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de la zona I, Vasile 
Petre Constantin de 
a Il-a, Mihai lllaga, 
Cristian și Nicolae

al Comitetului E- 
al Prezidiului Pcr-
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CLEMENT NEGRUL
secretar al Comitetului municipal Petroșani 

al P.C.R.

Recent, constructorii Gru
pului 2 de șantiere al T.< .11. 
au predat spre folosință încă 
70 de apartamente. Dintre 
acestea 50 au fost predate 
la Vulcan (blocul E 2), iar 
20 la Lonca (blocul A 4). O 
dala cu predarea acestora, 
constructorii de locuințe din 
Valea Jiului se pot pe drept 
mintii i că de la începutul 
acestui an au predat bene
ficiarului 1 022 apartamente, 
ceea cc înseamnă aproape 90 
la sulă din întregul plan a-

împliniri $i
perspective

la un
sîcrt de veac

Pentru noi. cei care muncim și trăim in 
Valea Jiului. împlinirea unui sfert de veac de 
lâ apariția primului număr al ziarului „Steagul 
roșu", organ al Comitetului municipal Petro
șani al P.C.R. și al Consiliului popular muni
cipal. înseamnă un prilej de aleasă sărbătoare. 
Momentul este cu atît mai semnificativ, cu cit 
are loc in anul cind. in istoria partidului și a 
națiunii noastre socialiste au fost scrise noi pa
gini cu litere de aur. in anul cind s-au desfă
șurat lucrările Congresului al X-loa al parti
dului. care a stabilit jaloanele dezvoltării 
viitoare, pc toate planurile, a României socia
liste, in anul cind întregul popor, cu entuzias
mul ce-I caracterizează, a sărbătorit împlinirea 
unui sfert dc veac de la eliberarea patriei.

Răsfoind cele peste 6 000 de numere ale zia
rului apărute in această perioadă, avem în față 
imaginea unor cronici care vorbesc de marile 
bătălii ale minerilor, de eforturile. încercările 
și izbînzile celor care, îndrumați de Partidul 
Comunist Român au schimbat fața acestui colț 
de țară cindva numit „Valea plîngerii". La toate 
acestea, ziarul „Steagul roșu", a participat ac
tiv, fiind un pion dc seamă al mersului înainte.

Desigur, drumul străbătut nu a fost ușor. 
Eforturile depuse de colectivul redacțional pen
tru a răspunde sarcinilor de partid ce i-au fost 
încredințate, de a face din ziar un instrument 
de luptă, de mobilizare a oamenilor muncii 
din Valea Jiului la sporirea continuă a pro
ducției dc cărbune, au găsit întotdeauna un 
larg ecou in rindul minerilor, constructorilor, 
intelectualilor, care n-au precupețit nimic, dă- 
ruindu-se muncii de înnoire a vieții sub toate 
aspectele ei.

începutul, lucru firesc de altfel, nu a tost 
lipsit de greutăți și neajunsuri. Prea puțini 
dintre lucrătorii ziarului cunoșteau tainele ga
zetăriei. De asemenea, cunoașterea diferitelor^ 
genuri publicistice. tipărirea ziarului.' erau 
greutăți ce se cereau depășite. Toate acestea 
au fost treptat învinse, datorită, pe de o parte, 
îndrumării de fiecare zi pe care partidul, prin 
organizația municipală, a dat-o colectivului re
dacțional. iar. pe de altă parte, prin entuzias
mul și dorința fiecărui redactor de a îmbună
tăți permanent ziarul, cu sprijinul colaborato
rilor și corespondenților, precum și prin crea
rea unor condiții tehnico-materiale tot mai 
bune.

Dintr-o asemenea perspectivă și de pe aceste 
coordonate istorice aniversarea ziarului „Stea
gul roșu" capătă dimensiuni noi și semnificații 
profunde ce depășesc cadrul festiv al unei 
sărbătoriri obișnuite. Căci un astfel de eveni
ment marchează cu adevărat lungul și anevoio
sul travaliu spiritual parcurs de un harnic și 
devotat ostaș al frontului ideologic din țara 
noastră, în grele și decisive bătălii de clasă, 
în avîntate perioade ale reconstrucției și edifi
cării noii societăți, in dificila transformare a 
conștiinței omului.

în toți acești ani, in care bucuria izbînzilor 
s-a împletit nu o dată cu înțelepciunea amară 
a eșecului, ziarul „Steagul roșu" a militat ne
obosit, ca exponent al opiniei publice înainta
te. ca tribună a afirmării noului în toate dome
niile vieții sociale, ca educator și mobilizator 
al maselor de oameni ai muncii din Valea Jiu
lui la înfăptuirea politicii științifice a partidu
lui nostru.

în același timp, s-au format oamenii^ pen
tru care gazetăria a devenit o adevărată pro
fesie de credință, oameni care n-au precupețit 
nimic, care s-au dăruit zile și nopți ziarului 
„Steagul roșu" pentru ca acesta să fie mereu 
mai bun. să oglindească cit mai fidel viața de 
fiecare zi a Văii Jiului, izbinzile dar și neca
zurile minerilor de aici, in lupta lor neobosită 
de a da patriei cărbune mai mult și mai bun. 
Și astfel, ucenicii de ieri care așterneau cu ti
miditate primele lor fraze pe coala albă, au 
devenit astăzi condeieri de bază ai ziarului, 
încet. încet, ziarul, structural vorbind, a înce
put să aibă rubrici permanente, să publice an
chete, reportaje, articole de analiză, care au

© Continuare în pag. a 4-a.

Să dăruim cuvintelor 
flori. Cuvintele potri
vite frumos, in așa fel 
incit să placă sufletu
lui și inimii noastre 
devin la un moment 
dat ființe vii, capa
bile să ne impresione
ze, să ne dea bucurii 
și sensuri ale vieții. 
Cam acum 15 ani am 
publicat pentru prima 
oară in ziarul .Steagul 
roșu" din Petroșani. 
De atunci am râma-: 
credincios acestei pu
blicații tocmai pentru 
faptul că aceste patru 
pagini care se numesc 
ziar au știut să pre- 
țuiascu încercările me
le de literatură și mi 
numai ale mele, în așa 
fel incit azi, după ali
fia ani să fiu mândru 
de cele publicate în 
„ Steagul roșu". Sint 
mind.ru pentru că re
dactorii acestei foi au 
reușit de-a lungul a- 
nilor să cinlârească 
potrivitele cuvinte trj- 
rnise de mine ziarului 
la nivelul unei publi-

literare. Multe 
dintre producțiile lite
rare ce mi-au apărut 
în volume au avut 
cinstea de a vedea lu
mina tiparului pentru 
prima oară la Petro
șani. In fond nu e vor
ba numai de literatură.

înclin să cred că ve
nind aici din cind in 
cind am învățat să 
scriu rep/ortaj, să o- 
glindesc in ceea ce 
scriu realități ale vie
ții de fiecare zi a omu
lui. Pentru cuvintele 
scrise la acest ziar de 
către toți cei care il 
iubesc, de către toți 
cei care de aici au

Indicatori depășiți
în industria
municipiului

In cele 11 luni care s-au 
scurs din acest an, colecti
vele unităților economice din 
Valea Jiului au depus stră
danii susținute pentru reali
zarea sarcinilor dc plan și a 
angajamentelor de întrecere. 
Rezultatul e evident : indi
catorii principali ai planului 
de stal au fost îndepliniți și 
depășiți. Producția globală 
industrială pe municipiu a 
fost realizată în proporție de 
101,7 la sută, in cele 11 luni, 
iar producția marfă vindută 
și încasată în proporție de 
100.4 la sută. Aii fost produ
se. peste plan, 55 109 tone 
cărbune net. 9,4 tone fire 
mătase artificială, 1 182 mp 
binale ș. a.

De remarcat că sporul pro
ducției globale industriale, în 
valoare de 31,5 milioane Ici, 
a fost obținut în întregime pe 
seama creșterii productivității 
muncii. Pe municipiu, pro- 

V_____________

Un nou concurs pionieresc, 
inițiat de Consiliul municipal 
al Organizației pionierilor, va 
aduna duminică, 7 decembrie, 
la start sute de copii de la șco
lile din Valea Jiului. Intitulat 
„De la A la Z“, concursul își 
propune să dezvolte dragostea 
copiilor față de patria socialis
tă, față de învățătură, 
se va desfășura cu faze 
localități și municipiu și a fost 
precedat de simpozioane dedi
cate cunoașterii realităților din 
patria noastră, prestigiului de 
care se bucură România peste 
hotare. Fiecare școală va tri
mite la concurs un echipaj 
format din șapte pionieri din 
clasele III—VIII care se vor 
întrete in probe variate șî in
teresante, constând in recitare i 
unor poezii patriotice, recunoaș
terea unor fragmente din lec
turile indicate la clasă, probe 
de desen, geografie, ba chiar 
și de mimică. Participantilor și 
cîștigătorilor li se vor oferi 
premii în obiecte și cărți. Fa
za pe municipiu se va desfă
șura în Petroșani la 26 ianuarie 
1970 și la ea vor concura clș- 
tigătorii fazelor pe localități.

Acest concurs se înscrie pe 
linia celorlalte acțiuni atracti
ve, ingenioase, instructiv-edu-’ 
cative realizate cu regularitate 
de către Consiliul municipal- al 
Organizației pionierilor.

V 
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(luciiMtafea muncii valorice a 
fost realizată in proporție 
de 103,7 la sută.

Aproape de 
realizarea dublă
a angajamentului

vind extrase, in 11 luni, 6.» 276 
tone de cărbune peste plan, 
puțin Ic-a niai rămas mine
rilor din Lupeni piuă la ro
tunjirea „plusului" la 70 000 
de tone, adică dublul celor 
35 000 tone asumate în anga
jamentul de întrecere majo- 

o productivitate a

pe cotele vredniciei

Puncte luminoase

De la mina Lupeni, cola
boratorul ziarului nostru, A- 
loxandru Laszlo, ne-a dat do 
știre că harnicul colectiv de 
muncă din care face parte 
se apropie vertiginos de mo
mentul cind va putea raporta 
depășirea dublă a angaja
mentului anual majorat. A-

muncii care, la ""nivelul ex
ploatării, depășește cu 100 
kg cărbune/post sarcina de 
plan, cu depășirea planului 
de către toate cele trei zone 
(I 19 463 tone zona a III-a. 
4-10 076 tone zona I, și 4-2 902 

lone zona a Il-a) e firesc să 
-se obțină o astfel de perfor-

nianță in sporirea produc
ției de cărbune.

Succesul colectivului poartă 
amprenta hărniciei și dărui
rii cu care au muncit in a- 
bataje brigăzile miniere, din
tre care în mod deosebit s-au 
evidențiat cele conduse de 
Antonie Gumăzcscu și Iulian 
Stuparu 
Rusu și 
la zona 
Pompei 
Tomolea de la zona a IlI-a

Do curînd. vrednicii con
structori minieri ai E.D.M.N. 
au repurtat un important suc
ces în muncă. A fost termi
nată săparea puțului de ae- 
raj nr. 2 al minei Livezeni. 
început cu doi ani in urmă, 
puțul a fost săpat de către 
minerii brigăzii conduse de 
către Augustin Demeter pînă 
la adîncimea prevăzută in 
proiect : 374,5 metri.

l
l
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; REÎNTÎLNIRE
Astăzi, 6 decembrie 1969, ziarul „Steagul 

roșu" aniversează împlinirea a 25 de ani de 
la apariția primului său număr.

Cu acest prilej, în sala Casei de cultură din Petro
șani, va avea loc, la ora 16,30 o

ADUNARE FESTIVA
la care sînt invitați să participe colaboratorii, corespon
denții și cititorii ziarului, cadre de conducere din între
prinderile și instituțiile Văii Jiului, conducători ai organi
zațiilor de partid și obștești.

Adunarea va fi urmată de un program artistic.

pornit pe lungile că
rări ale consacrării în 
artă, aș dori să dă
ruiesc florile simple 
dar frumoase ale res
pectului. Și niciodată 
nu pot să uit munca 
migăloasă a celor care 
nu apar niciodată in

acum, după 15 ani, 
simt nevoia sufletească 
să-i mulțumesc lui sau 
lor — pentru acest gest 
nobil. In mod indis
cutabil te simți legat 
de ziarul care te-a pu
blicat pentru prima 
oară. „Steagul roșu" nu

paginile ziarului, dar 
cărora li se datorează, 
această oglindă scrisă : 
tipografii. Ei sint oa
menii din umbră, pri
mele inimi care 
arta și ziaristica 
tră. Oare cine a 
literele primei 
poezii publicate 
cest ziar ? Pe < 
nu m-am gindit. Dar

culeg
noas- 

i cules 
mele 

la a- 
atunci

m-a publicat la debu
tul meu, dar a fost 
constant in a mă pre
zenta cititorilor din 
Valea Jiului, poate 
pentru că facem parte 
din același meleag da
cic și... singele apă nu 
se face !

Sper ca in curind, 
cind voi incitega o se
lecție din poeziile mele 
apărute in ultimii 20

de ani, să aduc un o- 
magiu acestei publica
ții dragi, adnotând sub 
multe din producțiile 
mele : publicată in zia
rul „Steagul roșu" anul 
ung mie nouă sute 
cinci zeci și...

Să dăruim cuvintelor 
flori. Fiindcă ziarul pe 
care îl citesc mii și 
mii de cititori consti
tuie o muncă migăloa
să, fiecare euvint fi
ind cântărit de zeci de 
ori pînă ajunge la ti
par. De aceea acestor 
cuvinte tipărite li se 
cuvin acum la aniver
sare flori, cit mai mul
te flori. Personal, mă 
simt o parte din tru
pul acestui cotidian, 
m-am bucurat și mă 
bucur totdeauna de 
succesele sale, și m-am 
întristat — e drept mai 
rar — de greutățile i- 
nerente i ncepu t u ri lor 
sale. Consider ziarul o 
ființă și de aceea ii zic 
din toată inima mea 
românească : la mulți 
ani!

Rusalio MUREȘANU

MOSCOVA 5. — Corespon
dentul Agerpres. L. Duță, tran
smite : \ ineri la amiază a pă
răsii Moscova, pierind spre 
patrie, delegația de partid și 
de slat a Republicii Socialiste 
România condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de .Stal, care a participat 
la întâlnirea conducătorilor de 
pari id și de stat din Republica 
Populară Bulgaria, Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Repu
blicii Democrată Germană, Re
publica Populară Polonă, Re
publica Socialistă România, 
Republica Populară Ungară. 
Uniunea Sovietică.

Pe aeroportul Vnukovo, de
legația a fost salutată de L. I.

Brejncv, secretar general al 
C.C'. al P.C.U.S.. N. V. Pod
gorii IL membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem, A. N. Kosighin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al l’.C.U.S. președintele, 
Consiliului de Miniștri. A. L 
I’elșe. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.LLS., K F. 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. A. Gromiko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., minis
trul afacerilor externe. K. 
Rusakov, șef de secție la C/C. 
âl P.C.U.S.. activiști de partid.

Erau prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România m 
Uniunea Sovietică și membri 
ai ambasadei.

Vineri după-amiază s-a inapo 
iat în Capitală, venind dc la 
Moscova, delegația dc partid și 
de stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
dc Stal al Republicii .Socialiste 
România, care a participat la 
întâlnirea conducătorilor dc 

. partid și dc stat fjin Republica 
Populară Bulgaria,, 'Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Repu
blica Democrată Germană, Re
publica Populară Polonă. Repu
blica Socialistă România, Re
publica Populară Ungară și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru * ~ ..................“
xeculiv, 
manenl al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri. Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Cornel iu 
Mâncscu. membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor 
externe.

susiic, pe aeroportul Bă
noasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Bodnaraș. Paul Niculescu- 
Mizil. Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Vcrdcț. Ma
xim Berghlanu, Florian Dănă- 
lache. Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu. 
Petre Lupu, 
Leonlc 
Vasile 
Petre 
Vasile 
Popa,
Marinescu. Ion Pățan, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui dc Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Erau de față V. S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

Un marc număr de bucureș- 
teni a fia ți la aeroport au sa
lutat cu multă căldură. prin 
ovații și urale, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid și de 
stat. Un grup de pionieri a 
oferit flori.

Janos Fazekas,
Manea Mănescu, 
Gheorghe Stoica,

Ștefan Voitec, 
Ton Toniță, 

Dumitru 
Mihai

Râu tu,'
Vîlcu.
Blajovici.

Patilineț,
Ion Stănescu,

(Agerpres)

Bucurii pentru cei mici 
răspunderi sporite pentru cei mari

Ca în fiecare sfirșit de an. 
prin grija biroului Comitetului 
municipal de partid, a luat fi
ință, dc curînd. comandamen
tul pentru pregătirea și orga
nizarea orașelor copiilor.

Multitudinea măsurilor pre-., 
conizate^ă. se lua privind' ame
najarea acestor orașe minia
turale ale bucuriilor, precum 
și experiența acumulată de or
ganizatori în anii precedenți, ' 
ne îndreptățesc să credem în 
reușita deplină a acestei acți
uni. Desigur, este necesar ca

experienței acumulate să i se 
alăture inițiativa fiecărui factor 
.și cu ingeniozitate, pricepere și 
fantezie, amenajările să răs
pundă din plin marilor exi
gențe ce le vor exprima... mi
cii beneficiari. Pînă la deschi
dere, orașele copiilor vor fi șan
tiere ale părinților. Apoi, am 
dori ca la recepție, atunci cind 
copiii le vor lua în stăpinire, 
exclamațiile de bucurie și ui
mire să se învecineze cu mîn- 
dria fiecărui „bcnficiar1* pentru 
contribuția adusă dc... tăticul 
său.

A

Stegar al marilor chemări
Au trecut 25 de ani de cind, 

de sub teascul tiparului, a 
pornit spre mine, ateliere și 
ogoare, spre omenirea mun
cii. primul număr al primu
lui ziar comunist de pe pla
iurile hunedorene. Clasa celor 
care în fierbintele August 
’4-1. sub conducerea partidu
lui, ' a sfărimat lanțurile l-a 
primit ca pc un mesager de 
lumină mult așteptat, clasele 
celor ce încă se opuneau din 
răsputeri mersului implacabil 
al istoriei l-au împroșcat cu 
veninul urii.

Faptul că ziarul a fost luat 
in scamă, prezența lui ime
diat consemnată și do prie
teni și de dușmani — fie
care în felul său — este deo
sebit de semnificativ. Aceasta 
constituie o incontestabilă do
vadă a ținutei sale militante, 
de ascuțită armă a partidu
lui in lupta de clasă, pentru 
progres și emancipare a ce
lor mulți, care a adopțat-o 
încă de la începutul începu
turilor și i-a fost consecvent 
în continuare.
- Privind retrospectiv drumul 
de două decenii și jumătate 
parcurs de la prima sa apa
riție, toți cei care l-au cunos
cut șl îl cunosc ca cititori, 
redactori, 
corespondenți

conștiința 
ziarul s-a 
parcursul

colaboratori 
pot spline 
răspunderii 
identificat, 
existenței,

litera și scopurile politicii 
partidului, a fost și este un 
stegar fidel al marilor sale 
chemări.

Da, dc 25 de ani ziarul a 
fost și este purtătorul în ma
se al unor chemări ale parti
dului care au înflăcărat și 
înflăcărează inimi, au oțelit 
și oțetesc brațe, voințe, au 
înaripat și înaripează min
țile !

...Era pe vremea cind toate 
eforturile materiale și umane 

■.ale poporului nostru, abia 
eliberat din robia fascistă, 
convergeau spre două mari 
țeluri : în interior — refa
cerea economiei naționale atît 
de încercată de război, pe 
plan extern — sporirea con
tribuției României la înfrân
gerea Germanici hitleriste. 
Partidul a lansat lozinca : 
„Totul pentru front, totul 
pentru victorie!" Ziarul a 
transmis-o vibrant minerilor 
din Lupeni, Aninoâsa, Petrila, 
muncitorilor și țăranilor din 
județ, iar ei au răspuns prin 
eforturi eroice — după cum 
s-a consemnat în vremea sa 
— acestor chemări.

...Anii au trecut. Necesită
țile de cărbune au sporit. 
Partidul a cerul ca din Vale 
economia’ națională - să pri
mească 5 000—6 000—7 000 to
ne de cărbune zilnic. Ce mo
deste ni se par aceste cifre

prin prisma realizărilor 
astăzi ! La vremea lor au ce
rut eforturi trepidante. Oa
menii erau aceiași, poate 
mai istoviți, dar mai dirji, 
utilajele aceleași, dar mai u- 
zate ca în ’44—’45. La îndru
marea organizației de partid, 
ziarul a sesizat și susținut 
elementul motor al momentu
lui ; cazurile izolate și apoi 
fenomenul de masă a ceea 
ce se numea „întrecerea pen
tru doborîrca vechilor nor
me". Faptul că în fiecare zi, 
în coloanele ziarului s au fost 
prezente brigăzile minerilor 
Ludovic Pop. Alexandru Po- 
boreni, Petru Letean, Ludo
vic Andrica și altor mineri 
vrednici, nu a constituit o pro
pagandă ieftină. Dimpotrivă, 
a mobilizat, i-a îndemnat pe 
oameni să se afirme ca ade- 
vărații stăpîni .și răspunzători 
de soarta producției minelor, 
adică a folosit.

...Și anii s-au depănat, tot 
mai plini, mai pretențioși pen
tru oamenii .și minele de pc 
Jii. Organele locale de par
tid au considerat că s-au a- 
cumulat elemente cantitative, 
experiența necesară trecerii 
la preocupări calitative. Din 
frămîntări și necesități majo
re au izvorît lozincile și ini-

ziarului— Da. redacția 
„Steagul roșu".

— Vă felicit cu prilejul a 
25 de ani de la apariție a 
ziarului.

— Mulțumim.
— V-aș ruga și eu ceva, 

dacă nu vă supărați. Sini in 
concediu la părinți, aici în 
Valea Jiului. Vreți să-mi 
spuneți tinde mi-aș putea pe
trece ziua de mîine ?

— Cu plăcere. Dacă aveți 
preferințe sportive, notați:

A

In loc de
itinerar la
sfîrșit de
săptămână

'Consultații

pentru 
duminică
dimineafa, la ora in sala 
l.M.P. — volei de divizia B. 
Partenere: Știința Petroșani 
— Aurora București. Ori. poa
te. îndrăgiși popicele ?

— Nu știu, sint în dilemă. 
Dacă nii-i fotbal, rugby, hand
bal...

— Fotbal este. La televi
zor. De la ora 13,35 : Dinamo 
Bacău — Rapid. Vă propun 
insă altceva. V-nți'adus schiu- 

le ?
— O, fără discuție. Șiam că 
să găsesc zăpadă.
— Atunci e simplu.
— Altceva mai distractiv ?
— Desigur. La clubul din 

Uricani va fi prezentat la 
ora 17 un program de jocuri 
populare oltenești. Un pro
gram de muzică populară va 
fi susținut la ora 20 la Casa 
de cultură din Petroșani de 
către artiștii amatori locali. 
Ei vor fi completați de cu- 
noscuții doinitori ai cîntecu- 
lui românesc, Felician Fărca- 
șiu și A chim Nica.

— Dar pentru copii, ceva 
basme, povești, dimineața pe 
la cluburi...

— Povești...
— Vă mulțumesc. E, c ce

va. Să mă sfătuiesc cu mica 
și marea familie și vom ho
tărî. Gusturile diferă. Și ele 
nu se discută.

— Distracție plăcută !...
G. DINU

mind.ru
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Sint pasiuni pe care nimic nu Ie poate stinge, dăinuind în noi peste ani, ia fel de a- 
prinse în ciuda timpului și încercărilor vieții. Cu atît mai mult sc păstrează în noi cîncl sînt 
alimentate de flăcările unor răspunderi civice. Chiar paginile de față, în care se întîlnesc cî- 
tevn generații de ziariști ai ,,Steagului roșu" o atestă... Oameni însuflețiți de aceleași idealuri, 
unii mai tineri, alții încărunțiți, și-au făcut din condei floare și spadă, cîntec și vers, fără să-l 
mai părăsească nici după un sfert de veac. Toți cu alte preocupări Ia început, după ce au cu
noscut firul luptei, cu vorba și fraza pe cîmpul alb al hîrtiei, începînd cu redactorul șef de azi, 
fost simplu reporter la primele numere, nu și-au mai părăsit armele străduindu-se să le dea 
nouă strălucire.

Pionierii, redactorul șef de acum un sfert de veac, BARBU SOMEȘAN, este tot zia
rist Ia cotidianul „Satul socialist**, NORA BUDURU, fostă redactor șef adjunct, este re
dactor la Mir. rul Industriei Alimentare, iar sfioasa reporteră din anii 1945—1946, ANA 
ȘOIT, este poetă.

Redactorii din a doua parte a primului deceniu și prima parte a deceniului al doilea 
au pătruns în cîmpul literelor și publicisticii devenind nume binecunoscute : NICOLAE TIC, 
romancier și scenarist, laureat al Premiului de Stat, poetul MODEST MORARIU, editor, di
rector adjunct al Editurii Meridiane, 
autor de eseuri și traducător al unor 
afirmat mai ales în literatura pentru

„Prezent** la reîntîlnirea

MURGU, redactor la Radioteleviziunea română,
IRIMIE STRĂDȚ, prozator,

Noi, băieții...
.-tș vrea sii evoc aici doar don't împrejurări limilîi.
Prin febmarie ’4R com in vremea cind :iarut .7nv: noi", 

care ajnirea la Deva, devenise cotid'on. om primit soicino 
de a fi... ziarist. In aceeași e|zocu redacția fnsesr „mhirtUr 
cu încă două ,cadre. litiere". Salariile erau cam modeste, 
dar boiui era că nici pe alea nu le primeam, yrija admi
nistrației fiind să ne dea de două ori pe lună bonuri de 
cantină ști, cam lot de atitea ori, sfj ne anunțe că ne-a f/ăsit 
o... locuință nouă Majoritatea eram un fel de nomazi; Cî- 
feva excepții, printre care o coleyă intrată in redacție o 
dată cu mine fi care, mă rog. fiind unica femeie din colectiv 
primea chenzinele la timp și integral și avea asigurată o 
cameră civilizata.

Noi, băieții, eram oameni de „tăvăleală", eram mai 
mult /te teren, iar cind reveneam in redacție acolo și dor
meam : aveam birouri confortabile, lungi și late și o masă 
extensibilă, de sufragerie. mo> i colegiului, peste care naap 
tea așterneam e.g.-ftm,. f>ro.fr">hti vn-'iru ziar.

In redacție puteai discuta orice și despre orice în afară 
de sarcini. Nu exista : „nu |.< i" sau „nu se poate" to
iul era atil de posibil, incit ne uimea și pe w>i. »n ziua na- 
ționalizării. de pildă am fost la Cugir și la doua iut e >r:n- 
deri din Orăștie. iar seara eram in redacție cu rci'.nia- 
jcle gala scrise. La fel și ceilalți reporteri care, pe alte iti- 
nerarii, poate chiar mai dificile, au realizat adm per
formanțe de oijerativitate.

Am dat acest exemplu spre a sugera climatul du i>" • 
cu; d.e muncă fără rabat fără concesii; dințatul in c<oe, 
spre marea noastră mirare, s-a produs primo breșă : colega 
noastră „cadrul tinăr" care nu avea de redactat decit o sin
gură pagină pe săptămină — Pagina femeii — dăduse bir 
cu fugiții.

.Ședință fulger. Ce facem? Preiei tu pagina femeii — mi 
s-a spus. Bine, dar sint.. Nu-i nimic, dacă e să semnezi 
ceva, semnezi Miliaela și gala.

Devenisem deci și Mihaela, dar n-avea nici o impor
tanță. Lozinca noastră era „Redacția se întărește pe măsură 
ce se curăță de elementele fără vocație spirituală pentru 
munca de ziarist".

E adevărat că de atunci atît ne-am tot curățat de ase
menea „elemente" incit Vasile Clej care ani de zile a dus 
in spate secretariatul și resimțea cel mai acut fluctuația 
de cadre, ne-a atFas intr-o zi atenția : „Fraților, eu înțeleg 
că ne întărim, dar dac-o mai ținem tot așa, redacția o să 
ajungă la pămlnt".

Dar să trec la cealaltă împrejurare limită. Șeful secției 
culturale era un tinăr dar excelent ziarist, Mihail Miliu- 
țescu, un om de la care toți am învățat mai mult decit 
meseria.

€ind am intrat in redacție nici n-am băgat de seamă 
că e bolnav. Muncea cot la cot cu noi, refuzihd orice me
najamente și replicind violent la orice încercare de a i se 
crea un regim de muncă mai ușor. Pină in clipa in care 
boala l-a răpus. Eram cu toții nespus de îndurerați, cind 
mi s-a spus: Preiei și problemele culturale.

Dar mult mai neînduplecată decit moartea era viața 
care nu îngăduia să trăim decit la tonalități majore. Nu era 
zi să nu ni se „traseze sarcini noi*. Și in timpul acesta 
redacția se împrospăta cu cadre tinere care veneau fi se 
întărea cu elemente fără vocație care plecau...

Cind în 19-19, ziarul JZori noi“ fi-a mutat sediul in 
Valea Jiului, spre a-și schimba titlul cu cel de acum „Stea
gul roșu" eram un pumn de oameni: Magdalin, Branea, 
eu și Clej, care, fiind cel mai bătrîn (avea aproape 30 de 
ani) era poreclit Bunicul. Nici nu ne întrebam cum o s-o 
scoatem la capăt: plecam cu o misiune specială cu „sarcini 
de onoare" — trebuia să ne încadrăm în p/ima linie a 
muncii de agitație, intr-o bătălie economică de însemnătate 
republicană : bătălia pentru cărbune.

Cer iertare pentru rindurile acestea care nu au nimic 
festiv. Voiam de fapt să explic de ce pentru mine „Steagul 
ro;u- nu miroase a cerneala iipoffralicH. ci are un par/um . 
inefabil de tinerețe.

Pe seara in negului 
univers — susțin fi
zicienii — timpul e 
reversibil. Curba vii
torului se suprapune 
undeva curbei trecu
tului. Dar noi, oame
nii sintem picături 
infime intr-o lume 
infinit dc mică. Tim
pul nostru e ireversi
bil. Hotarul invizibil, 
impenetrabil, rare des
parte trecutul de pre
zent lasă însă loc a- 
mini iriJorț

Amintiri... Doar sim
pla evocare a acestui 
cuvînt poartă în sine 
ceva nostalgic, ceva 
trăit aievea și despre 
care știm că nicicând 
nu va putea fi retrăit 
in realitate.

Adesea insă, mai a- 
les in anumite momen
te, amintirile au darul, 
insuflind căldură 
emoție, să aducă 
prim plan, într-un pre 
zent viu, trecutul, pe 
care-1 desemnăm deo-

bieți printr-un foarte 
plat... a fost.

A fost, intr-adevăr. 
Certitudinea e dată de 
timpul fixat pe-alunci 
in Valea Jiului, in o- 
țeJ beton și sticlă. Pre
zentul de-atunci va râ
mi ne mereu prezent 
pentru cei ce l-am 
trăit. Pentru generați-

în

MIHAI
valoroși scriitori străini, 
copii și

de azi
tinerel...

au răspuns și alți talentați și neobo
sit! foști lucrători ai ziarului, care nu și-au trădat vocația, ca VICTOR Ft)LEȘI, lucrător Ia 
Direcția generală a presei și tipăriturilor, CONSTANTIN MORARU, redactor la ziarul ..Scîn- 
teia“, AUREL UNGUR, redactor la ziarul „Făclia** din Cluj sau ION MÎRZA, CORNEL AR
MEAN și ION CIOCLEI, redactori ai ziarului „Drumul socialismului** Deva.

Ucenicie
Am coborit prima oară în 

mină în vara anului 1949 — 
la Lupcni împreună eu un 
grup de tineri, veni ți din di
verse locuri din țară ca să u- 
vețe meseria de miner. De- 
atunci au trecut 20 de ani. 
pe tinerii aceia — azi oameni 
în toată firea — nu-i mai 
țin minte, dacă i-aș inlîlni, 
nu i-aș recunoaște, dar le 
păstrez un gînd Jmn. fiind
că mă leagă de ei un înce
put : in acea zi, cu acea cp- 
borire in mină îmi începeam 
și eu activitatea de publi
cist... M-am ținut de ei pas 
cu pas și ne-am încurajat re
ciproc ; am scris despre ci 
cumva, sentimental, cu flori
cele, cu tot felul de conside
rații inutile, nu mi-a plăcut, 
altfel ar fi trebuit să scriu, 
și-am rupt paginile, fără pă
rere de rău — adică nu-mi 
părea rău de pagini, dar mă 
durea gîndul că n-am înțe
les mai nimic.

Dacă după mai mulți ani, 
în cîteva povestiri și repor
taje, în scenariile de film 
„Lupeni ’29“, ..Golgota" — 
am revenit la Valea Jiului, 
n-a fost tocmai întâmplător ; 
chiar dacă nu pricepeam 
mare lucru pătrunsese în mi
ne ceva din atmosfera Văii 
Jiului, se născuse o admira
ție pentru oamenii care i-au 
dus faima. De fapt, acolo, 
la sute de metri adîncime, 
într-un peisaj ciudat, am a- 
sistat pentru prima oară la 
înfruntarea om-natură cu 
permanenta, de loc ușoară, 
dar permanenta victorie a 
omului. Nu știu de ce. de 
cite ori coboram în subte
ran, deși nu era meseria 
mea, deși nimeni n-avea pre
tenții mă simțeam dator să 
pun mina pe lopată și s-a
jut. De fiecare dală izbuteam 
doar să stîrnesc hazul. Și to
tuși, mă străduiam in conti
nuare. Cind atîția oameni 
lucrează, îți vine greu să 
stai cu carnetul de .reporter 
în mină, să te uiți, să no
tezi. Naivitatea și sirguința 
mea au născut idei in min-

tea unora., ghiduși. Mi sa
pregătit un „botez al mi-
nei"... Doa mne cit m-am chi-
,nuit să u rc pe-un tub de
arraj cin ! suit”-. . a era alâ-
turi...

Dimineața pe teren, clupă'- 
amiaza scriam, seara iu ' ii 
pografio. Primul meu .repor
taj apărut in ..Steagul roșu' 
(pe-atunci " 
părut 
față i 
cules, 
neam 
cumva 
unde pini unde — ideca astă 
sinistră ?! Auzi, să nu scape 
pagina..... Pagina a treia la
calandru Și bătrinul ze
țar a scăpat-o. Literele a-' 
dunate cu alîta grijă, cea
suri la rînd, s-au împrăștiat 
pe ciment. Pe semne, artico
lul meu socotise că nu meri
tă s-apară. Era tîrziu. tbă- 
frînu) zețar era obosit, am 
improvizat o pagină cu mul
te fotografii, și ziarul a < fost 
difuzat la timp.

Scriam îndeosebi despre 
tineri, despre tinerii von iți 
aici să învețe meseria de 
miner ; tineri țărani, tineri 
cu meserii învățate pe, ju
mătate, sau fără meserii ; 
unii aflaseră că aici se cîș- 
tigă bine, dar nuz aflaseră și 
cum se cîștigă — dintre a- 
ccștia, puțini au prins rădă
cini in Valea Jiului ; cîți au 
venit cu gînduri bune ca 
să-și facă o meserie in via
ță — au rămas, sînt azi mun
citori de nădejde. Scriam 
despre ei cum puteam, cum 
mă pricepeam, dar întotdea
una cu credința trebuie 
să scriu. Dacă măcar unuia 
dintre nou veni ții pe acele 
meleaguri voi fi izbutit să-i 
stîrnesc interesul și dra
gostea pentru meseria de mi 
ner, atunci sini mulțumii.

„Zori noi") a a- 
în-tîrziere de-o zi, 
programare... Era 
in pagină, mă ți-, 

de zețar.

cu 
de 
era 
umbră de zețar, nu

i să scape pagina. De*

Am auzit, am citit 
am scris chiar, despre 
m.dlc i.ni\ei,âri. Ves
tea imp.mirii u 25 (ie 
ani de Iu a. ar.ția i n- 
m ■ i i nuri . . mruTui 
„Zori noi" tcagul ro
șu’) și iii’!’..aiia de a par
ticipa la festivitatea 
prilejuită de acest eve
niment m-au răscolit 
insă profund.

— Uite — nii-am zis 
— au (recul anii și au 
început să mi se pOrin 
de prin față o seamă 
de momente car: .... r.n 
s-an șters din m i : • 
deși de la fiecare a trecut 
aproape un siert 
veac.

(le

Nicojae ȚIC

C u n
Cum poți uita i.rimut 

articii.: <<• zur care U 
s a i.ul> ic; (, primul li
no lip adus in re;i..ue, 
pentru a faci'ita u . i- 
(ia zilnică a ziarului, 
primele ședințe «e re
dacție ele.

Mi-am reamintit de 
marile acțiuni pe care 
le-a susținut ziarul în 
acea peri, arfa gcivt: u a- 
ducerea la t utere a e.nui 
guvern ik-.-«u<ratic (pri
mul din i.bi.ia î.'rit) in 
fruntea căruia a fo-st 
autuiî liul acestor pla
iuri marele patriot și 
om politic Dr. Pttru 
Groza. pentru alunga
rea prefectului rvaețio-

nar, pentru reforma a- 
grară. pentru victoria 
in primele alegeri libe
re

. a;i uitai minerii dar 
cei care au <>glin- 

t.;i eroismul lor timpu
rile cind cu un cartul 
in buzunar au coborit 
în adincuri pentru 
smulge păminlului 
mat mult cărbune 
cesar refacerii țării, 
sigurării transportului 
feroviar.

Vă 
rfrr.gr > 
(ribuția 
(ru la combaterea spe
culei și a sabotajului

ud
Ui

aduceți aminte 
cititori, de con- 

ziarului vos-

clementelor reacționare, 
înfăptuirea propunerilor, 
Partidului 
privitor la 
rea 
țârii și 
Hat iei ?

Spațiul nu-mi permi
te să enumăr toate ma 
ri.e acțiuni conduse m 
acei ani de partid și pe 
care „Steagul roșu", ală
turi de întreaga presă 
comunistă din România 
le-a susținut cu consec
vență.

Poate că unele din 
materialele apărute nu 
ar rezista criticii din 
punct de vedere stilts

Comunist 
îmbunată! i- 

v ie ții economice a 
lichidarea in-

(ic, ele oglindesc însă 
fidel sentimentele celor 
eare le-au conceput și 
stadiul pregătirii lor in 
acei ani de început ai 
revoluției populare din 
țara noastră.

Qe cind am plecat de 
la ziarul la care am lu
crat circa 4 ani, au tre
cut 21 de ani Expe
riența de viață clubin- 
(îită pe parcurs s a gre
fat insă pe fundamen
tul așezat aci în aceas
tă parte a țării și pen
tru care rămin veșnic 
recunoscător Văii Jiu
lui

Barbu SOMEȘAN

Vedere panoramică a preparației Coroeșli

Am rămas dator cu un răspuns
sau cind — fapt înlru- 
lotul remarcabil — un 
colectiv de artiști a 
maiori punea in scenă 
„Traviata". Și cit de 
puternic sc simțea pul 
sul viu, ritmul trepi
dant ce străbătea in

Un co
să 
e-

ir ea ga Vale ! 
lecliv mic încerca 
transforme aceste

Timpul
ile ce vor să vină va 
fî trecut, va fi ISTO
RIE.

Ar fi greu să aleg 
un eveniment sau vre
un fapt din noianul 
amintirilor acelor ani, 
cind Teatru) de stat 
local, deși tinăr încă, 
purta cu vigoare fă 
clia Thaliei pe melea
gurile altădată uitate

nergii clocotitoare 
Cl'VJNT! Încerca 
le fată cunoscute,

în

le eternizeze prin in
ii rmediul cernelei de 
tipar.

tmi
bucurii 
reușite . 
care acum, peste ani, 
le clasez in resorturi 
intiire. Întâmplări de

vin în minte 
și necazuri

.și eșecuri pe

tul felul capătă alr.- 
k ului 
Chiar 
treptat
XACi'E ale evenimen
telor se șterg din 
memorie, sentimente
le încercate atunci 
rămin intacte, aproape 
materiale, coinpcnst.ul 
parcă neajunsurile u- 
neia din legile nece
sare ale firii — Uita
rea.

Amintiri vechi, înso
țite mereu 
noi...
alter.
că ele fac parte, 
de-a-ntregul din 
noastră. Nostalgia 
însoțește pretutindeni 
Timpul nu va 
nicicind 
care mă gindesc 
colectivul in mijlocul 
căruia am lucrat a- 
proape un deceniu i 
căruia îi doresc din 
toată inima fericire i 
succes.

Victor 1-DLEȘI

de amintiri, 
dacă irepta'- 

DATELE E-

de emoții
Timpul nu Iu za 

a nicicind pentru

ne

șterge 
căldura cu 

la

Ședință de birou a'comite- 
tului, pe atunci (1956) raional- 
de partid Petroșani. Redac
torul .uf al ziarului’.' „Șira
gul roșu" de atunci, redac
tor șei al ziarului „Steagul 
roșu" de astăzi, a propus bi
roului ca autorul a estor în
semnări să fie încadrat în 
rindul colaboratorilor interni. 
Mărimisesc. pentru moment, 
am rămas dezorientat i-nu-mi 
snridra această... idee. Aveam 
alic planuri. ’l’inCam morțiș 
să țevii» la sectoriil, V — e- 
lertro-mrrani.- do k/ mina 
Vulcan, de unde cu un an 
in irrmâ. fusesen} scos din 
producție. Și apoi nu aveam 
d<>( it noțiuni \agi despre ce 
înseamnă a fi ziarist. Cum 
insă timp de gmdire n-am 
prea avut, inițiatțvii n trecut 
de partea M'datjoi ului șef. 
...Stai o lună la ziar, și apoi 
îmi dai răspunsul ’ ă-ți pla
ce. Dacă nu, cu c’ --a sila ni
meni nu s-a format (<iarist...". 
O lună ?... De < c să mă in- 
cupățiiK z ? Trece ea — am 
chibzuit.

In aceeași zi de iunie, am 
fost prezentat șefului secției 
economico a ziarului, omul 
căruia, atunci ca și acum, 
toată redacția ii spune ..ma
estre". Nu s-a arătat nici bu
curos, nici răuvoitor. Mi-a pus 
in brațe Un vraf do icvislc 
.Citeșțe-le și apoi stăm de 
vorbă" Mă speriasem. Mi-a 
dat să citesc pentru trei luni, 
nu pentru una. Și, apoi, pen
tru asta am venit la ziar? 
Asta era menirea mea, să stau 
la o măsuță, să cil'csc < îleva 
traduceri din alte reviste 
„modele" de articole și icpoi - 
taje ? ! Simțeam că mă su
foc, că-mi ard călciiele.

...Citeva zile mai tir. iu. Pri
ma deplasare la Anim a ,a. II 
însoțeam pe „maestru". Iu a- 
bat.ije, pe galerii nu l-am 
recu.ioscut pe ziarist : organi
za producția, dădea dispozi
ții, ii mu’ tiuluia pe unii. 
Toți îl ascultau. Avea auto1 
rit.a te. Era un autentic mai
stru . .'avi. Și tot atunci, re- 
\enind ia sh.ji .ifa'.ă. pi iu a 
convorbire avută de i noul

post... de ziarist. Interlocu
tor — inginerul Dan Cocotă. 
-Tot e ai văzut, tot cc am 

tit:ii înseamnă documen
tare. A) elemente destule. 
Poți să te apuci să Scrii ar
ticolul". Și astfel, „maestrul" 
mi-a iivrodințat abecedarul 
de ziarist, „lnvațâ-1, ueseureă- 
te“.

Primul articol apărut in' 
ziar mi-a dat o satisfai ție 
deplină. Articol mare, pe trei 
coloane. „Deh ! înseamnă < â 
e ce\a...“ m-am încmajat fă:ă 
sâ mă fi gindit, după cum 
nici pînâ azi n-am aflat, da
că nu cumva acel articol ma
rc n-a lost o ,, momeală. Du
pă această „performanță" — 
infuzie „tactică" de încrede
re iu propriile posibilități — 
de multe 
„maestiul" mi-a ..pritocit" in
formațiile, 
du-mi, < n tact, lă 
că ziaiul 
se scrie

...Și aJâ-r.iâ ziarist. Cel pu
țin așa imi vcica să cred 
pe atunci. Primisem o legiti

ori. multe orc.

notele, dovedin- 
ăiâ reproșuri, 

nu înghite tot ce

mație cu coperți de un roșu 
aprins. Purta numărul 00035 
și era xalabiiâ piuă la 39 
decembrie i.'ăt; Tei meu care 
apoi s a lot pi ciungit...

Nu Mii deiula, astăzi, a- 
mintirile din anii debutului. 
Dclnitmit sini șj acum, voi 
fi și miine. AcLivitatea in 
secția economică, la viața de 
partid, o perioadă in proble- 

’ mele do comerț, o alta, experi
mental. „in poșt fix la Ori- 
cani" au sedimentat, prin 
bucurii, și necazuri, prin suc
cese și eșecuri vremelnice, 
stima statornică pentru aceas
tă profesie 
vește - 
poziții 
late

.<m de 
Jiului, 
legi de la ..Steagul roșu" 
părăsit — 

’spune, de c< 
am fost convins. Chiar 
gindindu-mâ la < 
fost și mi sint

in ce ne pri-
— întotdeauna aflată în 

i militante, de partini-

împlinit în ’69 zece 
< ind am părăsit Valea 
Vulcanul, stimații co

' ’ _ ' . " Am
o doar un fel le a 

are niciodată nu

i ( ai e mi-au 
ologi, citd

că mai mull devii „școala 
-ziaiulm" pe oaie mi-au foi- 
mat-o altceva, mai de preț, 
mi-au împrumutat : o încre
dere nestrămutată in oameni, 
mi-au dat o școală a vieții, 
care, mai presus de orice di
plomă înseamnă un < ont de 
incredre din «-are n-ai voie 
să impiumnți niciodată și 
rare le obligă întotdeauna să 
adaugi. Să adaugi cit mai 
mult, mai consistent. E poate 
singurul mod de a-mi ram
bursa îndatoririle morale fa
tă de redacția ziarului ..Stea
gul roșu".

Iar dacă, din iunie ’56, au 
tot trecut cile o lună, cîle 
un scmesti u. un an — 5—10... 
ani și am rămas dator redac
torului șef <‘u uri răspuns, tot 
din _vina“ colegilor de la 
„Steagul roșu" s-a întîmplat. 
Acum, la împlinirea a 25 
de ani de la apariția ziarului 
nostru. ..Steagul roșu", sînt, 
ca in totdeauna, cu o stator
nică și puternică emoție, lin
gă ci cate scriu și citesc, zi 
de zi. cronica Văii Jiului, a 
minunațdoi ei oameni.

Constantin MOR \RU

rfrr.gr
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Pășire: yi ostori printn hîvliilc ingriimăditc ani de-a 
tndvl. citera Joi i'cșfrde dc ziar, îngălbenite și șiăslrind 

încă spectral izul cernelii de tițmr, ru gimlul că c>datti cir 
♦m» txw irrgndui iWi rrcoistitu». in cadrul lor, meandrele unei 
existențe in care fiece descoperire fi-a adus partea ci de 
bucurie, de dezamăgire, de rct oltă. dc împlinire.

Cind o intimfdarc asemenea acestei auiecrsari mu face 
să Ic dezgrop din praf și uitare, constat cum. in ciuda infii- 
țifurii lor fanlomalc mai pustrează in ele o cantitate ului
toare de riațn in sensul că multe din cele văzute și simțite 
prin mijlocirea lor acolo, in Valea Jiului le descopăr cn de
terminante in fonnarta fi convingerile melc ulterioare, da- 
torindu-le ceea ce sămința încolțită 
nitoare din anul trecut.

Adolescent, cunoseind viața mai 
din ea insăși, osciiind intre accesele

mult din lecturi decit 
dc intelectualism deli

rant stimulate de cărțile lui Papin i și scepticismul — pre
matur — împrumutat de la Anatole France și purtat cu o 
ccrlu-tărie nițel provocatoare. descopeream dintr-odată. ade
vărurile grave ale unei existențe trepidante și austere, des- 
eoperram niște oameni. Mi-ar fi greu să compun o imagine 
idiheă o unor intimplări de ocum două decenii pentru că 
idila nu ri afla locul acolo Aerul avea întotdeauna ceva 
fumegos, emanind parcă din sufletul negru al cărbunelui, 
rar fețele oamenilor — oameni at it dc deosebiți de fantas
mele din curți, atit de concreți! — o concentrare aspră, in 
adincul căreia simțeai un suflet circumspect și scrutător, 
obișnuit sâ-și cintăreascu temeinic și cuvfntul, și fapta. 
Dar. dincolo de aspectul acesta posac, perccpcai o vibrație 
cu toiul aparte, o înaltă calitate umană, capabilii de gene
rozitate, dc o aUtdSepășirc zilnic autentificată prin faptă și 
icfuzind vorbăria inutilă.

Am colindat in lung și-n lai subteranele negre ale mi-

iiclor de la Lupeni, Pch ișan». ) ica. Petrila, integrîndu m 
hcptnt i>. aimosjern intr-adet troică a \ ăn Jiului, și tre 
bnic s-o sjnoi puține din cărțile pinii atunci indriigilc au 
mai rexistat.

aflam acolo o mină dc ziariști tineri Mihai Mur 
go, Nicalae Țic și alții, sub conducerea aceluiași, redactor 
șef a ciirui semnătura o regăsesc in invitația primită : m<- 
nirea noastră era să întocmim in coloanele ziarului ce nn- 
țdhifșle acum 25 dc ani de aparițief cronica zilnică n Văii 
Jiului. Desigur, că nu reușeam întotdeauna *ă spunem lot 
adevărul văzut, poate că ignoram uneori laturile dramatice 
fi cu adevărat eroice ale Văii Jiului, idilizind, îndulcind, 
literaturizind fals. Cu toate acestea, ani convingerea că, ade 
semi modestele noastre icportaje reușeau să dea satisfacție 
celor a căror viață și preocupări trebuiau să le ilustreze, să 
recompenseze intr-un fel abnegația lor.

Mă întreb dacă Kopetin Gezn, atît de vestit pe atunci 
in toată țara. își mai aduce aminte de reporterul care A. 
scris despre el pagini de ziar urmărindu-l pas cu pas de 
acasă pină la abataj, înscmnmd fiecare vorbii a sa și-a or
tacilor săi, fiecare gest, orc dc-a rindul și dacă citirea repor
tajului i-a făcut cil de cit plăcere, dacă vedea în cuvintele 
scrise admirația pe care o merita, căci Kopetin Gvza 
era doar un simplu miner; era simbolul unei realități, 
întreb, deși acum știu foarte bine cit de puțin inseamnă 
vintelc și cit de greu pot spune ele adevărurile triste 
luminoase din care sc țese viața.

Cu aceleași cuvinte — vai! imperfecte — aj vrea să 
caligrafie: un salut către oamenii care, poale Jiuă s-o știe 
mi-au dat o patetică lecție de viață.

Modest MORARIU

Petroșani, iarna 1944- 
1945. O tinâră ‘•oră me
dicală. abia venită din 
București cu un grup 
<lc medici in cadrul li
nei acțiuni inițiate de 
partid, ia cu uimire pri
mul contact cu oamenii 
si cărbunii din Valea 
Jiului. Peste citeva luni, 
in ritmul rapid in care 
sc desfășurau evenimen
tele, ajunge — din co
laboratoare la gazeta de 
perete si corespondent 
voluntar — in redac
ția ziarului „Zori noi". 
• U- « o al judt-jenei 
P.C.K. Valea Jiului, zia
rul era chemat xă sus
țină. cu tinerele sale 
forțe, lupta 
pentru mai 
bune, pentru 
tru victorie.

minerilor 
mu 11 căr- 

tront. pen-

Și iată-ne, o mină de 
oameni, din București 
și Timișoara, din Hune
doara și de pe Someș, 
deprinzind nu numai 
meșteșugul scrisului ga
zetăresc, dar și rostu
rile tehnicii tipografice, 
familiarizîndu-se cu cu
vinte pină atunci nein- 
tîlnite — zaț, șpalt, 
cuadrați, vingălac. Cu 
cil drag își amintește 
azi fiecare din noi 
iureșul acelor zile,” 
nopțile de veghe, de 
cui entuziasmului
care ne încălzeam — la 
propriu și la figurat — 
in mica noastră redacție 
din centrul Devei.

Dacă ne întoarcem cu 
gîndul la condițiile

de 
de 
Io
la

in

care munceam, s-ar pă
rea că au curs dc alunei 
nu 25 dc ani, ci un veac 
întreg; in schimb a- 
mintirea elanului și a 
rivnei ne-a rămas me
reu vie, ca o flacără 
luminoasă, ncumbrită.

Cum ai putea uila, 
de pildă, primul repor
taj. pe care l-ai scris 
după o „plimbare" de 
mai bine dc o săplămi- 
nâ prin galeriile și aba
tajele minelor din Lu
peni și Petrila. .Aninoa
sa și Lonca, însoțind in 
această uimitoare călă
torie subterană pe ma
estrul Geo Bogza ?

— Cu adevărat 
este frică sau te 
faci ? m-a întrebat 
estrul. în timp ce

nu-ți 
pre- 
ma-

tmi luam lampa, trusa cu 
scule și intram in mină. La 
Aninoasal Acolo, la mașini 
de încărcat și la cratere. 
Cind ieșeam, îmbarcat intr- 
un vehicul stu-generis alcă
tuit ca un 
fin dintr-o 
împăturită după o geometrie 
Tipografică in patru, purtind 
marca „Zori noi" apoi „Stea
gul roșu" făceam zilnic rite 
o plimbare prin Lupeni, 
prin Petrila sau Jieț. Mă în
tâlneam cu niște prieteni pe

zmeu adolcscco- 
coală de hirtie

din fundul munților.
Clocotul ÎDlreccrii mineri

lor îl pcrcepeam puternic din 
oricare colț al VAii Jiului. 
Prin gazetă. Ziarul era ast
fel al nu știu cîtelca simț al 
omului. Dar nu numai atît. 
Ziarul era un bun seismo
graf. Chemarea partidului a- 
«Iresată minerilor dc a spori 
producția de cărbune o întîl- 
neam in chipuri diferite in 
fiecare zi din pagina întîi 
pină într-a treia. Minerii au 
înțeles-o și i-au răspuns așa

w.v. w.v.’.v. W.W

Biografice
AW/AW.VJWA7AW.

livia" ne cobora încet 
spre orizonturile din 
adincuri. Cum cta sft-i 
răspund că, pentru mo
desta începătoare de
atunci, emoția de a-l
întovărăși, dorința de a 
învăța, erau de zece ori 
mai puternice decît tea
ma de subteran. .Atunci, 
in acei ani s-a născut 
nu numai cartea sa 
„Oameni și cărbuni in 
Valea Jiului", dar și cu- 
(remurătoarea povestire 
„Moartea Iui lacob O- 
nisia" — apărută, chiar 
înainte 
volum, 
ziarului
latare măiastră 
cumplih 
trecute aievea cu ani în 
urmă pe aceste mo

de editare in 
în almanahul 

„Zori noi". Re- 
a unei

rtîmplări. pe-

care de fapt nu-i văzusem 
niciodată : Alexandru Pobo- 
reni, Pop Ludovic, Vasile și 
Geza Kopetin și multi alții, 
li întrebam de sănătate, iar 
ei imi vorbeau de șuturi re
cord. <]•■ fanfare, de flori și 
strîngeri de mină. Am înțeles 
mult mai tirziu că acestea 
erau elemente ale sănătății 
lor și că răspunsul, prin ur
mare. era cit se poate de 
firesc. Erau primele "-impto- 
me ale sănătății întregului 
organism economic româ
nesc Cărbunele însemna, 
poate mai mulf ca orieînd. 
outere. vigoare. căldură 
lumini 
tă căi 
căreia 
dădeau 
păta 
»>oi. pe 
■»n dur

Avram
•'•’ărcătorii noștri de norme 
Poate vă mai amintiți do An- 
drica «le Dumitras, de Barna 
vi Sâcălude Borodi și alții. 
Aproape nu era sâptămină 
in care unul din ei, cu or
tacii. să nu fie așteptați la 
ieșirea dintr-un șut nemai
pomenit. Deslușeam atunci 
pe fețele lor negre o mulți
me dc sentimente : ostenea
la îmbrățișată cu o mare fe
ricire. mindria bărbătească 
cu modestia ce încălzește pe 
unde trece. Fanfara și flori
le. felicitările și pumnul 
sting ridicat deasupra capu
lui în semn de salut și vic
torie încoronau un auten
tic eroism. A doua zi. prin- 
tr-un fenomc-n de ampex 
creat de gazetă. ii reintîl- 
neam acasă. Aceasta dădea 
ziarului imaginea unei uria
șe biografii colective, a celor

vigoare. căldură și 
ă întreaga noastră via- 
ipăta fizionomie nouă 
i minerii Văii Jiului ii 

valențe proprii, că- 
pagini biografice 

care minerii le scri- 
apăsat cu cărbune, 

si la Aninoasa

cum știu ei. Iată atribute de 
seismograf sensibil.

Din aceeași chemare și din 
același răspuns au izbucnit 
noua economie, noua arhitec
tură. noua sociologie, noua 
geografie, noua geometrie și 
istorie a Văii Jiului.

In anii 1948—1949 n-aveam 
să cunosc 6 altă legătură cu 
ziarul nostru decit aceea de 
a-l citi și a-i mai trimite cî- 
feva plicuri al căror conți
nut putea să se numească co
respondență de presă numai 
cu o considerabilă doză de 
bunăvoință. Din 
1949 însă mi-am 
cenicia 
t roșa ni.
pentru
calfe și poate mai 
tru acei din urmă, care tre
buiau să și scrie, să ne învețe 
și pe noi meseria aceasta 
atît de c imnlirată si lipsita 
nu o dată de unități preci
se de măsură. De aceea a- 
cum cînd atelierul în care 
am învățat aproape 7 ani 
împlinește un sfert de veac, 
giodurile și sentimentele le 
am grele de încărcătura re
cunoștinței și respectului 
pentru minunata școală a 
redacției din Petroșani, pen
tru calfele răbdătoare și în
țelegătoare, pentru colectivul 
dc partid în care am crescut. 
Respectind datina admirabi
lă. urez colegilor să împli
nească bine ccca ce partidul 
cere acestei bresle, să fie un 
ostaș credincios, disciplinat, 
ferm și de ținută pe fron
tul larg, 
satisfacții 
tcrialc și

mi 
in redacția 

Ucenicie 
ucenici cit

toamna Iui 
începui u- 

i de la Pe- 
grea atît 

I și pentru 
grea pen-

greu, dar plin de 
al împlinirilor ma- 
spiriluale.

Cornel .ARMEAN

intim

Era o vreme
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cos din cele 
adincuri. de căi

nu
Mă

azi. au 
CoJoa- 

într-un

vi- 
iar 
in- 
ne- 
azi.

cu 
oc- 
Cu

capa-

a prindeam focuri ane- 
r:u dosare vechi să ne 

Amin-
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mar a

leaguri miniere, care sc 
pregăteau acum, in anii 
de după eliberare 
devină o Vale a feri
cirii.

Anii s-au scurs, 
scle au prins chip, 
altele, mereu mai 
drăznețe, se înfiripă 
contenii. Și iată că 
cînd. de ziua lui. vreau 
să transmit ziarului 
„Steagul roșu" — con
tinuator al „Zorilor noi" 
— calde felicitări și u- 
rări de 
soțite 
„Noroc 
cearcă 
inima 
cui tremură la fel 
acum 
la primul reportaj...

noi succese, în
de tradiționalul 
bun !“, mă în- 
aceeași emoție, 

îmi bate și to
ca 

un sfert de veac.

vftlesc in astfel dc clipe.
Era o vreme tinâră. Și noi 

«|um la fel de tineri. - i di- 
ihinețilr ce ne adunau in re
ducție. De copilărie ne des 
ișlrțp iu ani puțini. Cițivn. 
ijar 1 fenomenele sociale, râs 
tjonacrch cu și încrederea ce 
iTi s au acordat, de-a face din 
> U'intui partidului un bun 

'al largului — nc-a maturi 
zid *— dind pașilor tioșlri 
‘biurantă si forță.

; Anii aceia au |Șăstral ■ u " 
păstrează copacii, însemnele, 
tăieturile, in scoarță, urma 
strădaniilor, roadele prime 
lor nopți albe, petrecute în 
tovărășia condeiului, incă 
lipsit de experiența necesa 
ră. în jurul nostru se năș
teau poeme mari, chiar dacă 
erau scrise stingaci. purtind 
insă pecetea dăruirii totale 
Pentru noi, patru redactori 
Cil număra redacția ziarului 

noi" in acea nnrioadă 
(1945),. fiecare număr consli- 
t»|Șa o sărbătoare, un e\eni 
mont deosebit.

«Ci . iată-ne aplecați deasu 
pra paginilor pentru corcctu 
ră. Mireasma cernelii de ti 
par. nu semăna cu nici un 

‘ injroș cunoscut din lume. 
' Sau poate avea ceva do vînt 
rătăcitor prin ierburi, aspru 
și înțepător cu gust de țarini- 
amare ?...

Și-apoi poporul acela de 
litere, care dă cuvîntului 
greutate și gîndului culmi și 
înălțimi !

O revărsare vie de idei ce 
urmau să trăiască libere. Ce 
contur frumos $i pur căpă
tau acolo oro tirzii. ilumi
nate dc-o ’-dore interioară. 
Aici pe ' ■■’ăta pagină 
mi-am văzut propriul suflet 
risipit în mărgele de cuvin 
te. Coloanele se învirteau în 
descărcări luminoase.

Era cea dinții poezie pu
blicată. încercare timidă do 
zbor. învolburare do aripi, 

-un „catarg care lăsa malul". 
Sau primul vagonr-t de căr-

lentile sufletești. Ziarul ne 
devenise dascăl și călăuzi
tor. înaintam și grtșeum u- 
neori. Din gri ‘.' Iii" noastre 
imense și mărunte se pu 
tOiHi trage învățături grave 

Do aceea, aniversarea a
' ta. poate fi asemuită cu 

o inlilnire cu amintirile. 
Cicoare are în umbra lui, a) 
băstrită. umbra amintirii.

...Dimineți agitate de te 
meri Redactorul sef frămin 
lindii; se la birou.

— ..Nu avem hirtie pentru 
numărul viitor Mașina ca
re o transporta s-a stricat pe 
drum. Tipografia aștepta (o 
camionetă după ce aducea 
hirlia. difuza și ziarul în 
regiune). O goană continuă. 
Scriam triști. Pentru viața 
unui ziar, hirlia este o con
diție majoră. Fără hirtie asi
gurată la timp el nu poate 
trăi. întotdeauna ne gindeam 
cu teamă la numărul urmă
tor.

Mai tirziu. toamna. cînd 
frigul începuse să dea tîr- 
coale. a 
mice 
dezmorțim degetele., 
tir i...

De atunci și pină 
trecut ani lumină, 
ncle ziarului se scriu 
climat favorabil, asigurat de 
permanenta căldură a Parti
dului Comunist Român. Cea
sul rememorării. intîlnirca 
cu o vîrstă mai marc, este 
desigur răscolitor, conștiința 
fiind pătrunsă fle faptul că 
succesele și marile satisfac
ții în muncă se leagă de 
numele partidului, dc gone- 
rosu-i sprijin.

La a 25-a aniversare a 
ziarului ...Steagul ro.șu“ din 
Petroșani ii doresc vînt larg 
in pînze și paletă măiestrită 
condeierilor.

Fie ca această sărbătoare 
spirituală, pe măsura sufle
tului nostru, șă-nsemne porți 
înalte pentru viitoare vise !

Ana ȘOIT

li.un 'lev la li'eu < ind îmi făicam deliului in pilbli- 
s'..i< ă -i literatură, in paginile ziaiuhii „Steagul io-.d". < n c 
l.ifâ premială la un -oncuis regional, inspiiată din fapta 
oiț a unui tinăr funii nlarist; l'ra o lianspimerc mai mull 
i 1 ei....................nul gesl rom intk alff d< sp< < Ifh ai t li 1

perioade de construire ,i reconstruire a Văii Jiului, ca 
' onfunda < u însăși iin< rețea Republicii noastre, cu 
ind se puneau iii fapt bazele so ialismiihli cu jertfe d 

doai" și singe (și pu doai in -< n'. figurat
F.ra tinerețea unei grnciații < ălitc pe șunlieie.

i inlempc-rii. odihnind si hrănindu-se p< apU'ale. irniiii- 
lind fără emfază la confort și avantaje, primind puțin și 
dâinind mult. O dată cu sufletul și inima < n toi <r era mai 
prețios in profunzimile salo

Ib'' ițesc cu zîmbetul nostalgii piimelc icpoitajo îm bi
nate acelei generații, ii icfac p- i -onnliratea ■ i-i pâliund 
azi. in plină maturitate 'alituțile. dar mai âlcs s ăderilc. 
fără sâ-i neg sin<' l ilatea și dâi uiie.i nodi* imulatâ

Rechem din amintire ț- lele radioase, deși plini 
roi și inghelate. ale hali inilor mineri întineriți dc 
>(’deschiderii minelor inundate cu ani in urmă 
< an sau Loiwa Impârlă < s-- insâ'-i mindria și ' 
găcie a sărbătoriților mineri, c' i mai destoinici, 
fanfara în primele blocuri din l’clioșapi ; i l’etril.i Resimt 
din noii, cu ' i nii și cititorii ieport.-)H loi. semnate in ' ei 
aproape 10 arii de muncă tedacțion ilâ la acest ziai emoțiile 
promoției întii dc tineri a linărulni institut dc mine sau 
ale celor ce așteptau ini’Tomeniți clipa aprinderii primului 
bec cu energia oleetri'ă furnizată dc Icrmoocnli aii din 
Paroșeni

Încerc și acum, cil personajele (ioniialoi teatrale, căl
dura hilentului grupului de tineri adori din promoțiile 
1952—195-I sosit din liucurești să întărească nucleul slujito
rilor mai vjrslni'i ai Thali'-i la primul teatru al minerilor. 
Revăd lupta cu inerția dusa de artiștii plastich absolvenți ai 
unei clase a lir titulului „Ion Andiecs/ u" din Cluj cniți . 
toții, inrărcați de idealuri să facă’ opeiâ dc pionierat 
Valea Jiului. Iieiiăios<- avinlul versurilor deseori slînga' 
pline de intenții mai mult etice decit estetii e. ale membrilor 
cenaclului literar „Minerul" (azi „Meșterul Manoic").

Azi, în plină epocă a cxigențeloi și reașezării valorilor 
cind o zi prețuiește cit o săptâmînă a tinereții noastre. < ind 
desăvârșim o operă unică, sub o înțeleaptă conducere simțim 
mai mult greutatea pașilor uriași din ultimii ani pe 
donatele împlinirilor. Este semnul maturității sau ma 
cis al unei neinlrejuplc tinereți' Copiii teribili și ; 
cenții de ieri au crescut, o dsrlă cu țara, cu oamen 
dar au rămas tot tineri s-au otelit stejarii și s-; 
tunjit brazii pe •. crticaJe <le lumină, așa ciim s-au înâ 
noile cariere ale Văii Jiului

Itutucesc in nune pe niște 
cărări bătute care se cheamă 
trecut. Amintirile nu s-au 
colbuit. S-au sedimentat cu
minți de le pot scoate uneori 
ea pe niște pelicule de film 
bine con.seriale. Anii aceia 
in care s-au înregistrat ima
ginile ce le descopăr acum 
in „filmoteca* memoriei sipt 
legați de paginile ziarului in 
care aceste r înduri văd lumi
na tiparului și care-și sărbă
torește in acest sfirșit de 
toamnă un sfert de veac de 
existența.

Im tot mai multi și mai 
plini, mai generoși și mai 
entuziaști!

Intr-una din imagini redes
copăr pe stingaciul cronicar 
al faptelor diurne. 11 identi
fic cu mine. Imaginea are o 
vechime de peste 7 ani. Vor
bește de începuturile Diljei. 
Se săpaseră primele sute de 
metri de galerie, primii me
tri de puț, se ridicau provi
zorate. Exploatarea minieră 
'Dilia a intrat de mult in cir
cuitul economic al țării. Au 
rămas între filele îngălbenite

Inccrc sentimente de pro
fundă emoție gindindu-mă la 
vremurile cind după prelua
rea puterii populare partidul 
mi-a acordat încrederea și 
cinstea de-a lucra la ziarul 
minerilor din Petroșani. Erau 
timpuri cind minele, la fel 
ca și celelalte întreprinderi 
industriale, abia fuseseră 
smulse din miinile capitaliș
tilor, cind organului de pre
să al Comitetului județean 
de partid aJ Văii Jiului, ii 
revenea nobila misiune de 
a răspindi cuvintul înflăcă
rat al partidului in rindul 
minerilor, mobilizindu-j la 
înfăptuirea mărețelor obiec
tive1 ale construcției socialis
te. Dezvoltarea și moderniza
rea minelor distruse și lă
sate in paragină dc capita
liști, sporirea producției dc 
cărbune, crearea unor con
diții optime de muncă și de 
viață minerilor, erau cîteva 
din principalele obiective ale 
politicii partidului, la reali
zarea cărora era chemat să-și 
aducă contribuția si ziarul 
..Steagul roșu".

Acum, cu prilejul celei dc- i 
25-a aniversări a ziarului mi
nerilor. la fel ca toți coi ca
re pot face O comparație iuti o 
ce-a fost moștenirea trecutului 
și zestrea prezentului, in
tre imaginea „Văii pl înge
rii" și infăți‘ i!c.j do azi a 
Văii Jiului, .încerc un senti-

Anii premierelor
ale colecției ziarului de a- 
cum mai bine 7 ani cîteva 
rinduri despre oamenii care 
construiau in subteran și la 
suprafață mina. Au rămas 
alături de altele mai vrednice 
a reda realitatea. Invitat la o 
retrospectivă, autorul finduri- 
lor de față își identifică cu 
acele ginduri tipărite mate 
rializarea inceputui'ilor unei 
pasiuni care, s-a transformat 
in profesie.

Altă imagine. Se turna la 
I.onaa primii metri cubi de 
beton în zidurile primului 
turn de extracție cu mașină 
multicablu din țară. Mina 
I.onea va intra iu viitorul 
cincinal total modernizată. 
Din robustețea brațelor și în
drăzneala minții proiectanți- 
lor. minerilor, constructorilor, 
au primiț zidurile și pereții 
galeriilor robustețea și în
drăzneala. Alte imagini, altă 
premieră Se recepționau la

Vulcan primele blocuri cu S 
etaje din Valea Jiului. Cite 
blocuri incite se profilează a- 
cum în înaltul Văii, la J.u- 
peni. Uricâni, Vulcan, Petro
șani sau Petrila ?

.Paroșeni — izvor de ener
gie primară in cincinal*. Așa 
se intitula reportajul care vor
bea despre oamenii ce in- 
făptuiau o altă premieră in
dustrială — mina Paroșeni.

. A intrat și ea in rindul uni
tăților de interes republican 
Paginile ziarului au consem
nat de atunci multe lapte 
demne de toată lauda ale mi
nerilor de la Paroșeni. Apoi 
imaginile despre fapte in pre 
mieră sau in prim plan se 
înmulțesc alcătuind o pano
ramă pe. care, la vremea po
trivită. modestul cronicar și 
interpret al istoriei diurne ca- 

ziaristul a trecut-o prin

filtrul sensibilității sale. Cile 
debuturi, s-au materializat in 
anii aceia pe harta Văii Jiu
lui ? Multe, foarte multe. Îmi 
pare că am trăit în redacția 
acestui ziar o epocă o debu
turilor, a premierelor.

Astăzi ziarul acesta serbea
ză 25 de ani de la apariție.. 
Ori cită măiestrie va fi ciș- 
tigat in timpul M-urs de ia 
debut condeiul celor ol căror 
cuvin t scris a găsit o vreme 
găzduire in paginile lui, gin- 
flurile lor se întorc astăzi cu 
recunoștință către mesagerul, 
care le-a purtat primele co
municări .«nrc oameni. F o 
bucurie, să fii „ unul dintre 
cei care privesc cu recunoș- 
1 inia > n a poi că tre el.

Viața Văii a căpătat 
fiecare an note tot mai 
centuate de dinamism, 
fiecare an a crescut
citat en militantă a ziarului. 
Așa cum o cere timpul. Un 
timp marcat in permanență 
de înnoiri și satisfacții.

Desigur, stimați cititori, că 
puțini dintre dv., care aștep
tați nerăbdători, în fiecare 
dimineață, ziarul, știu prin 
cite faze trece el pină ajunge 
la lectură. Trece, in orice caz 
prmtr-o filieră de loc simplă. 
Munca de scoatere a ziarului 
începe )>c teren acolo unde 
gazetarul, prin mijloacele de 
care dispune, culege dalele 
necesar- rrdaetării materiale
lor. l'rmcază etapa cea mai 
dificilă — de creație — în 
redacție Acum ziaristul i.și 
valorifică întreaga sa capa
citate . pregătirea generală, 
fantezia, autoexigență, conști
ința profesională. După ce ar
ticolul este dactilografiat și 
revăzut de autor, trece prin 
mai multe filtre interne. în 
redacție Primul este șeful 
de secție : de aici ajunge la 
secretarul dc redacție și apoi 
la redactorul șef sau la ad
junctul său. Din această sită 
deasă manuscrisul ia drumul 
tipografiei. Iar dintre tipo
grafi. primii caro citesc rîn- 
durile scrise în redacție sini 
linolipiștii — acești oameni 
vrednici care toarnă cuvin
tele in plumb. Dc modul cum 
culeg (>i manuscrisele depinde 
în benă măsură munca ce
lorlalți colaboratori la scoa
terea ziarului, depinde apa
riția articolelor fără greșeli, 
depinde terminarea mai re
pede a procesului dc tipărire. 
E locul să amintim aici nu
mele linotipistului Nicolae 
Marinescu, care se bucură de 
stima și aprecierea colegilor 
de muncă și a lucrătorilor 
redacționali. De peste 20 de 
ani. ..nea Nac" toarnă în 
plumb cuvintul scris în re
dacția ziarului „Steagul roșu".

pentru ca ci, cuvintuK, să a- 
jungâ curat, proaspăt, la ci
titori. Rodul muncii linoti- 
piștilor trece în mina pagi
natorilor. Pătruns de conști
ința datoriei, și cu calmul 
lui imperturbabil, paginato
rul Isac Mendelovits face de 
20 de ani, zi de zi, același lu
cru • aranjează in pagină ar
ticolele; fotografiile, celelalte 
materiale care înfrumusețea
ză grafica paginii de ziar. Și 
tot de 20 de ani. paginile e- 
xecutate de el ajung la ste- 
reotiparul Ion Staicu, care, 
după "e le aduce Ia dimen
siunile necesare, le predă 
pentru montarea pe rotativă 
mașinistului Emeric Biro, pri
mul om din tipografie care 
citește articolul proaspăt în 
ziar.

De 20 de ani, Nicolae Ma
rinescu, Isac Mendelovits. Ion 
Staicu, Emeric Biro se află 
zi de zi, noapte de noapte, 
la datorie pentru scoaterea 
ziarului „Steagul roșu". De 
20 de ani ci fac aceeași mun
că pe care o știu atît de 
bine. De aceea îi numim noi 
pe tiix>grafi prietenii cei mai 
apropîați ai ziarului. De a- 
ceea ne îndreptăm acum, la 
aniversarea unui pătrar de 
veac' de apariție a ziarului 
«Steagul roșu", gîndurile sin
cere către prietenii noștri — 
tipografii, 
conlucrăm 
cauză a presei 
transmiterea în 
vorbe scrise, a 
și dreptății, a cuvîntului par
tidului, a glasului poporului 
carp ne-a plămădit.

Așa ajunge, stimați cititori, 
ziarul in mina dv. Printr-o 
fiii1 -ă dc loc simplă.

împreună cu ei 
pentru aceeași 

comuniste ! 
maso, prin 
adevărului

ment de profundă satisfac
ție și mîndrie față de bilan
țul multilateral al înnoirilor, 
al progresului și civilizației 
pe caic socialismul le-a dă
ruit și acestor meleaguri.

Am aliat cu multă bucu
rie din paginile ziarului ..Stea
gul roșu" că azi minerii lu
crează în abataje mecaniza
te, folosind mijloace din (ele 
mai moderne, ră zeci de kilo
metri de crațere ușurează 
transportul cărbunelui din 
minele Văii Jiului, că zeci 
de milioane de Ici au fost 
investite pentru a se asigu
ra tehnica securității și pro
tecției muncii, iar pentru a 
se crea condiții cit mai bune 
de viață minerilor s-au con
struit mii de ; mart a mente, 
băi. dispensare etc.

Așlernînd pe hirtie aceste 
gînduri. acum după două de
cenii imi amintesc cu plă
cere despre minerii fruntași 
care în fiecare sut își depă
șeau planul și despre a că
ror activitate s-au scris rin- 
duri frumoaso in paginile 
rului „Steagul roșu".

Doresc colectivului 
ției ziarului ..Steagul 
ca și in viitoi să militeze 
cu aceeași perseverentă și 
pasiune pentru înfăpfuirca 
sarcinilor ce revin presei din 
documentele celui de-âl X-loa 
Congres al partidului.

Aurel UNGUR
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urmărit și urmăresc mobilizarea oamenilor 
muncii in vederea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor trasate de partid, răspindirea expe
rienței înaintate, combaterea neajunsurilor și 
deficientelor, promovarea cu consecvență a 
noului, valorificarea eficientă a potențialului 
material si uman de către fiecare unitate a 
Văii Jiului. , , .

In acest sfert de veac coloanele ziarului 
„Steagul roșu" au găzduit munca plină de în
suflețire a noii generații de mineri, construc
tori. muncitori forestieri, intelectuali, preocupa
rea acestora pentru transpunerea in viață a 
politicii înțelepte a partidului.

Răsfoind colecțiile ziarului, avem certitudi
nea că toate înnoirile municipiului nostru, cu- 
prinzind toate aspectele — industrializare, ur
banistică. 'iată socială și culturală — sint pre
zente in coloanele „Steagului roșu" care nu a 
fost doar un martor al marilor transformări, ci 
un participant activ, intervenind competent ori 
de cite ori a fost necesar.

Dar, așa cum spunea tovarășul Nicol ac 
Ceaușescu in Raportul prezentat la Congresul 
al X-lea al partidului. „în educația socialistă a 
maselor, in informarea și formarea opiniei pu
blice in direcțiile cerute de progresul societății 
noastre, presa și televiziunea sint chemate să 
joace un rol tot mai activ și eficient. In ulti
mii ani presa noastră a făcut progrese vizibile 
în lărgirea ariei de preocupări, în tratarea mai 
combativă, mai dinamică și convingătoare a di
feritelor aspecte ale construcției socialiste, a 
vieții materiale și spirituale a poporului. Con
ti nuind eforturile pe această linie, ziarele cen
trale și locale mai au încă mult de făcut pen
tru a elimina din activitatea lor superficialita
tea și formalismul, pentru a pătrunde adine 
în miezul realităților, exercitând energic rolul 
de exponent al opiniei publice înaintate, atit 
în dezvăluirea lipsurilor și neajunsurilor cit și 
in generalizarea experienței avansate a cons
trucției socialismului”.

Militînd cu consecvență pentru înfăptuirea 
acestor prețioase indicații, colectivul- redacțio

nal trebuie să facă toiul pentru ca ziarul nos
tru să devină un instrument tot mai eficienl. 
cu pătrundere tot mai profundă și competentă 
în miezul problemelor și formelor vieții Văii 
Jiului, pentru a populariza experiența înain
tata. pentru a dezvălui lipsurile și neajunsurile, 
supunînd astfel opiniei publice, judecății ei. 
aspectele multiple ale activității noastre de fie
care zi, urmărind în același timp diversificarea 
continuă a Iernaticii, a calității articolelor pu
blicate.

Fără discuție, colectivul redacției ziarului 
„Steagul roșu" dispune de însemnate posibi
lități pentru inițierea și finalizarea a noi și 
multiple acțiuni astfel ca ziarul să fie tot mai 
pregnant, tribuna experienței și muncii neo
bosite a colectivelor de muncă din Valea Jiului. 
Acest lucru se impune cu atît mai mult cu cit 
etapa nouă în care am pășit pune în fața po
porului sarcini mari, deosebite, de mare răs
pundere, pentru progresul și fericirea națiunii 
noastre socialiste.

Municipiul nostru este un mare șantier al 
socialismului, viața consemnând in fiecare zi 
noi fapte de dăruire și abnegație a oamenilor 
muncii in rezolvarea mărețelor sarcini pe care 
ni le-a încredințat partidul. Lucrătorii icdac- 
ției. colaboratorii și corespondenții ziarului, oa
menii care îndrăgesc scrisul, sînt chemați să 
consemneze în cotidianul nostru toate aspec
tele vieții felicitînd pe cei care merită, criti- 
cînd neajunsurile, deficiențele care sc mai ma
nifestă intr-un domeniu sau altul și care frâ
nează mersul nostru înainte. Experiența de 
pînu acum, maturitatea colectivului redacțional 
sint argumente forte care ne îndeamnă să fim 
convinși că ziarul, conținutul său poate să-și îm
bunătățească și mai mult tematica, modul de 
tratare a problemelor, cu un cuvînt sa apară 
în ochii cititorului un ziar de calitate tot mai 
bună.

Astăzi, cînd sărbătorim un sfert de veac (k 
existență neîntreruptă a ziarului nostru, felici
tăm călduros pe toți cei care contribuie Ia 
apariția sa zilnică, redactori, colaboratori, co
respondenți. tipografi etc., urîndu-le noi și tot 
inai mari succese în muncă și satisfacții per
sonale.

Plîngerea Senegalului
atacat de persoane necunoscute
Sediul misiunii siriene la O.N.U.s s

I II
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fe

I

in dezbaterea al R.O. Vietnam
Consiliului de Securitate

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a 
întrunit joi seara, pentru a c- 
xamina plingerea Senegalului 
in legătură cu atacurile lan
sate împotriva teritoriului sc- 
negalez de forțele portugheze 
dislocate în teritoriile africa
ne ale Portugaliei. Reprezen
tantul permanent al Senega
lului la Națiunile Unite, Ibra
him Boye. a cerut Consiliului 
condamnarea severă a autorită
ților portugheze și a acestor 
acte de agresiune, pe caro 
le-a descris ca fiind de tip co
lonial. El a enumerat atacuri
le săvir.șite de forțele portughe
ze asupra teritoriului senega- 
lez din 1963 și pînă în prezent, 
subliniind că în anul în clirs 
incidentele au devenit mai frec
vente și mai serioase. în cazul 
în caro Portugalia va continua

provocările, a declarat Ibrahim 
Boyc, Senegalul va fi nevoit 
să recurgă la măsuri pentru 
apărarea suveranității și inte
grității sale teritoriale. Repre
zentantul portughez, Francisco 
Bonifacio de Miranda, a În
cercat să acrediteze ideea că 
forțele portugheze ar acționa 
în „autoapărare” și a pretins 
că Senegalul a pus teritoriul 
său la dispoziție 
portugheze.

Un grup de 34 dc state afri
cane au adresat 
președintelui Consiliului de 
Securitate, sprijinind poziția 
Senegalului și menționînd ac
țiunile agresive ale Portugali
ei și împotriva altor țări ale 
Africii — Congo (Kinshasa). 
Zambia, Guineea, Congo (Bra
zzaville) și Tanzania.

forțelor anli-

o scrisoare 
Consiliului 

sprijinind

BRUXELLES

Stegar
* Urmare din pag. 1.

țiativele: „Omul și tona de 
cărbune” (atît de apropiată 
inimii lui Wili-baci !), „O fî- 
șie de cărbune pe o zi din 
fiecare abataj frontal*, „Nici 
un vagonet de cărbune rebu- 
tat pentru șist !“. „Anul 1960 
să fie anul rentabilizării ac
tivității combinatului carbo
nifer” și altele. Gazeta a mi
litat pentru sădirea lor în 
conștiința muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor. A 
scris pe larg despre susțină
torii acestor chemări, ca și 
despre cei care stăteau... mai 
pc de lături. Au apărut iarăși 
nume ru rezonanță : Mihai 
Tucaciuc, Aurel Cristea, Boyte 
Pavel, Sabin Ghioancă. Petre 
Constantin, Clement Birluț și 
multe altele. Mineri care in 
adincuri puneau suflet pen
tru înfăptuirea cuvântului par
tidului, iar în sesiunile și 
schimburile de experiență își

al marilor
expuneau — cu competență 
de maiștri — metodele de 
muncă. Acțiunile ziarului au 
servit la trecerea „pragului de 
încercare” al nivelului de 
creștere a productivității mun
cii, la crearea condițiilor pen
tru rentabilizarea producției 
de cărbune.

...Acum,'cînd socialismul se 
afirmă in plenitudine, la or
dinea zilei partidul a pus 
alte chemări : organizarea ști
ințifică a producției și a mun
cii, creșterea eficienței eco
nomice în toate domeniile do 
activitate, spirit creator, no
vator. „Steagul roșu" e pre
zent în tumultul muncii și 
preocupărilor pentru ca spiri
tul congreselor al IX-lea și 
al X-lea ale P.C.R. să-și pu
nă pecetea pe toate sferele 
activității materiale și spiri
tuale din Valea Jiului. Poa
te n-a reușit încă suficient

chemări
să convingă pe unii — tre
buie ca cinstit să recunoaș
tem că mai sint unii oameni 
depășiți, care consideră orga
nizarea pe baze științifice a 
producției de cărbune ca ce
va imposibil, de domeniul u- 
topiei. o chestiune propagan
distică —, poate că în cău
tări de formule de „puterni
că efervescență" și „autode- 
pâșire" se evidențiază numai 
noile stări de lucruri și se 
neglijează oamenii vii care 
le determină.

Convingerea fermă este că 
și în viitor, ziarul mineri
lor — fiindcă ei reprezintă 
cel mai numeros detașament 
din Valea Jiului căruia i se 
adresează — și astăzi, și mîi- 
nc își va exercita cu tot 
mai multă competență și pa
siune funcțiile fundamentale 
politice, sociale, etice și cul
turale ce-i revin în societa
tea noastră evoluată.

HANOI 5 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam a condamnat ac
țiunile întreprinse de forțele
S. U.A. in zona domilitarizată. 
La 1 decembrie, baterii ame
ricane de artilerie amplasate 
în partea dc sud a zonei de
militarizate au bombardat lo
calitatea Vinh Son din regiu
nea Vinh Linh, provocînd pier
deri populației locale. Purtăto
rul de cuvînt a cerut ca S.U.A. 
să înceteze toate actele care 
încalcă suveranitatea .și securi
tatea " — —■ •

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent al 
Siriei la O.N.U., George Tomeh, 
a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că sediul 
misiunii siriene la O.N.U. a 
fost miercuri, ținta unul atac 
la care au participat 40 de per
soane. Timp de două ore, re
prezentanța a fost ocupată de 
aceste persoane necunoscute.

Asemenea acțiuni, a dccla-

rat George Tomeh. reprezintă 
o încălcare serioasă a imuni
tății diplomatice a misiunii, 
precum și a normelor dreptu
lui internațional.

George Tomeh a adus la cu
noștință cele întîmplatc secre
tarului general al O.N.U,, U 
Thant, căruia i-a cerut să pre
zinte protestul său reprezen
tanței Statelor Unite la O.N.U. 
și Departamentului de Stat ai 
S.U.A.

R. D. Vietnam.- *--
A

In Adunarea 
Generală 
a O.N.U
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SIMBATÂ 6 DECEMBRIE

17.00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiunea în limba ger
mană.

18,00 Lumea copiilor. Filmul 
de desene animate 
„Pompierul și Felicitas”.

18,10 O seară la Student-Club 
— emisiune pentru ti
neret.

19,00 Telejurnalul de seară.

19,20 Desene animate : „Călă
torie închipuită".

19.30 Reflector.

19.45 Tele-enciclopcdia.

20.45 O oră .cu Alfred Hit
chcock — „Capcana”.

21.35 Operete... fantezii. Emi
siune muzical-coregra- 
fică.

22.30 Film documentar : Ima
gini din Finlanda.

22,55 Telejurnalul dc noapte. 
Telesport.

23,10 Romanțe și cîntecc lău
tărești.

23.35 închiderea emisiunii.

I 
I s
I
Ș nea de zi a sesiunii se află o 

seric de probleme de politică 
Ș internațională, chestiuni referi- 
Ș toare la strategia nucleară 
$ Alianței atlantice, ca și relați- 

ile Esl-Vcst. Secretarul de stat 
american, William Rogers, a 

Ș arătat, printre altele, că actu- 
Ș alele convorbiri sovieto-ameri- 

cane de la Helsinki „au pornit 
$ bine” și s-a declarat „optimist", 
Ș in legătură cu evoluția ulteri- 
Ș oară a tratativelor.
Ș Ministrul de externe beîgigp, 
Ș Pierre Harmel, a subliniat ny- 

cesitatea destinderii între Rst 
și Vest. El a solicitat o pregă- 
tire atentă a conferinței pentru 

$ securitatea europeană. Prcgăti- 
Ș rile pentru aceasta ar urma să 

aibă loc. în opinia vorbitorului 
5 in cursul anului 1970.
Ș Exprimind regretul pentru 
Ș hofărîrea Canadei de a-și rc- 

trage, pînă în toamna anului 
Ș 1970, o parte din trupele sta- 

ționate în Germania occiden- 
$ tală, secretarul britanic pentru 
Ș afacerile externe, Michael Sto
fe wart, a confirmat că brigada 
fe a 6-a britanică, repatriată în 
Ș anul 1968 datorită unor neîn- 
Ș țelegeri cu autoritățile vest-ger- 
fe mane în legătură cu compen- 
Ș sarea cheltuielilor necesitate, 
fe de întreținerea trupelor, va fi

BRUXELLES 5 (Agerpres). 
— Joi s-a deschis la Bruxelles 
sesiunea de iarnă a Consiliu
lui Ministerial al N.A.T.O., la 
care participă miniștrii aface
rilor externe și apărării din 
cele 15 țări membre. Pe ordi-

a

readusă pe teritoriul R.F.G. 
Ministrul de externe al Italiei, 
Aldo Moro s-a declarat de acord 
în principiu, asupra unei confe
rințe privind securitatea euro
peană. Ministrul de externe 
vest-german, Walter Scheel, a 
arătat că. după părerea sa, 
vor trebui înmulțite în acest 
scop contactele bilaterale.

In cuvântul său, ministrul de 
externe francez, Maurice Schu
mann, s-a opus unei abordări 
,. de la bloc la bloc” a proble
mei relațiilor între Est și Vest, 
în acest-sens, el s-a opus cre
ării unui comitet ad-hoc- 
N.A.T.O. pentru relațiile 
Răsăritul. Franța — a 
el — este favorabilă, fără 
cențe și gînduri ascunse, 
unei conferințe care ar grupa 
nu numai țările membre ale 
N.A.T.O. și Tratatului de la 
Varșovia, ci și statele neutre 
și nealiniate. O asemenea con- 

„ ferință va trebui. în viziunea 
guvernului francez, să favori
zeze afirmarea liberă a ‘identi
tăților naționale. Țările inte
resate trebuie să poată parti
cipa în deplină independență, 
a spus vorbitorul. Obiectivul 
Franței este depășirea treptata 
a actualei diviziuni a Europei 
în blocuri. Ministrul francez 
s-a ridicat împotriva respinge
rii propunerii statelor partici
pante la Tratatul dc la Varșovia 
sau a unei acceptări însoțite 
de condiții care ar putea 
interpretate ca un refuz.

NEW YORK 5 (Agerpres). 
Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite a apro
bat raportul Comitetului însăr
cinat cu pregătirea sărbătoririi 
celei de-a 10-a aniversări a 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. Raportul 
prevede, printre altele, ca la 
festivitățile ce vor avea loc în 
curbul sesiunii de anul viitor a 
Adunării Generale a O.N.U. 
să fie invitați reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare din te
ritoriile care se află încă sub 
dominație colonială.

Portugalia și Republica Sud- 
Africană au votat împotriva ra
portului. adoptat cu o majori
tate de 90 de voturi.

--- ★----
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DUMINICA 7 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :

6.05 Concertul dimineții: 
7,00 Radiojurnal: 7,15 Ora 
satului; 7.45 Jocuri moldove
nești: 8,00 Sumarul presei; 
8.10 Ilustrate muzicale; 9,00 
Radiomagazinul femeilor; 9,42 
Soliști și orchestre de pretu
tindeni: 11,05 Poșta radio: 
11,15 întâlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat: 12,00 De toate pentru 
toți: 13.00 Radiojurnal; 13,15 
Unda veselă: 13.45 Sport și 
muzică; 16.00 Cine știe cîș- 
ligă; 16.30 Noutățile săptă- 
mînii — muzică ușoară: 16.45 
Drag mi-e cîntecul si jocul: 
17,05 Caravana fanteziei : 18.00 
Concert de muzică populară: 
18,30 Dezbateri culturale; 
19.00 Gazeta radio; 19,30 Sâp- 
tămîna unui meloman; 20,05 
Tableta de seară; 20,10 Din 
repertoriul lui Fânică Luca: 
20,20 Eminesciana: 20,25 Zece 
melodii preferate: 21.15 Tea
tru scurt. Premieră : „Dialog 
în ajunul procesului" de O. 
Dan6k; 22,00 Radiojurnal:

22.10 Panoramic sportiv: 22,30 
Romanțe; 22,50 Moment poe
tic; 23,00 Revista șlagărelor; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.00. Matineu duminical; 7,45 
Radio publicitate; 8,15 Teatru 
radiofonic pentru copii; 9.12 
Caleidoscop muzical; 10,15 O- 
pera și cele cinci necunoscu
te; 10,40 A 7-a artă: 11,00 
Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Filarmo
nicii „Banatul" din Timișoa
ra; 13.00 Mozaic muzical: 
14,03 Albumul vocilor cele
bre; 14.30 Caruselul melodi
ilor: 15,00 La horă-n sat — 
muzică populară: 15.15 Pa
gini simfonice nemuritoare; 
15,45 Cintece de dragoste: 
16.30 Panoramic opera; 17,00 
Almanah muzical; 18,00 Re
vista literară radio; 18,30 Dra
goste, poveste vecile — pro
gram de romanțe: 18,50 Va
rietăți muzicale; 20,00 Melo
dii de Elly Roman și Gelu 
Solomonescu: 20,30 O istoric 
a muzicii in capodopere co
mentată de George Bălan:
21.10 Muzică de dans; 22,30 
Studioul de poezie; 23,05 Fes
tivalul internațional „Săptă
mânile muzicale vieneze 1969".

BULETINE DE ȘTIRI l 
Programul I : 6,00; 11,00; 17,00; 
20,00; 24,00 ; 2,00; 4,00. Pro
gramul TI : 6,30; 14,00; 23,00; 
0,55.

DUMINICA 7 DECEMBRIE ■
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PETROȘANI — 7 Noiem- ® 
brie: Paria; Republica: Bal- 0 
tagul; PETRILA : Mariana, a- ® 
gent 0555; LONEA — Mine- ® 
rul: Comisarul X și banda ® 
Trei cîini verzi; ANINOASA i r" 
La est de Eden; VULCAN j g 
O chestiune de onoare; LU- ■ 
PENI — Muncitoresc : Pentru ® 
încă puțini dolari; Cultural: g 
Omul care Valorează miliar- | 
de; URICANI i Vremuri mi- ■ 
nunate la Spessart; PARO- J 
ȘENI î Neîmblinzitâ Ange- g 
lica. e

•

LOTO ?
La tragerea Loto din 5 de- g 

cembrie 1969 au fost extrase a 
din âirnă următoarele nu- g 
mere: g

Extragerea I-a : 72 60 54 48 g 
37 2 78 35 45 38 7 3. @

Fond de premii: 520 810 □ 
lei. ■

Extragerea a H-a i 18 6 ffl 
36 41. ■

Fond de premii) 287174 E3 
lei. S

Ieri, temperatura maximă g 
a aerului a înregistrat valori 0 
cuprinse între plus 4 grade ■ 
la Petroșani și plus un grad J 
la Paring. Minima a oscilat g 
între minus 6 grade și, res- S 
pectiv, minus 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE
24 DE ORE j Vreme instabilă g 
cu cerul adoperit. Precipitații ® 
abundente sub formă de J 
ploaie, lapoviță și ninsoare. @
Temperatura in ușoară scă- EJ 
dere. ®

& n ■■■■■■■ Cg ■■■■ a e ■■ bi ■■■■■■■■■■■■ ■
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Un comunicat

al Biroului Politicș I
fe PARIS 5 — Corespondentul 
fe Agerpres, Al. Gheorghiu, tran- 
fe smite : Biroul Politic al P.C.F. 
fe a dat publicității un Comuni- 
> cat în care își reafirmă spriji- 
§ nul pentru revendicările oa- 
fe menilor muncii și ale altor ca
fe tegorii sociale care își apără 
§ condițiile de muncă și de trai 
Ș precum și drepturile. Această 
fe mișcare revendicativă se inani- 
Ș festă atit în sectorul particu- 
fe Iar, cît și în sectorul public 
I

al P C. F

- ---
fe fe fe

$

Austria va relua
negocierile 

cu Piața comună

și naționalizat. Comunicatul 
relevă că nemulțumirea popu
lară, are la bază nerespectarea 
dc către guvern a angajamen
telor asumate în mai-kinie 
1968, cît și refuzul guvernului 
.și patronajului dc a angaja cu 
reprezentanții oamenilor mun
cii negocieri asupra revendi
cărilor esențiale. Guvernul — 
se arată în comunicat — în loc 
să înceapă negocierile prezintă 
nemulțumirea milioanelor* de 
oameni ai muncii ca o acțiune 
de „subversiune”, aruncă vina 
asupra Partidului Comunist și 
amenință cu măsuri de repre
siune.

R- P. CHINEZA: La Tirgul „China 1969“ deschis la 
Kwangchow au fost expuse mașini și utilaje fabricate pen
tru export.

IN CLIȘEU : O linie metalică de precizie pentru nivelare.

A

In Italia continuă marile
Convorbirile 
preliminare 

sovieto-americane
HELSINKI 5 (Agerpres). — 

Vineri, la Helsinki au continuat 
convorbirile preliminare sovie- 
to-amcricane în problema li
mitării cursei înarmărilor stra
tegice.’ Noua întîlnire dintre 
reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A. 
a avut loc la ambasada ameri
cană din capitala finlandeză.

acțiuni
ROMA 5 (Agerpres), — Ma

rile acțiuni greviste ale oameni
lor muncii din Italia, care du
rează de peste trei luni, con
tinuă. La 5 decembrie au de
clarat grevă funcționari din 
administrația de stat, în semn 
de protest împotriva refuzului 
autorităților de a lua în consi
derare, pină la sfîrșitul acestui 
an, majorarea salariilor și re
forma statutului funționarilor

greviste
publici. începind de vineri sa 
află in grevă, parțial și mun
citorii tipografi de la unele 
ziare. Ca urmare a acesteia, 
la 5 decembrie nu au apărut) 
mai multe ziare la Roma. Pen
tru cea de-a doua zi consecutiv, 
băncile din principalele orașe 
ale Italiei se află- închise, ca 
urmare a grevei funcționarilor 
bancari care revendică reînnoi
rea contractelor de muncă.

Pe scurt b Pe scurt
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La Rabat a fost semnat UN 
ACORD INTRE GUVERNELE 
R. P. POLONE ȘI MAROCU
LUI PRIVIND TRANSPORTU
RILE AERIENE.

în baza acestui acord, com
pania aeriană poloneză „LET” 
capătă posibilitatea să organize
ze curse aeriene pînă la 
Casablanca—Dakar.

Alger—

medical 
Denver 

o

La Spitalul centrului 
al Universității din 
(Colorado) a fost realizată 
operație de TRANSPLANT A 
FICATULUI asupra unei fetițe 
în vîrstă de 7 luni. Operația 
a durat 14 ore. Potrivit unui 
comunicat dat publicității de 
către medicii spitalului, starea 
sănătății micuței paciente este 
încă critică. Interesant în acest 
caz este faptul că donatorul a 
fost un cimpanzeu.

Unul dintre tehnicienii de 
la Centrul spatial Houston a 
declarat că ÎN CURSUL AME
RIZĂRII NAVEI SPAȚIALE 
„APOLLO-12” stratul de pro
tecție termică a suferit avarii 
destul de grave. Un examen 
al cabinei în care au revenit 
pe Pămînt astronauții Conrad, 
Bean și Gordon a demonstrat 
că la amerizare o mare parte 
din învelișul de protecție termi
că s-a deteriorat. De asemenea, 
din cauza șocului prea puter
nic, în momentul amerizării, 
o cameră de televiziune s-a 
desprins din suport și l-a rănit 
pe Alan Bean la o arcadă. 
Aceste accidente sînt primele 
care au loc în cadrul progra
mului „Apollo”.

Revista americană „U. S. 
News and World Report” scrie 
că PROBLEMA NR. 1 A CA
PITALEI AMERICANE O CON
STITUIE ASTĂZI CRIMINA
LITATEA. în ultimii 11 ani. 
subliniază revista, criminalita
tea la Washington a crescut 
de cinci ori și a devenit, după 
înseși declarațiile președintelui 
Nixon, „o problemă naționa
lă”.

Capitala americană ocupă 
primul loc în țară în ce pri
vește numărul jafurilor și al 
doilea în ce privește crimele.

ZECI DE MII DE MUNCI
TORI METALURGIȘTI și din 
industria constructoare de ma
șini din Milano au participat 
joi la o demonstrație de soli
daritate cu cei 40 de muncitori 
arestați după demonstrația din 
6 noiembrie a.c., cerind elibe
rarea lor.

SV3
ECONOMIA FEDERALĂ NI- 

GEK1ANĂ este secătuită 
DE RĂZBOI ȘI AMENINȚATA 
DE INFLAȚIE, a declarat Cle
ment Isong, guvernatorul Băn
cii Centrale din Nigeria in 
cadrul unei reuniuni a Came
rei pentru comerț și industrie.

ACADEMIA NAȚIONALA 
DE MEDICINA DIN PARIS 
a acordat premiul său anual 
„Henry Puignet", doctorului 
Vlad Ciinescii din București - 
pentru lucrările sale in do
meniul cardiologiei.

care s-a 
să • esca- 

Dhaulagiri. 
mai înal- 

de- 
mai 
dis- 
ex- 
de 
în 

șase 
mai

In ciuda lipsei de rezultate 
a cercetărilor de pină acum, 

-SUPRAVIEȚUITORII EXPEDI
ȚIEI AUSTRIECE 
încumetat recent 
ladcze creasta 
unul dintre cele
te piscuri himalayene, au 
clarat că speră încă să-și 
găsească în viață tovarășii 
păruți. După cum se știe, 
pediția a fost surprinsă 
furtună pe cînd se afla 
apropierea ultimei cote și 
dintre membrii ei n-au 
putut fi găsiți.

Ca urmare a furtunilor 
bîntuie în Pacific, 
INSULELOR HAWAI 
ABĂTUT VALURI 
DE i: 
mari 
date mai multe șosele din apro
pierea plajelor, iar numeroși 
locuitori au rămas fără adă
post.

care
ASUPRA

S-AU 
ÎNALTE 

J METRI ce au provocat 
inundații. Au fost in un-

|
$ gocierile dintre Austria și Pia- 
Ș ța comună vor fi reluate în 
fe cursul anului viitor. Această 
fe hotărîre a fost luată cu prile- 
Ș jul recentei conferințe la ni- 
fe vel înalt a „celor șase", țiqută 
fe Ia Haga. Problemele concrete 
fe privind aceste negocieri vor fi 
fe stabilite de Consiliul Ministeri- 
Ș al al C.E.E. în zilele de 8 și 9 
fe decembrie.
fe Intre cele două părțiisfe in- 
Ș tenționează încheierea unui 
fe acord comercial preferențial 
Ș în conformitate cu ari. 24 al 
fe G.A.T.T. (Acordul general pen- 
fe tru tarife 
Ș Aceste 
fe furnizate
Ș Austriei. Josef Klaus, cu prilc- 
Ș jul unei conferințe de presă 
Ș ținute la Viana. Potrivit agen- 

țîei France Presse, cancelarul
Ș a menționat că acordul pe 
Ș care Austria îl urmărește-cu 
$ Piața comună va. respecta clau- 
fe zele statutului de neutralitate s§ al Austriei.

VIENA 5 (Agerpres). 4- Ne

și comerț), 
informații au fost 

joi de cancelarul

redacția Șl ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani, str. Republicii or. U0. Tel. 1062, 266 (Centrala cărbunelui).

iW.

Elemente
LOS ANGELES 5 (Agerpres). 

— Procurorul districtual din 
Los Angeles, Aaron Stovitz, a 
anunțat că Charles Mason, de
ținut in prezent pentru, o serie 
de furturi la închisoarea din 
Independence (California), va 
compărea împreună cu alți 
șase membri ai „comunei" de 
hippies care se aulonumea 
„Familia Mason", in fața unei 
Camere de punere sub acu
zație în legătură cu compli
citate la asasinarea actriței 
de cinema Sharon Tate și a 
altor patru persoane aflate in 
vila acesteia de la Bel Air. 
Un mare juriu va stabili, pe 
baza probelor existente la 
dosar, dacă se poate porni pro
cesul penal împotriva celor 
șapte sub acuzația de partici
pare la odiosul asasinat. Pină 
în prezent, trei din membrii

noi in cazul late
grupului de hippies aflat sub 
influența lui Mason au fost 
interogați, urmînd să fie puși 
oficial sub acuzația de asa
sinate. Este vorba de Charles 
Watson, Pjitricia Krenwinkel 
și Linda Kasabian, aflați deja 
sub stare de arest. Se pare că 
cei trei urmează să fie acu
zați și de alte crime comise 
în ultima vreme în împreju
rări similare cu cea de la vila 
Bel Air. In legătură cu aceas
ta, se -anunță că șeriful dis
trictual, Edward Davis, a re
deschis dosarul Marinei Habe, 
o tinără 
cadavru 
de cuțit 
ianuarie
Hollywood.

Joi, „părintele" familiei de

de 17 ani, al cărui 
mutilat cu lovituri 
a fost găsit in luna 
intr-o ripă de lingă

hippies, Charles Mason, a a- 
sislat impasibil la primul in
terogatoriu care i s-a luat la 
închisoarea din Independence. 
El a vorbit despre legăturile 
sale cu un anume Marty Mel
cher, . producător de cinema, 
care locuise in vila Bel Air 
înainte ca aceasta sd fie cum
părată de Sharon Tate și de 
soțul ei. regizorul Roman Po
lonsky. Melcher l-a primit pe 
Mason in fila Bel Air, unde 
acesta venise pentru a-i pro
pune difuzarea unei melodii 
pe care o compusese. Dar 
Melcher nu s-a ținut de pro
misiune. Anchetatorii se în
treabă "dacă asasinatul, comis 
la 9 august nu ar putea fi o 
răzbunare pusă la cale de Ma
son contra lui Melcher și că
ruia i-au căzut victimă noii 
locatari ai vilei.

l

GUVERNUL LIBIEI a cerut 
Ligii Arabe să intervină dc 
urgență pentru a se pune capăt 
actualului conflict armat din
tre Arp’'H Saudită și Repuh’î- 

”......' ' a Yemenului de
cnrul Ligii Arabe 
delegație în capi- 
douâ țări pentru 
fața lorului posâ-

ca Populară 
sud. Libia a 
să trimită o 
talele celor 
a studia la ...... .
bilitățile de reglementare pe cale 
pocniră a diferendului dintre 
cele două țări.

O CĂLDURĂ 
TOARE a cuprins 
centrale ale 
unde mercurul 
a depășit 49 de

înăbuși- 
regiunile 

Mozambicului, 
termometrelor 
grade.

Libanului 
a adresat

la
O 

DE 
cu

Reprezentantul 
Națiunile Unite 
PL1NGERE CONSILIULUI 
SECURITATE în legătură
atacul lansat la 3 decembrie 
împotriva teritoriului libanez 
de forțele israeliene. Reprezen
tantul Libanului nu a cerut 
convocarea Consiliului de Se
curitate.
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