer la plămîni, a declarat 
Camera Comunelor deputatul la
burist dr. John Dunwoody". El a 
prezentat un proiect de rezoluție 
în care guvernul este invitat să ia 
măsurj severe pentru combaterea 
cancerului pulmonar, provocat de 
fumat.

Au fost citate următoarele date :
— aproape 300 000 de oameni 

vor muri de cancer la plămîni în 
1967, în Anglia, față de 10 000 — 
acum 20 de ani;

— în tezaurul Marii Britanii in
tră anual un miliard de lire ster
line din impozitul pe tutun;

— numai pentru reclamele țigă
rilor, în 1966 s-au cheltuit 
lioane de lire sterline, față 
milioane în 1955.

Dr. Dunwoody a calificat
tul drept un flagel fără precedent, 
cu mult mai teribil decît epide
miile de holeră. El a propus . să 
se limiteze reclamele pentru tu
tun, să se desfășoare o activitate 
de lămurire, în special în rîndu- 
rile tineretului și să șe stimuleze 
cercetările în domeniul cancerului 
pulmonar.

dintre aceștia au stat între 90 de 
minute și 2 ore și jumătate la o 
temperatură de 4° C, care se spune 
că este temperatura ideală pentru 
a căpăta un guturai. Alții au fă
cut băi reci prelungite, la care 
temperatura corpului lor a scăzut 
cu un grad. Dar nici unii, nici cei
lalți nu au căpătat guturai 
mult decît cei care au stat la 
dură. Persoane care aveau 
guturai au fost puse să facă 
rece timp de 2-4 ore sau să 
în camere neîncălzite și ele
vindecat tot atît de repede ca și 
bolnavii care au stat la căldură.

mai 
căl- 

deja 
baie 
stea 
s-au

Termometre vii

» ru părăsim vîrful Min-
2V dra pină nu aruncăm 

o privire in jurul nostru. De
parte, în vale, printre jnepe- 
nii verzi ce contrastează cu 
roca cenușie, apele lacului 
Mindra reflectă razele soare
lui, ajuns la miezul zilei.

După ce ai admirat minu
nata panoramă ce ți se des
chide in fața ochilor pină de
parte la orizont și ți-ai ume
zit buzele arse de soare și 
crăpate de vîntul ce șuieră 
furios, începi coborîrea de pe 
vîrf. Pașii te poartă de aici 
încolo spre pășunile alpine, 
cu o dezvoltată viață pasto
rală, ce te vor însoți pină în 
apropierea locului numit Pia
tra Tăiată, aflată la înălțimea 
de 2 306 m, punct de răspîn- 
tie pentru drumeți. Alegem 
poteca folosită și de caprele 
negre, perla vie a acestor lo
curi, pentru a coborî peretele 
stîncos ce ne desparte de căl
darea Gilcescu ce ascunde la
cul cu acelaș nume, loc pi 
toresc pentru popas.

Lacul, care dă naștere La- 
vie a 

ce stro
de melc, 
perioada 

pe

fuma-

Răceala nu e
în legătură cu frigul

știți că nu esteDacă răciți, să 
din cauza frigului. Trei Cercetă
tori americani de la Institutul na
țional bl sănătății s-au convins de 
acest lucru după o serie de expe
riențe cu 43 de voluntari. Unii

Vracii africani vor urca cu o 
treaptă scara ierarhică medicală. 
Nu din cauza eficacității terapiei, 
lor, adeseori pusă în discuție de 
medicii de pe alte continente, ci 
pentru modul original în care 
diagnostichează o boală

Pentru a afla dacă un om este 
sănătos sau bolnav, ei îi exami
nează în primul rînd păru). Dacă 
în păr se găsesc păduehî, înseam
nă că totul este în regulă Șl omul 
este sănătos, dacă însă, păduchii 
au părăsit capul pacientului, este 
un semn foarte rău.

Pînă acum, medicina occiden
tală nu recunoștea această me
todă drept valabilă, considerînd-o 
un fel de magie. Studiile efectuate 
de medicul vest-german Witus 
Droescher semnalizează această 
metodă aproape ca o cercetare ști
ințifică. După părerea lui Droes
cher, păduchii sînt dotați cu o 
sensibilitate termică neobișnuită. 
Ei nu pot suporta 
de temperatură, 
tura omului urcă 
păduchii fug.

nici o schimbare
Dacă tempera- 
oricît de puțin,

Din lumea științei și
părere 

ajuns.

ARTISTA italiană Ana-Maria 
Oiulielmotti a prezentat la Lon
dra noua modă: părul ei era vopsit 
în două culori — jumătate roșu și 
jumătate verde, iar fusta pe care o 
purta era confecționată din foî 
subțiri de metal. Menționăm că 
artista respectivă nu a îndrăznit 
să iasă pe stradă în această ți
nută mulțumindu-șe să-șî fa
că apariția doar la o paradă a 
modei-

★

CU OCHII umflați, cu fețele bu
hăite și clătinîndu-se pe picioare, 
12 studenți de la Universitatea din 
Michigan (S.U.A.) au ieșit în sea
ra de 13 februarie a.c. dintr-o be
rărie, unde au stabilit un nou re
cord mondial: ei au băut bere 
timp de 604 ore la rînd.

Concursul a început la 5 ianua
rie și de atunci studenții au con
sumat în total 475 litri
în ritmul de jumătate de litru la 
fiecare jumătate de oră pe cap de 
concurent.

La propunerea ingine
rilor suedezi pentru a 
se evita surpările in mi
ne, au început să se u- 
tlllzeze baloane din folii 
de nailon, cu o grosime 
de 2,5 mm- Acestea 
umflă pe Ioc și iau 
ma locului goi, care 
buie consolidat.

elttirlti
de bere,

se 
for- 
tre-

ș-a calculat ci omul 
(și pierde zilnic o jumă
tate de minut cu perla
tul dinților. Medicii «ini

că nu 
și că 

operație 
minute, 

ar

înșă de 
este de 
pentru această 
ar trebui 5—6
în care timp dinții 
trebui periați in special 
în sens vertical și 
mișcări circulare, 
gingiile masate.

Țlnînd seama de 1 
acestea, în 
mană s-a 
periuță de 
trlcă. Cu ajutorul unui 
vibrator, capătul acesteia 
execută 4 000—6 000 de 
vibrații pe minut, 
ca mîna care o ține 
facă vreun efort.

cu 
iar

toate
Ger- 

construit o 
dinți elec-

R D.

fără
șă

Pomplerii japonezi fo
losesc pentru stingerea 
incendiilor o „bombă" 
umpluta cu apă. Aceas
ta reprezintă o sferă de

oțel, pe suprafața căreia 
se află 18 orificii. In 
sferă se introduc 90 li
tri de apă sub mare pre
siune. „Bomba" se atîr- 
nă de un 
o aruncă 
cendiului.

Recent,
bie a orașului Tokio s-a 
aprins o casă și „bom
ba" a stins incendiul în 
numai cinci secunde.

elicopter care 
deasupra in-

într-o subur-

..Lingurile
fermi!"

Ați văzut, probabil, 
cum cu ajutorul unei 
baghete tnagice, un ilu
zionist transformă apa 
obișnuită dintr-un pahar 
în lapte.

X In prezent, asemenea

„minuni" le poate face 
oricine. Vreți de pildă 
an ceai, o cafea sau altă 
băutură ? Turnați apă 
caldă într-un pahar, a- 
,nestecați-o cu o linguri
ță de aluminiu, și gata I 

Firește însă, nu ames
tecați cu o linguriță o- 
bișnuită, ci cu una con
fecționată anume în u- 
zinele Societății de alu
miniu din Pittsburgh 
(S.U.A.).

Secretul este foarte 
simplu: lingurițele au o 
structură poroasă și apa 
caldă dizolvă praful con
ținut în ele. Deocamda
tă, „lingurițele fermeca- 

" "■* servi
Și 
ele

te" nu pot 
pentru cafea 
dar, în Curînd, 
putea prepara ciocolată 
fierbinte, suc de porto
cale și1 chiar supe.

decit 
ceai, 

vor

irului, este mărturia 
ghețarilor cuaternari, 
bateau cu mersul lor 
văile prăpăstioase în
cînd omul abia apăruse 
pămînt. înconjurată de jne- 
peni înțepători, oglinda cris
talină a lacului se-ntinde pe 
o suprafață de aproape un 
hectar.

Părăsind cu regret aceste 
locuri, după ce 
darea Gilcescu, ;. 
tri intr-o pădure tînără de 
brad, unde, poteca șerpuită 
le-ndreaptă spre vechiul drum 
alpin al dacltbr;' azi reparat 
și bine întreținut, ce leagă 
Novacii de Sebeș.

Ajunși pe șosea, 
spre nord, pașii ne 
lăuziți spre popasul 
te, frumoasa și bine întreți
nuta cabană Obîrșia Lotrului, 
Aici ne întîmpină fiul regre
tatului moș Ghișe, cabanier și 
povestitor neîntrecut al în
tâmplărilor petrecute pe aces
te meleaguri —: auzite și în 
parte trăite și de el de-a lun
gul celor 40 de ani, cit bă- 
trînul a hălăduit pe aceste ■ 
meleaguri. îmi amintesc cu 
adîncă mîhnire, cînd moș 
Ghișe, acum un deceniu, pu- 
nîndu-mi mîna pe umăr, mi-a 
spus, că după 40 de ani trăiți 
în locurile care i-au fost atît 
de dragi, simte că viața lui 
e pe sfîrșite și că in toamnă 
va pleca în satul lui, să moa
ră liniștit acolo unde a văzut 
prima dată lumina zilei. 
Vorbea cu atâta seninătate și 
împăcare de sine, că azi îmi 
pun de multe ori întrebarea. 
de unde a știut moșul că sfîr- 
șitul său e atît de * aproape ? 
Deceniile trăite 
naturii să fie secretul ? 
prea poate, că 
n-a fost niciodată în viața lui.

Obosiți, după un drum greu 
de 12—13 ore, cabana cu o 
capacitate de 35 locuri, aflată 
la o altitudine de 1 400 m, în 
zona de obîrșie a văii Lotru 
lui, ne oferă odihna bineme
ritată.

După alegerea traseului pe- 
care-l vom străbate a doua 
zi (deoarece acest loc minu
nat este punctul de răspîn- 
tie a drumurilor ce ne roi 
călăuzi pașii în articolele ur
mătoare) și după ce 
lat de pe noi praful i 
în apa limpede a 
suflăm în lampa de 
care lumina jucăușe 
greoaie, 
noastre.

egret aceste. 
ștrUbați căi- I

șpre est, in- I

pornim 
sint ca

de noap-

în mijlocul
St

doar bolnai

ne

om spâ- 
drumulut
Lotrului 
petrol tti 

> pîlpva 
asemeni pleoapelor

EWALD KIMINICH
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CONSEMNAM • AVIZAM 
DEZAPROBĂM

Cum este folosită înzestrarea teh
nică a abatajelor și cu ce eficiență

(Urmare din pag. 1)

face pedeapsa s-a descoperit 
că, la activul său, mai are ii 
alte isprăvi. O dată a furat 
traverse și bușteni de pe ram
pa de încărcare, altă dată a 
excrocat niște muncitori pe 
care i-a adus de la Filiași să

Scriere cnelforiDi

--------- ----------------

Placa de mai sus a fost des
coperită în parcul din orașul 
Petroșani. Intrucît, eu toată 
bunăvoința noastră nu am 
reușit să descifrăm textul.

Clasa a V-a B de la Școala generală nr. 5 Petroșani a inițiat o 
originală formă de discutare a situației la învățătură și disciplină — 
„Procesul pionierilor" (in clișeu).

Mîine:

Rcintlhilrc pe stadionul din Petroșani
De mîine din nou la fotbal. Da 

fotbal oficial Lungile clipe de aș
teptare se apropie de sfîrșit. -A 
venit primăvara. Cu zile călduțe, 
cu ghiocei, cu mărțișoare și cu... 
fotbal. Jocul acesta cu balonul ro
tund este comentat cu lux de a- 
mănunte de cîteva zile și în ora
șul nostru. Pe străzi, în localuri, 
în. frizerii (mai ales), la serviciu 
(dar nu știe nimeni), pretutindeni 
fotbalul e la ordinea zilei. Doar 

' mîine e primul meci oficial al se- 
1 zonului de primăvară. Se dau 
pronosticuri, se încing dispute, se 
emit păreri și pretenții, se „sta 
bileșțe" echipa campioană, se „fac" 
retrogradările...

In Petroșani sezonul oficial de 
fotbal începe, după cum se știe, 
cu întîlnirea dintre Jiul și Uni
versitatea Craiova. Meciurile din
tre cele două echipe, amicale sau 
oficiale, au fost întotdeauna viu 
disputate și de calitate. In tur, la 
Craiova, după un joc, de aseme
nea frumos, oltenii ne-au învins cu 
3-—2. De altfel, ei aveau să con
tinue seria meciurilor bune și a 
victoriilor și să devină campioni 
de toamnă, cu emoții pînă în pri
măvară după consumarea partidei 
Steaua — Farul, restanță din 
tur. Craiovenii vin la Petroșani în 
postură de lideri ai clasamentu
lui, serios amenințați de egalii lor 
din prima etapă a returului, fot
baliștii de la Dinamo București, 
care astăzi primesc acasă replica 
colegilor lor din Pitești.

Miza meciului e mare deci. Dar 
băieții noștri sînt capabili de 
lucruri frumoase, cu care ne-au 
obișnuit în tur Atmosfera din 
sînul echipei e optimistă, mora- 
lui ridicat. Dar meciul nu-i jucat. 

lucreze în parchet și în fine 
a furat niște găini. Forestie
rul — Don Juan — hoț — es
croc și găinar iși execută deo
camdată pedeapsa pentru a- 
bandon familial, „Contractul" 
lui, însă, va fi prelungit cu 
încă 7 luni. Pentru găinării.

?
textul părîndu-se mult apro
piat de scrisul arhaic cunei- 
orm, am apelat la serviciile 

unui specialist in scrierile 
vechi. Specialistul ne-a comu
nicat că totuși nu e vorba de 
o scriere veche, ci de o scrie
re a limbii noastre. Drept 
pentru care ne-a înapoiat-o 
să o descifrăm noi. Cineva 
și-a dat cu părerea că ar fi 
vorba de o tablă de avertizare 
în care se atrage atenția de 
a nu se călca spațiul verde 
din parc. S-ar putea.

Deocamdată e așteptai cu emoție, 
cu nerăbdare, eu entuziasm; de 
toți susținătorii echipei, de toți 
iubitorii fotbalului din Valea Jiu
lui.

Cîțiva spectatori și-au. exprimat 
părerea despre reluarea campiona
tului, despre meciul de mîine ai 
jiuliștilor, despre ce așteaptă ei 

FOT AL
în retur de la jucătorii noștri, de 
Ia galeria Jiului.

NICORICI NICOLAE, inginer 
Am așteptat cu nerăbdare retu
rul șl mai cu seamă primul meci 
acasă al băieților noștri. Nu va fi 
ușor. Universitatea va încerca să-și 
păstreze poziția de lider. Jiul are 
de luptat împotriva zonei pericu
loase a clasamentului. Va fi o ma
re încleștare de forțe din care 
sînt sigur că va ieși învingătoare 
echipa Jiul. Are avantajul terenu
lui, al publicului. Referitor la 
public aș vrea să spun că e ne
cesar să întărim galeria, să încu
rajăm mereu echipa noastră, să 
apreciem toate fazele frumoase de 
fotbal. Bineînțeles fără a huidui 
adversarul, fără a dirija arbitrul, 
fără a da noi din tribune indicații 
jucătorilor sau antrenorilor.

bAlAcescu alexandru, 
croitor : Sînt oltean, dar lucrez de 
multi ani în Valea Jiului. Așa că 
echipa mea favorită e Jiul pe care o 
văd indiscutabil victorioasă în me
ciul cu confrații mei din Craiova, 
Dar trebuie să-i încurajăm pe

(Urmare din pag. 1)

obține o producție mai mare, dar 
pentru aceasta este necesară ana-’ 
lizarea temeinică a cauzelor care 
au frînat avansarea abatajelor și 
înlăturarea eît mai degrabă a defi
ciențelor semnalate. Creșterea pro
ductivității la aceste abataje în 
anul 1966 față de 1965 cu aproape 
15 la sută, în timp ce viteza me
die de avansare a scăzut cu 4,5 
ml pe lună, pune în adevărata ei 
lumină concepția greșită a unor 
conduceri de sectoare care consi
deră că printr-o plasare mai slabă 
se asigură o productivitate mai 
mare în abataj. Plasarea cu forțe 
de muncă Ia capacitatea optimă a 
abatajelor frontale. asigurarea 
funcționării in bune condițiuni a 
utilajelor, îmbunătățirea organiză
rii producției și a muncii și creș
terea calitativă a asistenței teh
nice, poate duce Ia creșterea sub
stanțială a vitezelor medii de a- 
vansare și, pe această cale, la 
concentrarea producției pe cit mai 
puține locuri de muncă cu posibi
lități reale de modernizare a 
transportului și mecanizarea ma
nevrelor.

Realizarea unei viteze medii c|e 
avansare de peste 1 ml pe zi la 
abatajele frontale pe înclinare tre
buie să stea permanent în aten
ția conducerii tehnice a sectoarelor 
și a minei, ea fiind principala ca
le de creștere a producției și pro
ductivității muncii pe abataj și 
mină.

Cu toate că la abatajele ca
meră s-au obținut viteze de avan
sare peste realizările medii ale 
Văii Jiului, sînt nemulțumitoare 
vitezele realizate în stratul 5, în 
special la sectorul VI. întărirea au
torității șefilor de brigadă, asigu
rarea unei stabilități mai mari în 
componența brigăzilor, întărirea 
disciplinei în muncă, creșterea ro
lului maistrului și acordarea unei 
asistențe tehnice corespunzătoare, 
va duce la îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii în ca
drul sectorului care în primele 
luni ale anului, înregistrînd uh 
minus de 3 987 tone, a tras înapoi 
întreaga exploatare.

băieți. Și cînd conduc, și în mo
mentele critice. Ei au mare nevoie 
de ajutorul galeriei. Să strigăm din 
toată inima „Hai Jiul !". Altfel ne 
eclipsează... „ai noștri" care vin cu 
echipa craioveană.

PARASCHIV 1ANCU, miner : 
încep să am din nou program bo
gat duminica. Sînt trup și suflet 
pentru Jiul. Aștept de la băieții 
noștri numai jocuri frumoase, fi 
nalizate cu victorii și, deci, cu un 
loc onorabil în clasament. Am în
credere în băieți. Știu fotbal. Iar 
mîine joacă acasă. Și acasă n-avem 
voie să pierdem, li voi încuraja eît 
voi putea. Dar să fiu... ajutat in 
muncă. O cer din suflet colegilor 
mei de tribună.

FARCAȘ FMERIC, inginer, fost 
jucător Ia Jiul : Cu mai multă con
centrare în apărare, cu mai multă 
vervă șl intuiție la înaintare și 
meciul e de partea Jiului. Avem 
băieți tineri, talentați Au nevoie 
însă și de ajutorul publicului, dar 
obiectiv, oportun. Atitudinile hu
liganice, povețele rău intenționate 
ale unor spectatori certați cu buna

I. R. E. H. Deva 
Secția rețele Valea Jiului — Petroșani

ANUNȚĂ
Duminică 12 martie a. e, linia electrică ae

riană sce alimentează stafia de televiziune de la 
cabana Rusu va fi decuplată, între orele 12-17, 
pentru reparații.

Pentru anul 1967 este prevăzut 
3 se începe exploatarea stratului 
3 la blocul VIII prin abataje fron
tale orizontale, ceea ce va permite 
concentrarea producției, cu reale 
posibilități de a reduce persona
lul de deservire.

Folosirea susținerii moderne, a 
plaselor metalice, tranportoarelor 
blindate și cunoașterea experien
ței celorlalte exploatări miniere 
din Valea Jiului, ne va permite 
realizarea și în cadrul minei noas
tre a unei productivități cel puțin 
egale cu cea de la camere.

De buna funcționare a utilaje 
lor din abataje depinde în mare 
măsură volumul și ritmicitatea ex
tracției de cărbune. Dar, cu toate 
că folosim 87 posturi pe 1000 to
ne extrase pentru întreținerea 
mașinilor și utilajelor — ceea ce 
grevează prețul de cost ai tonei 
bi-ute de cărbune cu 5,80 lei — 
mai avem dese cazuri de stagnări 
datorită defecțiunilor de natură e- 
lectro-mecanică. Grija față de u- 
tiiaje, respectarea termenelor pen
tru revizia și repararea lor, tre
buie să ducă la îmbunătățiri esen
țiale în funcționarea utilajelor e- 
xistente în dotare. Să tindem con 
tinuu Ia creșterea utilizării lor 
intensive. Se necesită revizuirea 
inventarului mijloacelor fixe de
oarece, dintr-o primă analiză, re
zultă un număr mare de utilaje 
nefolosite.

Ne propunem ca, în cadrul adu
nărilor generale ale organizațiilor 
de bază să dezbatem cazurile de 
indisciplină în rîndul personalului 
electromecanic și în special mo
dul de întreținere și utilizare a 
mecanismelor din cadrul sectoa
relor. Se vor lua măsuri ca elec- 
tro-lăcătușii — membri de partid — 
să fie repartizați pe schimburi, iar 
cei ce nu sînt calificați, să fie 
îndrumați și spre formele de cali
ficare organizate în. cadrul școlii 
miniere.

îmbunătățirea calitativă a acti
vității personalului electromecanic 
poate și trebuie să-și aducă apor
tul în creșterea producției și a 
productivității muncii la exploa
tarea minieră Vulcan.

cuviință trebuie combătute. Nu 
trebuie uitat că Universitatea Cra
iova e fruntașa clasamentului și 
continuă să emită pretenții la șe
fie. Nu trebuie uitat nici faptul că 
Jiul se află pe Ia periferia clasa
mentului și e incomod de locuit 
acolo. Deci meciul trebuie ciștigat.

NEGOȚIU NICOLAE, frizer : Aș
tept de la jucătorii Jiului numai 
meciuri de bună calitate, disputate 
în limitele unei depline sportivi
tăți. Să cîștige întotdeauna echipa 
care-i mai bună. Dar acasă să cîș
tige numai Jiul. Nu-mi place să 
văd joc dur, să aud cuvinte jigni
toare la adresa jucătorilor sau a 
arbitrilor. Trebuie să ne încura
jăm echipa ți cînd e în atae, dar 
și cînd e dominată, pentru a o 
scoate din impas. Altfel descurajăm 
jucătorii și nu pierd numai ei ci 
și noi.

★

Fără comentarii. HAI JIUE!

D. GHEONEA

TEteVtZIUNE
g 11 martie
15.30 Fotbal: întîlnirea de fotbal 

dintre echipele Dinamo Bu
curești și Dinamo Pitffti. 
Transmisiune de pe stadionul 
Dinamo clin Capitala.

18,00 Pentru cei mici: Cioca, Bo
ca, Coca : Cine-i vinovat ? 
Scenariu de Margareta Ni- 
culeseu.

18,25 Pentru tineretul școlar.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic.
19.30 Cintă solista de muzică U- 

șoară Doina Badea.
19.50 Felicitări muzicale.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Film serial: Baronul.
21.50 Studioul mic; „Accidentul" 

partea a 11-a, de Camil Ba
ciu.

22,40 Telesport.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 Închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
12 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Dacii; Republica: Dacii; PETRILA : 
Gentlemenul din C’oeody; LONEA 
— Minerul : Cele două orfeline,- 
LIVEZENI Partizanii în cîmple,- A- 
NINOASA: Fiii marii Ursoaice; 
VULCAN : Notre Dame de Paris; 
CRIVIDIA : Fanfan la Tulipe; PA- 
ROȘENI: Vizita; LIJPENI — Cul
tural : Anunț matrimonial; Munci
toresc : Triumful lui Robin Hood,- 
BĂRBĂTENI : Ceapaev; URICANI: 
Adevărata fată a fascismului.

PR06RAM DE 'RADIO
12 martie

PROGRAMUL 1: 6,00 Buletin de 
știri; 6,10 Concert .de dimineață;’ 
7,00 Radiojurnal. Sumarul prșset, 
Buletin meteo-rutier; 7,30 La bral 
cu muzica ușoară; 7,45 Prelucrări 
de folclor de Constantin Arvinte; 
8,00 Clubul voioșiei; 8,30 Strune 
vesele; 8,45 Din cabană în cabană 
cu muzica ușoară,- 9,15 Jocuri popu 
lare interpretate la diferite instru
mente,- 9,30 Transmitem pentru 
sate; 10,10 Compozitori de muzica 
ușoară: Noru Demetriad; 10,30 As
cultătorii ne cer... (muzică din o- 
pere); 11,00 Buletin de știri; 11,03 
Radio atlas,- 11,15 Concert folclo
ric,- 11,45 Muzică ușoară cu Ilinca 
Cerbacev; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 13,13 Estrada dumini
cală; 14,15 Programul orchestrei 
de muzică populară a Radiotele- 
viziunii. Soliști : Irina Loghin și 
Ilie Udilă; 14,40 Muzică ușoară; 
15,00 Din repertoriul formației Va- 
lentiu Grigorescu,- 15,15 Sport și 
muzică; 17,45 Piese instrumentale; 
18,00 Buletin de știri; 18,05 Din în
registrările Măriei Tănase; 18,20 
Teatru scurt : „Rîpa albastră", sce
nariu radiofonic de Leonida Teodo- 
rescu; 18,50 Varietăți muzicale;
19,30 Programul orchestrei de es
tradă a Radioteleviziunii. Soliști: 
Luminița Cosmin și Gică Petrescu; 
20,00 Radiojurnal. Sport; 20,15 In- 
tîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 20,45 In astă- 
seară un sfert de oră împreună cu 
soliștii Nicolae Nițescu și Bărbel 
Wacholtz,- 21,00 Vă invităm la 
dans; 22,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,25 Nemuri
toarea canțonetă: Gîntă Dan Iot- 
dăchescu și Giuseppe di Stefano; 
22,40 Dans și bună dispoziție,- 23,52 
Buletin de știri.

LOTO
La tragerea Loto din 10 martie 

a.c. s-au extras din urnă următoa
rele numere :
25, 67, 33, 68, 54, 48, 85, 18, 32, 4L

65, 53,
Fond premii:

1 235 704 lei



STEAGUL ROȘU

Vizita ministrului 
economiei forestiere 
Mihai Suder în R.D.G

Conferința de presă
a președintelui Johnson

DREȘDA 10 (Agerpres). Delega 
ția română condusă de ministrul 
economiei forestiere, Minai Suder, a- 
flată în R. D. Germană la invita
ția ministrului industriei ușoare al 
R.D.G., Johann Wittik, a vizitat Fa
cultatea forestieră a Universității 
din Dresda. Delegația română a fă
cut uri schimb de păreri cu deca- 
nuî facultății, prof. dr. Mette, și 
cu membri ai corpului profesoral. 
Delegația a vizitat, de asemenea, 
Centrul de cercetări asupra efec
telor vătămătoare ale .fumatului, 
precum și Institutul central pen
tru tehnologia lemnului.

Noi tulburări 
în Jamaica

STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România, și ceilalți membri 
ai delegației române, însoțiți de 
Eduard Mezincescu, ambasadorul 
țării noastre la Stockholm, au vizi
tat Uzinele „Scania Vabis" din 
Sodertalje, producătoare de autoca
mioane și autobuze.

La Malmo au fost vizitate Uzinele 
„A. B. Tryckr", producătoare de 
tuburi de beton precomprimat și 
„S.A.B. Bromsregulator", care fabri
că echipament pentru locomotive, 
iar la Lund Uzina „Tetrapak", pro
ducătoare a unor tipuri de amba
laje pentru industria alimentară.

Delegația română a fost întîmpi- 
nată de conducătorii firmelor, care 
au prezentat - activitatea unităților 
respective. Membrii delegației ro-

mâne au purtat discuții privind po
sibilitățile de cooperare industrială 
între întreprinderile din cele două 
țări.

Axelson Johnson, conducătorul 
grupului cu același nume, în ca
drul căruia sînt reunite industrii 
din sectoarele 
construcțiilor 
un dineu în 
mâne.

Salutînd
A. Johnson .
și perspectivele favorabile ale dez
voltării schimburilor economice și 
cooperării industriale între între
prinderile românești și suedeze.

Răspunzînd, Gheorghe Cioară a 
relevat dorința părții române de a 
dezvolta relații economice reciproc 
avantajoase și a căuta cele 
eflcente căi în acest scop.

sînt reunite 
construcției, hîrtiei, 

navale etc. a oferit 
cinstea delegației ro-

delegația română, 
a subliniat interesul

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a ținut joi 
seara o conferință de presă consa
crată, în cea mai mare parte, în
cercărilor de justificare a poli
ticii guvernului său în Vietnam. 
El a lăsat să se înțeleagă că gu
vernul S;U.A. nu intenționează să 
înceteze bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam și, în felul acesta, 
să deschidă calea spre 
scopul reglementării 
conflictului vietnamez,
declarat că la sfîrșitul acestei 
luni se va întîlni, undeva în re
giunea Oceanului Pacific, cu co
mandantul 
mericane

tive citate de zeci de ori, pre
ședintele a refuzat să preconizeze 
6 încetare â bombardamentelor a-, 
supra Vietnamului de nord". „Po
litica actuală, continuă ziarul, nu 
face decît să ducă ' la un război 
îndelungat, crud și costisitor care 
nu poate să aducă o „victorie" 
comparabilă cu prețul tragic 
trebuie plătit".

ce

>

mai

tratative
pașnice
Johnson

în
a
a Convorbiri

KINGSTON 10 (Agerpres). — 
Noi tulburări care s-au soldat cu 
uciderea a două persoane și răni
rea mai multor altora au avut loc 
joi î-n ■ capitala Jamaicăi, Kings
ton. Poliția a intervenit împrăști
ind; grupuri de manifestanți care 
au atacat autobuze și automobile 
și au încercat 
depozit de 
soane ucise 
sprijinitorii 
popular de

Oficialități
și guvernului s-au întrunit 
urgență pentru a examina măsu
rile ce trebuie luate în scopul de 
a se pune capăt tulburărilor.

Dezbateri din Comitetul special 
al O.N.U. pentru

iugoslavo-iurce

decolonizare
generalul 
ambasadorul 
Henri Cabol

să incendieze un 
mobilă. Cele două per- 

ațj făcut parte dintre 
partidului național 

opoziție. .
ale poliției, . armatei 

s-au întrunit de

(Agerpres). — In 
al O.N.U. pen

au început dez- 
Somaliei

a-NEW YORK 10 
Comitetul special 
tru decolonizare 
baterile în problema
franceze. Reprezentantul Somaliei 
Abdul Rahim Fârah. a prppu' 
trimiterea imediată ’ în Somalia 

a unui subcomitet al Na- ’ 
Unite pentru a obține in- 
asupra situației din acest 
înaintea, în cursul și du-

blicii Mali, Mamadou Thiam a 
firmat că în Somalia franceză 
procesul de decolonizare a început 
deja și și-a exprimat, părerea că, 
Franța va respecta rezultatele re
ferendumului.

Comentînd

BELGRAD 10 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, loșip 
Broz Tito, a primit vineri pe minis
trul afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglahangil, care 
află in vizită în această țară.

se
La

a

(

R.F.G. se pronunță
relațiilor cu țările

franceză 
țiunilor 
formații 
teritoriu
pă referendumul prevăzut pentru 
19 martie. Reprezentantul Repu

pentru lărgirea 
socialiste

BONN 10 (Agerpres). — Cu 
lejul unei conferințe de presă, 
cecancelarul vest-german, 
Brandt, a abordat o serie de as
pecte ale actualei politici externe 
a guvernului R. F. a Germaniei.

pri-
vi- 

Willy

Referindu-se la problema relațiilor 
R. F. G. cu țările socialiste, el a 
declarat : „Instrumentul relațiilor 
diplomatice poate crea premisele 
pentru eventuala apropiere a pune 
telor de vedere".

Lee Oswald a fost
doar un țap ispășitor ?

Recunoașteri
oficiale

ispășitor.

ce a 
de un mare 
acest oraș 
unul din 
martori ai

NEW ORLEANS 10 
(Agerpres). — „Sini 
convins că Lee Harvey 
Oswald nu a fost de
cît un țap
Altcineva a apăsat pe 
trăgaci" — a declarat 
joi ziariștilor avocatul 
Dean Andrews, care 
este in prezent procu ■ 
ror adjunct al subur
biei Jefferson din New 
Orleans, după 
fost audiat

- juriu, din 
Andrews, 
principalii
procurorului Jim Gar
rison, care anchetează 
în prezent existența 
unui complot pentru 
asasinarea președinte
lui' Kennedy, îl cunoș
tea bine pe Oswald, 
căruia îi dăduse mai 
multe consultații juri
dice. El a afirmat că 
Oswald venea întot
deauna la el însoțit 
de un mexican cu pă
rul des, pe care nu 
l-a mai văzut nicioda
tă de atunci. „Sînt trei 
persoane pe care tre
buie să le regăsesc — 
a declarat procurorul- 
martor. Una dintre a- 
cestea l-a ucis pe pre 
ședințe, celelalte două 
sînt mexicanul și Clay 
Bertrand".

în anul 1964, 
fost audiat de 

avo-

de 
în
de 
ca

Incă 
cînd a 
comisia W arren, 
catul Andrews a afir
mat că este convins 
c‘.i nevinovăția lui 
Oswald. „Afirm , cu 
toată convingerea — 
că Oswald nu este vi
novat. Cu această ar
mă el ar fi fost inca
pabil să țintească 
trei ori cu precizie 
tr-un timp atît 
scurt... S-ar putea
acest băiat să fi fost 
capabil să pună ceva 
la cale, dar cred că el 
a fost obiectul unei 
mașinații. Altcineva a 
tras" a spus el. Jn fa
ța comisiei Warren, 
Andrews a vorbit și 
despre un misterios 
Clay Bertrand, care îl 
chema uneori la tele
fon pentru a-l solicita 
să ia apărarea unor 
tineri certați cu le
gea. „Mă aflam la 
spitalul Die din New. 
Orleans — a explicat 
el — cînd am fost che
mat la telefon. Am 
cunoscut vocea 
Bertrand. El m-a 
trebat dacă vreau 
plec la Dallas sau 
Houston — cred că»

Dallas —, in sfîrșit, in 
locul unde acest băiat 
(Oswald) era arestat, 
pentru a-i lua apăra
rea... l-am răspuns că 
nu mă simt in stare 
să plec la Dallas pen
tru a mă ocupa de 
cazul lui și voi vedea 
ce voi putea face".

Procurorul Jim Gar
rison a acuzat recent 
pe Clay Shaw, fostul 
președinte al Oficiului 
internațional al relați
ilor comerciale din 
portul New Orleans, 
de a fi una și aceeași 
persoană cu Clay Bert
rand. Clay a fost a- 
restat săptămîna 
cută și 
tate în 
cauțiuni 
lari. El
țiile ce-i sînt aduse și 
va compare marțea 
viitoare în fața mem
brilor Marelui juriu 
din New Orleans.

Tot in cursul zilei 
de joi a fost audiată 
o altă martoră, citată 
de procurorul Garri
son. Josephine Hug. 
fostă secretară a 'ui 
Clay Shaw. Ea a de
clarat ziariștilor câ a 
primit indicații să nu 
dezvăluie nimic despre 
depozițiile făcute

BANGKOK 10 (Ager
pres). — După cum re
latează agenția U.P.I., 
purtătorii de cuvînt ai 
Statelor Unite și Tai
landei au recunoscut o- 
ficial joi seara că avi
oanele americane de la 
bazele militare din Tai- 
landa sînt folosite pen
tru raidurile de bom
bardamente asupra teri
toriului R. D. Vietnam

Agenția nu exclude 
posibilitatea ca avioane 
americane „B-52", care 
bombardează R, 1). Viet
nam să decoleze tot de 
la bazele din Tabanda.

Agenția U.P.I. adau
gă, de asemenea, că, 
potrivit datelor existen
te, numai în partea nor-

tre-
pus în liber- 
schimbul unei 
de 10 000 do- 
neagă acuza-

suprem al forțelor a- 
din Vietnamul de sud, 
Westmoreland, și cu 

S.U.A. la Saigon, 
Lodge.

conferința de presă
a președintelui Johnson. ziarul 
„New York Times" a scris intr-un 
editorial apărut vineri dimineața 
că „o dată în plus și pentru mo

convorbirea prietenească, care 
avut: loc cu acest prilej a luat par
te și secretarul de stat pentru g- 
facerile externe al R.S.F. Iugosla
via, Marko Nikezici.

CuCUfUirtJ «ÂGMțfT

dică a Tailandei 
amplasate peste 30 de 
baze aeriene, fără a se 
ști însă exact cîte din 
ele sînt folosite pentru 
bombardamentele 
Vietnam.

SAIGON (Ager
pres), — Pierderile su
ferite de trupele S.U.A. 
din Vietnamul de sud 
în cursul săptămînii tre
cute au fost de 1617 
morți, răniți și dispă
ruți, a declarat un pur
tător de cuvînt ameri
can, arătînd câ aceasta 
a fost cea mai grea săp- 
tămînă pentru ameri
cani din cursul întregu
lui război.

f HMfaN* - Mtw țtax}

re- 
lui 
în
să 
la 
la

făcut o vi- 
primită de 
la Ministe-

0 LONDRA. Delegația de ziariști români, 
condusă de Gheorghe Dolgu redactor-șef la 
revista „Viața Economică", care face o călă
torie în Anglia la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe al Marii Britanii a 
zită la Foreign Office, unde a fost 
George Thomson, ministru de stat 
rul Afacerilor externe al Angliei.

0 BRUXELLES. Intr-un apel publicai la 9 mar 
tie, Partidul Comunist din Belgia se pronunță 
împotriva noului proiect de lege guvernamental, 
care preconizează majorarea impozitelor, acor- 
dînd totodată guvernului împuterniciri speciale 
în acest domeniu. Proiectul de lege a fost adop
tat de Camera Reprezentanților și transmis spre 
examinare Senatului. După cum se subliniază în 
apelul P.C. din Belgia, adoptarea proiectului de 
lege va avea ca rezultat reducerea capacități; 
de cumpărare, și o creștere a șomajului.

9 WASHINGTON. Ministrul apărării al 
S.U.A., Robert McNamara, a cerut miniștrilor 
forțelor aeriene, navale și ale armatei teres
tre să examineze în mod individual cazurile 
celor 1 864 de piloți care ocupă în prezent func
ții administrative în aparatele celor trei mi
nistere. McNamara a recomandat 
unui număr cit mai mare dintre 
în forțele militare active.
• MOSCOVA. Satelitul artifical 

iui „Cosmos-144', lansat la 28 februarie a. c. în 
Uniunea Sovietică, a efectuat la 2 martie, de la 
o înălțime de 625 kilometri, cercetări multilate-

reîncadrarea 
acești piloți

al Pămîntu-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Pettoșani, str. Republicii nr. 44. tel. 1662. 269 (C.C.V.J).

fost fotografiat învelișu* 
aspecte care pînă în pre 
cercetătorilor de pe Pă-

V.N.A anunță că, la 9

este cel 
pînă în

compa- 
a ordo-

rale asupra unei porțiuni a globului pămîntesc, 
situate între Oceanul înghețat de Nord și Africa 
de sud. Printre altele, au fost realizate fotografii 
cu ajutorul a două telecamere. Fotografiile indi
că, cu o precizie de pînă la o zecime de se
cundă, zonele înourate și însorite în momentul 
trecerii satelitului. A 
de nori, semnalîndu-se 
zent scăpaseră atenției 
mint,
• HANOI. Agenția

martie, unități ale Armatei Populare Vietnameze 
din Nam Ha, provincie situată la 80 kilometri 
la sud de Hanoi, au doborit unul dintre avioa
nele americane, care au pătruns în cursul zilei 
în spațiul aerian al provinciei. Acesta 
de-al 1707-lea avion american doborît 
prezent pe teritoriul R. D Vietnam.

0 BUENOS AIRES. Administrația 
niei de stat argentinene „Ferocarilas"
nat concedierea cîtorva mii de muncitori fero
viari care au participat la greva generală din 
1 martie a. c. Pe de. altă parte, printr-o hotă- 
rîre a administrației au fost reduse salariile a 
130 000 de muncitori.

0 RABAT. Recentele inundații din regiunea 
Agadîr — Maroc au provocat moartea a 25 de 
persoane și au distrus locuințele a 2 200 persoa
ne, a anunțat joi generalul Mohammed Oufkir 
ministrul de interne al Marocului. El a precizat, 
de asemenea, că o serie de instalații industriale 
au suferit de pe urma acestei calamități naturale ’
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