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DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII

I
 Mitingul

Dinspre răsărit s-au 
rile. Deși soarele sta 
cuns după perdeaua ceții, el se 
simțea pretutindeni. Soare mult

era in inimile miilor de Oameni 
ai muncii care se îndreptau încă 
de dimineață spre locul unde 
urma să aibă loc mitingul, spre 
Piața Victoriei. La mitingul care 
a avut loc cu prilejul celei de 
a XV 111-a aniversări a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist 
au venit mii și mii de oameni 
ai rriimcii din întreaga Vale a 
JiultĂ-

$ EraîP^de față reprezentanți ai 
!< minerilor din Aninoasa, ai ace

lora care au obținut drapelul de 
fruntași în 'întrecerea socialistă 
desfășurată în cinstea acestui c- 
veniment. N-au lipsit nici repre
zentanții noului oraș minier U~ 
ricani, fiii și nepoții greviștilor 
de la Lupeni, din august 1929. 
ai foștilor șomeri de la Vulcan 

? și Lonea, harnicii mineri din Pe' 
? trila, constructorii, ceferiștii, ca- 
’ drele didactice și alți oameni a: 
< muncii care in cei 18 ani au 
t pus umărul la transformarea 
IVăii fiului intr-o Vale a feri 

arii.

Mitingul nu a început incă, dar 
Piața Victoriei devenise 
pătoare. Purtînd drapele, 
ce
ale

< te, 
I pe

neîncă- 
grafice. 

tablouri
pancar

oglindeau hărnicia, 
conducătorilor iubiți, 
mii de oameni ai muncii de 
Valea noastră ascultau acor- 5 durile sărbătorești ale fanfare 

X-tribună au luat loc tova
rășii Lazăr David, prim-secretar

Cuvîntarea
Lazăr

Tovarăși,
Astăzi, poporul nostru săr

bătorește cea de-a 18-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist, ziua de 23 
August — cea mai mare săr
bătoare națională a sa. „Cu 
cit trec anii și înaintăm mai 
mult pe drumul luminos al 
socialismului — arată tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— cu atît mai puternic apare 
însemnătatea acestui măreț e- 
veniment în schimbarea des
tinelor poporului nostru, al în
tregului curs al istoriei Româ
niei".

Intr-adevăr, ca urmare a e- 
liberării patriei noastre de 
sub jugul fascist, a dobîndirii 
pentru prima dată a adevă
ratei independențe naționale, 
poporul nostru a obținut și 
obține an de an, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, 
victorii tot mai mari în con
strucția vieții sale fericite. 
Mărețul eveniment de la 23 
August 1944, a făcut posibil 
ca într-un timp scurt masele 
muncitoare din tara noastră 
să măture de pe arena istoriei 
moșierimea și burghezia, să 
abolească monarhia, să lichi
deze exploatarea omului de 
către om și să transforme din 
temelii întreaga viață politi
că, economică și culturală a 
țării pentru a ajunge în pre
zent în etapa desăvîrșirii con
strucției socialismului.
-^Insurecția armată de la 23 
August 1944, înfăptuită sub 
conducerea Partidului Comu
nist Romîn de către forțele 
patriotice, antifasciste și de
mocratice din țara noastră, în

din Piața Victoriei 
ivit z°~ 
încă as-

al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Negruț Cle
ment, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani. 
Blaj Traian, președintele Comi
tetului executiv ,al Statului popu
lar al orașului Petroșani, Mo
nt eu Samoilă, Sruder Wiliam, 
Gbinea loan, Citană Vasiie. 
membri ai Biroului Comitetului 
orășenesc de partid, Gaș- 
par Ana, ■ Copstantinescu Ilie, 
Mirza loan, membri su- 
pleanți ai Biroului Comitetu
lui orășenesc de partid. pio
nieri. Fanfara intonează imnu
rile de ■ stat ale Republicii 
Populare Romine și Uniunii So
vietice. Tovarășul Blaj Traian 
deschide mitingul dind cuv intui 
tovarășului Lagăr David, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid.

Cuvîntarea tovarășului Lazăr 
David este adeseori întreruptă 
de lozinci strigate de mii de oa
meni ai muncii. Se ovaționează 
îndelung pentru prietenia cu 
U.R.S.S. pentru Partidul Munci
toresc Romîn și Comitetul său 
Central in frunte cu tovarășul 
Gbeorgbe Gbeorgbiu-Dej. Se 
strigă lozincile August — li
bertate ne~a adus", „Vom mun
ci si vom lupta, pacea o vom 
apăra", „Cinste lor, cinste lor, 
minețiloP' Și altele.

Mitingul se apropie de sfîrșit. 
Spre înălțimi își iau zborul sute 
de porumbei, simbol al păcii și 
prieteniei între popoare.

După încheierea mitingului ur- j 
mează demonstrația oamenilor ? 
muncii din Valea Jiului. ț

tovarășului 
David
condițiile ofensivei victorioase 
a armatelor sovietice elibera
toare, a salvat poporul nostru 
de la o catastrofă națională 
și a dat totodată o lovitură 
puternică mașinii de război a 
Germaniei hitleriste, grăbind 
distrugerea ei.

Relevind succesele obținute
(Continuare în pag. 4-a)

Un decor minunat: O mare de oameni, de drapele și flori 
din Petroșani în tint.pul mitin gului închinat marii sărbători.

Dejinatorii drapelului roșu 
de fruntaș pe bazin

Brigadierii Cristea Aurel. Bojte Adalbert și David Ioan au 
făcut parte din delegația minerilor din Aninoasa venită la de
monstrația din ziua de 23 Aug ust de Ia Petroșani.

Fotoreporterul nostru i-a surprins pe cei trei fruntași în 
timp ce discutau despre realizările obținute de brigăzile lor.

Cinstea de a desch'de demons
trația oamenilor muncii din Valea 
Jiului a revenit colectivului mi
nei Aninoasa. Delegația mineri - 
ion aninoseni poartă drapelul de 
mină fruntașă pe bazin cî’tigat 
în întrecerea în cinstea zilei de 
23 August. De la începutul anu

Deiiiliitull noii mine
Deschiderea minei Dîlja ia o 

amploare tot mai mare. In sub
teran lucrările de deschidere se 
desfășoară într-un ritm susținut. 
Pînă în prezent minerii de aici 
au săpat peste 1200 m.l. în ga
leria direcțională de coastă, ob - 
ținînd însemnate economii la pre
țul de cost.

Trecînd prin fața tribunei, mi
cul colectiv al minei Dîlja purta 
în frunte drapelul roșu de sector 
fruntaș pe bazin la lucrările de 
investiții dștigat în întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 23 Au
gust. 

& 7

lui și penă în prezent colectivul 
minei Aninoasa a extras peste 
plan mai mult de 17.000 tone 
de cărbune energetic, cantitate 
obținută pe seama creșterii ran
damentului mediu la 1,250 tone 
cărbune pe post. De asemenea, 
prin reducerea prețului de cost, 
minerii de aici au realizat eco
nomii suplimentare în valoare de 
281.000 lei.

Carul alegoric cu care minerii 
din Aninoasa s-au prezentat la 
demonstrația de 23 August în
fățișează activitatea dintr-un aba
taj unde munca este ușurată prin 
folosirea utilajelor moderne.

împreună, așa cum muncesc în 
adîncuri. au pășit plini de entu
ziasm prin fața tribunei minerii 
șefi de brigadă Ianc Victor, Da
vid Ioan, Matei Ioan, Berei Dio- 
nisie, Pricop Gheorghe și ceilalți 
membri ai delegației.

— iată aspectul Pieții Victoriei

Coloana minerilor 
din Lonea

Crainicii stației de radioficare 
anunță : Spre tribună se îndreap
tă coloana minerilor de la Lonea. 
In primele rinduri pășesc fruntașii 

tnîndria întregului colectiv al 
minei. Printre ei se află Crețu 
Gheorghe, Solovan loan, Pășcălău 
Ioan, Petrie Simion, Danciu Moi
se care în cinstea zilei de 23 Au
gust au obținut succese importan
te în muncă. Graficul purtat de 
brațele vînjoase ale minerilor a~ 
tată că din abatajele minei s-au 
extras in acest an aproape 12.000 
tone de cărbune peste sarcinile 
de plan, s-a depășit productivita
tea muncii pe întreaga exploatare 
cu 4,2 la sută, s-au obținut econo
mii la prețul de cost 554.000 lei.

Minerii din Lonea privesc cu 
bucurie transformările însemnate 
petrecute în ultimii 18 ani în lo
calitatea lor. Prin grija partidului 
și guvernului aici au fost înălțate 
cartiere moderne cuprinzînd sute 
de apartamente. Au fost redes
chise minele Lonea I și II. Pen
tru viața lor nouă pe care o tră
iesc, minerii de ia Lonea 
și-au manifestat hotărîrea de a 
munci cu tot mai multă însufle
țire pentru traducerea în viață a 
sarcinilor izvorîte din documente
le celui de-al III-lea Congres 
al partidului.

Maiștrii randamentelor 
înalte

In rînduri compacte trec prin 
fața tribunei delegații minei Uri- 
cani, cea mai tînără exploatare 
a Văii Jiului, creație a regimului 
democrat-popular. Minerii din Uri- 
cani au extras de la începutul acestui 
an peste 14.600 tone de cărbune 
cocsificabil în plus — mai mult 
de jumătate din angajamentul a- 
nual — au realizat o productivi
tate medie de 1,350 tone de căr
bune pe post și au obținut eco
nomii peste plan de aproape 
400.000 lei. Aceste succese sînt 
înscrise cu litere mari pe graficul' 
pe care manifestanții îl poartă 
trecînd prin fața tribunei. Minerii 
din brigăzile conduse de Cîrciu- 
maru Victor, Nicolae loan, Rudic 
Constantin, Năsăleanu Miron, Po
loboc Constantin, Hrițcan Vasiie 
sînt fruntași în lupta pentru ob
ținerea acestor succese. Colectivul 
minei Uricani este evidențiat pe 
țară în ramura cărbunelui brun.

Hotărîți să obțină 
noi succese

Un car alegoric pe frontispiciul 
căruia se află un panou înfățișînd 
cea mai înaltă distincție a pa
triei : Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa I-a. Acest 
car deschide coloana minerilor de 
la Lupeni — cea mai mare ex
ploatare de cărbune cocsificabil 
din țară. Carul alegoric în
fățișează gradul înalt de mecani
zare cu care a fost înzestrată a- 
ceastă mină în anii puterii popu
lare. Graficul exploatării purtat de 
maiștrii mineri Drîmboreanu Pa
vel și Gozman Iacob oglindește 
succesele colectivului în cinstea 
măreței sărbători : 17.000 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan, 
un randament mediu de 1,065 to
ne de cărbune pe post, 750.000 
lei economii la prețul de cost.

Demonstrînd prin fața tribunei, 
minerii din Lupeni și-au exprimat 
dragostea față de partid, hotărî-

(Continuare în pag. 2-a)



Entuziasm, încredere in viitor, Mărire nestrămutată
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Hofârîti sâ obfinâ noi succese Constructorii orașelor noastre LUCRATORII CAILOR FERATE
(Urmare din pag. l-a) uzină fruntașă pe 

în întrecerea socia-
rea de a îndeplini cu cinste mă
rețele sarcini trasate minerilor de 
către Congresul al III-lea al 
P.M.R.

In aceeași coloană cu minerii 
au pășit și muncitorii preparației 
din Lupeni — distinși cu drape-

Iul roșu de 
Valea Jiului 
listă în cinstea zilei de 23 August.
Ei au raportat prin cifrele expre 
sive ale graficelor că în acest an 
au livrat cocsarilor cu 4,5 la sută 
mai mult cărbune cocsificabil și 
au îmbunătățit recuperarea cu 0,8 
la sută

Cu vii aplauze este 
primită coloana munci
torilor constructori din 
Valea Jiului. Precedați 
de trei care alegorice 
înfățișînd aspecte din 
munca lor, sute de zi
dari, zugravi, parchetari, 
betoniști, mozaicari, ins
talatori trec prin fața 
tribunei. Ei smt mindr. 
de succesele obținute in 
cinstea marii sărbători : 
cca. 300 apartamente, o 
școală cu 16 săli de 
clasă și un grup de labo
ratoare predate. Totodată 
sînt hotărîți să termine 
pină la sfirșitul anului 
planul de a preda cele 
1224 apartamente și să 
execute încă 145 apar
tamente peste plan.

...7700 apartamente 
blocuri șî pavilioane, 
cămine muncitorește
5000 locuri, 6 cantine, 7

iu
12
cu

cinematografe și cluburi, 
un institut de mine, 
școală profesională la 
Lupeni, două fabrici de 
piine, 46 magazine noi, 
4 școli cu cîte 16 săli 
de clasă, piețe, fabrici 
de gheață, construcția 
rașuiui nou Uricani 
reconstrucția socialistă 
altor localități, sute 
kilometri de drumuri : 
faltate — iată cîteva < 
însemnatele lucrări 
lizate de harnicii construc
tori din Valea Jiului.

Cartierul nou Livezeni, 
blocul D cu 90 aparta
mente din Lupeni, sau 
zidirea blocurilor noi 
din Petrila — înfățișate 
pe carele alegorice — 
vorbesc despre strădani
ile constructorilor de a 
da în folosință cît mai 
multe locuințe bune, ief- ‘ 
tine și confortabile mi
nerilor din Valea Jiului.

„LUPENI 1 9 2 9"

o-
ȘI
3 

de 
as
ci in 

rea-

izvorî t 
conștiința datoriei 

a realizărilor 
în întrecerea 

manifestează 
depoului • dc 
stației, revi- 

secției 
care zi

In frumoasele lor uni
forme, trec prin fața tri
bunei harnicii ceferiști — 
cei care deservesc arte
rele de oțel ale patriei. 
In rînduri strînse, cu un 
optimism sănătos, 
din
împlinite, 
dobîndite 
socialistă, 
colectivele 
locomotive,
ziei de vagoane, 
L-5 — oameni 
și noapte sint la posturi 
asigurînd buna desfășu
rare a transportului fero
viar. Printre ei sînt 
muncitori și tehnicieni de 
nădejde ca Radulescu 
Ștefan. Gigmeia Iosif, 
Costăchel Gheorghe, Vi- 
șan Nicolae, Buza Pe
tru, Marcu Aurel, S.let 
Carol, Călugăru Alexan
dru, Dragu Cornel, Lăcă- 
tușu Constantin, Cilacu 
Sever, Oprea Ioachim și 
mulți alții.

In cursul acestui an, 
colectivul Depoului
C.F.R. Petroșani a trans
portat 1310 trenuri cu un 
plus de tonaj de 195.000 
tone mărfuri. Pentru a 
transporta acest suprato- 
naj, ar fi fost necesare 
85 trenuri de marfă pe 
distanța Petroșani — Si- 
meria și retur. In numai 
două decade din luna au
gust au fost expediate 50 
trenuri, avînd un tonai 
sporit de 6616 tone măr
furi. Paralel cu aceasta, 
în cursul anului au fost 
economisite 
combustibil
— cu care 
porta sute 
de tren in

Printre .echipele de lo
comotivă care s-au evi
dențiat în întrecerea so
cialistă se numiră cele 
conduse de mecanici. 
Marcu Aurei. Dascăiu 
loan, Rusu 2ctru, Bo- 
zero Ferdinand și lanoși 
Carol.

5400 tone 
convențional 

se pot trans- 
de garnituri 
plus.

Demonstrează minerii din Lupeni.

Mîndri de realizările obținute
...Se apropie de tribună coloa

na minerilor din Petrila. Din
au

peste preve-
12.000 tone

de neuitat și odată 
pornite din toată

din 
abatajele acestei exploatări 
fost extrase 
derile planului 
de cărbune. Productivitatea muncii 
a sporit în acest an la 1,256 tone 
de cărbune ne post. Prin folosirea 
rezervelor interne și îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras, minerii 
petrileni au realizat economii peste 
plan în valoare de aproape 1 mi
lion de lei. Graficul sectorului 
III arată că acest sector 
tuat in fruntea întrecerii 
ploatare în cinstea zilei 
August avînd o depășire 
nului de producție de

si-s-a
pe ex- 
de 23 
a pla- 

aproape

10.000 tone de cărbune, a pro
ductivității muncii planificată 
cu 12 la sută.

In rîndurile manifestanților pe- 
trileni se află minerii din brigă
zile conduse de Cișlaru loan, 
Bartok Iosif, Cucoș Gheorghe. 
Firoiu Ioan care și-au îndeplinit 
și depășit angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August.

Trec apoi prin fața tribunei 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
preparației Petrila. Ei raportează 
partidului că în cinstea celei de-a 
18-a aniversări a eliberării patri
ei noastre au făcut economii la 
prețul de cost în valoare de a- 
proape 1 milion lei și au depășit 
planul la brichete cu 3,9 la

Un moment emoționant, 
’cu el ropote de aplauze 
inima. F greu de descris tot ce inima și min
gea au cuprins in acele clipe. Oamenii au ră
mas Ia început surprinși. In coloana mineri
lor din Lupeni pe o pancartă mare scria „Lu
peni 1929“. Ce caută anul 1929 alături de 
1962 ? Și totuși merg alături. 1929—1962.
Două date 
bucurie și 
torească a 
mizeriei și 
patronilor au curmat viața in plină floare a 
celor mai buni mineri din Lupeni. Trecutul 
șl prezentul, față in față. Trecutul este evo
cat de talentații cineaști ai studioului cine
matografic „București" care lucrează la tur
narea filmului ..Lupeni 1929“.

1929 
merg alături, 

puse față în față: 1962 plin de 
fericire, îmbrăcat în haină sărbă- 
realizărilor. 1929 anul negru al 
suferinței, anul în care gloanțele

Alături de cei 1.000

sută.
emblemă purtată cu 

sute de studenți. Ei

Minepii Vulcanului renăscut
Minerii 

întîmpinat 
gust cu 
cameră și

din
ziua 

succese.
frontale

Vulcan 
de 
Din

au

au
23 Au- 
abatajele 

extras, în

lunii

Mefa'urgiștii
de la U.R.U.M.P

i
i
i

impunător înain- 
alegoric al meta-

♦ încet și 
ț tează carul
♦ lurgiștilor de la U.R.U.M.P.
♦ Pe el se află o mare varie-
♦ tate de prGduse : roți din- 
? țațe, pinioane, piese de pom- 
£ pe, ventilatoare, crațere etc. 
î fabricate pentru nevoile ex-
♦ ploa țărilor miniere. In urma 
iț carului, sute de strungari,

forjori, turnători, lăcătuși, 
sudori și mecanici manifes
tează cu entuziasm pentru 
viața nouă pe care e trăiesc, 
pentru pace și bunăstare.

In anul acesta, metalnr- 
giștii au produs peste plan 
peste 12 tone de diferite u- 

piese de 
tuburi de 
o însem- 

stîlpi me-

* 
i 
i
ț 
i
i 
i
i
i 
i 
i

»
♦
i

♦
♦
♦
♦

♦
♦

tilaje, 130 tone 
schimb, 300 m. I. 
rambleu și aeraj, 
nată cantitate de 
taliei tubular! pentru arma
rea abatajelor cameră, ex
pediind minelor cantități 
sporite de cărucioare de 
transportat lemn, aparate 
pentru captarea prafului la 
perforarea găurilor de mină. 
In această perioadă, meta- 
lurglștii de la U.R.U.M.P. au 
depășit planul producției 
globale cu 13.80 la sută iar 
planul producției marfă cu 
13.18 la sută, au, sporit pro
ductivitatea muncii cu 11 la 
sută și au redus prețul de 
cost cu 2.35 la sută, aducîn- 
du-și astfel contribuția la 
continua dezvoltare a Văii
Jiului.

ț
♦ 
«
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ț
i
♦
*
i 
i 
i

ț 
i 
i
i
i 
ț 
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i
« 
i 
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primele două decade ale 
curente, aproape 1000 tone de 
cărbune peste plan, producția dată 
avînd un conținut de cenușă cu 
peste 1 la sută mai mic decît cel 
admis.

In carul alegoric, cu care mi
nerii vulcăneni s-au prezentat la 
demonstrația de 23 August, se gă
seau mineri din brigada lui Vass 
Martin. Cu ajutorul unei mașini 
de încărcat ei au realizat într-o 
galerie dublă o avansare lunară 
de peste 150 m.l.

l.M.P. O 
mîndrie de 
au pășit prin fața tribunei cu în
credere în viitorul luminos care-i 
așteaptă, mulțumind partidului 
pentru minunatele condiții de în
vățătură și viață care le-au fost 
create. Mulți din cei care pășesc 
azi în rîndurile studenților au fost 
ieri muncitori mineri, electricieni, 
mecanici. Pe piepturile multora 
dintre ei strălucesc distincții și 
medalii mărturie a priceperii și 
hărniciei cu care au muncit în 
producție. Mîine ei vor deveni 
ingineri și alături de ceilalți 1000 
de ingineri pe care i-a dat insti
tutul de la înființarea sa își vor 
îndeplini cu cinste sarcinile ce le 
revin la locurile de muncă.

Ei au pășit în 
fața tribunei 
cot la cot, 
braț la braț, a- 
lături de har
nicii mineri din 
Lupeni.

Ia manifestație, energeticienii din Paroșeni 
s au prezentat cu un frumos car alegoric în- 
iățișînd harta patriei pe care se aprindeau 
luminițe semnaiind centralele electrice ale 
țării.
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astre generații care, alături de 8 
mineri, constructori și alți oame
ni ai muncii cu tîmplele ninse, d 
pășesc cu mîndrie și hotărîre 8 
spre viitorul însorit al patriei, pe 8 
calea arătată de partid. Această a 
hotărîre se poate citi pe fața 
tînărului miner aninosean Sas 
Tudor, șeful unei brigăzi de 
frunte care și~a întrecut sarci
nile de plan de la începutul a- 
nului, cu 500 tone de cărbune : 
pe fețele tinerilor Meiuș Emr 
lian tehnician la Lupeni sau a 
Zidarului Dodoc Ștefan care îm
preună cu echipe sa aduce o 
contribuție de seamă la constru
irea noilor cartiere ce împînzesc 
azi localitățile noastre.

Pășește in coloană, alături de 
tovarășele ei de muncă șt o 
tînără cu părul bălai. E Wilk 
Crista, bobinatoare la termocen
trala Paroșeni. Ea a împlinit zi~ 
lele trecute ÎS ani. Ochii ei al
baștri, plini de lumină, au privit 

8 pentru prima oară cu ÎS ani in g 
8 urmă. în acele zile cînd deăsu- 3 
8 pra țării noastre a răsărit soa- g 
8 rele libertății. Ea se bucură din g 
8 pZz’w razele acestui soare bi- o 
" •- -- ‘ ■ muncitoare g

8 
8 
8 o o 
8 
8 
8 
o

ă JJ! c f.......... ----- -
studenți ai I.M.P. Ajutați de 
nerii asistenți Tocaci M. Și Sic 2 
__ D ei in rfil
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TÎNĂRA GENERAȚIE
Coloana demonstranților se 

varsă ca un fluviu nesfîrșit.
3 coloană imensă, dinamică, clo- 
o cotitoare de energie și 
g Ziasm, coloana oamenilor muncii 
g din Valea Jiului.
8 In coloane se disting
g vînjoase, fețe zimbitoare — sînt
8 ale reprezentanților tinerei no
stco 000000 co 00 00 00 0000 co 00 00 00 00 00 
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8 nefăcător. Azi e o
8 stimată și o elevă fruntașă -n 
8 a X-a a liceului seral.
8 La fel de mult se bucură de 
8 razele soarelui vieții noastre not 
8 și tinerii Neagu Crăciun, 1 orna 
8 Dumitru și Filimon Ștefan pină 
o acum cîteva săptămîni mineri 
2 sau maiștri mineri. Azi ei pășesc 
o spre porțile științei. Sint viitori

Trec rînduri, rînduri muncitorii, / Cu steagu-n vînt desfășurat...
Sînt steagurile roșii și tricolore, sub faldurile cărora oamenii muncii din Valea Jiului 

obțin izbînzi după izbînzi în bătălia pentru făurirea vieții noi. Marea demonstrație a oame
nilor muncii din Valea Jiului, cu ocazia măreței sărbători a fost deschisă de rîndurile com
pacte ale stegarilor.

nern
can P-, prezenți și ei in coloană, 
împreună cu ceilalți 250 de ti
neri aflați la cursurile de pregă- | 
tire pentru admitere în institut. , 
pășesc cutezători spre viitor.
440404000400040 0000 ooooocococ .
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Entuziasm, Încredere in viitor, hotârlre nestrâmutatâ
de a îndeplini sarcinile trasate de partid

Cu fețele radiind de bucurie
și fericire

In răpăit de tobe și sunet 
de trompete trec prin fața 
tribunei cei mai mici demon
stranți, primăvara vieții noi 
— pionierii. Ei poartă mici

loan și Ștefan Teodor de la 
școala nr. 5. Ei sînt exemple 
de hărnicie și conștiinciozita
te la învățătură și în activita
tea obștească.

♦
l

• ♦

[Freamăt de bucurie
J A fost o zi deosebită, de di-
♦ mineața pînă seara, caracterizată 
î prin veselie și entu&asm gene-
* r/»7 /: _ —:

•
4
f
o
♦

ral, care poate fi trăită numai 
cu prilejul unui eveniment deo
sebit. Și o asemenea zi 
tituit marea sărbătoare, 
care se împlinesc 18 ani 
poporul și-a luat soarta 
priile mîini.

Oamenii au petrecut la 
rile cîmpeneșți, la grid 
vară, la întruniri tovărișe 
unii in căminele lor. Au 
dat sticle, au ciocnit 
au închinat pentru viața 
ricită, pentru viitorul Iun 
pașnic spre care năzuiesc 
hotăriți să pășească

a cons- 
Ztua în 
de cind 
in pro-

♦

Pietrarii
„Exploatarea minieră Băni- 

ța“ — scria pe pancarta mare 
purtată de muncitorii pietrari, 
veniți la manifestație de pe 
plaiurile Băniței.

Harnicul 
trimis 
de

peste plan siderurgiștilor 
Hunedoara, Călan și Re- 
Numai în ultima lună

Mulțumim partidului, părinte drag. Iată cuvintele care au 
izvorît din piepturile celor mai tineri demonstranți — pionie
rii. Iată un grup de trompetiști aflați în fruntea coloanei, 
drapele roșii și tricolore, por
trete, flori precum și pancarte 
din care ies in relief notele 
de 9 și 10 raportind astfel cu 
mindrie despre succesele ob
ținute la învățătură. Pe piep
turile multor pionieri strălu
cesc steluțe roșii — distincție 
pionierească, dovadă a rezul
tatelor bune obținute la în
vățătură și in activitatea pio
nierească.

Printre cei care pășesc cu 
atita încredere prin fața tri
bunei sînt și pionierii Blaha 
Aurelia și Matyaș Veronica 
de la școala nr. 4. David Ani- 
șoara și Mihaly Antoaneta de 

■ la școala nr. 2, Tețu George- 
i Elena, Prejbeanu

pa școaia 
ita, Savin

Ajunși în fața tribunei, pio
nierii flutură drapele și ba
tiste multicolore. Un grup de 
pionieri inminează buchete de 
flori muncitorilor fruntași și 
invitaților aflați in tribună, ca 
semn de recunoștință pentru 
minunatele condiții de învă
țătură și viață create lor.

Cu aceeași voioșie in suflet 
și vioiciune in pași trec prin 
fața tribunei elevii Școlii me
dii mixte din Petroșani. Ei 
sint hotăriți de a nu-și pre
cupeți eforturile pentru a de
veni cadre de nădejde, oameni 
care să-și îndeplinească cu 
cinste sarcinile ce le vor re
veni, așa cum și le 
nesc azi părinții

i serbă- 
ini de 
*ști, sau 
desfun- 
pabarc, 
lor fe- 

luminos și 
și sini 

cu botărire. 
In fiecare localitate minieri, de 
la Uricani și pinâ ia (tâmpa, mii 
de oameni ai muncii, 
ile lor, au asistat la 
artistice prezentate de 
maiori, de fanfare 
pe estradele ridic 
cartiere sau i 
Munții pitore. 
așezările 
sunat de

. de excur
Oamer.

Zi plăcută, 
ticolore de ari 
dat cerul instt 
în plină veseli

miniera 
Cimpa, 

, cu famili- 
i programele 

artiștii a- 
orebestre 

in piețe, 
“z naturii.

'■te
t mijlocul
'i ce imprejmuiesc 

noastre miniere 
cintecele 

ioniști.
T71UTICII
Seara,

ficii

au ră~ 
a a sute

recul oau p
focurile msd- 
care au braz- 

i-au găsit încă

Și
s indepll- 
frații lor.

Tovarășele noastre
In coloane au pășit mîndre, 

tovarășele noastre, surorile, 
soțiile, prietenele noastre. Mîn- 
dria și veselia lor sînt simbo- 
lice. Ele exprimă cinstea șl 

® încrederea de care se bucură 
femeia în zilele noastre. Fie 
că lucrează lingă strung, sau 
lingă mașina de bobinat, fie 
că e medic sau gospodină, ea 
aduce o contribuție prețioasă 
la realizările noastre în fău-

făurireala
noștri, 
bobinatoare

Farkas

FILATURIȘTII

Muncitorii de la Viscoza 
Lupeni au obținut anul acesta 
însemnate succese printre ca
re realizarea integrală, în cin- 

ik stea lui 23 August, a angaja- 
“ mentelor anuale de întrecere, 

îmbunătățirea calității firelor 
și economii la prețul de cost.

Iată, în clișeu, un fragment 
din carul alegoric cu care au 
manifestat filaturiștii de la 
Viscoza Lupeni-,

rirea vieții noi, 
viitorului copiilor

Coroianu Elena, 
la A.C.R.E. Vulcan, 
Ema, tehnician la Viscoza Lu
peni, Meszaros Ioana, briga
dieră la Viscoza, FenyCdi Ol
ga, Koni ska Maria, eleve 
fruntașe, Dana Pantazopol, 
artistă, alături de celelalte 
muncitoare și intelectuale au 
manifestat cu entuziasm pen
tru viața noastră 
fost, de asemenea, 
marea sărbătoare, 
na, Vinga Maria, 
și multe alte gospodine care 
însuflețesc acțiunile de înfru
musețare a localităților Văii 
noastre în plină dezvoltare.

I.I.L. „6 
GUST“ : 
m. p. uși 
restre. 10 
nituri de 
48 bucătării, 77 canapele, 280 
dormeze și somiere, 1500 bu
căți plapume, 1600 tone ma
teriale de construcții, 14 tone 
preparate carne, 24.000 1. si
fon peste plan — iată reali
zările obținute în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 
23 August — cu care s-au pre
zentat la manifestație mun - 
citorii și tehnicienii întreprin
derii de industrie locală dih 
Petroșani. Carul lor alegoric 
Înfățișa un apartament — ca
meră și bucătărie — frumos 
amenajate cu mobilă produsă 
de colectivul întreprinderii.

COMERȚ: 680.000 lei be
neficii și reducerea cheltuie
lilor de circulație cu 195.000 
lei, depășirea planului de des
facere cu 4,63 la sută și mă
rirea productivității muncii cu 
10,64 la sută la O.C.L. Indus
trial; sporirea volumului de 
desfaceri cu 6,8 la sută la 
LC.R.M. — iată realizările ob-

noua. Au 
prezente la 
Hajdu Ele- 
Costea Ana

4

«
♦

colectiv 
anul 

vagoane

de aici 
acesta 

de cal-
a 
zeci 
car 
din 
șița.
de muncă, colectivul carierei 
Bănița și-a depășit planul 
producției globale cu 20 la

din Bani fa
sută, a sporit productivitatea ■ 
muncii cu 16 la sută și a rea
lizat economii de 15.000 lei.

Printre brigăzile de munci
tori pietrari care au adus un 
aport deosebit la obținerea 
acestor succese se numără celei 
conduse de Gheletiuk Alexan
dru, Blaj Constantin, spriji-1 
nite de maiștrii Jitea Vaslle 
și Vladislav Viorel și artificie
rul Scutaru Constantin, care 
se străduiesc să-i ajute în rea
lizarea sarcinilor lor.

*
♦
♦
«

«

Două generații
Artiștii de la Teatrul de stat 

din Petroșani întregesc haina 
sărbătorească a marii sărbă
tori. Ei au pășit prin fața tri
bunei, alături de ceilalți oa
meni ai muncii din Valea Jiu
lui, exprimindu-și bucuria și 
entuziasmul pentru însorita zi 
de August 23. Artiști mai vîrst
nici ca Gheorghe Iordanescu, 
Maria Dumitrescu, poartă cu 
mîndrie înalte distincții pri-

mite ca o încununare a înde
lungatei lor activități artisti
ce. Alături de cei vîrstnici 
s-au încadrat tinerii actori 
loan Tifor, Gheorghe Miclea, 
Al. Codreanu, loan Roxin, 
Cornel Ferat și Georgeta Ni- 
colae, care împărtășind din 
experiența primilor, pășesc si
guri pe drumul afirmării și 
consacrării artistice.

Corpuri oțelite, caractere dtr- ' i 
ze — iată atributele 
întrec în sport. IN 
Handbalistele de la 
Minerul Vulcan.

celor ce se 
CLIȘEU : 
colectivul

SIMBOLURI

AU- 
1640 

și fe-
gar- 

camere

Prin
combinate.

Trece carul alegoric al Teatrului de stat Valea Jiului, sim
bolizînd frăția de arme sovieto-rcmrnă.

graiul cifrelor
ținute de lucrătorii din co
merț care, în frunte cu fru
moasele care alegorice, au 
manifestat plini de însufleți
re prin fața tribunei.

SANITARI: Un car alego
ric înfățișînd o examinare ra- 
diologică și efectuarea de a- 
nalize a precedat coloana 
lucrătorilor sanitari. In anii 
puterii populare, numărul me
dicilor și al locurilor în spi
talele din Valea Jiului a cres
cut de 10 ori. Au fost con
struite noi spitale șl dispen
sare cu staționar în Lupeni și 
Petroșani, Lonea și Uricani, 
s-au deschis maternități și ca
se de nașteri, s-au înființat 
circumscripții sanitare în toa
te localitățile bazinului nos
tru carbonifer.

FORESTIERI: Zgomotul He
răstrăului mecanic și frumosul 
funicular forestier înconjurat 
de brazi au vestit trecerea prin 
fața tribunei a carului alego
ric și colcfanei muncitorilor

forestieri. 
cinstea 

sărbători, 
tierii au

2900 m.. c. bușteni 
lemn de mină ră-

In 
marii 
fores- 

dat
peste plan 
de gater și 
șinos, 882 m. c. bușteni de ga
ter și 320 m. c. bușteni de de- 
rulaj — fag, 350 m. c. lemn de 
construcții rurale, 2750 m. c. 
cherestea de rășinoase și 570 
m. c. cherestea de fag.

SONDORI: Carul alegoric 
al sondorilor înfățișa un grup 
mecanic de foraj în acțiune. 
In urma carului manifestau 
plini de entuziasm și bucuria 
vieții noi muncitorii sondori 
— acești căutători de comori 
ai pămîntului. Printre reali
zările deosebite obținute de ei 
In întrecerea socialistă se nu
mără extinderea largă a fora
jului cu freze avînd dinți re
duși ceea ce duce la crește
rea cu 30—50 la sută a vite
zelor de foraj și reducerea 
cheltuielilor pe metrul liniar 
săpat. Fruntași în aplicarea 
acestei metode noi sînt son
dorii de la sectoarele Livezeni, 
Bărbăteni și Uricani.

In fluviul de steaguri și flori 
ce se revarsă, în fața tribunei 
trec impresionante care alegori
ce — simboluri ale vieții noas
tre noi, ale marilor transformări 
ce au avut loc sub conducerea 
partidului, in cei 18 ani ce au 
trecut de la 23 August 1944.

Coloana minerilor aninoseni 
este deschisă de un car alegoric, 
reprezentând un abataj unde în 
bună măsură munca omului e 
înlocuită cu mașini. Tehnica no
uă, metodele avansate de muncă 
— iată factorii care ușurează 
substanțial munca minerilor, îi 
ajută să obțină realizări sporite 
în lupta pentru mai ■ mult căr
bune. Carul alegoric ajunge in 
fața tribunei. Ca la un semnal 
utilajele din abataj intră în fun
cțiune, producind ttn zgomot spe
cific muncii din abataj. Simultan, 
din carul alegoric își ia zborul 
spre cer un stol de porumbei — 
simbol al păcii, al năzuinței fie~ 
binți care animă munca fiecărui 
miner în abataj — pacea.

In fața tribunei trec și alte 
care alegorice. Unul reprezintă 
un cartier nou, modern, cu zeci 
de blocuri svelte, simbolizează 
cele 11 cartiere noi, cele peste 
7.700 apartamente și celelalte 
construcții social-culturale ridi
cate în anii puterii populare în 
Valea Jiului. Și se construiește 
intens. Acest adevăr este simbo
lizat de un alt car alegoric care 
reprezintă o echipă de zidari 
care ridică zidul unei noi cons
trucții.

Trec, de asemenea, care ale
gorice în coloana lucrătorilor din 
comerțul socialist — reprezentând 
magazinele noastre aprovizionate 
din abundență cu mărfuri ali
mentare și industriale. Ele sim
bolizează viața mereu mai îm
belșugată pe cure o trăiesc oa
menii muncii.

O puternică impresie produce 
carul alegoric al Teatrului de 
stat, simbolizînd prin cei doi 
ostași, romîn și sovietic, îmbră
țișați, frăția de arme dintre po
porul romîn și popoarele sovie
tice, prietenia noastră indestruc
tibilă cu Uniunea Sovietică, ală
turi de care pășim cu încredere 
spre viitorul însorit al patriei.



Ctiviiiiiirea
Lazăr

(Urmare din pag. l-a) 
după eliberarea patriei noas
tre vorbitorul a spus :

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romin, poporul 
nostru harnic și talentat a 
obținut în cei 18 ani care s-au 
scurs de la eliberarea țării 
victorii de însemnătate isto
rică. A fost creată o puterni
că industrie socialistă1 și o a- 
gricultură înfloritoare, știința 
și cultura au devenit un bun 
al maselor. Anul trecut, de 
exemplu, producția industrială 
a țării a depășit de aproape 
5,5 ori nivelul anului 1949, iar 
ritmul de creștere a ei a fost 
de aproape 16 la sută.

Regimul democrat-popular 
nu numai că a asigurat o pu
ternică dezvoltare a vechilor 
centre industriale București, 
Hunedoara, Reșița, Valea Jiu
lui, Ploiești, Brașov și altele, 
dar a ridicat la un înalt nivel 
economic și cultural regiuni 
ea Oltenia, Dobrogea, Bacău 
și altele care în trecut erau 
ținute într-o cruntă înapoiere.

Ca urmare a marilor succese 
obținute în industrializarea 
socialistă a țării, a muncii 
uriașe și neobosite desfășura
tă de partid pentru transfor
marea socialistă a satului, în 
primăvara acestui an poporul 
nostru a sărbătorit o nouă 
victorie istorică în mersul său 
spre un viitor luminos — În
cheierea colectivizării agricul
turii în întreaga țară cu a- 
proape 4 ani mai devreme 
decit prevedeau Directivele 
Congresului al III-lea al parti
dului.

Tovarăși,
Minunatele transformări care 

s-au petrecut în patria noas
tră în anii care s-au scurs de 
la 23 August 1944 se pot ve
dea la tot pasul și pe plaiurile 
regiunii Hunedoara, ale Văii 
Jiului. Combinatul siderurgic 
din Hunedoara este astăzi ini
ma de oțel h patriei, iar Valea 
Jiului principală’ furnizoare 
de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic a țării. Siderurgiștii 
hunedoreni au produs în anul 
1961 în numai 61 de zile o 
cantitate de fontă egală cu 
cea produsă în tot anul 1938 
în întreaga țară. Că urmare a 
dotării minelor cu utilaje de 
mare randament, a dezvoltării 
lor și a aplicării unor metode 
avansate de muncă, minerii 
din Valea Jiului vor extrage 
In acest an de peste 2,8 ori 
mai mult cărbune decit în 
1938. In întîmpinarea măreței 
sărbători de astăzi minerii au 
extras mai bine de 70.000 to
ne de cărbune cocsificabil și 
energetic peste plan.

Contribuții importante la 
dezvoltarea economiei națio
nale aduc și ceilalți oameni 
ai muncii din Valea Jiului: 
energeticienii de la Paroșeni, 
lucrătorii de la cele două pre- 
parații, colectivele de Ia Vis- 
coza Lupeni, din unitățile 
C.F.R. și din transporturile 
auto, întreprinderea forestieră, 
industria locală, care și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan în primele 7 luni ale 
acestui an.

In cei 18 ani care au trecut 
de la eliberarea țării noastre 
pe locurile virane sau a fos
telor cocioabe s-au înăUțat 
cartiere noi, demne de munca 
minerilor, care cuprind peste 
7.700 apartamente: au fost îm
bunătățite condițiile de trans
port, iluminat, alimentare cu 
apă, de aprovizionare în toate 
localitățile.

tovarășului 
David

La dispoziția oamenilor mun
cii din Valea Jiului, a fiilor 
lor, - a fost pusă o puternică 
bază de învățămînt și cultu
ră. In anii puterii populare 
au fost construite 8 școli noi, 
Institutul de mine unde în
vață peste 1.200 de studenți, 
s-au deschis școli medii cu 
cursuri de zi și serale în ma
joritatea localităților. Astăzi 
învață în Valea Jiului cu a- 
proape 10.000 mai mulți elevi 
decit în 1938, iar cinematogra
fele — fără să mai socotim 
cluburile, teatrul de stat și 
alte mijloace de culturalizare 
— atrag anual de peste 20 de 
ori mai mulți spectatori decit 
atrăgeau înainte de elibera
rea tării noastre.

Acesta este. în citeva cu
vinte, tabloul profundelor 
transformări care au avut loc 
în regiunea noastră, în Valea 
Jiului. El ar putea fi între
git cu nenumărate alte rea
lizări din domeniul economic, 
cultural-social, realizări pe 
care fiecare om al muncii le 
întîlnește la tot pasul și pen
tru care poartă o fierbinte 
recunoștință partidului.

Tovarăși,
Mărețele succese obținute 

de oamenii muncii din patria 
noastră, sub conducerea parti
dului, au fost posibile datorită 
colaborării și într-ajutorării 
dintre țara noastră și țările 
lagărului socialist în frunte 
cu puternica Uniune Sovieti
că. Statele aparținînd siste
mului mondial socialist și-au 
consolidat economia, ridicînd-o 
la rangul cuvenit și continuă 
să și-o întărească zi de zi.

încă de pe acum Uniunea 
Sovietică a lăsat în urmă Sta
tele Unite ale Americii în mul
te privințe, în deosebi în do
meniul progresului tehnic și 
științific. Uniunea Sovietică a 
lansat primul satelit artificial 
care a pătruns în spațiul cos
mic, de pe pămîntul sovietic 
s-au desprins primii cosmo- 
nauți din lume — Iuri Gaga
rin și Gherman Titov, iar zi
lele trecute savanții și oame
nii 'de știință sovietici au pre
gătit și efectuat zborul fără 
precedent, în grup, al cosmo- 
nauților Nikolaev șl Popovici.

După efectuarea zborului în 
grup, C.C. al P.C.U.S., Prezi
diul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernul Uniunii 
Sovietice ău adresat o nouă 
chemare tuturor popoarelor și 
guvernelor țărilor lumii pen
tru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, încetarea ex
periențelor nucleare, pentru 
înlăturarea pericolului unui 
război termonuclear, pentru 
punerea cuceririlor științei și 
tehnicii în slujba fericirii o- 
meniriî.

Poporul nostru, care a cu
noscut ororile a două războaie 
mondiale, s-a alăturat și sus
ține întrutotul propunerile 
Uniunii sovietice privind in
terzicerea experiențelor nu
cleare, înfăptuirea dezarmării 
generale și totale și reglemen
tarea problemei germane.

☆

In încheierea cuvîntării sale, 
tovarășul Lazăr David a feli
citat, în numele Cdmitetului 
orășenesc de partid și al Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc, oamenii 
muncii din Valea Jiului pen
tru succesele obținute în ca
drul întrecerii socialiste în în
deplinirea planului la toți in
dicii.

Tradiționala paradă militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală cu ocazia împlinirii a 18 ani 

de la eliberarea Romîniei de sub jugul fascist
In dimineața zilei de 23 Au

gust au avut loc în Piața Aviato
rilor din Capitală tradiționala pa
radă militară și demonstrația oa
menilor muncii cu ocazia împli
nirii a 18 ani de la eliberarea 
Romîniei de sub jugul fascist.

Tribuna oficială era dominată 
de o mare stemă a R.P. Romine 
încadrată de datele festive : 
„1944—1962“, sub care a fost 

• înscrisă urarea „Trăiască 23 Au- 
I gust, ziua eliberării Romîniei de 

■ sub jugul fascist1*. Deasupra tri
bunelor se aflau portrete uriașe 
ale marilor dascăli ai proletaria
tului mondial Marx-Engels-Lenin, 

! precum și mari pancarte cu urări- 
I le : „Trăiască și înflorească scum- 
, pa noastră patrie — Republica 
i Populară Romînă !“, „Slavă Parti

dului Muncitoresc Romin, condu
cătorul incercat al poporului, ins
piratorul și organizatorul tuturot 
victoriilor noastre !“, „Sub steagul 
marxism-leninismului, sub conduce
rea partidului, înainte pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră !“, „Trăiască puter
nicul și invincibilul lagăr al so
cialismului !“.

In tribune au luat loc condu
cători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, generali ac
tivi și de rezervă — foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, fruntași în muncă din 
întreprinderile bucureștene, acade
micieni și alți oameni de știință 
și cultură, ziariști romîni și co
respondenți ai presei străine, nu
meroși oaspeți de peste hotare.

Ora 8. Cu puternice aplauze și 
aclamații îndelungate sînt intim • 
pinați, la apariția în tribuna ofi
cială conducătorii partidului și sta
tului nostru, tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă. Ni- 
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Moghio- 
roș, Dumitru Coliu, Leonte Ră- 
utu. Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Alexandru Bîrlădeanu, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai Guvernului.

T IL

Sărbătorirea zilei de 23 August
peste

U.R.S.S.
MOSCOVA. Corespondentul A- 

gerpres transmite : Cu prilejul 
zilei naționale a Republicii Popu
lare Romîne, ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova, N. Guină, a 
oferit o recepție în saloanele am
basadei.

In cadrul recepției și-a dat 
concursul orchestra „Electrecord1*.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească

In orașele Kiev, Riga, Erevan, 
Tbilisi au avut loc manifestări 
consacrate celei de-a 18-a ani
versări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

R. P. POLONA
VARȘOVIA. Corespondentul A- 

gerpres transmite : In seara zilei 
de 23 August a.c. în saloanele 
Ambasadei R. P. Romîne de la 
Varșovia, Gheorghe Diaconescu, 
ambasadorul R.P. Romîne în R. 
P. Polonă, a oferit o recepție cu 
prilejul aniversării a 18 ani de 
la eliberarea țării noastre.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

SIRIA
DAMASC. Cu prilejul zilei de 

23 August Matei Gheorghe, în
sărcinatul cu afaceri ad-interiin al 
R.P. Romîne în Siria a oferit o 
recepție.

Presa siriană a publicat mate-

De asemenea, la tribuna cen
trală au luat loc numeroși oas
peți de peste hotare — V. E. 
Dîmșiț, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., J. I. 
Palețkis, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., K. A. Verșinin, prim- 
mareșal al aviației U.R.S.S., I. H. 
Bagramian și V. I. Ciuikov, mare
șali ai U.R.S.S., Ștefan Jedry- 
chowski, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R.P. Po
lone, și Roman Zambrowski, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., mem
bri ai Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc
Polonez, Heinz Hoffmann, minis
trul apărării naționale al R. D. 
Germane, Louis Saillant, secretar 
general al Federației Sindicale 
Mondiale, Samuil Mikunis, secte 
tar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Israel, Van Geyt 
Louis, membru al Biroului Poli
tic al Partidului Comunist din 
Belgia, Emanuele Macaluso și 
Roasio Antonio, membri ai con-

Unit

In seara zilei de 23 August 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne. tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a oferit o re
cepție în saloanele Consiliu
lui de Miniștri cu prilejul ce
lei de-a 18-a aniversări a eli
berării Romîniei de sub jugul 
fascist.

La recepție au luat parte 
tovarășii : Gheorghe Apostol. 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă. 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi 
ca, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu. 
Leonte Răutu, general de ar
mată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Alexan
dru Bîrlădeanu, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului ; condu
cători ai instituțiilor centrale 
și ai organizațiilor obștești;

■ ■

hotare
riale consacrate Zilei naționale a 
R.P. Romîne.

GRECIA
ATENA. Cu prilejul zilei de 

23 August, Mircea Bălănescu am
basadorul R.P. Romîne în Grecia 
a oferit o recepție.

Recepția s-a desfășurot într-o 
atmosferă de prietenie și cordia
litate.

Cu prilejul aniversării eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist, 
postul național de radio al Gre
ciei a transmis o emisiune' spe
cială, consacrată acestei zile.

------- _=©=— *

In Franța se formează 
o nouă rețea O.A.S.

PARIS. 24 (Agerpres)
Se creează impresia că în mo

mentul de față apare o nouă re
țea a O.A.S. și se formează o 
nouă conducere a extremiștilor, 
care încearcă să elaboreze o tac
tică și strategie corespunzătoare 
situației din Franța pe baza în
vățămintelor trase din înfrîngerea 
nimicitoare suferită de ei în Al
geria, scrie săptămînalul „France 
Observateur**.

Subliniind existența pericolului 
fascist în Franța, săptămînalul se 
referă la buletinele subversive al 
O.A.S.-iștilor în care se spune fă
țiș că acum scopul ultrareacționa- 
rilor este cucerirea puterii la Pa
ris.

ducerii Partidului Comunist Ita
lian.

Răsună sunete prelungi de trom
pete. Ministrul Forțelor armate 
ale R.P. Romine, general de ar
mată Leontin Sălăjan, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., însoțit de comandan
tul parăzii, general locotenent 
Marcu Stan, trece în revistă tru
pele care prezintă onorul. La ura
rea ministrului forțelor armate 
„Vă felicit cu prilejul celei de-a 
18-a aniversări a eliberării noas
tre naționale1*, militarii răspund 
cu puternice urăle.

General de armată Leontin 
lăjan urcă apoi 
cială.

Răsună solemn 
nului de Stat al 
același timp în
sărbători naționale a 
nostru se trag 21 de salve de ar
tilerie.

Au avut loc apoi parada mi
litară și demonstrația oamenilor 
muncii.

ReceDlia oliiilă de wefliilele Wiiilui de âîaî. 
Măim fihBOfghe ulieorghiii-Dei

Să- 
ofi-la tribuna

Im-acordurile
R.P. Romine. In 
cinstea măreței 

poporului

(Agerijres)

generali și ofițeri superiori, ac
tiviști ai organelor centrale de 
partid și de stat ; deputați ai 
Marii Adunări Naționale ; aca
demicieni și alți oameni de 
știință și cultură, ziariști.

A luat parte, de asemenea, 
un mare număr de oaspeți de 
peste hotare.

La recepție au participat șe
fii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, atașații 
militari și alți membri ai cor
pului diplomatic.

In timpul recepției. orașe 
dintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro
mîne, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.. a 
rostit un toast.

Recepția s-a desfășurat In
tr-n atmosferă cordială, prie
tenească.

(Agerpres)

Nota guvernului 
sovietic adresata S.U.A.

MOSCOVA 24 (Agerpres) — 
TASS transmite:

Guvernul sovietic a adresat gu
vernului S.U.A. o notă în care 
protestează cu hotărîre împotriva 
unor acțiuni primejdioase săvîrșitc 
în sectorul american al Berlinului 
occidental cu îngăduința autorită
ților de ocupație ale S.U.A.

Sub ochii reprezentanților auto
rităților de ocupație și ai poliției 
din Berlinul occidental care au 
dat dovadă de o totală nepăsare 
— se spune în notă — în zilele 
de 13, 18, 19 și 20 august in 
sectorul american, în fața punctu
lui de control Friedrichstrasse ele
mente fasciste au încercat să îm
piedice cu forța trecerea unor mi
litari sovietici care veneau să 
schimbe garda la Monumentul e- 
roilor sovietici din Tiergarten. In 
acest incident au fost răniți ttei 
militari.

La 19 august în sectorul ame
rican al Berlinului occidental a 
fost atacat un camion în care că
lătorea un grup de ofițeri sovie
tici. Un act criminal asemănător 
a fost comis împotriva unui grup 
de funcționari diplomatici de la 
ambasada sovietică care se aflau 
în trecere prin sectorul american.

In notă se subliniază că „dacă, 
asemenea provocări se vor repet 
vor fi luate măsurile necesare pen
tru asigurarea securității reprezen
tanților și militarilor sovietici11.


