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PENiRU CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI DE CĂRBUNEînaintînd viguros pe drumul mereu ascendent și bogat în împliniri al construcției socialiste, . poporul nostru a pășit în anul 1982 — cel de-al doilea an al cincinalului calității și eficienței 

— animat de optimism și încredere în viitorul său luminos și prosper. Cu toții, milioanele de oameni ai muncii — mineri, constructori, muncitori din fabrici . .. .și uzine, lucrători din agricultură — de partid, sînt deciși ca de pe temelia de pe tot cuprinsul patriei au început activitatea în noul an însuflețiți de mobilizatoarele idei și îndemnuri de pace și muncă pașnică creatoare pe care secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ni le-a adresat tuturor în Mesajul de Anul Nou. Conținutul mesajului se constituie într-o vibrantă chemare adresată întregii noastre națiuni pentru a-și uni forțele în vederea realizării sarcinilor dezvoltării eeonomico-sociale a patriei în noul an/înfăptuirii neabătute a Programului nile tehnico-organizatorice și partidului, a hotărîrilor- Congresului al ' ’XII-lea privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.începînd activitatea productivă 1982, pășind în frontul abatajelor, minerii Văii Jiului sînt hotărîți ca prin faptele lor de muncă să răspundă plenar,
V_______ _ —_____________ —-------

revoluționar, chemării din Mese adresează direct, aceea de a
în spirit saj ce li 
face totul pentru dezvoltarea bazei de 
materii prime și energetice, pentru ridicarea calitativă a producției de cărbune. Pornind la realizarea acestor o- biective și deziderate, minerii, și alături de ei toți oamenii muncii din municipiu, sub conducerea organizațiilor de

din

realizări și experiență din anul trecut, să dureze garanția propriilor succese în activitatea de producție, pe tărîm social și spiritual, în noul an. Punînd la baza întregii activități ideile și orientările mobilizatoare din Mesajul de Anul Nou, colectivele de muncă din întreprinderile miniere, de preparare a cărbunelui, din cele constructoare de mașini, energetice, din șantiere și alte sectoare de activitate, avînd în frunte consiliile oamenilor muncii, își orientează de fapt acțlti- politico- educative menite să asigure succesul realizării sarcinilor de plan pe anul 1932 spre aplicarea neabătută a noului mecanism economic, înfăptuirea principiilor autogestiunii și autoeondueerîî muncito-
Gînduri de pace

munca și împliniri
încrezători înNoul an — 1982 — a început și în colectivul de muncă al sectorului nostru. sub puternica impresie a mobilizatoarelor cuvinte rostite de Minerul de onoare al Văii Jiului,, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu. „Aplicînd nea
bătut noul mecanism e- 
conomic. autogestiunea și 
autoconducerea muncito
rească, $ă asigurăm crește
rea eficienței economice, a 
productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor de 
producție, sporirea continuă 
a venitului național", ' se adresa întregului nostru popor, la posturile de radio și televiziune, în noaptea Anului Nou, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.în condițiile creșterii continue a producției de căr-

bune pe care urmează să-l extragem din subteranele minei Livezeni, noi, oamenii muncii de ia sectorul II, în frunte cu comuniștii ne vom mobiliza toate e- forturîle, întreaga noastră capacitate de gîndire teh-
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Din primul schimb de lucru

Minerii Văii Jiului, răs- punzînd Mesajului de Anul Nou adresat întregului popor de către secretarul ge- - neral al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ■ și-au intensificat eforturile pentru a spori producția de cărbune. încă din prima zi de luc-ru a noului an, în schimbul I. a foșt extrasă peste prevederile preliminarului stabilit o însemnată cantitate de cărbune. Cote superioare prevederilor le-au înregistrat colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile miniere Petrila, Livezeni, Vulcan, Parpșeni, Lupeni și altele care au răspuns prin fapte imperativului patriotic „Țării, mai mult cărbune ”, Debutul rodnic al activității minerești încă din primul . schimb reprezintă argumentul realizării și depășirii sarcinilor de cărbune cocsilicabil și energetic din acest an.

Din primele ore de lucru ale noului an. colectivele sectoarelor și 'brigăzi ale tuturor minelor Văii Jiului au acționat energic pentru realizarea preli.mi- narelur de producție stabilite. Eforturile minerilor au fost încununate de succes, . concretizîndu-se în tone de cărbune extrase în plus pentru economia națională. La I. M. Petrila, sectorul IH-producție a peste plan 30 tone de cărbune. Pe locul de al vredniciei s-a situat una dintre brigăzileextras frunte...........  .. . . .. .... _______ ___ ,______de prestigiu ale minei, cunoscuta brigadă condusă de Vasjle Gli.șcu.
0 Minerii, inginerii și tehnicienii sectorului III al minei Bărbățenî au raportat, ieri, după primul schimb al anului, depășirea cu 30 la șută a prevederilor, respectiv, extragerea în plus față de preliminarul pe schimb a 40 tone de cărbune coesificabii. S-au remarcat prin contribuția proprie adusă la depășirile întregului colectiv brigăzile conduse de Ari- dronie Grumăzescu, Mihai Samson și Ioan Fodor..:
# De la I, M. Lupeni, inginerul șef Cornel itidn- lescu ne-a comunicat vești îmbucurătoare privind debutul în noul an al unbr colectiv^ din sectoare cunoscute pentru vrednicia oamenilor : 1 și III. Sectorul I, de exemplu; ă depășit preliminarul schimbului I cu 55 de tone, iar cel al sectorului III cu 53 de tone. Cu realizări notabile •— brigăzi cu un bogat renume în întrecere: cele conduse de Ștefan Ci toi mu. Ion ITivriceanu, Matiuș Laszlo șî Costache Grig. re.• Și la ,1. M-Vulcan realizările primului schimb s-au situat j'jeste prevederi. Au depășit preliminarul propriu colectivele sectoarelor V și II, evidențiindu-se priji cantitățile de cărbune produse brigăzile conduse 1 de Traian Bocșa și Fierea Petrișor

Contribuție meritorieAflăm de la Consiliul popular al comunei Banița : în anul 1981, crescătorii de animale cu gospodării individuale de pe raza comunei au contractat și predat pentru fondul centralizat al statului 51 capete bovine adulte, 187 capete tineret bovin, 88 capete porcine, 38 oi și 72 de miei. în total, comuna Banița a contribuit la aprovizionarea populației din Valea Jiului în , 1981 cu aproape 100 de tone de carne, 103 hl lapte de vacă, 63 hl lapte de oaie și 5 800 kg lînă, .

(Continuare in pag. a 2-a)

Constantin CĂPRIȚĂ, 
maistru, șef de brigadă, 

secretarul organizației 
de bază, sectorul II, 

I. M. Livezeni

forțele noastre
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De la începutul anului
multă materie primă cocseriilor
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1. M. L nea, participaBrigada condusă de Dragoș Teleagă, din sectorul III
încă din primele zile a!e anului la realizare» camerei de.ech’pare necesară pu
nerii in funcțiune a unui nou abataj frontal. Deja de ieri, brigada a. avansai ce 
1 ini în plus față de prevederi.

în prag de an. în a- notimp de sărbătoare, sufletul nostru își deschide mai larg porțile spre încredere și bucurie. Miracolul iernii, a- celași și altul de fiecare dată, ne face să trăim cu intensitate clipa și vrem să ne bucurăm a- lături de cei care
Din prima sa zi, anul 1982 se -înscrie in Valea Jiului sub semnul unui imperativ major ; creșterea producției de cărbune, îndeosebi a cărbunelui pentru cocs. în ancheta de față, consemnăm aprecieri carer pun în evidență fapte, realități din două întreprinderi miniere producătoare de cărbune cocsi- ficabil — Lupeni și Uricani — în măsură să confirme angajarea, mobilizarea tuturor oamenilor muncii pentru partidului de coesificabii. a răspunde cu cinste la chemarea a da țării cît mai mult cărbune

ȚURCAȘ,GHEORGHE
maistru principal, sectorul 
IV al I. M. Lupeni: „Co
lectivul sectorului nostru are ca sarcină să extragă ■ zilnic 2 000 tone de cărbune coesificabii, cel mai înalt nivel de producție pe sector din întreaga Vale a Jiului. Nu este o sarcină ușoară, dar șîntem pregătiți să o realizăm. în ultimele zile, ale anului trecut, . brigada condusă de Constantin Popa a pus în funcțiune al treilea complex

mecanizat de mare capacitate și înalt randament din sector. Brigăzile conduse de Paul Grasu și Aurel • Manda, exploatează alte două complexe mecanizate, fiecare producînd zilnic în. tr.e 600 și 800 tone de cărbune coesificabii, cu productivități de. peste 10 tone, pe tpost. Ca maistru principal și ca secretar al organizației de parțid pe schimb, pot spune cu convingere că pe vom mobiliza forțele și vom acționa cu

răspundere în vederea realizării nivelului fizic ■pla-'" nificat Ta producția de cărbune coesificabii/ a calității normate, pentru gos. podărirea cu grijă și valorificarea superioară a mijloacelor de mecanizare.
Ing. IOAN BESSEBMAN, 

director tehnic, I. M. Uri
cani : „Sîntem întrutotul pregătiți să realizăm ritmic sarcinile de plan la producția fizică de cărbune coesificabii pe anul 1982, cînd prevederile sînt superioare celor din ’81 cu 100 000 tone de . cărbune. Linia de front de care dispunem la început este asigurată . la necesarului, planul: crările miniere de

de an, niveluj la lu- pregă- tiri al anului ’81 fiind depășit cu 1 400 metri liniari, în direcția modernizării tehnologiilor, cale principală de sporire a producției și productivității mun-

cil. mina va fi dotată ■' 1.982 eu al doilea complex mecanizat de mare înălțime. Experiența cîștigată în utilizarea primului complex de acest* tip — circa 1 000 tone extracție zilnică și randamente medii de peste 18 tone/post, ne dă garanția că. prin punerea în funcțiune și a celui al doilea complex, dicatorii productivi și de eficiență economică vor înregistra sporuri continue. .O subliniere specială aș dori să fac plivind calitatea forței de muncă. îngeneral vorbind, colectivul de oameni ai muncii dela I.. M. Uricani acționează-. . hotârît. responsabil pentru realizarea . sarcinilor . în strînsă unitate de viziune și de fapte, pentru ăslgu-. rarea creșterilor stabilitela producția de eărbunecoesificabii”.
Anton HOFFMAN

a de in-
bucură. AJbe zăpezi cad peste țară și peste lume. Munții sînt uriașe aisberguri încremenite, eu vîrful în . albastra mare inversă a cerului, săgetînd alte aisberguri, călătoarele corăbii de nori. în pădurile generoase ale țării, iarna și-a îmbrăcat brazi» • în straie de sărbătoare, pregătindu-i pentru intrarea în an nou. Brazii sînt piramide strălucitoare de argint rne- ditînd. solemn la enigma Sfinxului-Iarnă, misterioși, criptici,- pentru

Corneliu RADULESCUI I Cont, in pag. a 2-a)
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Un an rodnic pentru învățămîntAm intrat în noul an sub impresia profundă a ideilor cuprinse în Mesajul a- dresat întregului popor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele' Republicii Socialiste România, sinteză a activității creatoare în 1981 și jalonare a obiectivelor anului 1982, cel de al doilea an al cincinalului 1981- 1985. Dorințele, năzuințele idealurile fiecăruia dintre noi, atît de limpede formulate în noaptea de la cumpăna ariilor, se inte-

rea social-economică a patriei pe cele mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii, impune cu necesitate o contribuție sporită a învățământului și culturii, modelatoare de conștiințe. Liceul industrial minier din Petroșani, unitate de învățămînt care a obținut rezultate., bune printr-o permanentă atenție acordată eficienței educative, este orientat cu fermitate, spre, formarea unor tineri capabili să participe cu competență în mineritul Văii ___  Jiului, el însusi aflat în- grează în acest scop măreț tr-Un dinamic ritm de mo-care este ridicarea patriei dernizare a tehnicii și teh-noastre, România socialistă, nologiilor de muncă, la un nivel superior de dezvoltare, asigurînd astfel, bunăstarea materială și spirituală a întregului nostru popor.Pentru noi, cei ce ne desfășurăm activitatea în învățămînt, în pregătirea tinerei generații pentru a participa cu eficiență sporită la viața social-economică, anul 1982 este un an al calității procesului in- structiv-educativ. Dezvolta-

care să contribuie efectiv la formarea unui climat internațional de pace și colaborare între toate popoarele, de progres social și prosperitate pe pămînt.
Prof. Elza V ADU VA, 

Liceul industrial minier 
Petroșani

încrezători in
(Urmare din pag 1)

(Urmare din pag. tl

nologiilor de muncă.La început de an,frumoasa tradiție a poporului, gîndurile noastre se .îndreaptă cu recunoștință spre partidul nostru. Doresc, din tot ^sufletul, multă sănătate și putere de muncă tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, proeminente personalități ale Iii-' mii contemporane, promo- vînd noi și noi inițiative

în

i

nică pentru realizarea cu succes a sarcinilor de plan din noul an. în acest scop, în sectorul nostru vor fi întreprinse acțiuni stăruitoare în domeniul asigurării și pregătirii forței de muncă și introducerii tehnicii noi, a mecanizării, antrenării largi a muncitorilor și cadrelor tehnico- inginerești la rezolvarea unor probleme tehnice cu caracter aplicativ, menite să reducă efortul fizic. Se va continua introducerea
ț 
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lemn, fire de mătase, tricotaje și confecții, • pentru municipiu noi ; industriale», și blocuri de locuințe, oamenii muncii din Valea Jiului. au țnceput activitatea în noul an cu hotărîrea fermă de a ridica nivelul tehnic al producției, de a pune în valoare toate rezervele interne ale colectivelor pentru creșterea productivității muncii, re- ma- teriale, creșterea eficienței economice, cu scopul de a aduce astfel o contribuție mai mare la sporirea continuă a venitului național.Muncind sub semnul înaltelor deziderate calitative ale autoconducerii muncitorești, minerii, preparatorii. encrgeticienii, constructorii, toți cei ce muncesc în Valea cărbunelui, în frunte cu comuniștii, sînt, totodată, ferm deciși să lichideze lipsurile din organizarea producției și a muncii, să întărească răspunderea și exigența in întreaga viață economico- socială.îndreptîndu-și creatoare spre rodniciei muncii,

rești. în lumina exigențe- a înălța în municr lor noului mecanism eco- obiective inductri; nomic, acționînd cu abnegație și înalt spirit de răspundere pentru realizarea producției fizice de cărbune — cocsificabil în primul rind — pentru a da mineritului românesc mai multe mașini și utilaje, economiei naționale mai mult--------------------------------------- ducerea cheltuielilor
forțele noastrecomplexelor Anul acesta să introducem un complex SMA-2 la abatajul frontal 6 607, panoul 2, care alături de cele existente, ne va spori posibilitatea extrage, rîi unor cantități mai mari de cărbune.Cu aceste gînduri pornim la muncă în anul 1'982, încrezători în forțele noastre, conștienți de importanța sarcinilor ce ne revin, neprecupețind nimic pentru ca și colectivul minei noastre să se înscrie printre fruntașii Văii Jiului pe frontul cărbunelui.

mecanizate^ avem prevăzut*

SĂRBĂTOARE LA CUMPĂNAtiFr'

Voie bunăO sală festiv împodobită pe iți cărei pereți erau prinse felicitări a- dresate colectivelor de oameni ai muncii fruntașe dominată de tradiționalul anul 1981 ? brad frumos împodobit. Aici, în sala clubului tineretului din Uricani au sărbătorit Revelionul 1982, împreună cu familiile, zeci de oameni ai muncii din orașul Uricani. în acordurile muzicii, perechi de tineri și vârstnici s-au avîntat în iureșul dansului. Printre cei prezenți i-am recunoscut pe minerii Pavel Burlacu, Constantin Decebal, Ion Cojocaru, Vasile Manola- che, strungarul Emil Dă- rămuș, electricienii Mihai Scholtner, . Constantin Todea, lăcătușii Ion Pu- fulete, Li viu Nistor,maiștrii Marcu Popescu, Dionisie Naghi, Constantin Udrescu, Ion Cimiga, Mihai Ceucă, Francisc 
4 Milialy, supraveghetorul ■ Teodor Rusanovschi șimulți alții.

la clubul tineretuluicipala sarcină încredințată sectorului nostru.X-am urat mult succes șefului de brigadă și un an plin de noi înfăptuiri, lăsîndu-1, să-și petreacă în mod plăcut noaptea Revelionului 1982.Nu au lipsit din clubului tineretului ____jocurile distractive specifice nopții ■ Revelionului : tombola cu surprizele ei, dansul inimioarelor, perinița, : tradiționalele colinde. La hotarul dintre ani s-au ciocnit pahare cu șampanie, s-au rostit urări de sănătate și pace, s-au întețit jocul și voia bună, care au continuat pînă în zori. ■Alte grupuri de mineri și oameni ai muncii din orașul Uricani au petrecut la fel de frumos Revelionul 1982 la cabana Cîmpu lui Neag.
Ilie COANDREȘ.
;' Uricani'

Undeva, în holul .clubului, l-am zărit pe șeful de brigadă Gheorghe Nistor, căruia m-am a- dresat: cum ați încheiat— Cu rezultate bune. Brigada pe care o conduc a realizat, peste sarcinile de plan, 150 mc de lucrări de investiții. Am o brigadă de oameni har- nici, disciplinați și buni organizatori la locul de muncă. în anul 1982 vom lucra la magistrala care va face /legătura între puțul nr. 5 și blocul Ho- biceni.— Ce importanță are această magistrală ?— Ea întregește fluxul de transport al cărbunelui de la Hobiceni, fiind unul dintre punctele cheie ale producției' minei noastre. Vrem să terminăm magistrala și să fim împreună cu toții la i- naugurarea ei. Aceasta presupune ca brigada pe care o conduc să-și facă datoria din plin, să transpună în viață prin-

sala nici

Ca și în alți ani, tine-94. <<■ uxyi tun,i rii din Lupeni și-au dat
I
II
I

întîlnire la Revelionul tineretului desfășurat la restaurantul „Cina*. Printre nitsuccesele din anul ne-a părăsit și și-au un an mai bun și rodnic în 1982, s-au
cei ce au cioc- paharele cinstind care urat mai aflattinerii Elena și Gheorghe Saroși, EÎișabeta și Ion Sindea, Mi hai ia și

energiile creșterea a eficien-

Dascălii orașului,
iiIa o „lecție deschisăDascălii Orașului Lupeni s-au aflat împreună la Revelionul lor, organizat în localul tineretului. Pentru cei ce sînt obiș- nuiți a veghea primii pași ai învățăceilor cu candoare' copilărească, a fost un moment deosebit de emoționant, de „a lua de mînă“ Noul Ah și de a-i perspectiva întllniriior vi- indruma simbolic primii „pași“ în noaptea de neuitat a Revelionului. Dintre cei ce au participat la această excepțională „lecție deschisă “, trecută cu brio de toți participanta, îi amintim pe Li- viu Crîsnic, loan Nicula, losif Bodo, surorile Elena și Luminița Vilceanu, Francisc Daradics, Ecate- rina Bajnoczki, Octavian

Boian, frații Aurel și Va-
4 sile Oțoi, toți cu famili- liile. Cu contribuția deo. sebită, de inaltă pro- fesionalitate a ospătarilor

Porumb și Angela Tftode, îndrumate de șefa de u- nitate Dorina Docliițu, dascălii care s-au hotă- rît să-și petreacă împreună noaptea ce a consfiri- țit Revelionul 1982, au petrecut intr-adevăr clipe de neuitat, o noapte care le-a îmbogățit sufletele initoare eu elevii lor, pen-, tru a-i face mai buni, mai curați și mai puri sufletește, de a clădi împreună condițiile afirmării unui tineret de excepție. Este de altfel ceea ce se desprindea ca sarcină pentrp viitor, din Mesajul secretarului general al partidului adresat poporului nostru în noaptea de Anul Nou, Mesaj primit cu deplină satisfacție și aprobare unanimă de cadrele didactice din Lupeni./ </. •Eleonora Dănesc, Ana Alexandru TATAR
O noapte de feeriePetru Dobreștean, Daniela și losif Korondi, Ileana și Vasile Bud, Elvira și Li viu Macarie, Margareta și Gheorghe Socoles- cu, Ruxandra și Crăciun Iepure. Ultimii doi ne-au declarat că încheie anul 1981 cu satisfacții personale profesionale deosebite. Pentru anul 1982 își doresc fericire și sănătate pentru ei și cei trei bă-

la să 
de șe-Mariașcoala tehnicăAlături deunitateGheorghe Dochi-Angelica

ieți ai lor, iar soțul, Crăciun Iepure, lăcătuș I. M. Lupeni dorește termine maiștri, fii de Popa șițu, ospătarii Crișan, loan Diaconu, Susana Perchiu, Elisabeta Olteanu, Lenuța Zbura, Ana Moldovan, Aurica

Zgura, Mela Mircea, Maria Cimpean și Ioana la- cob au asigurat o servire la cele mai înalte cote ale exigenței.Iată ce ne-a declarat în încheiere preparatertli Gheorghe Saroși„Ne-aîh aflat aici în această noapte dintre ani și am Urriiărit cu interes Mesajul de Anul Nou adresat

întregului . popor de pre- . \ ședințele ’ țării. Ideile cuprinse în cuvântare, urările adresate tuturor tine, rilor din România mă de. termină ca în numele ior si adresez pe această cale tovarășului Nicolae (’ea ușescii. m u Iț um i rile noastre și înalta prețuire pentru activitatea neobosită în slujba păcii . și prieteniei, a : bunăstării, neamului românesc".T. ALEXANDRU

■ ȘEZĂTOARE. Astăzi, I începînd de la ora 17, sala de lectură a Casei de cul- Itură a sindicatelor din Petroșani va găzdui, o șezătoare literară dedicată per. Isonalității literare și politice a cunoscutului pașop- • tist Ion Heliade Radulescu. [ La ora 18 va debuta, în 
I sala de dans, prima disco- 
I tecâ a vacanței din acest l an. Ț » ș ‘ •' ’ ■

■ VREME DE SCHI. Pe pirtiiie Parîngului zăpada a atins o grosime de 49 cm. în următoarele zile se anunță vreme rece, prognoza meteorologilor imbie deci pe iubitorii schiului să apuce calea muntelui.■ SPAȚII COMERCIALE. în acest an, unitățile întreprinderii comerciale de mărfuri industriale din Petroșani își vor spori spațiile de desfacere cu circă, 8 600 mp, spațiu asigurat, în principal de' darea în folosință a noului maga-.

zin universal „Jiul“ din reședința de municipiu.■ STATISTICA. îi formăm pe amatorii statistici, că,» în cursul înde a- nului trecut, în orașele și comunele Văii Jiului au văzut lumina zilei 2 781 nou născuți și s-au întemeiat 1 304 familii noi. Recordul îl deține reședința de municipiu cu 1461 nașteri și 426 căsătorii..

șchiopătat în ziuă, de 4 in- familii nuarie, mai precis, în .intervalul dintre orele: 5—8, autobuzele au circulat clin... oră în oră I O informație care, sperăm, va fi... aqaliș lată de AUTLP. Șl nu numai atît 1

i au petrecut. Revelionul/’82 în casă nouă. ,.

■ CU... STlNGUL. Cir- . eulația autobuzelor, pe ruta Uricani — Petroșani, a...

■ in locuința noua: La Lupeni, în .. cartierul Bărbățeni, a fost dat în folosința locatarilor un nou bloc de locuințe. Este vorba de blocul 11, cu 55 de torizație apartamente. Deci, 55 de topii' pot

■ V IN ATORE ASCA.Pentru urmașii lui Tartarii! din... municipiul nostru, o- lerirn vestea că, în luna ianuarie pot fi vînați mistreți, - iepuri, viezuri, jderi, vidre, porumbei sălbatici, coeoșari, grauri, guguștiuci și alte înaripate, toți dău-nătorii cu păr și pene, în afară de cei ocrotiți de lege. De asemenea, cu au- individuaiă vira

ței în activitatea econo- mico-socială și realizarea exemplară a sarcinilor de plan din anul 1982, oamenii muncii din Valea Jiului, alături de întregul nostru popor, își mobilizează în același timp forțele. își string rîndurile in jurul partidului, al secretarului său general, sprijinind cu toată ființa cauza nobilă a salvgardării păcii, noile și strălucitele inițiative românești pentru dezarmare, înlăturarea pericolului unui război nuclear distrugător, pentru instaurarea in lume a unui climat de securitate și înțelegere între toate statețp. în cuget și in inii cu aces'- te gînduri angajante de munca și pace. în ceput de an, toți muncii din Valeaurează tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu ani mulți cu sănătate, multă putere de muncă — în aceasta vă- zind garanția viitorului luminos al patriei, a împlinirii destinului nostru socialist de progres și bună- StcU’tî.

acest în- oamenii Jiului îi

lin brad
pentru

fiecare
(Urmare din pag. I)

e-
E

că dezlegarea enigmei se află chiar în verdele tern al crengilor lor. verdele-csență, verdele-simbol, verdele-flacără pe care natura îl păstrează în crengi de brad și de iarbă sub mant zăpezi, pentru a a; marele- foc fertil și tor al primăverii veni.în pădurile țării gheazâ brazi secul au însemnate in chiuri cercurile r

fire

»trice ale deveniri. . tie-care cerc — un an, fie-care an — un gînd, fie-care gînd — o faptă, fie-care faptă — un păs. Pa-șii prin istorie ai acestui popor sînt temelia istorici noastre de azi. Natu
ra generoasă a țării a înălțat prin secole cite un brad pentru fiecare fiu al ei. Pentru cei care au fost, pentru cei: care sînteni fiecare pentru Mersul destule niște.încredere în Noul An : noi știm că în pădurile țării crește, un brad pentru fiecare.

azi. Ea ridică în an cite un brad cei care vor fi. acestei lumi ne dă motive de neli- Dar vom păși cu
•—55?pin.de de precizie .') în cutare rîsul. Rîsul ca animal, nu ca exprimare a unei a- titudini față de această îndeletnicire .' Cit privește pescuitul, in apele de munte zis de acest hobby este inter- pentru toate speciile pești.
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Cei mai buni snortivi ai anului 1981, din Valea JiuluiAm int’-at intr-un ân aiul cin< inal. Ca de obicei sportiv bilanțul obținut de întrecerile desfășurate sub campionate, la diferite care sportivii nivel naționaiAnchetasportului pentru ai Văii Jiului a loroase se obțin tinerele talente unde cadrelepasiune și dăruire prestigiului sportului primii zece sportivi cei țiile Clubului sportiv sportiv școlar din sportive,Ne face placeiui nostru portretele anului 1981 din Valea cu tradiționalul „La formant'-.

nou, al doilea din actu- s-a făcut și pe tărîm sportivii Văii Jiului în genericul „Daciadei", în nivele, îndeosebi la cele înnoștri au cucerit locuri de frunte la organizată în rîndurile iubitorilor desemnarea primilor zece sportivi dovedit din nou că rezultatele va- în acele cluburi și asociații undesînt șlefuite cu dragoste și migală, tehnice dg specialitate muncesc cu profesională pentru ridicarea din municipiul nostru. Printre mai numeroși sînt din sec-Jiul Petroșani, ale Clubului localitate, dar și din alte asociațiire să prezentăm în coloanele ziaru. eelor mai buni sportivi ai Jiului, cărora le urăm odatămulți ani !" să obțină noi per
2) DORINA DAMIAN, una dintre cele mai bune areașe de la Minerul A- ninoasa, campioană și recordmenă republicană de junior'.

3) RITA GHEORGHIȚA, de la Clubul sportiv școlar Petroșani, campioană republicană de junioare la" sanie.
4) 1.EONTIN CIORTAN, inimosul conducător al secției de navomodelism a Clubului sportiv Jiul, campion și recordmen pe anul 1981,-și

ii IOAN BUCAN, component a! echipei de rug- bi „Știința" Petroșani si al echipei naționale, cam. pio;>nă europeană.

I RIEDERICH CSA- 
SZAR, unul dintre componența de bază ai secției, multiplu campion republican și recordmen — împarte locul 4 în clasament cu colegul său.

5) ARON CÎNDEA, de la Clubul sportiv școlar Petroșani, campion republican de juniori la lupte libere.
6) IUDITH KACSO, tot de la Clubul sportiv școlar din Petroșani, vicecampi- oană națională la șchi alpin, senioare.

7) IOSIF CA VAI, de la Jiul Petroșani, apreciat ea cel mai burț portar de fotbal al sezonului.
8) PETRU DRAGOES- 

CU, Clubul sportiv Jiul Petroșani, campion republican la atletism — juniori. ■
9) HORAȚIU LASCONI, fotbal, Jiul Petroșani, component al echipei naționale de juniori, medaliată cu bronz la Campionatele mondiale de juniori. ,

Răsplată pentru temerari
> In primele trei zile ale 

noului an pitoreștile inăl- 
imi înzăpezite ale muni- 
ipiului au atras nume- 
jși turiști. La cabanele 

Suta, Straja, Vilcan, 
Rusu, Lunca Florii, Au- 
'elu, Voievodu, Căsuța 
'in Povești, au fost or- 

■nizate Revelioane. tn i ,ivul Straja, la caba
nele Vilcan și Straja pîr- 
tiile de schi au cunoscut 
o animație deosebită, iar 
instalațiile de baby-schi- 
lift au funcționat din 
plin. Duminică, deasupra 
cabanei I.E.F.S. din Pa
ring, după ora 9, plafo
nul de ceață s-a coborit 
spre văi, oferind un 
spectacol rar, deosebit : 
vizibilitatea perfectă pes
te „marea de nori", pînă 
în crestele Retezatului, 
Osiei și Șureanului. în 
atmosfera pură, sub un 
cer de albastru intens, 
schiorii au beneficiat și 
de înlesnirile instalațiilor 
de teleschi și baby-schilif- 
turi, care au funcționat 
ireproșabil. Pe piftia din 
imediata apropiere a ca
banei I.E.F.S. sub îndru

marea ing. Nicolae Po- 
povici, inimoșii meseriași 
de la secția prelucrări la 
rece a I.U.M.P. au pus 

in funcțiune un baby-schi- 
lift. A funcționat și tele- 
schiul, la care, de aceas
tă dată au avut acces și

Cronica muntelui

localnicii, cu aprobările 
de rigoare de la I.E.F.S.

Au circulat normal și 
autobuzele pînă la tele- 
scaun. Iar pentru promp
titudinea de care au dat 
dovadă la întreținerea și 
exploatarea telescaunului 
și a instalațiilor de tras 
cu cablu din Paring, me
rită cuvinte de laudă în
treaga echipă de serviciu 
de la telescaun. Nu au 
lipsit însă unele mici in
cidente. Duminică, după 
ora 10. in apropierea sta
ției telescaun s-a format 
o coloană de autoturisme, 
care n-au putut parcurge 
din cauza gheței de pe 
carosabil ultimii 200 m. 
în cele din urmă s-a pre
sărat zgură pe . drum...

Sperăm pa duminica vi
itoare zgura va fi presă
rată pe drum mai ■ din 
timp, dimineața...

în ciuda unor repetate 
avertismente, pe pîrtiile 
de schi s-au mai putut 
vedea unii tineri, avîn- 

tîndu-se la vale „călare" 
pe pungi de plastic. A- 
cestora se cuvine să le 
facem cunoscut că numai 
cu o săptămînă în urmă 
o tînără studentă, care a 
coborît pe pungă de plas
tic a suferit un accident 
grav — și-a fracturat co
loana vertebrală pe o pîr- 
tie din Paring...

Mulți turiști s-au mul
țumit să viziteze doar îm
prejurimile cabanei Rusu, 
unde se simte insă lipsa 
unei pirtii de schi mai 
bine amenajată. Pînă 
seara tirziu, pe drumu
rile spre Petroșani au 
coborît grupuri de turiști, 
mulți din ei veniți și din 
județe vecine.

Membrii formației Sal- 
vamont Petroșani și Lu- 
peni s-au aflat la dato
rie. Din fericire, n-au ciunt loc accidente,Viorel STRAUȚ

Sportul de masa, spre noi cote 
ale afirmăriiIn Valea Jiului sînt mulți iubitori ai sportului, fapt’ dovedit de ■ participarea numeroasă la competițiile desfășurate în contextul amplei manifestări sportive de masă cu caracter național, desfășurată sub genericul „Daciadei". Pe lîngă întrecerile „Daciadei" numeroși amatori de sport din municipiul nostru participă cu entuziasm la tradiționalele competiții cum sînt „Cupa Steagul roșu" (schi alpin și fond), „Diamantul negru" (handbal), „Olimpiadaalbă'rezervată pionierilor), treci codrii de „Crosul claselor", vacanței" precum cerile pe diferite de producție și i țer jubiliar dotațe cu cupe cum sînt și cele dedicate celei de a 34-a aniversări a Republicii. Numărul participant lor la întreceri la diferite discipline sportive cum ar fi de exemplu handbal, volei, atletism, tenis de masă, schi și altele fra de 20 000cela.și număr ai muncii din nonfice, comer ții.In organizarea etapei de competiții asociațiile

tul că la etapele finale ale „Daciadei", 23 de reprezentanți ai municipiului nostru au reușit să se claseze pe primele 6 locuri, mai notabile fără îndoială,trei titluri de campioni ai „Daciadei" de către Cristina Bădulescu la șah, Ghi-
Cele succese sînt, cucerirea a

mult mai analizînd rezultatele întrecerile cîtcă loc mai unei
Retrospectivă(competiție de schi ,De aramă", , „Trofeul i și între- ; ramuri cu carac-

Start. în pregătiri

cabana Lunca Sub conducerea norului, Grecu, ei pe bâza minuțios accent deosebit pe pregătirea fizică' multilaterală și specială. Buna comportare manifestată: de tinerii fotbaliști, de cînd conducerea tehnică a fost preluată de pasionatul antrenor, constituie un climat mobilizator de muncă. (A, S.).

prof.' Ionel se vor pregăti unui program punîndu-se un

șah, fotbal, depășește ci-' elevi și a- de oameni unități eeo- ■ț și inșii tu-
șurarea acestor marcat Preparatorul I.upeni, ■ Minerul Livezeni, - Utilajul Petroșani, școlile generale nr. I și (S Petrila, 1, 4 și B Petroșani, 4 și 6 Vulcan, Grupul școlar minier Petroșani și multe altele. Derrin.de relevat este fap-

a „
* MM» < M» r «MM •zela Gabor, tot elevă, la tir și Gheorghe Coșoveanu la biatlon, precum și cele două medalii de argint obținute de Violeta Mihăiasă la schi fond și Marian Ni- coară la schi alpin.Iii de bronz loan Maghear, 1, M. Lonea Cornelia Voichița masă). puteaLa finalele pe ramuri de producție din cadrul „Cupei Minerul" titlurile : de campioni au. fost cucerite la aruncarea greutății de Petru Eliseu (I. M. Lu- peni) și Nicolae Croitoru (f. M. Petrila) la popice. Pe. locurile 1 și II la tenis de masă s-au clasat trecerile dotate cu Comerțului" Silvia (T. C. S. Mixtă Vulcan) și Florica Cucu (Comerț Pe- ' troșani).

Succeșele sînt numeroase dar participarea și obținute însportive ale „Daciadei" și ale cupelor pe ramuri de producție se constată există încă suficient pentru mai mtilt șr bine. Ca urmare apreocupări insuficiente din partea unor organizații de pionieri, asociații sportive, U.T.C. și sindicale la unele ramuri sportive, -ca cele de baschet, handbal și tenis de masă, numărul par- ticipanților potențialul sportive înAvem în cluburi șive puternice în asigure baza antrenori de pentru sportul manță, dar și tragerea a cit elevi, oameni aitoate vîrstele la rea sportului Condițiile naturale organizarea întreceri" de larg caracter genul celor

nu reprezintă acestor ramuri Valea Jiului.Valea Jiului asociații sporti- măsură să materială, specia 1 itate de perfor- . pentru a- mai mulți muncii de practica- preferat. permit mai multor schi cu un de masă de dotate cu „Cupa Steagul roșu",' „Cupa minerului", „Cupa veteranilor",. drumeții, montane, ba- practicarea disciplinelor le folosim în contribuind la folosirea cîtor mai

Meda- cucerit ■itor la fond), (sanie), (tenis . de r ar mai
au munt (schiG undeiDan (Lista lor continua.

în în- „Cupa Savin

orientări turistice iar zele din Vale majorității. sportive. Să mod judicios în acest fel' timpului liber a mulți locuitori ai Văii Jiului în mod plăcut și util.D CR'« AN

Derrin.de
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ATENA Criza economica în lume FILME

ATENA 4 (Agerpres). — Intr-un discurs televizat, primul ministru al Greciei, Andreas Papandreu, a a- nunțat că în principalele întreprinderi ale țării vor fi formate „consilii de supraveghere** păntru a aplica orientările fundamentale ale guvernului. Aceste or. ganîsme vor include repre. zentanți aleși ai muncito
rilor, autorităților locale, statului și consiliilor de administrație ale companiilor, sarcina lor constînd în armonizarea programului întreprinderilor — stabilit de consiliile lor executive — cu programul guvernamental de dezvoltare. Asemenea consilii vor fi înființate In Întreprinderi miniere, șantiere navale, și. derurgie, fabrici de ciment, uzine de îngrășăminte ete.Andreas Papandreu a a- nunțat că guvernul a luat măsuri pentru relansarea generală a economiei, pen. tru combaterea inflație,, 

pentru încurajarea investi-

țiilor și crearea de curi de muncă, în reducerii șomajului, inaugurată o nouă politică fiscală și socială, reajustînd scara impozitelor pe venituri, creînd înlesniri pentru persoanele cu venituri mici, inclusiv în obținerea locuințelor. Va fi stabilit. un control asupra prețurilor și costurilor de produc, ție și se va supraveghea nivelul costului vieții.In ce privește investițiile străine, ele vor ti încurajate în măsura în care vor conduce la crearea unor noi locuri de muncă, vor proteja mediul ambiant, vor promova exporturile și vor introduce o tehnologie nouă.Pe de altă parte, premierul grec a declarat că se are în vedere crearea de Cooperative agroindustri. ale, în vederea promovării transportului și desfacerii produselor agricole națio
nale. Vă fi, de asemenea, dezvoltată industria maceutică grecească.

noi lo* scopul
Va fi

far
BRASILIA 4 (Agerpres). >— Cel puțin 38 de persoane sînt victime ale inundațiilor și alunecărilor de teren datorate ploilor torențiale care s-au abătut în cursul ultimelor 24 de ore asupra statelor braziliene Rio de Janeiro și Minas Gerais.Potrivit Serviciului de apărare civilă din Brazilia, șase persoane au pierit în statul Rio de Janeiro și alte 32 în diferite localități din Minas Gerais. în aceste două state, intemperiile du lăsat, de asemenea, mai multe sute de persoane fără adăpost. Ploile au provocat, pe de'altă parte, întreruperea traficului aerian pe aeroportul Rio de Janeiro și a circulației rutiere mai multe cartiere ale rasului.în luna decembrie a a- nului trecut, ploile toren.. țiale au provocat, la Rio de Janeiro, moartea altor 70 de persoane.

WASHINGTON 4 (A- gerpres). — Mari furtuni de zăpadă, și tornade s-au abătut asupra unor întinse regiuni ale teritoriului Statelor Unite ale Ame- ricii. începînd cu 31 decembrie 1981, bilanțul preliminar al. victimelor
Capriciile

vremn

in o-
înregistrate se anunță tragic : în total, 36: de morți din cauza frigului și zăpezii, și alte 299. de persoane care au în accidentele ce ș-ău produs pe drumurile- publice ca urmare a timpului nefavorabil.

Se

pierit

Cea mal ridicată 
rată a șomajului
WASHINGTON 4 (A-gerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului „The New York Times**, cancelarul R. F. Germania, Helmut Schmidt, și-a exprimat îngrijorarea față de situația economică din lume, caracterizată de recesiune și care se poate transforma în depresiune economică. El a adăugat că, după părerea sa, cele mai multe dintre guvernele statelor din emisfera nordică nu intuiesc gravitatea situației : „țările occidentale au o rată a șomajului mai ridicată decît oricînd în perioada postbelică.. Dacă a- ceastă situație va continua, ea se va solda cu o amplă mișcare de nemulțumire special în care nu suficientea a-

„explicînd" că acestea se află antrenate într-o competiție pentru atragerea de capitaluri străine excedentare.

și revoltă, în rîndul tinerilor, vor putea găsi locuri de muncă** -vertizat Helmut Schmidt.Cancelarul vest-german a recunoscut, pe de altă parte, nivelul excesiv de ridicat al dobînzilor practicate în țările occidentale,
VIENA 4 (Agerpres) — Viatul puternic care suflă dinspre Oceanul A- tlantic a determinat in multe provincii din Austria o încălzire a vremii, neobișnuită pentru acest sezon. în ultimele doua- trei zile, în Tirol, Salzburg, Stiria și Vorarlberg temperatura aerului a ’ urcat cu 20'de grade, respectiv de la minus zece la plus zece grade. Topirea • bruscă a zăpezii a provocat inundații în . A- ustria superioară și Burgenland. . în

HELSINKI 4 (Agerpres). — în primele zile ale anului în curs, asupra Finlandei s-a abătut o iarnă grea, cu geruri pu- . ternice și mari căderi de zăpadă.. în nordul țării s-a înregistrat o temperatură foarte scăzută, • respectiv minus 45 de grade.

☆BONN 4 (Agerpres), -Z Actuala situație economică a țărilor vest-europene se caracterizează prin rata cea mai înaltă din ultimul de. ceniu a șomajului și creșterea continuă a inflației — scrie în ziarul vest-ger* man „Handelsblatt" Francis Blanchard, director general al Biroului Internațional al Muncii. Autorul articolului relevă că, în octombrie 1981, numărul șomerilor în Danemarca și Olanda a fost de 8,2 la sută , din întreaga populație aptă de muncă, în Franț.a de 8,8 la sută, Anglia de 11,5 la sută, iâr în Belgia . —- de .12,7 la sută. în Statele Unite totalul șomerilor a depășit 9 milioane de persoane.

Șl

HELSINKI 4 (Agerpres)'. — în perioada noiembrie 1980 — noiembrie 1981, prețurile în Finlanda au crescut, în medie, cu 10,4 la sută. Prețurile la alimen
te au crescut în această perioadă eu 13 lă sută, iar chiriile s-au scumpit 12,4 la sută.

FINLANDA număra, la 1 ianuarie 1982, 123 de locuitori în vîrstă de peste 100 de ani, dintre care 110 femei, anunță o statistică . oficială dată publicității la Helsinki, Cel mai în vîrștă din cei aproape 4,7 milioane finlandezi a. aniversat, în octombrie, anul trecut, 109 ani. de viată.
POTRIVIT UNOR CIFRE 

STATISTICE difuzate la Tokio, speranța de viață în Japonia este de 73 de ani pentru bărbați și de 78 de ani pentruComparativi se precizeazăfemei.
„Moștenire pierdută44: Necesitatea 

reîntoarcerii patrimoniului culturalA colecționa opere de artă este un lucru nobil, cu condiția Insă ca acestea să nu fie proprietatea altora. Acesta este punctul de vedere a numeroase țări în curs de dezvoltare . care au fost deposedate de cele mai frumoase opere de în la ca Și

al antichităților, Ekpo Eyo, aprecia, în ce-1 privește, că amestecul colonialist a făcut ca numeroase țări să-și piardă peste jumătate din patrimoniul lor cultural.
ganizației muzeelor și monumentelor africane, Kwasi Myles. „Ele posedă o valoare intelectuală și afectivă**. Obiectele de astăzi îngrămădite în magaziile supra-

politică și. să dea un
’iii/mHiiiiiniiiiiHiiiiiiiu/iniiiiiiiiiiuiri/tuiiniiHiiiiiiiih

Consumul de petrol 
va continua 

să scadă
PARIS 4 (Agerpres). — Potrivit prevederilor Orga, nizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD), consumul de petrol va continua să scadă în 1982 în țările occidentale industrializate, puțind fi la finele acestui an cu 13 la .sută mai mic decît nivelul din 1979. Astfel, consumul de petrol se pre. vede să se reducă de la 35,3 milioane barili pe zi în 1980, la 34,5 . milioane barili pe zi în 1982.

Agricultura Italiană

ROMA 4 (Agerpres) —* Agricultura italiană este confruntată cu o criză de durată .— serie ziarul „La Stampa*4, care arată că vo. lumul global al producției agricole a scăzut în 1981 eu încă doi la sută, în comparație cu anul prece. dent. Numărul persoanelor ocupate in această ramură economică, relevă ziarul, s-a redus cu 4,6 la sută. Pe de altă parte, „La Stampa** arată eă prețurile cu amănuntul la produsele a- gricole de bază au crescut cu 16 ia sută.
că. la sfîrșitul secolului trecut, speranța de viață a ni. ponilor era de circa 30 de ani, în 1947 de 50 de ani. iar pentru sfîrșitul acestui secol se anticipează cifra de 80 de ani.

BILANȚUL ACTELOR 
DE VIOLENȚA în Salvador pe 11 luni -ale anului trecut, se ridică ia 11 72.3 asasinate, . 1 808 persoane dispărute și 77(1 atentate — informează agenția Fi'ance Presse. Printre victime ' s-au aflat țărani în vîrstă de la 16 la 30 de ani, iar dintre persoanele dispărute numeroase erau din rîndul muncitorilor și studenților. Numărul refugia- ților este estimat la 229 000, dintre care circa 140 000 se află în Mexic, 50:000 în Guatemala și Honduras, iar restul în ■ celelalte state din AmericaCentrală.
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i PETROȘANIi iembrie: Ștefan Luchi- ț an ; Unirea : Orașul tă- i cerii.PETRILA: Aventuri în Marea Nordului.ț LONEA : Furtuni de i vară.t ANINOASA : Sînt timid, dar mă tratez.. VULCAN — Luceafă
rul : Dumas în Caucaz.LUPENI — Cultural;Chemarea; Muncitoresc : Afacerea granate- lor.URICANI; Șansa.
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din tezaurul lor cultural către țările occidentale, perioada colonială și de obținerea independenței, urmare a contrabandei traficului ilegal. Țările deposedate au cerut adesea restituirea ^patrimoniului lor cultural.Un studiu realizat, la cererea UNESCO, de Consiliul internațional al muzeelor, rezuma astfel situația din Samoa Occidentală: „Aproape toate obiectele care aveau o importanță culturală sau istorică au părăsit Samoa**. Dacă insulele din Pacific au avut foarte mult de suferit de pe urma unei asemenea si. t-uații, directorul Departamentului federal nigerian

Din presa străină
(„Buletinul de Informații UNESCO44)

wyuimilHimiiiiHHtifHiiHiHimiiiiittiiiniiiiniiniiHimSentimentului de nedreptate pe care-1 resimt aceste țări i se adaugă un alt element: un mare număr de obiecte cu care se mîn- dresc muzeele și colecțiile particulare ale țărilor occidentale sînt considerate drept curiozități sau simple opere de artă, în timp ce, în țările lor de origine, ele sînt încărcate de o puternică semnificație culturală și spirituală. „Pentru noi, o sculptură din Benin este mult mai mult decît un o- biect de artă** — declara secretarul general al Or

încărcate ale muzeelor occidentale, continua Kwasi Myles, ar putea fi cu mult mai bine apreciate dacă ar fi arătate popoarelor lor, ai căror străbuni le-au creat și pentru care ele au, din acest motiv, o semnificație deosebită.Cererile formulate de țările deposedate nu sînt inspirate numai de un sentiment de nedreptate istorică. „Aceste țâri, care au lichidat colonialismul, încearcă să-și definească identitatea lor națională și

conținut real și specific acestei identități menționa Salah Stetie, președintele Comitetul interguvernamen- tal ai UNESCO pentru promovarea reîntoarcerii bunurilor culturale ta țările lor de origine. „A- ceste obiecte constituie dovada vie a conștiinței lor culturale.; ele sînt nu numai o mărturie a trecutului, ci și un gaj pentru viitorul lor“.în timp ce comunitatea internațională consacră o atenție deosebită restituirii patrimoniului cultural, o- biectele de artă continuă să iasă prin fraudă din țările în curs de dezvoltare într-un ritm accelerat. Peste două treimi din obiectele de artă africane deținute astăzi de țările occidentale au părăsit ilegal continentul din 1960 Și pînă în prezent.

Mica publicitatePIERDUT carnet student pe numele Fundescu Dănuț, eliberat de Institutul de mine Petroșani. 11 declar nul. (2)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Samuel Vențel, eliberată de I. M. Paroșeni. O declar nulă. . ,.(mp)
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i FAMILIA Ember mulțumește tuturor celor care au fost alături de ei la încercarea grea pricinuită de pierderea scumpului Iar.
EMBER IOSIF

' - . <1327)

(Agerpres)
FAMILIA Hanna mulțumește .celor care au participat prin prezență și flori la tamormtatarea scumpei lor • ■■INEL MARIAAmintirea ei va rămîne veșnic vie _ în inimile noastre. (3)
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