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La îmbunătățirea calității cărbunelui la E. M. Vulcan

SĂ-ȘI ADUCĂ APORTUL TOTI FACTORII I
în Raportul prezentat de către 

tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a P.C.R. re
feritor la ridicarea eficienței eco
nomice se arată că „uua din sar
cinile actuale de cea mai uiare în
semnătate a organelor de partid și 
de stat, a unităților economice, a 
tuturor oamenilor muncii este îm
bunătățirea continuă a calității pro
duselor, condiție esențială pentru 
satisfacerea cerințelor economiei 
naționale, ale producției și consu
mului pentru ridicarea nivelului 
de trai al populației...".

Prin prisma acestor indicații, ne 
propunem să analizăm în cele ce 
urmează problema calității cărbu
nelui la E. M. Vulcan.

Calitatea cărbunelui este deter
minată de tectonica zăcămîntului, 
dispunerea straturilor, intercalați- 
ile de steril — de plasarea găuri
lor de pușcare, de gradul de con
știinciozitate al muncitorilor din 
abataje, mai ales al personalului 
de îndrumare și control.

Calitatea cărbunelui a făcut și 
piuă acum obiectul multor anali
ze ale comitetului nostru de partid, 
s-au dat indicații și birourilor or
ganizațiilor de bază șă analizeze 
în adunările generale problema 
calității cărbunelui, să-i determine 
pe mineri să aleagă șistul vizibil 
în abataje, la gurile de rostogol. 
De asemenea, comitetul de partid 
a trasat sarcini concrete comite
telor U.T.C. și sindicat în privința 
îmbunătățirii calității cărbunelui.
Dar, analizînd din nou această pro-

Un surîs în 
plină stradă

Nu-i vorba de un nou film 
românesc, ci de o scenă pe 
care am înregistrat-o in fugă, 
așa cum s-a petrecut și faptul.

...Mașina cu nr. de circula
ție 31 HD 1.444 a trecut ca 
un bolid prin drept ui școlii 
miniere din Lupeni. In stația 
de autobuz se aflau cîțiva oa
meni car^ așteptau mașina de 
Uricani. In urma basculantei

a rămas... apă și noroi. Toți au 
rămas stupefiați și... stropiți 
pînă-n creștet. Apoi iiecare a 
scos o batistă încercînd să-și 
șteargă fața si hainele murda
re. Doi tineri au aruncat cîteva 
cuvinte usturătoare la adresa 
șoferului, plîng'mdu-se că tre
buie să se reîntoarcă acasă 
pentru a-și schimba hainele: 
După cile am înțeles vroiau 
să iacă o vizită unui prieten 
și în ținuta aceasta gîndul lor 
devenea nerealizabil.

O scena obișnuită pe care 
aii mai văzut-o pe străzile 
noastre. O considerați poate 
banală însă aici se mai adaugă 
si acel surîs zeflemitor pe ca
re șoierul l-a aruncat m obra
zul celor care au primit „pla
să". Dincolo de el se află o 
doză apreciabilă de lipsă de 
respect, de lipsă de bun simț 
Cit de jignitor a fost acel su
rîs in alină stradă 1 N-a iosi 
un zîmbet ca toate /imbelele, 
ci unul încărcat cu foarte 
multă infatuare. Și astfel de 
zîmbete sînt caracteristici ale 
lipsei de respect. 

blemă, constatăm, spre nemulțumi
rea noastră, același fenomen : con
ținut ridicat de cenușă. Aceasta 
înseamnă că măsurile luate nu au 
fost cele mai eficiente. De faptul 
că nu s-au urmărit cum sint apli
cate în practică aceste măsuri, se 
fac vinovate comitetele U.T.C. și 
sindicat, conducerea exploatării, 
care au lăsat problema calității pe 
pian secundar, răniînînd ca îmbu
nătățirea calității să se producă de 
la sine. Tovarășii din comitetele 
U.T.C., sindicat precum și condu
cerea exploatării s-au mulțumit cu 
luarea cîtorva măsuri ca: trimi
terea șefilor de schimb și de bri
gadă la preparația Coroești să se 
convingă la fața locului de greută
țile pe care le creează preparatori
lor prin nealegerea șistului. De 
asemenea, s-au luat măsuri de re
ducere a consumului de exploziv 
pe metru pătrat de front de lucru, 
pușcarea separată a intercalației, 
dar n-a fost urmărită eficiența a- 
cestor măsuri și nici cum sint ele 
aplicate în practică. Din cauza 
proastei calități a cărbunelui, a 
nealegerii șistului vizibil în abata
je și Ia gurile de rostogol, mina 
noastră pierde zeci de mii de tone 
de producție. Maiștri mineri de la 
noi nu urmăresc dacă se face sau 
nu alegerea șistului artificierii,, 
de asemenea, sînt extrem de pasivi 
în această privință. Dacă cei 228 
șefi de brigadă și schimb, cei pes

0 iluzie de fericire sau 
cuibul călduț al egoismului

Pui alături degetele de la o 
mină. E mina ta, dar degetele 
nu seamănă unu.1 cu altu.. 
Inelarul se uită de jos in sus 
la mijlociu și de sus în jos 
la cel mic. Și totuși mina își 
îndeplinește funcțiile ei cele 
mai nobile care i-au fost hă
răzite deși degetele nu sea
mănă unul cu altul. E ciudat, 
dar unii oameni constituiți în 
celula de bază a societății — 
în familie — au pretenția de 
a fi unul copia fidelă a celui
lalt La început, cină se iau, 
deosebirile se văd, se acceptă. 
Apoi, dinlr-o dată unul din ei
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te 150 de maiștri și tehnicieni, cei 
34 de ingineri ar fi manifestat exi
gența necesară pentru producție de 
calitate ar mai fi acum depășit con
ținutul de cenușă cu două și peste 
două puncte ?! Categoric nu.

In continuare, comitetul de par
tid va urmări îndeaproape cum es
te respectat acest indicator de plan, 
ii va trage la răspundere pe cei 
care se fac vinovați de nerespec- 
tarea lui. Se impune, de asemenea, 
mai muită preocupare din partea 
tuturor muncitorilor, inginerilor șl 
tehnicienilor, creșterea simțului de 
răspundere ai acestora. Ia stația 
de radioficare, la gazeta de pe
rele etc. vor fi popularizate atit 
brigăzile care aleg șistul cit și cele 
care nu-1 aleg. De asemenea, vom 
pretinde conducerii exploatării, co
mitetului U.T.C. și comitetului sin
dicalului să organizeze cicluri de 
conferințe pe tema calității cărbu
nelui, să fie preluat șistul de că
tre maiștrii pe schimburi și brigăzi, 
să se ocupe mai mult de ridicarea 
calificării muncitorilor.

Aceste măsuri și altele pe care 
le vom lua, vor permite exploată
rii noastre să iasă din impasul în 
care se găsește în privința indica
torului de calitate.

Andrei COLDA
secretar al comitetului de partid 

FM. Vulcan

constată că ,,sîht 'caractere 
diferite.". Și încalcă contractul. 
Fals motiv. Adevăratul motiv 
trebuie căutat mai întotdeauna 
ia cel de-al treilea,- interpus 
ca o anomalie de creștere in
tre doi care se iubesc sau cel 
puțin își poartă de grijă și se 
respectă reciproc Așa s-a îh- 
tîmplal. în povestea pe care o 
vom rezuma mai jos în cîteva 
cuvinte.

Cind s-au cunoscut el avea 
nouăsprezece ani. Ea avea mai 
mult, dar asta n-a observat el 
atunci. Și s-au căsătorit. Mai 
bine de zece ani de zile n-a

O nouă apari
ție pe harța ur
banistică a ora
șului.

Este bine cunoscut rolul cercetării știin
țifice în organizarea și perfecționarea pro
cesului de producție

Mineritul, ca de altfel și celelalte ra
muri industriale, oferă cercetării științi
fice teme majore care se cer studiate în 
funcție de specificul fiecărei mine.

înlocuirea materialului lemnos, înecam- 
eficientă economică maximă a 

(tăiere, încărcare, 
unor metode noi 
productivitate, îm- 
de microclimat și 
numai cîteva din

Jtareâ cu 
principalelor operațiuni 
transport), promovarea 
ci. exploatare de mare 
bunătățirea condițiilor 
securitate minieră, sînt
temele ce se cer studiate.

Poarta spre adîncurile Paroșeniului.

PE URMELE UNOR SESIZĂRI

Jocul cu capsulele de 
autosifoane dincolo de 

tejgheaua magazinului
înir-unul din numerele trecute ale 

ziarului nostru au fost publicate 
cîteva sesizări primite la redacție 
pe aceeași temă : lipsa capsulelor 
încărcate cu bioxid de carbon, ne
cesare la autosifoane. Promiteam 
cititorilor noștri că vom reveni cu 
amănunte în acest sens. Iată-ne 
așadar, într-un raid pe tema respec
tivă.

Am trecut prin cîteva magazine 
de specialitate din Valea Jiului și 
ne-am convins' că cele‘ sesizate de 
cititorii noștri corespund întrutotul 
adevărului. Cadre competente de la

avut timp să vadă diierența 
de vîrstă. S-au născut în acest 
timp Liana și Dănuț. Acum 
sînt mari. Dănuț e într-a treia, 
Liana într-a \'-a. Apoi a ve
nit ea, a treia, plină de nuri, 
mai tinărâ, nebălută de via
turile vieții, liberă deși căsă
torită (soțul ei legitim ispă
șește o pedeapsă pentru dela
pidare) F.1 a uitai de Liana, a 
uitat de Dănuț. și-a adus a- 
minte că o dată ea. soția iui, 
nu l-a așteptat cu mîncare cal
dă, că o dată n-avea un nas
ture la cămașă, că altă dată 
l-a certat pentru că a băut un 
pahar mai mult. Și s-a mulat 
împreună cu cealaltă, cea ne
bătută prea mult de viaturile 
vieții. Inlîi s-a mutat singur, 
apoi sub ochii copiilor a în
jumătățit lucrurile din casă și 
s-a dus. Liana și Dănuț sînt 
doi copii veseli în general. 
Dar dacă îi întrebi de tatăl 
lor pleacă ochii și se întristea
ză. De mai bine de un an și 
jumătate se întristează cină 
aud întrebîndu-se de tatăl lor.

Ion CIOCtEI

(Continuare in pag. a 3-aj

Proiectele de diploma 
și realitatea producției

■Valea Jiului dispune, ca nici un alt 
bazin minier, de o puternică concentrare 
de specialiști cu pregătire superioară, In
stitutul de mine fiind unul din forurile cu 
experiență si competentă în acest domeniu

Studenții, conducătorii de mîine ai pro
ducției, constituie o mare resursă în acest 
sens. Sesiunile științifice de pînă acum au 
fost edificatoare. Temele proiectelor de di
plomă ale studenților anului V, promoția 
1968, ridică unele dintre problemele cele 
mai importante ale mineritului din țara 
noastră.

R. S.

O.C.L. Alimentara și O.C.L. Indus
trial ne-au furnizat amănunte în 
plus în legătură cu capsulele de 
autosifoane. Așa am aflat că prin 
magazinele. O.C.L. Industrial au 
fost vîndute peste 800 de auto
sifoane și ca din cele 500 garnituri 
de capsule (5000 capsule) pe care 
O.C.L. Alimentara le are în stoc, 
l.O.I.L. umple zilnic abia 30-40 gar
nituri, în unele zile nici atît, deși 
industria locală se obligă, prin con
tractul încheiat in acest scop cu 
O.C.L. Alimentara că va încărca zi 
de zi cele 500 de garnituri. Tot cu 
acest prilej am fost informați că res
ponsabilul de la sifonerie vinde
direct acest produs — bioxidul de 
carbon — lucru ’ ilegaî.

Următorul popas îl facem la- sifo- 
neria din Petroșani. Responsabilul 
unității, Gonciulea Alexandru, ne 
întreabă :

— Cu ce vă pot servi ?
Ne interesăm dacă aici se încarcă 

capsulele pentru autosifoane, dacă 
există capsule încărcate și cum pot 
fi schimbate. Dumnealui ne răs
punde ;

— încarc zilnic cel puțin 50 de 
garnituri. Am desigur și încărcate. 
Daca doriți... Costă 2,50 lei.

— Dumneavoastră aveți dreptul 
să și vindeți produsul respectiv ?

— Nu... Dar dumneavoastră cine 
sunteți ?

I-am explicat omului ce ,,vînt" ne 
aducea pe acolo. Prins cu ocaua 
mică, a recunoscut : vinde dar, ci
că, nu-și însușește banii, îi depu
ne la „Cafea-dulciuri".

— Atunci ce interes aveți să vin- 
deti ? Doar vă este interzis să faceți 
acest lucru. Totuși îl faceți, de ce?

— N-am încotro Unii șefi de ser
vicii de la noi trimit duerite bile
tele, pe diferite persoane să ie 
servesc.

Raid realizat de
P. BREBEN

(Continuare 'in pag. a 3-a)
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SPORT.SPORT
Impuls 
mișcării 
sportive 
de masă

In primele zile ale acestui 
an la Consiliul local Petro- 
șcni al U.G.S.R. an avut Joe 
ședințe de lucru cu președin
ții consiliilor asociațiilor spor
tive din Valea Jiului pentru 
impulsionarea activității spor
tive de masă în anul 1968. 
S-au pus in dezbatere proble
me importante cum sînt : asi
gurarea și întreținerea in bu
ne condițiuni a bazei sportive 
— terenuri și săli de sport, e- 
chipament, diferite materiale 
—, desfășurarea unei intense 
munci politice și educative în 
rindul sportivilor, preocuparea 
mai conștiincioasă a instruc
torilor sportivi voluntari și a 
antrenorilor față de echipele 
pe care le antrenează, promo
varea în aceste munci a unor 
oameni competenti, pasionați 
de munca sportivă, sîrguin- 
cioși, buni pedagogi.

Tovarășul Aurel Slăbii, res
ponsabilul Comisiei pentru 
probleme de sport din cadrul 
Consiliului local Petroșani al 
U.G.S.R. a dat celor prezenți 
unele indicații concrete privind 
veriiicarea și respectarea ca
lendarului sportiv pe anul 
1968, verificarea planurilor de 
venituri și cheltuieli, comple
tarea consiliilor asociațiilor 
sportive cu persoane compe
tente, strîngerea la zi a coti
zațiilor de la membrii C.N.E.F.S., 
impulsionarea sub toate aspec
tele a mișcării sportive de 
masă în Valea Jiului.

Insigna de polisportiv 
în actualitate

SC H 8

Concursul inaugural 
ai sezonului

întrecerile pentru obținerea in
signei de polisportiv nu cunosc 
„sezon mort".

Concursul pentru obținerea insig
nei programează 6 probe sau gru
pe de probe. Majoritatea pot fi 
trecute și iarna. Astfel, gimnastica, 
săritura în lungime și aruncarea 
greutății, tirul sau turismul și 
schiul sînt probe la care normele 
pot fi îndeplinite și iarna în cadrul 
întrecerilor programate după spe
cific în sală sau în aer liber.

Una din probe care nu suferă â- 
m în are este schiul. In aceste zile, 
consiliile asociațiilor sportive au 
datoria să organizeze cît mai multe 
întreceri la schi astfel îneît, con- 
curenții care aspiră la cucerirea 
insignei de polisportiv să treacă 
aceste probe.

La schi sînt două probe la ale
gere : slalom sau fond. Proba de 
slalom se organizează pe pante a 
căror înclinare este de minim 25 
de grade, lungimea pistei urmînd 
să fie între 200 și 300 m. De-a lun
gul pantei se amplasează porți con
form tabelului de norme.

Probele de fond (2 000 și 5 000 
m) se organizează pe teren plat 
sau ușor variat. Startul se dă pe 
grupe de maximum 10 concurenți 
sau individual.

Arbitrajul trebuie să fie asigu
rat de către arbitri, instructori spor
tivi fruntași și alte cadre confir
mate de Consiliul orășenesc pentru 
educație fizică și sport.

Aurel SLABII

ROPICE

La sfârșitul turului
Recent, comisia orășenească do 

popice a omologat rezultatele ofi
ciale ale ultimelor etape ale cam
pionatului orășenesc de popice sta-

1) Minerul Vulcan
2) Viscoza Lupeni
B) Jiul Petrila
4) Utilajul Petroșani
5) Preparatorul Lupeni
6) Voința Petroșani

Comisia de popice a anulat re
zultatele obținute de jucătorul Td- 
rdk Ion pentru echipa „Utilajul"

bilind următorul clasament la sfîr- 
șitul turului campionatului cateqo- 
riei 1 masculin :

5 5 0 0 23 389 p.d. - 1 5 P-
5 4 0 1 20 171 p.d. - 13 P-
5 3 0 2 20 928 p.d. - 11 P.
5 2 0 3 21 425 p.d. _ 9 P-
5 1 0 4 13 412 p.d. - 7 P-
r. 0 0 0 0 p.d. 0 P-

Petroșani, deoarece acest jucător 
este legitimat la A Q narîngul 
Lonea.

Cum
A mai rămas puțin 

timp pînă la • darea 
startului în competițiile 
pugilistice. La Petrila. 
la secția de box con
dusă de antrenorul 
Pop Vasile, deși cu un 
număr restrîns de, ti
neri, se fac pregătiri 
intense pentru ca a- 
propiatele competiții

ne pregătim
să-i găsească pe pugi- 
liști in formă.

Diametral opus se 
prezintă situația la Lu
peni. Aici, de mai bi
ne de o lună, antrena
mentele au stagnat cu 
desăvîrșire. Motivul : 
sala este lipsită de ilu
minație. In asemenea 
condiții nu poate fi

\ urba de vreo activi
tate sportivă în aceas
tă sală. Consiliu] aso
ciației sportive Minerul 
Lupeni va trebui ca în 
cel mai scurt timp să 
facă tot posibilul pentru 
a pune la punct sala de 
sport, iar secția de box 
sa înceapă antrena
mentele neîntîrzial.

In zilele de 6 și 7 ianuarie a. c. 
pe pîrtiile de la „Straja" a avut 
loc primul concurs de schi Ia care 
au participat sportivi ai asociați
ilor Energia Paroșeni, Spartac Pe
troșani, Voința Petroșani, Școala 
sportivă Petroșani și Metalul Hu
nedoara.

Lipsa materialelor de concurs, 
au împiedicat buna desfășurare a 
întrecerilor. Ținînd cont că actua
lul sezon este foarte bogat și ca 
majoritatea competițiilor se vor 
desfășura pe pîrtiile de la Straja 
vor trebui luate măsuri de procu
rare a materialelor necesare.

Vorbind despre concursul de sîm- 
bată și duminică trebuie să arătăm 
că el a scos în evidență compor
tarea bună a unor tineri de la 
Spartac Petroșani la probele alpi
ne și a celor de la Energia Paro
șeni la cele de fond.

Iată pe cîștigătorii concursului : 
Slalom uriaș juniori : 1. Matyas
Mihai Spartac Petroșani; 2. Soș 
Andrei — Energia Paroșeni; 3. 
Boyte Bela — Spartac Petroșani; 
Slalom uriaș seniori: 1. Acs Ale
xandru — Voința Petroșani; 2. Niță

Prieteni 

de 

sezon

Gheorghe - Energia Paroșeni; 3. 
Boda Moise Școala sportivă Pe
troșani. Slalom special juniori : 1. 
Matyas Mihai ; 2. Boyte Bela; 3. 
Perva Andrei — Energia. Seniori:
1. Jejek Ladislau — Spartac Pe
troșani; 2. Acs Alexandru 3. Boda 
Moise.

La fete, atit proba de slalom u- 
riaș cît și cea do slalom special, 
au fost cîștigate de tînara Sicnt 
Ana de la Minerul Lupeni.

Fond 10 km seniori: 1. Peter 
Iosif; 2. Peter Aron; 3. Magheru 
Ioan, toți de la Energia Paroșeni. 
5 km juniori: 1. Mathe Ladislau;
2. Torok Iosif; 3. Popovici Constan
tin, loti de la Energia Paroșeni.

La fete, proba de fond a reve
nit tinerei Imling Maria de la E- 
nergia Paroșeni.

La finele acestei săptămîni va a- 
vea loc competiția de schi dotată 
cu „Cupa Unirii" organizată de 
Consiliul regional pentru educație 
fizică și sport. Am dori să nu mai 
întîlnim aspectele negative de Ia 
primul concurs.

S. BĂLOI

Analiza secției de fotbal a aso
ciației sportive Jiul Petroșani in 
care s-au trecut in revistă rezul
tatele obținute în anul trecut a pus 
accentul îndeosebi pe lipsuri și 
ceea ce trebuie făcut încă de pe 
acum pentru remedierea lor.

La terminarea turului campio
natului diviziei A, echipa de fot
bal Jiul Petroșani nu stă înlr-ade- 
văr nici pe roze dar nici chiar pe 
spini. Locul zece iii clasament (cu 
11 puncte, la 6 puncte diferență 
de lider și 2 de ultima clasată), 
se datorește printre altele și fap
tului că lotul echipei a fost com
pletat cu mulți jucători tineri, lip
siți de experiență. Sarcina antre
norilor Ștefan Coidum și dr. Vasile 
Frînculescu de a le ridica nivelul 
tehnic, de a-i integra în jocul de 
ansamblu al echipei a fost și con
tinuă să fie grea șl migăloasă. 
Meritul antrenorului Coidum este 
că a promovat cu mult curaj ele
mente tinere și talentate, că a im
primat echipei un stil de joc des
chis, ofensiv și spectaculos, pe ca
re îl practică atît acasă cît și în 
deplasare. Lotul de jucători este 
format din : ZAMFIR, ION VASILE, 
STOKER, POP, GEORGEVICT, TON- 
CA, MIHAI, TOIA, STOICHIȚOIU, 
LIBARDI, SANDU. PERONESCU, 
IONESCU, NAIDIN. ACHIM, CO
VACI, TALPAI și CĂUNEI.

Pentru omogenizarea echipei, ri
dicarea nivelului tehnic, îmbunătă
țirea condiției fizice și aplicarea 
unor scheme tactice în funcție de 
starea terenului și adversar, au fost 
efectuate 80 de antrenamente și 

susținute 28 jocuri de verificare. 
Echipa aplică sistemele 1—4—2—4 
sau 1—4—3—3, dar nu rigid ci e- 
lastic, atacînd sau apărîndu-se, 
după împrejurări, cu toți jucătorii 
de cîmp. In jocul echipei au exis- 
iat totuși fisuri, la trecerea elastică 
si rapidă din apărare în atac, s-a 
ratat nepermis de mult, iar la a- 
iacanți s-a manifestat lipsă de cu
raj în asumarea răspunderii pri-

Oîteva concluzii pe marginea ședinței de analiză 
a secției de fotbal din asociația Jiul Petroșani
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vind trasul la poartă. Despre com
portarea fiecărui jucător în parte, 
calitățile și deficiențele lor vom 
reveni într-un viitor apropiat. Dis
cuțiile purtate pe margirea dării 
de seamă au scos la iveală și alte 
lipsuri, participanții venind și cu 
isoluții pentru remedierea lor.

I IBARDI PETRU : „La începutul 
campionatului am pornit cu insu
ficientă hotărîre la drum. Pregăti
rea noastră nesatisfăcătoare, peri
oadele de regres în joc, sînt de 
altfel reflectate de situația din cla
sament. Analiza de acum trebuia 
făcută însă îndată după terminarea 

lurului. Era necesară și o vizita 
medicală a jucătorilor, iar celor 
cu traumatisme să Ii se aplice tra
tamentul adecvat. Nu sînt mulțu
mit nici de randamentul echipei și 
nici de al meu personal. Trebuie 
să ne analizăm cu toată seriozita
tea activitatea, să vedem unde 
scîrțîie angrenajul echipei și să 
luăm măsuri în consecință".

Dr. FRÎNCULESCU, antrenor se

cund: „Condițiile nefavorabile de 
antrenamente, din lipsă de teren, 
faptul că nu am avut adversari va
loroși în meciurile de verificare, 
integrarea cu destulă greutate a 
jucătorilor tineri în stilul șl con
cepția de joc a echipei și-au lăsat 
amprenta asupra meciurilor și re
zultatelor. In echipă existau două 
opinii. A jucătorilor vechi, auto- 
mulțumiți de ceea ce au realizat 
și a unora dintre cei tineri satis- 
făcuți că au ajuns in prima echi
pă, dar care n-au depus suficientă 
străduință spre a confirma încrede
rea ce le-a fost acordată. Rezul

tatele bune depind de munca noas
tră, a antrenorilor, de seriozitatea 
și pregătirea fizică, tehnică și tac
tică și nivelul moral-volitiv al fie
cărui jucător în parte. Antrena
mentele au reînceput. Va trebui 
să ne pregătim în așa fel incit să 
fim in măsură a practica un joc 
dinamic, în continuă mișcare si 
spectaculos care să ne aducă a- 
plauzele și aprecierea spectatorilor 

și bineînțeles victorii".
ZAMFIR VICTOR : „Mișcarea în 

teren, cu și fără balon, este una 
din condițiile fotbalului modern. 
Jucătorii noștri se mișcă mult dar 
nu întotdeauna cu destul discernă- 
mint și eficiență. Mișcarea în te
ren e bună și necesară dar tre
buie făcută cu multă gindire și ra
piditate".

OLAH GHEORGHE, antrenor fe
deral : „Echipa trebuie să fie un 
lot unitar. Viața ei trebuie privită 
sub toate aspectele. Unitatea și 
prietenia dintre jucătorii vechi și 
cei noi, sudura lor morală șl su

fletească sînt imperios necesare. 
Este un fapt deosebit de pozitiv 
că antrenorul Ștefan Coidum a 
făcut o adevărată infuzie de jucă
tori tineri și talentați care s-au în
cadrat destul de repede in jocul 
de ansamblu al echipei. Sub ra
port fizic, majoritatea jucătorilor 
au evoluat satisfăcător. In ce pri
vește tehnica, mai trebuie multă, 
foarte multă muncă. Antrenamen
tele trebuie să constituie de fie
care dală un prilej de analiză cri
tică și autocritică. In vederea ri
dicării nivelului fotbalistic din Va
lea Jiului, a descoperirii și crește
rii tinerilor, Federația va înființa 
Li Petroșani un centru de copii".

KARPINECZ IOAN, președintele 
asociației sportive Jiu! Petroșani : 
„Datoria antrenorilor, a secției de 
fotbal este de a crește jucători cu 
personalitate, încrezători în forțele 
lor. Antrenamentele privind con
diția fizică, tehnica individuală, tac
tica trebuie în mod fericit îmbi
nate cu o temeinică muncă educa
tivă. Fiecare jucător să aibă o con
duită morală ireproșabilă în fa
milie și societate".

★
Propuneri s-au făcut multe și 

bune. Antrenamentele au început 
de curînd. A fost elaborat și un 
plan. Rămîne ca toate acestea să 
se malerializeze în retur în jocuri 
frumoase, spectaculoase și rezultate 
care să satisfacă pe înflăcărați! 
suporteri ai echipei. Dorim echi
pei Jiul ca în retur să obțină multe 
succese.

D. G.
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(Urmare din pag. I)

întreprinderile și exploatările mi
niere solicitate de conducerea in
stitutului, au elaborat temele de 
proiect, acestea fiind legate de îm
bunătățirea continuă a procesului 
de producție.

Teme ca : „Stabilirea oportuni
tății exploatării stratelor subțiri la 
mina Lonea", „Metode optime de 
exploatare a stratelor 17 și 18 la 
mina Uricani", „îmbunătățirea cli
matului minier pe căile principale 
de acces în subteran la E. M. Lu- 
peni", „Amplificarea preparației 
Coroești la 300 tone/oră pe fieca
re linie și proiectarea modificării 
necesare pentru clasa 0,10 mm cu 
spălare la 18 la suta cenușă", sînt 
edificatoare.

îmbinarea armonioasă a teoriei 
cu practica, cu necesitățile pro
ducției, poate face din proiectele 
de diploma începuturi ale unor lu
crări de cercetare științifică, cu 
posibilități de ă-și găsi aplicare 
practică.

Conducerile exploatărilor sînt 
datoare să acorde un sprijin con
cret și substanțial absolvenților 
care efectuează practica pentru 
întocmirea proiectelor de diplomă 
la minele respective, să le acorde 
o mai mare încredere, cu convin
gerea că scopul urmărit va fi a- 
tins, adică studenții vor întocmi 
proiecte bune, care într-o măsură 
mai mică sau mai mare pot con
stitui soluții optime pentru proble
mele studiate.

Jocul cu capsulele de autosifoane 
dincolo de tejgheaua magazinului

(Urmare din pag. 1)

Șeful serviciului aprovizionare de 
la I.O.I.L., Jurj loan, trimisese chiar 
atunci pe un angajat, Hancaș, să 
ia ca din propria-i gospodărie 60 de 
sifoane.

—- Iar față de alte persoane am și 
eu obligații... a conchis respon
sabilul.

Responsabilul Gonciulea Ale
xandru -cunoaște și ce trebuie să fa
că și ceea ce nu-i cade în sarcină. 
Dar... a mai fost surprins expediind 
marfă fără să întocmească avizele 
de expediție, vînzînd sifon, bioxid 
de carbon. Gonciulea a fost găsit, 
de asemenea, de directorul între
prinderii consumînd băutură cu 
niște măcelari în incinta unității. 
Insă cum amintita conducere i-a 
tolerat abaterile mulțumindu-se doar 
cu o „critică", omul a uitat repede 
ca unitatea nu-i anexă a gospodăriei 
sale proprii. Și acum, cu ușurință, se 
„spală pe mîini" justifieîndu-se că 
nu-i de meserie, că nu-i specializat.

Am stat de vorbă și cu tov. ing. 
Farcaș Emeric, directorul I.O.I.L. 
Petroșani, despre starea de lucruri - 
de la această unitate. Dînsul a rămas 
suprins de cele auzite. Numai cînd 
cei în cauză au confirmat constată
rile de pe teren s-a pus de acord 
cu subsemnatul. Iată ce ne declară 
dînsul in continuare :

„Gonciulea a lucrat la deratizare, 
înainte de a-i încredința noua ma
șină l-am trimis la specializare la 
Timișoara. Acum aflăm că dumnealui 
s-a „specializat" în plimbări pe ma
lurile Begai sau mai știu eu pe unde. 
Personal l-am avertizat în legătură 
cu abaterile pe care le-a săvîrșit
acum vreo trei luni. Acum le repetă 
din nou. Vă promit că prin măsu
rile pe care le vom lua de astă-dată, 
atît împotriva lui cît și a șefilor de 
servicii care facilitează săvîrșirea

STAREA
Valul de aer cald care pătrunse

se deasupra regiunilor țării, a fost 
înlocuit în cursul zilei de ieri, în 
mod brusc, de valuri de aer rece 
provenite din nord și nord-vestul 
continentului și care au provocat 
precipitații abundente* sub formă 
de ninsoare. Stratul de zăpadă a 
atins grosimea de 40 cin la Petro
șani, și respectiv, 107 cm la Pa
ring. La Petroșani, temperatura 
u oscilat între minus 7 grade și

O Haz» ac fericire 
sau cuibul câldut ai egoismului

(Urmare din pag. 1)

La comitetul de partid al ter
mocentralei Paroșeni un bărbat de 
peste 30 de ani își freacă nervos 
mîini le, E el, Nicoară Gheorghe, 
tehnician la termocentrală. între
barea „de ce ți-ai părăsit cămi
nul" îl enervează vădit. „Nu știu 
pînă unde aveți dreptul să vă ameste
cați in viața oamenilor. Și apoi 
fiecare om are dreptul să-și caute 
fericirea. La soție nu mă mai În
torc, orice mi-ați face. Copiilor le 
plătesc 700 de lei pe lună și dacă 
ar vrea să-i lase să vină pe ia 
mine ii voi primi bucuros. Nimeni 
nu poate fi împiedicat să iubească 
pe cine iubește". Fericire, iubire, 
bucuria de a-ți vedea copiii! Cit 
de false aveau să ni se pară toate 
acestea numai după o jumătate de 
oră 1 Cu citeva minute înainte, din 
aceeași încăpere plecase un alt 
om. Mărturisirea lui zguduia. „So
ția mi-a pătat cîndva onoarea. 
Am rămas totuși alături de ea, 
pentru ca copilul să aibă cui spu
ne tată și mamă. Cu toții greșim".

Oameni fără judecată au rîs de 
acest om. El n-a putut răbda. Pe 
unul din ei l-a insultat și legea 
l-a pedepsit pentru acest lucru. 
Cine e atunci mai mult om 7 Cel 
blamat de oameni și pedepsit de 
legi dar care a făcut totul pentru 
fericirea copilului său, sau cel ca- 
re-și caută fericirea departe de co
piii lui 7

abaterilor, vom evita în viitor 
astfel de neajunsuri."

Este și cazul, deoarece această 
stare de lucruri trebuie remediată !

I.O.I.L. a cheltuit bani cu trimite
rea unor salariați Ia specializare. 
Așa a fost cazul cu Gonciulea. Dar 
ce a învățat acesta la specializare, 
în ce măsuFă e capabil să facă față 
cerințelor ? Acum, după ce s-au 
investit peste 70 000 lei în mașina 
de încărcat capsule, în cîntarul afe
rent și după ce în Valea Jiului s-au 
vîndut peste 800 de autosifoane, con
ducerea I.O.I.L. a ajuns la concluzia 
că încărcarea capsulelor este.. ne
rentabilă 1

P. S.
In ziua apariției articolului „De 

ce lipsesc capsulele pline pentru 
autosifoane", magazinele din Petro
șani au fost bine aprovizionate cu 
capsule. Cum se explică oare că de 
astă-dată au putut fi satisfăcute 
cerințele populației? Și încă o 
întrebare : Cum rămîne cu celelalte 
localități ?

In atenția cetățenilor
Căderile masive de zăpadă din 

ultimele zile îngreunează consi
derabil circulația autovehiculelor 
și pietonilor, fapt care poate in
fluența negativ activitatea între
prinderilor și instituțiilor, aprovi- 
vizionarea populației.

Pentru asigurarea desfășurării 
normale a activității în toate sec
toarele de activitate, este necesar 
ca unitățile economice, instituțiile, 
cetățenii din localitățile Văii Jiu
lui sa participe activ cu toate mij
loacele care le stau la îndemîna 
la curățirea zăpezii. Conducerile 
unităților, cetățenii sînt obligați să 
ia măsuri de curățire a zăpezii pe

VREMII
minus 4 grade, în timp ce la Pa
ring termometrul a indicat valori 
care au oscilat între minus 7 grade 
(maxima) și minus 14 grade (mini
ma). Starea zăpezii — pufoasă, fa
vorabilă practicării sporturilor de 
iarnă.

In următoarele 24 de ore vor 
continua să cadă precipitații tem
porare sub formă de zăpadă. Tem
peratura — în general — staționară. 
Vîntul va sufla slab din sectorul 
nord și nord-vestic.

Nicoară, fără asemenea motive, 
n-a fost în stare să-și păstreze fa
milia. A plecat cu... ea.

Ea, cea de a treia, caută scuză 
in același motiv. „Am și eu drep
tul sâ iubesc". Se numește Vass 
Maria și e dactilografă la termo
centrală. Are mîini îngrijite și 
plesnește de sănătate. Cealaltă, 
soția legitimă, e plinsă și ofilită 
dar e demnă și generoasă. „Danie
la, o întrebăm pe fetiță, ție îți pare 
rău după tata 7“ „îmi pare, dar lui 
nu-i pare rău de noi. Dacă i-ar 
părea ar veni să ne vadă. Noi îl 
așteptăm de mult".

„De copii am grijă. Le dau 700 
de lei în fiecare lună". De bună 
voie și nesilit de nimeni le-a dat 
la început această sumă. Derizorie 
retribuție în schimbul imensei da
torii de părinte pe care o iluzorie 
fericire II împiedică s-o îndepli
nească.

Frînturi de întrebări și de răs
punsuri stăruie în minte. „De ce-i 
reproșezi acum că nu gospodărea 
bine banii 7 De ce nu-i gospodă
reai dumneata 7" „Eu n-aveam timp. 
Eram la uzină dimineața, la club 
după-amiaza. Ritmul vieții e acce
lerat, nu ne mai lasă timp să ne 
ocupăm și de treburi gospodărești". 
Nu. Ritmul în care construim pe 
toate fronturile pentru o viață mai 
bună nu ne împiedică să rămînem 
oameni. Ne ajută să devenim oa
meni. A te scuza astfel în fața oa
menilor, e ridicol și banal. Cum 
ridicol și banal e gestul îndepăr
tării de familie după ce ăi încăl
zit-o mai mult de zece ani cu căl
dura ta.

I

18,00 In direct... Prezent și 
perspective.

18.30 Pentru copii : Ecranul cu 
păpuși : Cenușăreasa.

19,00 Pentru tineretul școlar : 
„Secolul XXI" — emi
siune de anticipație știin
țifică.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,45 Agenda dv.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Aventurile lui Tarzan.
20,26 Album de poezie.
20,40 Seară de teatru. „Nu va 

fi război în Troia" de 
Jean Giraudoux, Inter
pretează Teatrul de stat 
din Constanța.

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

porțiunea de trotuar corespunză
toare fațadei clădirii. întreprinde
rile care au sarcini de deszăpezi
re, să ia măsuri do descongestio
nare fără întîrziere a arterelor de 
circulație repartizate.

Pentru evitarea întîrzierilor de la 
lucru, este necesar ca salariații să 
plece mai devreme spre locurile 
de muncă, întrucît transportul în 
comun se desfășoară în condiții 
mai grele.

PROGRAM
Miercuri

, ROGRAMUL I: 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzical de dimineață; 
6,00—8,25 Muzică și actualități; 8,25 
Moment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9.30 Matineu literar; 10,00 
Miniaturi orchestrale; 10,10 Curs 
de limba franceză; 10,30 Uvertura 
„Basmul" de Moniuszko; 10,45 Pie
se corale de Augustin Bena; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Cronica e- 
conomică; 11,15 Recital de operă;
11,30 Muzică ușoară; 11,45 Sfatul 
medicului: Păstrarea capacității de

SCRISORI DE LA CITITORI
Grijă pentru sănătatea oamenilor

La spitalul din Petrila anul 1968 
a început sub bune auspicii. Co
lectivul de salariați de aici este 
hotărît ca în acest an să obțină re
zultate mai bune decît in cel tre
cut. Ajutorul dat ia timp, îngriji
rea atentă de care s-au bucurat 
bolnavii internați în puținele zile 
ce s-au scurs de la începutul nou
lui an constituie un preludiu al 
succeselor viitoare.

Zilele trecute au părăsit spitalul 
cu sănătatea refăcută, apți de a se 
prezenta la locurile de muncă, mai 
mulți locuitori ai Petrilei. Printre

De ce se-ntinde elasticul ?...
In repetate rînduri am fost pus 

în situația de a cumpăra fir de e- 
lastic rotund. Uneori am cumpărat 
de la Petroșani. Aici se vinde nor
mal — cu 0,60 lei metrul. Dar pen
tru că locuiesc în Petrila am cum
părat și de la unitatea nr. 14 Pro
duse Industriale din localitate. Aici 
metrul costă 0,80 lei. M-am uitat în 
galantar să mă conving de prețul 
real dar aici nu-s afișate prețurile 
mărfurilor. Atunci am întrebat-o 
pe vînzătoarea Miu Margareta de 
ce la Petroșani e un preț iar la 
Petrila altul. „Nu știu, mi-a răs
puns. I a noi se vinde cu 0,80 lei 
metrul de elastic rotund". Nici 
responsabila magazinului nu mi-a

TEATRUL VALEA JIULUI PETROȘANI 
anunță ținerea unui

CONCURS
pentru ocuparea unui post de 

mîLEV CORP ANSAMBLU
Concursul se va ține la sediul teatrului în ziua de 15 

.anuarie 1968, ora 9.
Doritorii vor înainta cererile in vederea participării la 

concurs pînă in ziua de 14 ianuarie 1968.

1.R.E.H, DEVA
Secția rețeie „Valea Jiului"

Angajează un

șef birou administrativ la Petroșani 
în următoarele condiții :

— Studii medii și 4 ani vechime in funcții adminis
trative sau

— Școala generală și 6 ani vechime în funcții ad
ministrative.

Limitele de salarizare : 1 250—1 450 lei.

Informații suplimentare ia telefon nr. 1830 Petroșani.

DE RADIO
10 ianuarie

muncă și prevenirea oboselii; 12,00 
Rapsozi ai cîntecului nostru popu
lar; 12,15 Buletin de știri; 12,20 
Muzică ușoară; 12,45 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 12,55 Intîlni- 
re cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,30 Scriitori ai 
secolului XX; 13,50 Parada soliști
lor și a orchestrelor de muzică u- 
șoară; 14,15 De ce? De unde? De 
cînd?; 15,00 Buletin de știri. Bule
tin meteo-rutier; 15,05 Un nai, un 
taragot și o cobză; 15,15 Meridia
ne: Orizont cultural 1968; 15,30
Selecțiuni din opereta „Joc de ar
tificii" de Paul Burkhard; 15,45 
Muzică ușoară; 16,00 Radiojurnal. 

aceștia s-au aflat : Ruja Aurei, 
Ghiosan Nicolae, Ciaki Alexandru, 
Bumbar Vasile, Berindei Ion. La 
plecarea din spital ei le-au adus 
cuvinte de mulțumire medicului 
primar Balea Maria și medicului 
specialist Daniel Nicolae, asisten
telor Boloșko Ghizela și lonescu 
Lucia, surorilor Voicu Maria, Bu- 
dai Maria, Teșcan Ana și Rîpan 
Maria pentru afecțiunea cu care 
i-au tratat, pentru cuvintele calde 
cu care i-au îmbărbătat pe patul 
de suferință.

Petru GĂINĂ

putut da un răspuns complet, con
vingător. Știu că elasticul se în
tinde dar să nu-I întindă și la preț 
vinzătoarele.

Mi-au trebuit și niște nasturi. 
Nici la aceștia nu le știa prețul 
responsabila. îmi spunea că poate 
au fost aduși în timp ce dînsa era 
în concediu. Chiar dacă-i așa nu 
trebuia să ia cunoșMnță de măr
furile ce au intrat și ieșit din ma
gazin ? Asemenea cazuri s-au re
petat la unitatea amintită. De aceea 
aș ruga conducerea O.C.L. Produ
se Industriale Petroșani să anali
zeze situația și să ia măsurile co
respunzătoare.

Ion SPÂTARU

Sport. Buletin meteorologic; 16,35 
Muzică din opere; 16,55 Muzică 
populară; 17,10 Antena tineretului; 
18,00 Buletin de știri; 18,05 Cro
nica economică; 18,15 Caleidoscop 
muzical; 18,30 Radiosimpozion: 
Funcția economică a statului so
cialist; 18,50 Jocuri feciorești; 19,00 
Radiogazeta de seară; 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri; 20,05 Radio- 
magazin sportiv; 20,17 Melodii ro
mânești; 20,40 Fonoteca de aur; 
21,00 Metronom '68; 22,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Formația Alexandru Avramo- 
viei; 22,30 Moment poetic; 22,35 
Muzica de dans; 23,00 Muzică u- 
șoară; 24,00 Buletin de știri; 0,05 
Melodiile nopții; 2,55—3,00 Buletin 
de știri. Buletin meteo-rutier.



STJSAGUL MOȘL

Un pahar pentru viața feri
cită de azi, pentru noi succese 
în muncă și realizarea tuturor 
năzuințelor viitoare de mai 
bine.

NOAPTEA ÎNNOIRII

Cum și-a
/

petrecu. 

Revelionul
UN ȘOFER

Rău; în jurul orei 3 am terminat... 
combustibilul și n-am mai putut-Q 
Tua din loc.

'UN FRIZER

Pe la ora 1 se făcea că toți ciien- 
ții mei din cursul anului veniseră 
să le dau înapoi ciubucul ce mi-1 
băgaseră în buzunar.

UN OSPĂTAR

M-am enervat grozav. Am aștep
tat toată noaptea să vină Anul 
Nou. Dar n-a venit.

UN VÎNÂTOR

DIN NOU CU TO TI
DAR LA PETRECERE

Clubul sindicatelor, restaurantul 
„Cina", în fața televizoarelor din 
noile apartamente. Iată adresele 
exacte unde au putut fi întîlniți în 
noaptea Anului Nou mii de mineri, 
constructori, filatori și alți oameni 
ai muncii din orașul care găz
duiește una din cele mai mari mine 
producătoare de cărbune cocsifica- 
bil din tara — Lupeniul.

Localurile și sălile împodobite 
sărbătorește cu ghirlande cu flori, 
panglici multicolore, nelipsitul pom 
de iarnă care răspîndea mi
rosul aromat și proaspăt al 
bradului și care dădea evenimen
tului acea notă de specific a săr
bătorilor de iarnă, mesele încărcate 
cu bunătăți — de la micile aperi
tive insolite de tradiționala țuică, 
pînă la cotlete, sarmale, sticle cu 
vin, au fost doar cîteva aspecte 
care au putut fi întîlnite în această 
noapte în toate localurile, în case
le fiecărui cetățean, în noaptea de 
răscruce a doi ani, în noaptea cînd 
alături de cei dragi și prieteni în
chini un pahar cu vin pentru bu
curia vieții pe care o trăim, pen
tru fericire și bunăstare, pentru și 
mai bine în anul în care am pășit.

Printre miile de familii pe care 
noul an le-a găsit în fața meselor 
îmbelșugate s-a aflai și cea a lui Pe
tre Constantin, nume cunoscut în 
întreaga Vale a Jiului. Pentru acest 
harnic miner anul 1967 s-a înscris 
în viața lui cu litere majuscule. 
Satisfacția mum ii împlinite, apoi 
cinstea acordată d-1 marea familie 
a comuniștilor de a-i reprezenta la 
Conferința Națională a partidului, 
iar cînd întregul popor sărbătorea 
cea de-a 20-a aniversare a procla
mării Republicii, pe pieptul lui a în

MESAJUL OE ANUL NOU 
adresat poporului român 

de tovarășul Nicolae Ceausescu
(Urmare din pag. 1) 

pentru apărarea păcii, pentru pro
movarea principiilor de încredere 
și colaborare intre popoare, pentru 
egalitate în drepturi si respect față 
de independența și suveranitatea 
fiecărei țări, față de dreptul fie
cărei națiuni de a urma nestînje- 
nită calea de dezvoltare pe care o 
dorește.

Partidul și guvernul, întregul 
popor român vor milita și în viitor, 
din toate puterile, pentru înfăp
tuirea obiectivelor fundamentale ale 
politicii noastre externe: întărirea 
prieteniei și colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, dezvoltarea 
colaborării și cooperării internațio
nale cu toate statele, indiferent dc 
orînduirea socială, consolidarea u- 
nității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale 
de care depinde forța și coe
ziunea întregului front anti- 
imperialist. In eforturile pe care 
le depunem sin tem animali de con
vingerea că forțele socialismului, 
democrației și progresului social 

ceput să strălucească Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a acordat de că
tre Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România pentru aportul 
adus în - -porirea continuă a piodgc- 

ției de cărbune. întrebat ce doreș
te să-i aducă noul an, a lăspuns cu 
modestie : ,.Să muncim și mai bine 
apoi celelalte bucurii și satisfacții 
vin de la sine".

Dorința de a munci mai bine în 
noul an ca el să fie și mai bo
gat în fapte și evenimente și-au 
manifestat-o toți acei pe care ai 
putut să-i întîlnești în noaptea re
velionului. Butnarii Alexandru, mi
ner șef de brigada, Ghioanca loan, 
miner și inginerul Ciriperu Vasile 
care — într-o discuție cu cîteva zi
le înainte de noul an ne-a decla
rat : „Dorința mea și a colegilor 
este ca și în anul 1968 mina Lupeni 
să mențină ștafeta întrecerii socia
liste pe țară care de doi ani de zile 
s-a stabilit la noi. Avem oameni 
de nădejde și toate posibilitățile 
create. Am convingerea că vom 
munci mai bine".

Veselie, voie buna, optimism, 
încredere în viitor. Iată atmosfera 
care a dominat acest centru minier 
în noaptea de revelion. Formații 
de muzică de amatori au întreținut 
veselia pînă-n zori. S-au închinat 
pahare de șampanie, de vinuri din 
cele mai renumite, s-a dansat, s-a 
cîntat. Oamenii aclîncurilor, minerii, 
știu să petreacă pe măsura muncii 
lor rodnice.

Incepînd de azi, iau drumurile 
spre marile uzine- ale patriei pri
mele trenuri încărcate cu cărbune, 
plinea industriei noastre socialiste.

F. I.

tovarăși, cu 
să vă felicit 

Comitetului

vor obține noi succese în lupta îm
potriva imperialismului, a reacțiu- 
nii, pentru încetarea războiului din 
Vietnam, pentru restabilirea păcii 
în Orientul Apropiat, pentru apă
rarea păcii în lume.

Ingăduiți-mi, dragi 
prilejul Anului Nou, 
călduros în numele
Central al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat și al 
guvernului și să vă urez din toată 
inima, dumneavoastră : muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor, tutu
ror cetățenilor Republicii Socialiste 
România, noi succese în activitatea 
socială și în viața personală, sănă
tate, satisfacții și bucurii depline, 
înfăptuirea tuturor năzuințelor de 
mai bine.

Să ridicăm paharul pentru pros
peritatea patriei, pentru bunăstarea 
și fericirea poporului român, pen
tru Partidul Comunist — conducă
torul încercat al națiunii noastre 
socialiste — pentru socialism, pen
tru pace și prietenie între popoare !

La mulți ani 1

Zborul gîndurilor 
îndrăznețe

Atunci, in acel moment vi
brant, cînd clipa căpătase di
mensiuni și prospelimi noi, s-a 
născut in sufletul oamenilor o 
uriașă bucurie. Ginduri calde, 
curate, Încărcate de optimism și 
mlngllate de colindători s-au 
tors din caietul nesfirșit al bu
curiei. Inimile s-au descătușat 
de dragostea unui an și s-au 
Încărcat cu alta nouă.

„Ce vă doriți In anul viilor, 
adică... peste 5 minute". Răs
punsurile au \ enit calde și sin
cere : ,.Doresc să mă perfec
ționez in meseria pe care o 
am" ; ,.Vreau să insuflu cit 
mai multă dragoste de muncă 
oamenilor"; , .Pornesc pe un 
nou drum in viața : mă căsă
toresc".

Ginduri pline de candoare, 
izvorite in preajma noului an. 
Autorii lor : Mischie Gheor-

Ea bariera anilor
Petrila. Restaurantul „Transilva

nia". Ultimele ore ale anului 1967 
sini petrecute în veselie, voie bu
nă. In sala mare, o adevărată oază 
de lumină. Mese întinse ca pentru 
o nuntă din povești, mese cu ti
neri și vîrstnici vioi. Muzică, rî- 
sete, izbucniri de cuvinte și clin
chete de pahare, ropote de aplau
ze și glasuri de viori. Cîntă Lili 
Creangă, binecunoscuta solistă de 
muzică populară. Cîntecele „Țarina 
de pe muntele Găina", „Sus pe 
deal răsare luna", „Pe la noi pe 
la pădure", „Țărăncuță", „Pentru 
voi ridic paharul" sînt răsplătite 
cu vii aplauze. Solista este che
mată a doua oara, a treia oară... 
Vinul de Alba, vinul spumos, șam
pania cu sclipiri de chihlimbar tre
mură în paharele ridicate. Ospă
tarii Goldis Valeria și Dobândi 
Anton abia prididesc cu servitul 
invitaților la mese. Responsabilul 
restaurantului Giogia Victor și a- 
jutorul său, Dan Tudor, se plim
bă gravi printre mese pentru ca 
la cel mai mic semn, ospătarii să 
răsară ca din pămînt. La o masă

Ora 24. Paharele se ciocnesc 
in clinchet vesel de clopoțel. 
Se toastează pentru fericire, 
belșug, sănătate și noi succe
se. Luminile electrice se sting 
pentru cîteva clipe. Pragul a- 
nului 1968 a fost trecut. Me
dicii Loy Ana și Balint loan 
n-au ciocnit însă paharele. Sînt 
de gardă la Spitalul unificat 
Petroșani. Stau de veghe la că- 

ghe, Papuțoaie Iordan, Tomșa 
Octavian, Popescu Constantin, 
Capră Dan, Marina Constantin, 
Hrițcan Vasile și Drăghici Au
rel. Un șei de brigadă, un 
maistru mecanic ș. a m. d. Oa
meni cu munci diferite, dar a- 
nimați de aceleași ginduri. Mi
nutarul ceasului a Înaintat gră
bit spre cifra 12. Lumina s-a 
stins, dar clinchetul de pahare 
și rise te le au luminat parcă în
căperea. Citeva baloane au 
,,explodat" și o puzderie de 
confetii s-a revărsat peste 
mese, pe jos, peste tot. Oa
menii și-au dat mina, au toas- 
■at și au cintal. Bucuria a tre
cut și ea pragul noului an. A 
urmat primul dans din 1968.

La Uricani veselia a conti
nuat pină-n zori, prevestind că 
cele 366 de zile ale anului vor 
ti calde și depline.

șeful de brigadă de la sectorul II, 
Dumbraveanu Mihai lauda calita
tea purcelului servit la tavă și pre
gătit de bucătăreasa Minzatu Pa- 
raschiva. Doream să intru în vor
bă cu Dumbraveanu Mihai dar nu 
știam cum. E tînăr, dar tinerețea 
lui e gravă, sigură. Un ospătar 
mă scoate din încurcătură. Mă a- 
propii timid. Mi se întinde o mi
nă vînjoasă : „Noroc bun". Și ti
miditatea dispare. Parcă ne-am cu
noscut de cînd lumea. îmi reco
mandă și prietenii de alături. Di- 
minecă Nicolae și Posteucă Nicolae.

II întreb pe Dumbrăveanu „Ce-ți 
dorești în anul 1968" ?

— '67 a fost pentru mine un an 
al bucuriei și satisfacției. Briga
da pe care o conduc și-a realizat 
și depășit lună dc luna planul. Și, 
ca urmare, salariile noastre au 
fost foarte bune. In 1968, firește, 
prima dorință mi se îndreaptă tot 
spre producție. Să cucerim titlul 
de brigadă fruntașă pe bazin.

— Altceva ?
Să-ini vină mai repede „Re-

DE VEGHE
pătîiul bolnavilor spre a le a- 
lina suferința. Trecînd pi in 
saloane le urează însănătoșire 
grabnică și fericire. In dimi
neața de 1 ianuarie ștafeta 
fost preluată de medicul Huna 
Aurel. Dar la spital vin și cei
lalți medici. Sărbătorirea Anu
lui Nou este împletită cu preo
cuparea pentru însănătoșirea 
grabnică a celor suferinzi.

In colectivul ăsta n-am mai lost.
Așa că le-am spus niște anecdote...

UN RAD10FONIST

Tocmai cînd cînta B. B. (numită 
și Brigitte Bardot) mi s-a defectat 
televizorul. In continuare am dor- 
mit pe... unde lungi.

UN SUBALTERN

A fost minunat (după plecarea 
tovarășului director).

UN FOTBALIST

La un moment dat am confund 
tortul cu mingea și — culmea — 
pentru prima oara n-am ratat : L-am 
trimis exact în colțul sting al.., 
gurii.

UN DIRECTOR

Pînă la venirea secretarei to
tul a mers bine. Apoi nu mai știu..,

UN MEDIC

Foarte bine. N-a trebuit să in
tervin decît la autopsia curcanului.

nault 10 major". Uitasem să vă 
spun. Anul acesta (1967) m-am în
scris la mașină. Așa că...

Trei mese puse cap la cap atrag 
atenția prin veselia pe care o de
gajă oamenii din jurul lor.

Probabil vreo brigadă ? — 
l-am întrebat pe Gampe Francisc, 
aflat printre cei do la masă și pe 
care-1 cunoșteam mai de mult.

Nu, sîntem muncitori de la 
sectorul VIII. Faceți cunoștință : 
Cosma Andrei, șef de echipă trolii, 
Munteanu loan, lăcătuș, Pădureanu 
loan, strungar, Jitea loan, lăcătuș, 
Gruber Ioan, strungar, Bogeni Fran
cisc, electrician și... Cosma Ernest, 
maistru miner la sectorul V.

II întreb pe ultimul : „Cum de 
v-ați rătăcit printre cei de la AȚII ?" 
Gambe îmi face cu ochiul.

— Vrea să se pună bine cu noi. 
Ce s-ar face daca cei de la VIII 
nu ar sprijini subteranul ?

...Ploi dc serpentine și confetii 
tremurau deasupra sălii restauran
tului, ornamentală cu ghirlande 
colorate și panglici de hîrtie.

La ora 24 orașul întreg stinge 
pentru o clipă pleoapele. Clipiri,, 
simbolică în stare să separe ur 
an de altul și înregistrată mate 
matic pe cadrane.

La ferestrele unui apartamei 
șeful de brigadă de la E. M. Petr 
Enache Chiriță împreună cu orte 
săi Facere Vasile, Rațiu Petre* 
Popescu Mihai, împreună cu fe
liile lor, ciocnesc pahare seimd 
năzuințe peste realizări, speii© 
peste amintiri.

La cumpăna dintre ahi ocn* 
au ciocnit pahare pentru ața 
nouă, pentru bucurie.

C. COTO*N
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Navă chineză 
bombardată 
de avioane americane

PEKIN 8 (Agerpres). — Agenția 
China Nonă anunță că aviația S.U.A. 
a bombardat la 3 ianuarie nava 
chineză „Honggi nr. 158", aflată in 
portul vietnamez Gam Pma. Acesta 
este al doilea caz de bombardare 
de către avioanele americane a 
unor nave chinezești.

în legătură cu atacul impotriva 
navei apartinind R.P. Chineze, Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze a dai publicității un protest 
prin care demască caracterul pre
meditat al atacului. Poporul chinez, 
se spune in protest, nu se va lăsa 
intimidat de acțiunile agresive ale 
imperialismului S U.A. și va con
tinua să acorde sprijin poporului 
vietnamez.

UN MESAJ
VIBRANT

Dolarul nu va 11 devalorizai
Q Declarațiile ministrului de finanțe al S.U.A.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Henry Fowler, ministru de finanțe 
al S.U.A., a declarat intr-un inter
viu televizat ca dolarul nu vă fi 
devalorizat, în urma programului 
guvernamental de redresare a ba
lanței de plăți americane. El a 
precizat că masurile preconizate 
de guvern pentru apărarea dolaru
lui vizează impunerea unor res
tricții la investițiile de capital ame
rican peste graniță, sporirea exce
dentului comercial și oprirea scur

gerii de dolari prin călătoriile ce
tățenilor americani în străinătate. 
Ministrul de finanțe a subliniat, 
pe de altă parte, necesitatea de a 
se evita orice exces al cererilor 
interne în scopul de a diminua 
presiunile inflaționiste. Ei a subli
niat, totodată, că Administrația 
Johnson insistă ca încă din pri
mele luni ale/ anului, Congresul 
să adopte proiectul de lege cu pri
vire la sporirea cu 10 la sută a im
pozitelor fiscale.

Schimb de focuri între forjele 
armatei iordaniene și izraeliene
AMNIAN 8 (Agerpres) — Un pur

tător de cuvînt al armatei iorda
niene a anunțat că în după-ainiaza 
zilei de luni a avut loc un schimb de

DE UN
UMANISM

între forțele armatei iorda- 
și izraeliene. Purtătorul de 
a adăugat că schimbul de 
s-a desfășurat în apropie-

Situația din
CAIRO 8 (Agerpres). — Situația 

noastră a devenit incomparabil mai 
stabilă, a declarat Hafsan Al Amri, 
primul ministru al Republicii Ara
be Yemen, referindu-se la situația 
din tară, unde în ultimele 48 de 
ore au avut loc lupte înverșunate 
între unități ale armatei republicane 
și detașamente ale adepților ima
mului El Badr. Potrivit relatărilor 
presei din Cairo, fortificațiile con
struite la Sanaa și in împrejurimile 
orașului, precum și noile unități 
dislocate din portul Hodeida și ora
șul Taez asigură sistemul defensiv 
al capitalei.

Ziarul egiptean „Al Ahram", ci
tind surse yemenite, relatează că

Siîrșituil anului 1967 și începutul 
noului an a găsit atenția opiniei 
publice mondiale îndreptată spre 
Capetown unde la clinica de la 
Groote Shuur se înscria indiscu
tabil o pagină nouă în istoria me
dicinii moderne.

Dar alături de interesul uriaș 
stîrnit în întreaga lume de echipa 
dr. Barnard, spectaculoasa sa inter
venție chirurgicală a venit să răs
colească spiritele omenești, să de
clanșeze rezonanțe de un înalt u- 
manism.

In momentul de față la Cape
town, în patria apartheidului, un
de discriminarea rasială este legi
ferată iar populația de culoare es
te lipsită de cele mai elementare 
drepturi sociale și politice — ini
ma unui metis bate în pieptul unui 
alb!

...Intr-un cartier mărginaș ai 
Capetownului sîmbătă era coborît 
în mor mint trupul neînsuflețit al 
Umărului metis Clive Haupt -, ini
ma lui bale insă cu ritmicitate, 
sănătos în trupul medicului ulb 
Philiph Blaiberg. O mulțime imen-

să
înhumării 

și echipa 
orașului... 
manifesta- 

e-

focuri 
niene 
cuvînt 
focuri
rea localității Najdiye.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt izraelian a de
clarat că între forțele armate ior
daniene și izraeliene a avut loc un 
schimb de focuri ale artileriei gre
le deasupra rîului Iordan. Purtăto
rul de cuvînt a precizat că schim
bul de focuri s-a desfășurat în re
giunea văii Beisan, la sud de la
cul Tiberiada.

Prezențe românești
PARIS 8. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Artistul emerit Ion Piso, a cîntat 
duminică seara în rolul titular al 
operei Faust" de Gounod pe sce
na Operei din Paris, avînd ca par
teneri pe Christiane Caîtelli (Mar
gareta) și Jack Mars (Mefisto).

Spectacolul, care a fost dirijat 
de Pierre Dervaux, s-a bucurat de 
succes, fiind viu aplaudat de pu
blicul parizian.

Yemen
toate atacurile lansate de regaliștî 
și mercenerii angajați in solda a- 
cestora au fost respinse. Totuși, 
continuă ziarul, detașamentele re
galiste ar putea lansa un atac 
asupra capitalei Yemenului. Co
tidianul egiptean informează că 
aproximativ 172 de mercenari au 
trecut prin Beirut indreptîndu-se 
spre Yemen pentru a participa 
la acțiunile ofensive lansate de 
regaliști împotriva regimului' re
publican din Yemen.

★
SANAA 8 (Agerpres). Potrivit 

postului de radio Sanaa, Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii A- 
rabe Yemen a adresat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, Ligii 
Arabe și guvernelor țărilor arabe 
telegrame similare în care acu
ză Arabia Saudită de a fi respon
sabilă pentru vărsarea de sînge 
din Yemen. Ministerul Afacerilor 
Externe al Yemenului cere guver
nelor țărilor arabe să intervină pe 
lingă Arabia Saudită pentru a 
pune capăt amestecului in trebu
rile interne ale Yemenului.

lin interviu al ministrului 
ile externe al R. P. Polone

VIETNAMUL DE SUD
8 — Corespondentul

spiialelor 
sub pre- 

a semnal 
că „ope- 

între per- 
vor primi

In aceeași 
fi efectuate 
la negri ia albi, în caz
cu încuviințarea pa-

ziar

provincie 
transfuzii

sud-ai rican

SAIGON 8 (Agerpres). — Creș
terea puterii de foc a Frontului 
Național de Eliberare, care carac
terizează noua sa ofensivă de ,,iar- 
nă-primăvară", a fost demonstrată 

data luni dimineața, la 20 
Saigon, scrie agenția France 
Unitățile F.N.E., adaugă a- 

citată, au declanșat asupra 
saigoneze un bombar- 
o intensitate nemaiîn- 
acum. Timp de două 
cartierului general al

bilanț al agenției 
în ultimele două

Potrivit unui 
France Presse, 
zile din rîndul unităților americane 
si saigoneze au fost uciși sau răniți 
peste 150 militari. In rîndul celor 
răniți se află lși șase consilieri a- 
mericani.

VARȘOVIA
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Intr-un interviu acordat ziarului 
,,Trybuna Ludu", ministrul de exter
ne polonez, Adam Rapacki, a decla
rat că „anul care a trecut a marcat 
o creștere a încordării, și acest 
lucru, după cum e și firesc, nu a 
servit coexistenței pașnice. în ace
lași timp, a continuat el, crește con
tradicția între politica americană de 
pe poziții de forță și tendința in 
continuă dezvoltare spre coexisten
ta pașnică a popoarelor indepen
dente și suverane".

al medicilor 
„In ciuda po- 

pentru noi 
există dec'll

asupra
a 25-a saigoneze, dizlocat 
Hoa, au căzut p^.ste 600 

In timpul bombardamentu- 
artilerie, forțele patriotice

$ ZURICH. — Elveția este bîn- 
tuită de viscole puternice, care a 
provocat avalanșe de zăpadă, în
treruperea circulației feroviare și 
blocarea șoselelor.Se iac eforturi 
pentru degajarea șoselelor și lini
ilor ferate de zăpadă. Autoritățile 
au declarat că pe unele șosele lu
crările de curățire vor dura cîteva 
sâptămîni.

0 IIOIII nilE 
«ie iMimmiE i inimi

NEW YORK 8 (Agerpres).
— Mike Kasperak, căruia în 
noaptea de sîmbătă spre du
minică i-a fost transplantată 

ț o inimă, se află într-o stare 
critică, se arată în buletinul 

: medical dat publicității luni 
de clinica Universității Stan
ford din California. Kasperak 

: a suferit o gravă hemoragie 
gastrointestinală. Totodată, au 
apărut tulburări respiratorii. 
Indicele de coagulare a sîn- 
gelui este foarte scăzut. El 
este supus unor transfuzii ma
sive de sînge. Tulburările res
piratorii nu sînt neașteptate, 
deoarece Kasperak suferea de 
o boală cronică de plămîni.
Dr. Norman Shumway, condu- 

^cătorul echipei de 15 medici
* care a efectuat operația, a 

declarat pe de altă parte, că
. ficatul pacientului, afectat

multă vreme de condiția sa 
v cardiacă, nu a funcționat nor

mal.
Dr. Norman Shumway a tost 

. rezervat in toată perioada de 
după operație, nu a dorit să 
manifeste optimisim prematur. 
„Perioada critică va dura tot

• timpul vieții pacientului", a 
declarat el.

a umplut cimitirul, străzile în
vecinate. La ceremonia 
alături de dr. Barnard 
sa participa și primarul

Această impresionantă
ție nu a putut să rămînă fără 
cou. Duminică agențiile de presă 
internaționale anunțau din Preto
ria că șeful serviciilor 
din provincia Transvaal, 
siunea opiniei publice, 
autorizația care prevede 
rațiile de transplantare 
soane de rase diferite
încuviințarea autorităților, cu con
diția ca pac ie nț ii să fie de acord 
cu aceasta.
vor putea 
sanguine de 
de urgență, 
cienților".

Influentul
„Sworld", scoțînd în evidență im
portanța aspectelor politic și mo
ral ale operației făcute la Cape
town pentru opinia publică din 
Republica Sud-Africană conchidea 
cu următorul mesaj 
de la Groote Shuur : 
liticii de aparhteid, 
medicii chirurgi, nu
o singură rasă — rasa omenească, 
pe care sînlem chemați s-o slujim".

Este un mesaj de un înalt și vi
brant umanism...

Urmărind cu viu interes și emo
ție activitatea plină de abnegație 
a medicilor de la Groote Shuur, 
lumea medicală românească, în
treaga opinie publică de Ia noi sa
lută călduros pe medicii de la 
Groote Shuur, îi felicită din inimă 
pentru succesul lor de răsunet 
mondial.

încă o 
km de 
Presse. 
genția
unei poziții 
dament de 
tîlnită pînă 
ore,
diviziei 
la Duc 
obuze, 
lui de
au atacat și au pătruns în centrul 
administrativ al provinciei 
Ngia, situat la cîțiva 
Duc Hoa, transmite 
ter.

In ultimele 24
F.N.E. au atacat 
re americane și 
alte puncte ale
sud, cum ar fi Da Nang (la numai 
7 km de marea bază americană), 
în regiunea orașului Hue în Delta 
Fluviului Mekong etc.

Hau 
kilometri de 

agenția Reu-

ore, unitățilede
obiective milita- 
saigoneze și în 
Vietnamului de

@ CAIRO. — Organismul Ca
nalului de Suez a primit oficial 
instrucțiuni din partea Guvernului 
R.A.U. de a pregăti deblocarea ce
lor 15 nave străine imobilizate în 
apele Canalului de Suez după con
flictul arabo-izraelian. Potrivit 
ziarului „Al Ahram" operațiunile 
de deblocare se vor efectua sub 
protecția forțelor armate egiptene 
și vor începe la data care va fi 
fixată de Organismul Canalului 
Suez.

do

Mircea MOARCÂȘ
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încordare in relațiile dintre cele două 
partide ale coaliției guvernamentale

Par-

BONN 8 (Agerpres) —După cum 
se anunță, declarația adoptată săp- 
tămîna trecută de conducerea 
ti du lui Social-Democrat, prin care se
cere încetarea imediată a raidurilor 
aviației americane asupra Vietna
mului de nord, continuă să mențină 
încordate relațiile dintre cele doua 
partide ale coaliției guvernamentale 
. est-gennane. Purtătorul de cuvînt 
al Partidului Creștin-Democrat a 
ținut să precizeze, pentru a doua 
oară, poziția partidului său în acea
stă problemă. După ce a criticai 
Partidul Social-Democrat că, dînd 

publicității declarația sa, nu a ținut 
seama de consecințele pe care acea
sta le-ar putea avea pe planul poli
ticii externe, el a sublinit că „pozi-

deț.ia P.S.D. este cu atît mai greu 
explicat cu cît președintele său 

.(Willy Brandt) este în același timp 
ministrul afacerilor externe".

Răspunzind acestei critici, purtă
torul de cuvînt al P.S.D., Frâng So
mmer, a declarat că Partidul So- 

■ ial-Democrat „își ia hotărîrile sale 
in mod suveran și nu are nevoie de 
cenzura cancelarului Kiesinger". 
Referindu-se la o afirmație a cance
larului vost-german, el a adăugat 
ca prin declarația sa Partidul So
cial-Democrat nu caută să se ames
tece în treburile interne ale S.U.A., 
ci ,,pur și simplu, sprijină eforturile 
făcute în vederea unei reglementări 
pașnice a problemei Vietnamului".
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ROMA. — Situația 
moslerică s-a înrăutățit și 
Italia. In ultimele 48 de 
asupra părții centrale și 
iidionale s-a abătut o 
ternică furtună însoțită 
ploi 
dă.
fost 
Iii.

s-a

al
in 

ore, 
me- 
pu- 
de

și căderi masive de zăpa- 
In provincia Avellino au 

semnalate mari inundci-

• WASHINGTON, 
interviu 
Turciei în 
a declarat 
problemei 
garantîndu-se drepturile 
ții turce din insulă, 
fapt a insulei este o 
dar nu singura soluție 
subliniat el.

Intr-un 
televizat, ambasadorul 

S.U.A., Melih Efenbel, 
că o soluție trainică a 
cipriote poate interveni 

minorită-
Divizarea în 

posibilitate 
posibilă, a

Fenomen rar
Locuitorii capitalei 

Turciei au fost mar
torii unui fenomen rar 
al naturii. In a doua 
jumătate a zilei 
ianuarie asupra 
rei s-a abătut o 
nică furtună de
dă însoțită de fulgere 
și tunete. Un repre-

de 7 
Anka- 
puter- 
zăpa-

..Surveyor-”” și-a 
schimbai direcția

Schimbarea direcției efectua
te duminică seara de ,,Surve
yor-?" în’ drum spre Lună a 
reușit perfect, s-a anunțat de 
la laboratorul de propulsie din 
Pasadena, de unde tehnicienii 
au acționat prin telecomandă 
racheta purtătoare. Cu toate 
acestea, va fi necesară o a 
doua manevră în plin zbor 
pentru a asigura aselenizarea 
lină a lui „Surveyor-?", la 29 
de kilometri nord de craterul 
,,Tycho". Cea de-a doua schim
bare a direcției va fi coman
dată din Pasadena în noap-v 
tea de marți la ora 6,30 G.M.T, ț

al naturii
zentat al serviciilor 
meteorologice din Tur
cia a declarat că ulti
ma data cînd în Tur
cia au fost semnalate 

luna ianuarie fulge- 
a fost cu 40 de ani 
urmă. Se presupune 
acest fenomen neo

bișnuit a fost provocat

în 
re 
In 
că

ca urmare a ciocnirii 
dintre curenții de aer 
cald și rece. Furtuna 
continuă să facă rava
gii și în mările Egee 
si Marmara. Viteza 
v fotului a depășit, la 
8 ianuarie, 120 kilo- 
metri pe oră.
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