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MITINGUL Șl DEMONSTRAȚIA 
OAMENILOR MUNCII DIN VALEA JIULUI 

CU PRILEJUL ZILEI DE 23 AUGUST

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicu Populare Romîne
București

Jiului a trăit 
sărbători, din 

au îmbrăcat

Din nou Valea 
bucuria marilor 
nou orașele ei 
straie de o deosebită frumusețe. 
Miile de drapele roșii și tricolore 
ce-și unduiau faldurile în adie
rea dimineții, fațadele clădirilor 
înveșmîntate cu panouri mari, 
roșii, cu tablouri ale conducăto
rilor partidului și guvernului, 
vitrinele, ferestrele clădirilor 
împodobite cu migală de artist 
— toate înfățișau prin graiul 
unor minunate imagini entuzias
mul cu care minerii, muncitorii, 
intelectualii, toți cei care mun
cesc în Valea Jiului au așteptat 
dimineața zilei de 23 August, 
cea de a 16-a aniversare a eli
berării patriei de sub jugul fas
cist. Frumusețea orașelor, a car
tierelor sale noi, 
încă din 
neții cu

■ meni ai 
străzile, 
ale pancartelor și lozincilor pur- 

Jfete de cei ce se îndreptau spre 
piața Victoriei din Petroșani, ex
primau cu deosebită putere gîn- 
durile și sentimentele cu eare 
nesfîrșitele coloane tte demon
stranți veneau la marea sărbă
toare : dragostea fierbinte, uni
tatea tor de nezdruncinat în ju
nii ^Partidului Muncitoresc Ro- 
mto și a Comitetului său Cen
tral în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, sub al cărui 
steag de luptă au ieșit biruitori 
în lupta pentru libertate și o

s-a împlinit 
ore ale dimi- 
miilor de oa- 
care inundau

primele
bucuria 
muncii
Inscripțiile panourilor,

Cuvin tarea

veș-viață socialistă, recunoștința veș
nică față de Uniunea Sovietică, 
marea noastră prietenă și elibe
ratoare, voința nețărmurită de 
a apăra și dezvolta cuceririle 
dobîndite în cei 16 ani de la 
eliberare, hotărîrea fermă de a 
întări și mai mult unitatea cu 
țările uriașului lagăr al socia
lismului, cu celelalte popoare în 
lupta nobilă pentru cel mai mă
reț țel al zilelor noastre, apăra
rea cauzei păcii.

Poate niciodată n-au fost atît 
de numeroase ca la această ma
re sărbătoare graficele și panou
rile purtate de demonstranți. 
Prin graiul cifrelor aveai înfăți
șată înaintea ochilor imaginea 
muncii eroice, plină de succese 
depusă de minerii Văii Jiului, 
colectivele întreprinderilor 
șantierelor pentru traducerea în 
viață a obiectivelor planului 
șase ani elaborat de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. Gran
diosul plan dte dezvoltare a eco
nomiei naționale elaborat de 
partid, care deschide poporului 
nostru minunata perspectivă a 
desăvîrșirii construcției socialis
te și a trecerii treptate la înfăp
tuirea. comunismului, a cucerit 
inimile și mințile tuturor celor 
care muncesc, le dă noi forțe 
în munca lor de zi cu zi. Tineri 
și vîrstnici, oameni ai muncii 
din toate ramurile de activitate, 
purtau în inimi mîndria faptu
lui că în numai 16 ani de la e- 
liherare, țara noastră s-a smuls 
péntru totdeauna din crunta

de 
Și

de

tovarășului
Plic Alexandru

Tovarăși,
Cu prilejul zilei de 23 August, 

marea sărbătoare națională a 
poporului nostru, Biroul Comite-' 
tului raional de partid și Comi- 

¿î'^tul executiv al Sfatului popu
lar raional felicită călduros pe 
toți oamenii muncii din Valea 
Jiului și le urează noi succese 
în realizarea mărețelor sarcini 
puse de cel de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn.

Acum 16 ani, la 23 August 
1944, forțele patriotice, organi
zate și conduse de Partidul Co
munist Romîn, au răsturnat o- 
dioasa dictatură militaro-fascis- 
tă, creind premizele instaurării 
regimului democrat-popular.

Actul revoluționar de la 23 
’August 1944 a fost înfăptuit în 
condițiile ofensivei victorioase a 
armatelor sovietice eliberatoare, 
ceea ce a dat posibilitate po
porului nostru să sfărime jugul 
fascist și să se alăture coaliției 
antihitleriste.

Poporul nostru va purta tot
deauna recunoștință 
glorioaselor armate 
care ne-au eliberat țara.

Insurecția armată de la 
August 1944 are o uriașă însem
nătate istorică. Pentru prima 
dată în decursul îndelungatei și 
încercatei sale istorii, poporul 
nostru și-a' cucerit adevărata 
independență națională, și-a luat 
soarta în propriile sale mîini și 
sub conducerea partidului, a 

vieți

fierbinte 
sovietice

23

sub 
trecut la construirea unei 
noi.

Ziua dte 23 August 1944 
semnat pentru toți cei ce 
cesc din patria noastră o 
tură radicală, de la crunta ex
ploatare burghezo-moșierească la 
cele mai depline drepturi și li
bertăți, de la ruină și sărăcie la 
înflorirea fără precedent a eco- 
nomiei naționale și a bunăstării 
poporului.

a în- 
mun- 
coti-

In cei 16 ani care s-au scurs 
de la 23 August 1944 poporul 
nostru a parcurs un drum glo
rios de luptă și victorii. Sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, a Comitetului său 
Central leninist în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, poporul nositru a făurit o 
puternică industrie, o știință și 
cultură înaintată și a obținut 

---------  -------î în transfor- 
agriculturii. 
în revistă

succese hotărîtoare 
marea socialistă a

După ce a trecut 
importantele victorii obținute dle 
poporul nostru în măreața operă 
de construire a socialismului, to
varășul Plic Alexandru a arătat 
în continuare :

Făcînd bilanțul succeselor is
torice obținute în construcția so
cialismului, oamenii muncii din 
patria noastră pășesc cu încre
dere în viitorul pe care și-l fău
resc sub conducerea înțeleaptă a 
partidului.

Mobilizați de mărețul program 
de dezvoltare a economiei națio
nale elaborat de Congresul al 
III-lea al Partidului Muncitoresc 
Romín, oamenii muncii din pa
tria noastră desfășoară o mun
că neobosită pentru creșterea 
producției și productivității mun
cii, îmbunătățirea calității pro
duselor și realizarea de economii 
cîî mai mari la prețul de cost, 
dînd viață planului economic de 
6 ani. In 1965 producția indus
trială a țării noastre va crește 
de 2,1 ori față de 1959, produc
tivitatea muncii cu 60—65 la 
sută, iar prețul dte cost în indus
tria republicană va fi redus cu 
15—16 la sută.

Planul economic de 6 ani pre
vede creșterea cu 40—45 la sută 
a salariului real al oamenilor 
muncii, și construirea de 3 ori 
mai multe locuințe (deát în cei 
6 ani precedenți.

înapoiere în care a fost ținută 
de clasele exploatatoare, deve
nind o patrie înfloritoare, fac
tor activ în lupta pentru pacea 
și progresul omenirii. Sub con
ducerea partidului înaintăm spre 
noi victorii pe drumul larg des
chis de 23 August !

La orele 10 dimineața, piața 
Victoriei din orașul Petroșani, 
străzile învecinate deveniseră 
neîncăpătoare. In față erau ali
niate într-o ordine perfectă, în 
uniformele lor albastre, gărzile 
muncitorești, a căror prezență 
aminteau miilor de participanți 
la miting de eroicele zile ale lui 
August 1944, cînd forțele patrio
tice, împreună cu unitățile ar
matei, cărora li s-au alăturat 
muncitorii din fabrici și uzine, 
masele populare, au înfăptuit 
sub conducerea partidului insu
recția armată, au răsturnat re
gimul de dictatură militaro-fas- 
cistă, pornind la luptă plină de 
jertfe alături de ostașii sovietici1 
eliberatori pentru alungarea o- 
cupanților hitleriști, pentru li
bertatea și independența patriei.

O comandă scurtă, și unită
țile gărzilor muncitorești prezin
tă onorul. Tovarășul Barna Ioan, 
prim-secretar al Comitetului ra
ional de partid, trece în revistă 
unitățile gărzilor muncitorești.

La tribuna oficială urcă tova
rășii Barna Ioan, prim-secretar 
ăl Comitetului raional de partid, 
Plic Alexandru, Neagu Vilhelm, 
Vîjdea Gheorghe, secretari ‘ ai 
Comitetului raional de partid, 
Șulea Gheorghe, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular raional, Momeu Sa- 
moilă, președintele Consiliului 
raional al sindicatelor din Va
lea Jiului, Karda Zoltan, secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Dan Vaier, se
cretar al Comitetului orășenesc 
dte partid Lupeni, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă, con
ducători de întreprinderi și in
stituții, numeroși mineri și mun
citori fruntași.

Răsună solemn Imnul de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
și Imnul Uniunii Sovietice. To
varășul Șulea Gheorghe des
chide mitingul oamenilor mun
cii din Valea Jiului cu prilejul 
sărbătorii zilei de 23 August. In 
fața miilor de participanți a luat 
cuvîntul tovarășul Plic Alexan
dru, secretar al Comitetului ra
ional de partid.
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(Continuare în pag. 4-a)

Dragi tovarăși,
In numele poporului ‘ sovietic Comitetul Central al Partidului . 

Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. vă felicită cordial pe 
dv. și prin dv. clasai muncitoare, țărănimea și intelectualitatea Re
publicii Populare Romîne, cu prilejul celei de-a XVI a aniversări a 
eliberării Romîniel de sub fascism. Intr-o perioadă istorică scurtă 
poporul romín, sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc 
Romín, a reușit să schimbe în mod radical înfățișarea țării saie 
și să obțină succese remarcabile în dezvoltarea economiei și culturii 
socialiste, în întărire* orîndulrii sociale și de stat.

In procesul transformării socialiste a țării a crescut și s-a întărit 
alianța dintre clas* muncitoare și țărănime. Succesele istorice obți
nute de oamenii muncii d’n Romî nia confirmă cu o nouă forță marea 
superioritate a socialismului asupra capitalismului. Poporul romín 
întîmpină sărbătoarea sa națională în condițiile unui puternic avirrt 
politic și în muncă, determinat de hotărîrile celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romín, care a trasat programul 
concret de desăvîrșire a construcției socialismului în> țara sa. Con
gresul a constituit o mărturie strălucită a unității poporului și 
partidului, care în întreaga sa activitate se călăuzește in mod ferm 
după măreața învățătură a marxism leninismului.

Pășind victorios înainte pe calea construcției socialiste, po
porul romín aduce o contribuție demnă la cauza întăririi sistemu
lui socialist mondial, a cărui unitate indestructibilă constituie o 
condiție de cea mai mare importanță pentru independența și dezvol
tarea cu succes a fiecărui stat socialist.

împreună cu celelalte partide comuniste și muncitoreștii din ță
rile socialiste participante la întîlnirea de la București, Partidul 
Muncitoresc Romín a confirmat din nou fidelitatea sa față de prin
cipiile Declarației și Manifestului Păcii, adoptate la Moscova în 
noiembrie 1957.

Toți cei cărora le este scumpă cauza păcii cunosc și apreciază 
lupta activă dusă de Republica Populară Romînă pentru întărirea 
păcii îjitre popoare. Republica Populară Romînă militează neabătut 
pentru rezolvarea prin tratative a principalelor probleme internațio
nale ale timpurilor noastre in inter .-ui întăririi păcii.

Este cunoscut aportul Romîniej la măreața cauză a luptei pen
tru dezarmarea totală și generală, pentru lichidarea cît mai grab
nică a rămășițelor celui de-al doilea război mondial, prin încheie
rea tratatului de pace cu Germania și prin rezolvarea pe această 
bază a problemei Berlinului occidental. Eforturile guvernului Repu
blicii Populare Romîne îndreptate 6pre dezvoltarea colaborării inter- 
balcanice și 
a unei zone 
bucură de o

Oamenii sovietici se bucură din toată inima de realizările po
porului frate romín șl-1 urează noi succese în construirea socialis
mului. Sintem convinși că prietenia de nezdruncinat care leagă po
poarele țărilor noastre va crește și se va întări și pe viitor pe baza 
principiilor internaționalismului socialist.

In ziua memorabilă a celei de-a XVl-a aniversări a eliberării 
Romínlei, vă urăm dv. și întregului popor romin frate succese și 
mai mari în construirea vieții noi și fericite, In lupta pentru întă
rirea păcii.

Să se 
zdruncinat

N.

spre crearea în Balcani și în regiunea Mării Adriatice 
în care să nu existe arme nucleare și rachete se 
largă recunoaștere.

întărească și să înflorească prietenia veșnică și de ne- 
dintre poporul sovietic
S. HRUȘCIOV

Prim-secretar
al Comitetului Central
al Partidului Comunist

al Uniunii Sovietice,
Președintele Consiliului
de Miniștri al U.R.S.S,

și poporul romín !
L. k BREJNEV

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

Aspect de la mitingul oamenilor muncii din Petroșani,
1___«iU. _______ _________________________________*-
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PARTIDULUI
1,214 tone cărbune pe post și au 
realizat o economie de 126.000 
lei. Aceste succese erau oglindite 
de graficul pe care manifestan- 
țîi îl purtau trecînd prin fața tri
bunei. Minerii Hrițcan Vasile, 
Teodorescu Stancu, Ștefan Ni
colae, Nicolae loan, Năsăleanu 
Miron, Rentea Vasile, Gîlcă Ni
colae, sînt fruntași în lupta pen
tru obținerea acestor succese. Ei 
au purtat de asemenea cu mîh- 
drie drapelul roșu de exploatare 
fruntașă pe ramură, cîștigat în 
întrecerea socialistă.

Coloana minerilor din Petrila

Emoționant a fost de 
momentul cînd deasu- 
s-a înălțat un stol de 
s-au rotit fluturînd din

orașului, 
prin fața

In repetate rînduri cuvîntarea 
tovarășului Plic Alexandru a 
fost subliniată de puternice o- 
vații și urale, de lozincile prin 
care participanții la miting își 
exprimau atașamentul față de 
partid, hotărîrea de a traduce cu 
fermitate în viață mărețele sar-

,■

Minerii exploatării renăscute 
lui august
de-al doilea trimestru al acestui 
an, minerii din Vulcan au reali
zat o productivitate de 1,025 
tone pe post față de 0,925 tone 
pe post cît aveau planificat, au 
realizat mai bine de 980.000 lei 
economii prin reducerea procen
tului de cenușă cu 1 la sută față 
de cel admiși, au micșorat consu
mul de material lemnos de la

sub soarele
Ca un fluviu uriaș, coloanele 

oamenilor muncii se revarsă pe 
strada principală a orașului. 
Demonstranții trec 
tribunei cu bucurie și entuziasm, 
exprimîndu-și recunoștința fier
binte pentru viața lor fericită, 
hotărîrea de a păși cu fermitate 
pe calea arătată de partid, la 
înfăptuirea sarcinilor elaborate 

de cel de al IlI-lea Congres al 
P.M.R.

Demonstrează minerii exploa- 
Valea 
entu- 

mi- 
frun- 

Valea

pășesc delegații 
din Vulcan, 
întrecerea pe

Sînt reprezentanții ex-

țărilor carbonifere din 
Jiului. In fruntea coloanei 
ziaste 
nerilor 
tași în 
Jiului.
ploatării renăscute după elibera
rea patriei sub soarele lui 23 
August. Ei au venit la demon
strație cu înaltele distincții pe 
care le-au cîștigat în întrecerea 
socialistă. Cu mîndrie pășesc în 
coloană tehnicianul Farkas Lau- 
rențiu și minerul Hoca Iuliu. Ei 
duc drapelul roșu de exploatare 
fruntașă pe Valea Jiului în în
trecerea socialistă în cinstea zi- 
lțs de 23 August. După ei ur
mează reprezentanții sectorului 
fruntaș în întrecerea socialistă 
pe . Valea Jiului," sectorul II al 
minei Vulcan, deținătorii distinc, 
țiel „Casta de aur a tehnicia
nului". Acest trofeu este purtat 
de tehnicianul Trestian Alexan
dru și minerul Cojocaru Romu- 
lus.

Aceste înalte distincții au fo6t 
acordate colectivului minei Vul- 
cân, pentru succesele obținute în 
lupta pentru cărbune mai mult, 
mai bun și mai ieftin. In cel 

cini ale desăvîrșirii construcției 
socialiste. ~~ 
asemenea 
pra pieții 
porumbei, 
aripi de-asupra mulțimii, luîn- 
du-și apoi zborul, simbolizînd 
năzuința de pace a poporului

4! m. C./1000 tone de cărbune 
la 37 m. c./IOOO tone de cărbu- 
ne. Iată succesele pe care le-au 
raportat minerii vulcăneni cu 
prilejul marii sărbători, succese 
care oglindesc hotărîrea cu care 
ei au pornit la înfăptuirea sar
cinilor stabilite de cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R.
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SIMBOLURI
...Prin fața tribunei au trecut 

coloane nesfîrșite de oameni ai 
muncii. In sunetul vesel al mu
zicii, de tribuna în care erau 
prezenți conducători de partid 
și de stat s-a apropiat carul 
alegoric al Teatrului de stat 
Petroșani. Simbolizînd elibera
rea înfăptuită cu 16 ani în ur
mă, carul alegoric înfățișa căl
dura deosebită cu care a fost 
întâmpinată armata sovietică 
de către întregul nostru popor.

Făcînd o prezentare sugesti
vă, carul alegoric al artiștilor 
simboliza de asemenea renaș
terea teatrului romînesc în a- 
cești ani, eliminarea din teatru 
a ideilor învechite care frînau 
dezvoltarea lui.

----------= ac «a»

nostru, dragostea sa fierbinte de 
viață, de muncă.

După miting a început marea 
demonstrație a oamenilor muncii 
din Valea Jiului cu prilejul lu
minoasei sărbători. Primele prin 
fața tribunei au trecut în pas 
cadențat, ferm, unitățile gărzilor 
muncitorești înarmate, mineri, 
muncitori, tehnicieni în uniforme 
albastre, hotărîți de a apăra cu
ceririle poporului, viața nouă pe 
care ne-o făurim sub steagul 
victorios al marxism-leninismu- 
lui.

ln frunte — 
mTndria colectivului

Cu vii aplauze a fost primită 
coloana minerilor de la Lornea. 
In primele rînduri pășesc frun
tașii — mîndria întregului co
lectiv al minei. Printre ei se află 
Toacă Ștefan, Zorită loan, Nyu- 
laș Toma și alții care în cinstea 
zilei de 23 August au obținut 
succese importante.

Graficul purtat de brațele vîn- 
joase ale minerilor arată că din 
abatajele minei s-a extras în a- 
cest an o importantă cantitate 
de cărbune în plus. Alte cifre de 
pe grafic oglindesc depășirea 
productivității muncii pe întrea
ga exploatare cu 3,9 Ia sută.

Minerii din Lonea privesc cu 
bucurie transformările însemnate 
petrecute în ultimii 16 ani în lo
calitatea lor. Prin grija partidu
lui și guvernului aici au fost 
înălțate cartiere moderne cuprin- 
zînd sute de apartamente confor
tabile. Au fost redeschise minele 
Lonea 1 și II.

Pentru viața lor nouă pe care 
o trăiesc, pentru localitatea lor 
în plină înflorire, minerii de la 
Lonea și-au întărit hotărirea de 
a munci cu tot mai multă însu
flețire pentru traducerea în viață 
a sa vinilor izvorite din docu
mentele celui de-al IH-lea Con
gres al P.M.R.

...Noi coloane de manifes- 
tanți s-au perindat prin fața 
tribunei. In halate albe au tre
cut și lucrătorii Spitalului uni- 
ficat din Petroșani. Coloana 
lor a fost încheiată cu un car 
alegoric ce înfățișa grija ce o 
acordă partidul și statul nostru 
democrat-popular utilării spita
lelor, laboratoarelor, instituții
lor sanitare cu aparatajul cel 
mai modern. El sublinia deose
bita atenție ce se acordă apă
rării sănătății oamenilor mun
cii din raionul nostru.

...Coloana lucrătorilor din 
comerțul de stat a fost des- 
chisă cu carul alegoric al 
O.C.L. Produse Industriale ur. 
mat îndeaproape de cel al

RAPORTAM
Delegații minei Uricani, cea 

mai tînără exploatare a Văii 
Jiului,, creație a regimului de
mocrat-popular, s-au prezentai 
ja demonstrația oamenilor muti
cii din Valea Jiului cu prilejul 
zilei de 23 August cu rezultate 
deosebite în sporirea producției 
de cărbune cocsificabiî, a pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost. Minerii din U- 
ricani au extras de la începutul 
acestui an peste 8.200 tone de 
cărbune cocsificabiî peste plan, 
au obțiunt o productivitate de

...Se apropie de tribună coloa
na minerilor din Petrila care 
poartă în frunte, cu o firească 
mîndrie, un grafic ce oglindește 
succesele obținute în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 23
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In coloana oamenilor muncii din Petrila alături de uniform«, 
de mineri, au apărut și frumoasele costume naționale purtate de 
echipa de dansuri populare a du bului muncitoresc.
August. Productivitatea muncii 
la această mină a sporit în a- 
cest an la 1,123 tone cărbune pe 
post. Prin folosirea rezervelor 
interne și îmbunătățirea calită
ții cărbunelui minerii și tehni
cienii de aici au realizat econo
mii peste plan în valoare de 
420.000 lei.

In rîndurile manifestanților 
petrileni se află minerii din bri-

Reprezentanfii
Mina Lupeni — cea mai mare 

exploatare carboniferă a țării 
noastre. Este una din cele mai 
vechi, dar totodată și cea mai 
tînără dintre minele Văii Jiului. 
Ea este tînără prin mii de tineri 
mineri care formează în prezent 
efectivul exploatării. Iată-i tre
cînd prin fața tribunei. Alături 
de Huda Mihai, Berețki Mihai și 
alții „veterani“ pășesc mîndri 
Sălceanu Petre, Sfitlic loan, 
Ciuciu Andrei, Kovacs Martin, 
mineri din „noua generație“, ti
nerii frontaliști Moraru Valentin 
și Apostol Petre din brigăzile 
fruntașe conduse de Ghioancă 
Sabin și Spînu Petre. Meseria de 
miner, în trecut batjocorită de 
clasele stăpînitoare, este astăzi

I.C.R.A. Aranjate cu gust, 
ambele care au oglindit cu pri
sosință bogăția produselor ,cu 
care sînt inundate magazinele 
industriale și alimentare din 
Valea Jiului. Mărfurile expuse, 
în sortimente variate și culori 
multiple, au oglindit înaltul ni
vel de dezvoltare la care a a- 
juns industria ușoară a patriei 
noastre, creșterea necontenită 
a nivelului de trai a celor ce 
muncesc.

Toate carele alegorice care 
au trecut prin fața tribunei au 
format un singur tot, arătînd 
uriașele prefaceri ce s-au pro
dus în patria noastră în acești 
16 ani, prefaceri la care po
porul nostru nici nu putea visa 
măcar fără acel 23 August 
1944. 
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găzile conduse de Marcu Grigo- 
re, Sidorov Vasile, Bartha Fran, 
cisc, Belu Sabin care și-au înde
plinit și depășit angajamentele 
luate în cinstea lui 23 August.

Defilează apoi prin fața tribu

nei muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de la preparația Petrila. 
Ei au raportat partidului că în 
cinstea celei de-a 16-a aniver
sări a eliberării patriei noastre, 
au făcut economii la prețul de 
cost în valoare de 327.000 lei și 
au depășit planul la brichete, cu 
7,9 la sută. A fost de asemenea 
îmbunătățită simțitor și recupe- 
ra-rea planificată.

„noii generafii“ ' z 
prețuită. Mii de tineri au îmbră
țișat această meserie după 23 
August 1944. Ei sînt demni de 
aceasta, de rolul ce le revine în 
construirea socialismului. Urmînd 
exemplul comuniștilor, tinerii 
mineri din Lupeni au obținut în 
cinstea marii sărbători a elibe
rării patriei succese de seamă. 
Colectivul minei Lupeni, a trimis 
în acest an cocsarilor hunedo- 
reni aproape 10.000 tone de căr
bune cocsificabiî peste plan, a 
realizat 885.000 lei economii la 
prețul de cost, prin sporirea 
randamentelor și reducerea con
sumurilor specifice.

Bucuria vieții noi
Alături de celelalte colective 

din Valea Jiului minierii de la 
Aninoasa s-au prezentat ia de
monstrație mindri de rezultatele 
obținute în munca lor de zi cu 
zi. Graficul purtat de minerul 
Bulgaru Nicolae și muncitorul 
mecanic Andruc Alexandru ilus
tra prin cifre grăitoare aceste 
rezultate. Mineri) aninoseni au 
obținut de la începutul anului e 
conomii ia prețul de cost în va
loare de peste 1.500.000 lei.

Trecînd prin fața tribunei fe
țele minerilor exprimau bucuria 
vieții noi pentru care el mulțu
mesc din suflet partidului. Prin
tre demonstranții de la Aninoa- 
sa se aflau mineri fruntași din 
brigăzile conduse de Mănăllă 
Vasile, Liciu Vaier, Doroghi Flo- 
rian, 
care 
nate 
gust.

Heghed&ș Dănilă și alții 
au obținut succese insem- 
în cinstea zilei de 23 An*
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Constructorii vieții noi
• 381 apartamente predate pe 

șantierul Petroșani.
• 50.000 lei economii pe șan

tierul Lupeni.
• Casa mașinii de extracție — 

Uricani, f unicul arul 4—5 (con
strucție) Lupeni, tabloul de dis
tribuție — Vulcan, podurile bas
cule — Petrila terminate pentru 
exploatări...

...Cu deosebită însuflețire par
ticipă la demonstrație și sărbă
toresc ziua de 23 August, con
structorii din Valea Jiului. In 
fruntea coloanelor care demon
strează sínt purtate pancarte pe 
care sínt scrise rezultatele mun
cii ior în întrecerea socialistă 
desfășurată, ce obiective social- 
culturale și industriale au reali
zat și dat în folosință. Și, cu 
cîiă mîndrie pășesc în coloană 
constructorii Burchiu loan, Nagy 
loan, Manea Florin, Barbu Con
stantin, Valdman Mihai, Straka 
Carol, Székely losif, Tomșa loan, 
Ianoși loan, Paicu loan și mulți 
alții.

Frumoase sînt realizările con
structorilor de pe șantierele de 
|ocuințe și obiective industriale,

'¿obținute în cinstea marii, sărbă
tori. Pe întreaga Vale a Jiului, 
pînă acum au fost predate în 
folosință 467 apartamente noi,

s-au 
trați 
mentare de apă la Lupeni și o 
nouă conductă de aducțiune la 
Jiet; se află în curs de construc. 
ție 9 blocuri noi cu 312 aparta
mente la Lupeni, 8 blocuri cu 
256 apartamente la Petroșani, 5 
blocuri cu 144 apartamente la 
Vulcan, un bloc cu 18 aparta
mente la Paroșeni și două școli 
mari cu cîte 16 săli de clasă la 
Uricani și Petroșani.

Exploatările carbonifere au 
fost dotate și ele cu noi obiec
tive industriale cum sînt casa 
de mașini de extracție, tablouri 
de distribuție, poduri bascule, 
funiculare etc. iar în lunile ur
mătoare vor mai fi terminate 
alte asemenea obiective printre 
care baia minei Vulcan, turnul 
de extracție de Ia Uricani, sta
ții de rambleu hidraulic la VuL 
can și Aninoasa, stații de trans
formatoare la Lonea și Aninoa
sa, iaz de sedimentare la Lu
peni și multe altele.

Constructorii manifestează cu 
entuziasm, hotărîți să obțină pe 
viitor rezultate și mai frumoase 
în munca lor rodnică, dînd oa
menilor muncii noi locuințe, ri- 
dicînd noi obiective industriale, 
pentru înflorirea continuă a vie. 
ții noastre noi.

făcut zeci de mih metri 
tencuieli exterioare, o

♦
De tribună se apropia încet i 

un car alegoric. De jur împre- « 
jur în carul alegoric, actorii 
purtîrid pitoreștile costume na- 

iț ționale din diferite regiuni ale 
4 tării, întruchipînd flăcăi și fete
• cu fețele radiind de bucurie
♦ înfățișează viața plină de bel

șug și bunăstare din țara 
noastră. . i

Carul alegoric a fost urmat ♦ 
de coloana oamenilor de artă t 
din mijlocul căreia în dreptul ț

Î 
«
« 
i
*

♦ «
ț
*
i

tribunei s-.au desprjns actrițele 
Maria Dumitrescu și Ana Cț4- 
da oferind buchete de flori 
conducătorilor de partid și din 
aparatul de stat al raionului 
nostru,

IN CLIȘEU: Cărui alegoric 
al Teatrului de stat din Pe- 
troșani.
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De la demonstrație, în șiruri 
nesfîrșite, oamenii muncii se în
dreptau mai grăbiți ca în alte 
ocazii asemănătoare spre case. 
Peste o oră începeau frumoasele 
întreceri aie celor mai bune for
mații artistice din Valea Jiului 
participante la faza raională a 
concursului cultural-sportiv des
chis cu prilejul sărbătorii națio- 

, nale a poporului romîrf — 23 
August.

Cele două estrade ridicate în 
Piața Victoriei și în cartierul 
Gh. Dimitrov au răsunat de cîn- 
tece și jocuri tinerești începînd 
de la orele 14 și pînă seara tîr- 
_^iu, în prima zi a concursului. 
''In fața juriului și a unui pu- 
blic numeros s-au perindat pe 
estrada din Piața Victoriei for
mațiile artistice ale cluburilor 
din Lonea, Petroșani, Aninoasa 
și cooperativa meșteșugărească 
„Jiul“ din Petroșani. Prin rota
ție, aceleași formații au prezen
tat apoi programe pe estrada 
din cartierul Gh. Dimitrov. Aici, 
deși majoritatea spectatorilor au 
asistat la programe în fața es
tradei, foarte mulți au avut pri

lejul să admire concursul din 
numeroasele balcoane și de la fe
restrele blocurilor din jurul es
tradei.,

Solistele Calica Ion. Florica 
Fodor (Aninoasa), Rozalia Mun- 
teanu, Florica Badea (Lonea) au 
fost răsplătite cu vii aplauze ca 
și dansatorii de la cooperativa 
meșteșugărească ■ „Jiul“ și in
strumentiștii din Uricani. Cele 
mai frumoase puncte din pro
gramele prezentate în prima zi 
a concursului se par a fi cele ale 
brigăzilor artistice de agitație 
din Aninoasa și Lonea. Dar con
cursul a continuat și ieri. Pe cele 
două estrade cît și pe terenul 
de sport din Petroșani, concursul 
cultural-sportiv s-a desfășurat 
din plin ieri de dimineața pînă 
seara.

Mulțumim din inimă 
partidului

Tinerețe, zîmbete, dragoste de 
viață și voie bună se observă 
pe chipurile pionierilor care au 
venit să-și manifeste mulțumirea 
față de părintele lor drag — 
partidul. Cu obrajii îmbujorați 
asemănători culorii roșii a cra
vatelor care le flutură la gît, 
tînăra generație, viitorii con
structori ai comunismului au 
pășit cu mîndrie prin fața tri
bunei.

Numărul celor care învață azi 
în școli, este tot mai mare și el 
va crește an de an. In anii 1960- 
1965 învățămîntul superior va 
pregăti circa 54 mii de absol
venți. Așa cum se arată în Ra
portul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel 
de-al IH-lea Congres al parti
dului, o mare atenție se va da 
pregătirii muncitorilor calificați, 

numărul cadrelor munci- 
ca li fi cate prin școli va 

cu circa 260.000. De ase- 
pentru a creea condiții de 
tot mai favorabile copii-

Astfel 
torești 
crește 
menea 
studiu 
lor oamenilor muncii începînd cu 
acest an s-a introdus gratuita
tea completă a manualelor pen
tru clasele I—VII iar pe viitor 
se prevede extinderea gratuității 
și asupra rechizitelor școlare.

Pentru toate acestea pionierii 
și școlarii trecînd prin fața tri
bunei au ținut să mulțumească 
celor care se îngrijesc ca ei 
poată învăța în condiții atît 
bune.

să 
de

Tinerețe, vigoare, elan
După echipa de fotbal Jiul 

Petroșani prin fața tribunei trec 
în rînduri drepte, în pas viu, 
plin de vigoare și tinerețe spor
tivii din Lupeni. In echipa de 
handbal fete a asociației Voința 
recunoaștem pe fruntașele în 
muncă Nistorescu Maria și Bor- 
bei Amalia. Popicarii, atît oei de 
la Constructorul minier Petro
șani cît și cei de la Minerul Lu
peni au format un singur grup a- 
vînd în frunte pe recordmanul 
lor Albu Zoltan. Sportivii din 
Vulcan sînt reprezentați prin e- 
chipa de fotbal Minerul printre 
care apar „veteranii“ echipei 
Pali, Racolța și Dumitrașcu. Iși 
fac apariția apoi luptătorii de la 
C. S. Jiul Petroșani. Pe pieptul 
unui tînăr plin de sănătate a- 
pare o medalie sclipitoare. Este 
răsplata pentru locul I ocupat 
la faza regională a campionatu
lui republican de lupte de tînărul 
Calonic Geza. Publicul aplaudă

apoi sosirea prin fața tribunei a 
pugiliștilor lupeneni. Cei care 
cunosc rezultatele boxerilor Iu- 
peneni l-au recunoscut în mijlo
cul lor pe tînărul Tucana Dumi
tru învingător prin K.O. în ulti
mul med susținut cu echipa C. S. 
Sibiu. Cei din Lupeni îl cunosc 
însă pe acest tînăr și ca pe un 
priceput sudor de la preparație.

Rînd pe rînd în același pas ti
neresc, plin de elan trec prin 
fața tribunei în rîndurile sporti
vilor tinerii asociației Parîngul 
Lonea, Minerul Petrila, Voința 
Petroșani. Iși fac apoi apariția 
încheind coloana sportivilor ci
cliștii și motocicliștii.

După defilarea oamenilor de 
ordine, participanții la demon
strația oamenilor munaii into
nează împreună cu fanfarele și 
întreaga tribună Internaționala 
după care ia sfîrșit demonstra
ția oamenilor muncii cu prilejul 
zilei eliberării patriei noastre — 
23 August.

T

Dește tot b ucu pie
< Orașul Lupeni a fost gătit în 
? haină de sărbătoare. Panourile 
> fruntașilor mineri, filatori și ai 
? preparației cu numele lui Popa
< loan, Nagy Andrei, Muzsta A- 
5 lexandru, Ghioancă Sabin, Cotroa- 
£ ză loan, Szabo Dominic, Drotzin- 
f ger Andrei, Wilk Emil, Dabu Flo- 
if tian, Văduva Mariana, Mie Ma- 
r ria, Mareș Ana, Bo jinci loan și 1

Mîndri de succesele muncii lor >

...Trec, parcă fără sfîrșit, coloa
nele oamenilor muncii care de
monstrează. In halate albe trece 
personalul medical, medicii Eșanu 
losif, Schelker Eric. Vlad Cons-

Muncitorii și tehnicienii preparatei din Lupeni au obținut a- 
nul acesta succese frumoase: planul de preparare a cărbunilor 
cocsificabiii a fost realizat in proporție de 100,1 la sută, recupe
rarea globală — 75,4 la sută, recuperarea în cărbune special — 
41,6 ia sută, calitatea la cărbunele spălat s-a îmbunătățit cu 0,3 
la sută și au obținut economii în valoare de 120.000 lei.

IN CLIȘEU: Mîndri de realizările lor, preparatorii din Lu
peni manifestează prin fața tribunei, cu graficul succeselor în 
frunte.

tantin. Fihp Nicolae, Martina Os
car, Lăzărescu Octavian, Hogman 
Filomela, lovipale Maria, farmacis
tul Popovici Roman, surorile me
dicale Pîrvulescu Maria, Brătuianu 
Ioana, Zenaida Stan, Török Aneta 
fi mulți alții, urmați de un suges
tiv car alegoric.

...Trec harnicii muncitori din 
transporturile auto : ing. Smărăn- 
descu Valentin, șoferii Șoineanu 
Petre, Roată Vasile, Mihai Nico
lae, Catrina Nicolas, mcșanicit 
Tomescu Oprea, Ciocan Voicu, 
Brînzan loan, Pomană llie, Gheor- 
ghe Alexandru, Olaru Gheorghe și 
alții de la I.U.T.—Livezeni care 
lunar realizează o bună aprovi
zionare a șantierelor transportînd 
Zeci de mii tone de materiale de 
construcții ; au manifestat munci
torii de la I.R.T.A., Erdödi Fran
cise, Hristea Alexandru, Roșoga 
loan, Neațu Gheorghe, Vișan loan, 
Waiss Adolf, Trifan Traian .și alții 
care și-au înscris pe graficul reali
zărilor economii de 532.000 lei, 
depășirea productivității muncii cu 
16,1 la sută, depășirea planului de 
tone-kilometri cu 19,6 la sută etc.

Imbrăcați în frumoasele lor u- 
niforme, muncitorii ceferiști de la 
depoul Petroșani — printre care 
Cătuțoiu loan, Călugăru Alexan
dru, Steț Carol mecanici de loco
motivă, Matei C. fochist, Gyulay 
F.t Aioji Ștefan, Kraus Deztde-

alte sute de nume formează cunu
na de lauri a orașului ce sărbăto
rește 16 ani de la eliberare.

Steaguri roșii și tricolore flutu
ră în adierea vîntului de august. 
Pionierii cu cravate roșii înalță ba
loane multicolore și rid fericiți.

In centrul orașului e o mare 
de oameni, bărbați ți femei, cu 
copii în brațe. Pe stradă din fața, 

/ sfatului popular formația artiști-' 
ț că a clubului central sindical, < 
> prin cint și dans îți țxprimă bu- 
' curia vieții noi, libere, bucuria O- 
$ mului stăpîn pe soarta sa. ,

riu, lăcătuși, Deatcu Dumitru, Jo-; Peste tot bucurie. Artiștii ‘ama-1 
san Adrian șefi de echipe și alții £ tori ¡țm răsplătiți cu ropote de 
poartă cu mîndrie un grafic pe . t u prezenta7ea pr0.
care scrie ca m cinstea acestei J „ .. . > .
au făcut economii de peste un mi-^^lui închinat sărbătorii ehbe- 
hon lei, au mărit productivitatea < rării, 
muncii cu 5,8 la sută, planul 
producție a fost depășit cu 3,3 
sută, iar prețul de cost redus 
2,5 la sută.

Forestierii, stăpînii munților 
pădurilor ca Roba Nicolae șef 
brigadă complexă, Pop Vasile, 
pinar. Pobijan llie maistru gate- ț 
rist, Stoica lsac mecanic de lo- j 
comotivă, Onciu Constantin funicu- ș 
larist, Cocolan Constantin, mais- ’ 
tru vînătoare și mulți alții din co- 
Ioana lucrătorilor silvici poartă cu 

au făcut economii de 1.013.000 lek : mb]eri fil eo„5iructori,!
au mărit productivitatea pe om cu'. . . .
0,140 m.c. lemn pe zi, au depășit muncitori ai preparației Lupém cu 
planul la producția globală și de care se mîndresc tovarășii lor de • 
marfă, au obținut o mai bună va- muncă, sînt tineri dintre care • 
lorificare a materialului lemnos. ' mulți urmează cursurile serale ale \ 

Manifestează cu multă însufleți-j șCOm medii, sînt tineri ce repie- ! 
re muncitorii de la U.R.U.M.P. zintă generația lui August 23. !
care înzestrează minele noastre cu \ lmerarea cuprinde orașul. Fes- \ 
utilaje, mașini și piese de sebirnb j tot se apriml lumini. Locuitorii! 
cei de la S.T.R.A., I.L.L., munci- ■ orașului Lupeni continuă să sârbă- Í 
torii de la preparațiile de cărbune torească cea de-a 16-a aniversare • 
care au făcut economii de 447.000 ’ u eliberării peîriei noastre de sub 
lei, au îmbunătățit recuperarea în ¡j jugul fascist, 
cărbune, au depășit cu 7,9 la sulă :^ 
planul la brichete etc. J

de ) In grădina de vară toate mese- Í 
la < le sînt ocupate. Muzica cîntă, pe- | 
cu Í reebi, perechi dansează. Se dan- i 
si j sează și pe terasa clubului. Aci j 

dansează aceeași tineri care in ț 
producție și-au adus zi cu zf> 
contribuția lor la creșterea pro- ‘ 
ducției de cărbune cocsificabil, la ' 
îmbunătățirea firelor de 
la creșterea recuperării în cărbune 
cocsificabil, la construirea noului 

mîndrie panouri pe care arată că cvartal al orașului Lupeni. Sînt ti-

Șt Í

mătase^

M. LAZUR .
Í

___ ____ <
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Adunări festive consacrate 
zilei de 23 August

In Capitala patriei

Tradiționala paradă militară și marea demonstrație 
a oamenilor muncii in Capitali «rocada odei (ta1* 

16-a aniversări a eliberării Rominiei de sub jugul fascist
Luni seara, la Teatrul de Operă 

;i Balet al R. P. Romîne a avut 
loc adunarea festivă organizată de 
Comitetul orășenesc București al 
P.M.R. și Comitetul executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, con
sacrată celei de-a 16-a aniversări 
a eliberării Rominiei de sub jugul 
fascist.

La adunarea festivă au luat par
te tovarășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, general de 
armată Leontin Sălaj an, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Janoș Faze- 
kaș, Alexandru Bîrlădeanu, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai guvernului 
și ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizațiilor 
de masă, generali și ofițeri supe
riori ai forțelor noastre armate, 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, numeroși frun
tași în producție din întreprinderile 
Capitalei, activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor obștești, 
academicieni și alți oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști ro- 
mîni și corespondenți ai presei 
străine. ,

Au luat parte șefii misiunilor

In paionul nostru
PETROȘANI

In seara premergătoare zilei 
de 23 August, în sala de festi
vități din Petroșani, a avut loc 
adunarea festivă închinată celei 
de-a 16-a aniversări a eliberării 
Rominiei de sub jugul fascist.

Sala devenise neîncăpătoare. 
Sute de mineri, ceferiști, meta- 
Iurgiști, constructori, activiști de 
partid și ai organizațiilor de 
masă, au ținut să participe la 
adunarea festivă închinată isto
ricului eveniment.

Despre a 16-a aniversare a 
eliberării Rominiei de sub jugul 
fascist a vorbit tovarășul Mo- 
meu Samoilă, președintele Con
siliului local al sindicatelor. Cu- 
vîntarea sa a fost deseori subli
niată de aplauzele celor prezenți.

Cu ropote de aplauze și lo
zinci, asistența și-a exprimat 
dragostea nemărginită față de 
eliberatoarea noastră, marea ța
ră a constructorilor comunismu
lui, unitatea de nezdruncinat cu 
țările socialiste, cu partizanii 
păcii din lumea întreagă, hotă- 
rîrea de a-și aduce contribuția 
la traducerea în viață a măre
țelor obiective trasate de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R.

După încheierea adunării fes
tive, brigada artistică de agita-
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Cuvîntarea tovarășului Plic
(Urmare din pag. l-a)

Toate aceste perspective umplu 
de mîndrie și încredere inimile 
oamenilor muncii din patria 
noastră, îi mobilizează la înfăp
tuirea politicii partidului.

. Realizările și perspectivele lu
minoase care stau în fața po
porului nostru contrastează pro
fund cu ceea ce se petrece în ță
rile capitaliste In Statele Unite 
ale Americii, Franța, Germania 
de Vest, Grecia și alte țări ca
pitaliste crește continuu costul 
bunurilor de larg consum, se a- 
dîncește mizeria maselor munci
toare.

Tovarăși,
Oamenii muncii din Valea Jiu

lui sărbătoresc cea de a 16-a a- 
niversare a eliberării patriei 
noastre sub semnul mîndriei 
pentru realizările mărețe obținu
te după 23 August 1944 în mun
ca și viața lor, sub semnul hotă- 
rîrii de a lupta neobosiți pentru 

diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

A fost de față A. I? Eremenko, 
mareșal al Uniunii Sovietice, care 
își petrece concediul de odihnă în 
țara noastră.

A fost intonat Imnul de stat al 
R. P. Romîne.

Adunarea festivă a fost deschi
să de tovarășul Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R.

Despre cea de-a 16-a aniversase 
a eliberării Rominiei de «ub ju* 
gul fascist a vorbit tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Bi
roului Politic al CC. al P.M.R., 
președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rînduri cu puternice aplau
ze. Asistența în picioare a ovați
onat Îndelung pentru Partidul Mun
citoresc Romîn și Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej, pentru noi 
succese în opera de construire a 
socialismului în țara noastră, pen
tru puternicul lagăr socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică, pen
tru pace în întreaga lume.

La sfîrșit a avut loc un bogat 
program artistic.

(Agerpres)

ție a C.C.V.J. a prezentat în fața 
asistenței un frumos program 
artistic.

LUPEN 1
In seara zilei die 22 august, 

în sala Palatului cultural din 
Lupeni, a avut loc adunarea 
festivă închinată celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre de nșub jugul fascist. 
Sute de oameni ai muncii din 
Lupeni aiu participat la această 
sărbătorire. Cuvîntarea a fost as
cultată cu viu interes nu numai 
de cei prezenți în sală. Mii de 
oameni ai muncii din localitate 
au avut prilejul să o asculte la 
difuzoare, deoarece a fost trans
misă prin stația de radioficare.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Brașoveanu 
Victor, președintele comitetului 
sindicatului minei Lupeni. Apoi, 
despre cea de-a 16-a aniversare 
a zilei eliberării, a vorbit tova
rășul Dan Vaier, secretarul co
mitetului de partid al orașului 
Lupeni.

Adunarea festivă a fost urma
tă de un frumos program artis
tic prezentat de formațiile ar
tistice ale clubului central sin
dical Lupeni.

Asemenea adunări festive au 
avut loc și în alte localități din 
Valea Jiului.

traducerea în viață a hotărîrMor 
Congresului al III-lea al parti
dului.

Marea sărbătoare de astăzi a 
fost întîmpinată cu rezultate 
deosebite în producție de către 
oamenii muncii din raion. Con
stituie un succes dleosebit fap
tul că în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 23 August pro
ductivitatea muncii în cadrul 
combinatului carbonifer a cres
cut la 1,010 tone de cărbune pe 
post și că în decurs de 7 luni 
s-au realizat pe raion aproape 
10 milioane lei economii peste 
plan.

Felicităm călduros pe munci
torii, tehnicienii și inginerii de 
la minele Aninoasa și Lupeni, 
de la întreprinderea forestieră 
Petroșani și întreprinderea de 
explorări Lupeni care au reali
zat pînă în prezent între 1 —1,8 
milioane lei economii peste plan !

Felicităm de asemenea, colec
tivele Termocentralei Paroșeni, 
minei Petrila, Depoului C.F.R.

în dimineața zilei de 23 Au
gust a avut loc în piața Stalin din 
Capitală tradiționala paradă mili
tară și marea demonstrație a oa
menilor muncii din București cu 
ocazia celei de a 16-a aniversări a 
eliberării Rominiei de sub jugul 
fascist.

Piața, împodobită sărbătorește 
cu ghirlande de flori și verdeață, 
cu sute de steaguri tricolore și ro
șii, era dominată de marile ta
blouri ale învățătorilor proletaria
tului mondial Marx, Engels, Le- 
nin. Deasupra tribunei centrale sc 
află o mare stemă a Republicii 
Populare Romîne sub care era în
scrisă memorabila dată — 23 Au 
gust. De o parte și de alta a ste
mei — datele festive 1944—1960, 
însoțite de urarea „Trăiască 23 
August, ziua eliberării Rominiei de 
sub jugul fascist“.

în tribune se aflau membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai guver
nului și ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, conducători ai or
ganizațiilor obștești, generali și o- 
fițeri superiori, activi și de rezervă 
ai forțelor noastre armate, foști 
comandanți de mari unități în răz
boiul antifascist, numeroși fruntași 
în muncă din întreprinderile Ca
pitalei, academicieni și alți oameni

L
Sărbătorirea zilei 

de 23 August 
peste hotare

U.R.S.S.

MOSCOVA 24 (Agerpres).
La Moseova, la Leningrad, 

Kiev și în alte orașe ale Uniu
nii Sovietice au avut loc adu
nări și reuniuni festive consa
crate celei de-a 16-a aniversări 
a eliberării Rominiei de sub ju
gul fascist.

La adunarea- festivă din Kiev 
au participat fruntași ai vieții 
publice din capitala Ucrainei. 
Poetul Nicolai Upenik și Vasili 
Preadko, șeful unei brigăzi de 
muncă comunistă de la uzina 
constructoare de mașini unelte, 
au rostit cuvîntări în care au 
salutat pe oamenii muncii, din 
R. P. Romîn ă

R. P. BULGARIA

SOFIA 24 (Agerpres).
Cu prilejul zilei de 23 August 

presa bulgară publică numeroa
se materiale și articole redac
ționale în care subliniază rea
lizările oamenilor muncii din 
Romînia în construcția vieții 
noi, urîndu-le succese și mai 
mari.

Alexandru
Petroșani, I.C.R.T.I., Filaturii 
Lupeni și alte colective care au 
realizat între 250 mii — 1 milion 
lei economii peste plan !

Tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului le urăm noi succese 
în lupta pentru creșterea pro
ducției și productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produse
lor și reducerea prețului de cost, 
astfel ca pe raion să se realizeze 
lunar cel puțin 1 milion 800 
mii — 2 milioane lei economii 
peste plan !

Dorim la fel noi succese în 
munca lor lucrătorilor din învă. 
țămînt, instituțiile sanitare, artă, 
aparatul de stat!

Trăiască 23 August, măreața 
sărbătoare a eliberării patriei 
de sub jugul fascist f

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, inspiratorul și organiza
torul victoriilor noastre!

Trăiască Uniunea Sovietică, e- 
liberatoarea țării noastre I

Trăiască scumpa noastră pa
trie — Republica Populară Ro
mina ! 

de știință, artă și cultură, ziariști 
romîni și corespondenți ai presei 
străine, oaspeți de peste hotare. în 
tribuna rezervată corpului diplo
matic au luat loc șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în piață erau aliniate trupe ale 
forțelor noastre armate.

Cei prezenți au primit cu pu
ternice aplauze, cu aclamații în
delungate pe conducătorii partidu
lui și guvernului.

La ora 8 în tribuna centrală au 
luat loc tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voi
tec, Mihai Dalea, lanoș Fazckăș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Florian Dă- 
r.ălăche.

Sunete prelungi de trompete au 
vestit începerea festivității. într-o 
mașină deschisă sosește în Piața 
Stalin ministrul Forțelor Armate 
ale R.P. Romîne, general de ar
mată Leontin Sălăjan, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. Trupele aliniate în pia
ță prezintă onorul.

RAME EXTERN
Comunicatul agenției IASS ■

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Comunicatul agenției TASS :

După cum s-a mai anunțat la 
21 august 1960, la Moscova au 
fost aduse vietățile care pentru 
prima oară în istorie s-au îna
poiat pe părnînt din spațiul 
cosmic.

După cum s-a mai anunțat; 
la bordul celei de a doua nave 
cosmice satelit sovietice au -fost 
trimiși cîinii Strelka și Belka. 
In afară de aceștia pentru stu
dierea efectului radiației și a 
condițiilor zborului cosmic, la 
bordul navei s-au aflat și alte 
vietăți — 40 șoareci, doi șobo
lani, insecte, precum și plante, 
semințe dle graminee și cîteva 
microorganisme.

In cabina navei satelit au e- 
fectuat zborul 13 șoareci albi de 
laborator și 15 șoareci negri, 
precum și doi șobolani albi. In 
containerul catapultat, în afară 
de Belka și Strelka s-au aflat 
6 șoareci albi și 6 negri, insecte 

drozefile în 15 eprubete, 
planta „Chorella“ în 8 ampule 
conținînd un mediu nutritiv li
chid, micelii — actionomicete în 
14 ampule, semințe de porumb 
de diferite varietăți, de grîu, de 
mazăre, ceapă și „Nigella“.

In afară de acestea în contai
ner s-au plasat mici lambouri 
de piele de om și de iepure de 
casă în două ampule, celule can
ceroase de hali în 6 ampule, 
microbi: bacilul coli „GK-12" 
în 11 ampule, bacilul coli „5“, 
în 6 ampule, bacilul coli de ti
pul „Aerogenes“ în 4 ampule, 
o enzimă de fermentație butirică 
în două ampule, stafilococi în 
două ampule, acid desoxinucleic 
în 6- ampule, baeteriofagul 
„T 2“ în 3 ampule și bacterio- 
fagul 13—21 în 3 ampule.

Pentru efectuarea cercetărilor 
științifice la bordul navei cos
mice a fost instalat următorul 
aparataj: Pentru cercetarea nu
cleelor ușoare și grele în radia
ția cosmică primară; pentru stu
dierea radiației X și radiației 
ultraviolete emise de soare; pen
tru înregistrarea nivelurilor 
(dozelor) de radiație cosmică în 
container pentru vietăți.

Pe bordul navei au fost așe
zate blocuri de emulsie fotogra

Conducătorul parăzii, general lo
cotenent Marcu Stan prezintă ra
portul.

Ministrul Forțelor Armate, în
soțit de comandantul parăzii, trece 
apoi în revistă trupele și le felicită 
călduros cu prilejul celei de a 16-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist. în ■ piață 
răsună puternice urale.

Generalul de armată Leontin Să
lăjan urcă apoi la tribuna oficială 
de unde in numele Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și al guvernului Republicii 
Populare Romîne rostește cuvîntul 
de salut.

Fanfara militară intonează Imnul 
de Stat al R.P. Romîne și se trag 
21 de salve de artilerie în, semn 
de salut pentru marea sărbătoare 
națională a poporului nostru. Se 
aud puternice urale ale ostașilor.

A urmat apoi parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii din 
Capitală. Marea demonstrație de 
23 August din Capitală a arătat 
încă odată cu putere hotărîrea oa
menilor muncii de a îndeplini mă
rețele sarcini trasate de Congresul 
al III-lea al P.M.R., de a apăra 
cuceririle revoluționare ale po
porului muncitor și măreața cauză 
a păcii.

fică nucleară groasă în greutate 
totală de cca. 60 kg. iar în- 
tr-unul din blocurile de emulsie 
fotografică era prevăzută deve
loparea emulsiei direct la bor
dul navei.

Informațiile științifice erau 
memorate și transmise pe pă- 
mînt în urma unei comenzi. In
formațiile memorate se transmi
teau pe părnînt după fiecare re
voluție a navei în jurul pămîn- 
tului, precum Și în preajma a- 
terizării.

In afară dle aceasta, în cursul 
coborîrii cu ajutorul unui sistem 
automat instalat pe bord se 
transmiteau neîntrerupt varia
țiile datelor fiziologice la ani
malele de experiență.

Blocurile de emulsie fotogra
fică și întregul aparataj pentru 
cercetări științifice au fost rea- 
duse pe părnînt la bordul navei?

Sistemul de televiziune insta
lat la bordul navei satelit a fur
nizat multe informații valoroase 
înregistrate sub formă de filme, 
înregistrarea imaginilor era 
sincronizată cu mare precizie cu 
înregistrările informațiilor tele- 
metrice, ceea ce permite să se 
compare observațiile directe a. 
supra animalelor 'cu datele o- 
biective referitoare la variațiile 
funcțiilor lor fiziologice, care au 
fost transmise pe părnînt cu a- 
jutorul sistemului telemetrie.

Calculele suplimentare referi
toare la elementele orbitei eeieî 
de a doua nave satelit sovietice 
au confirmat că zborul acesteia 
a decurs tot timpul pe o orijită 
extrem de apropiată de cea st 
bilită prin calcui.

In cursul coborîrii și după a- 
terizarea navei cosmice, precum 
și a containerului catapultat 
din aceasta, radioemițătoarele 
speciale instalate la Bordul na
vei și în container au emis sem
nale radio. Acest fapt a permis 
să se raporteze neîntrerupt po
ziția navei și a containerului.

Starea tuturor „pasagerilor“ 
navei este bună.

Programul cercetărilor științi
fice și a măsurătorilor a fost 
îndeplinit. In momentul de față 
datele culese sînt în curs de 
prelucrare și studiere multilate
rală.
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