
Oamenii muncii din Valea Jiului 
au sărbătorit cu entuziasm 

ziua de 23 August
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Proletari din toatei țările, unițl-vlî

otărîre în înde inirea inilor trasate de partidtrasate de partid
Mitingul oamenilor muncii Cei mai harnici, în frunte

din Valea Jiului
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Deși timpul noros nu părea fa
vorabil, încă de cu dimineață spre 
Piața Victoriei din Petroșani se 
îndreptau coloane nesfîrșite de 
oameni ai muncii. Erau reprezen
tanți ai minerilor din Lupeni, ai 
acelora care au extras de la înce- 

ja.itul anului și pină în prezent 
V 000 tone de cărbune peste pre
vederile sarcinilor de plan, dele
gații tinerei mine Uricani, exploa
tare carboniîeră ce a obținut o 
productivitate de 1,500 tone de 
cărbune pe post, reprezentanți ai 
minei Vulcan, redeschisă în anii 
puterii populare, ai minerilor din 
Petrila, Lonea și de la Dilja. Pre- 
zenți la miting au fost și construc
torii, ce pe vechile ruine moșteni
te de la capitaliști au înălțat în 
toată Valea Jiului orașe noi și în
floritoare, energeticienii, ceferiștii 
și toate celelalte categorii de oa
meni ai muncii ce au contribuit 
prin hărnicia lor ia transformarea

Văii plîngerii într-o Vale a feri
cirii.

Cu mult înainte de începerea 
mitingului, Piața Victoiiei devenise 
neîncăpătoare. Mii de oameni ai 
muncii, purtînd portretele condu
cătorilor iubiți ai partidului, drape
le roșii și tricolore, lozinci, grafice 
pe care erau oglindite succesele 
dobîndite în întrecerea desfășurată 
în cinstea acestei mărețe sărbă
tori, așteptau cu nerăbdare des
chiderea mitingului.

La tribună iși fac apariția to
varășul Lazăr Davjd, membru al 
Comitetului regionaj de partid,\ înaltul cerului și-au iuat zborul 
prim-secretar al Comitetului oră- 
șenesc de partid Petroșani, tovară
șii Karpinecz loan, Ghioancă Vic
tor, secretari ai Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, tova
rășii Blaj Traian, Mo meu Samoilă, 
Cătană Vasile, Szuder Wiliam și 
Ghinea loan, membri ai Biroului 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani, membri ai Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșani,

Marșul muncitoresc de luptă re- 
aluționară intonat melodios și viu 

de către fanfară, cascada ropote
lor cl“ aplauze ce se revarsă din 
tribuna oficială vestesc trecerea pri
mei coloane de demonstranți. Anul 
acesta cinstea de a deschide de
monstrația de 23 August a oameni
lor muncii din Valea Jiului le-a

baza tehnico-materiale, pe care a- 
cestea au fost obținute, sînt suges
tiv redate de un frumos car ale
goric ce înaintează în fruntea co
loanei și care simbolizează 
taj frontal mecanizat și
cu armare
cu realizările 
încadrat de

modernă, 
minei 

lozincile

un aba- 
susțlnut 

Panoul 
Lupeni, 

.Trăiască

CUVÎNTAREA
TOVARĂȘI ȘI TOVARĂȘE,
Astăzi, pe întreg cuprinsul pa

triei noastre se sărbătorește, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 

^0a de-a 19-a aniversare a elibe
rării țării de sub jugul fascist. 
Ziua de 23 August este cea mai 
mare sărbătoare națională a po
porului nostru întrucît ea a des
chis, acum 19 ani, o eră nouă în 
viața poporului romin.

Insurecția armată de la 23 Au
gust 1944 a fost inițiată, organi
zată și condusă de Partidul Comu
nist din Romînia, pe baza planului 
politico-militar elaborat de cadrele 
de bază ale partidului in frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Folosind condițiile create în urma 
ofensivei victorioase a armatei so
vietice din vara anului 1944, masele 
populare din Romînia, în frunte cu 
clasa muncitoare, conduse de partid, 
au răsturnat dictatura militaro-fas- 
cistă, lucru ce a dus la ieșirea 
Romîniei din războiul antisovietic 
și la întoarcerea armelor împotri
va adevăratului dușman al poporu
lui romin — Germania hitleristă.

Subliniind marea însemnătate a 
evenimentelor de la 23 August 
1944, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghlu-Dej a arătat: „Ziua de 23 Au
gust are o mare și profundă sem
nificație : odată cu eliberarea de 
sub jugul fascist s-a deschis po
porului romîn calea spre victoria 
asupra claselor exploatatoare, vic
torie care i-a dat putință să fău
rească o Romînie înfloritoare, so
cialistă".

Ca urmare a politicii partidului 
de industrializare socialistă și de 
ridicare economică a tuturor re
giunilor țării, an de an se 
bă peisajul industrial al 
noastre.

Congresul al III-lea al 
eveniment măreț în viața 
lui și poporului, a marcat 
patriei noastre intr-o nouă
torică de dezvoltare — etapa de- 
săvîrșirii construirii socialismului. 
Sub conducerea partidului, poporul 
nostru înfăptuiește cu succes Di
rectivele celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R., dă viață planului 
șesenal.

In prima jumătate a planului 
șesenal producția industrială a ță
rii noastre a crescut cu 55 la sută, 
cu un spor anual de 15 la sută față 
de 13 la sută cît prevăd Directi
vele Congresului. Producția mij-
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mineri evidențiați în întrecerea so
cialistă.

Faniara intonează Imnul de stal 
al Republicii Populare Romîne.

Mitingul este deschis de tova
rășul Blaj Traian, 
Comitetului executiv
popular ai orașului Petroșani, care 
dă cuvîntul tovarășului Lazăr Da
vid. Cuvîntarea tovarășului Lazăr 
David a fost în repetate rîriduri 
întreruptă de aplauze, lozinci și 
ovații prelungite adresate partidu
lui drag, conducătorilor iubiți.

Spre stîrșitul mitingului, spre

sute de porumbei, simbol al păcii 
și prieteniei între popoare. După 
ce au tăcut un tur deasupra pie
lii, porumbeii au pornit spre cele 
patru zări ducînd mesajul de pace 
și prietenie al oamenilor muncii 
din Valea Jiului.

Apoi in cintec de fanfare a in-
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peput demonstrația oamenilor mun- ț
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TOVARĂȘULUI LAZĂR DAVID
toacelor de producție a sporit in 
ultimii trei ani cu aproape 60 la 
sută, ponderea ei în ansamblul 
producției industriale crescînd de 
Ia circa 63 la sută în 1959 la 66 
la sută în 1962, atingindu-se ni
velul prevăzut pentru anul 1965.

Paralel cu industrializarea socia
listă a țării, partidul nostru a des
fășurat o vastă muncă politică și 
organizatorică pentru transformarea 
socialistă a agriculturii. Constituie 
o victorie de însemnătate istorică 
pentru poporul nostru, condus de 
partid, faptul că socialismul a în
vins definitiv atît la orașe cît și 
la sate.

Munca plină de elan a poporu
lui nostru se împletește strîns cu 
lupta neobosită pentru apărarea 
păcii. Politica externă a R.P.R. este 
o politică activă de pace și cola
borare internațională și se bucură 
de aprobarea și sprijinul deplin al 
poporului nostru.

Pronunțîndu-se pentru dezvolta
rea colaborării cu toate statele,

pentru rezolvarea pe calea tratati
velor a problemelor litigioase, pen
tru dezarmarea generală și totală, 
țara noastră aduce alături de ce
lelalte țări socialiste o contribuție 
de seamă Ia apărarea și consolida
rea păcii în lume.

TOVARĂȘI ȘI TOVARĂȘE,
a-
23

Marile transformări care au 
vut Ioc în țara noastră după 
August 1944 ies puternic în evi
dență și din bilanțul înfăptuirilor 
din acești ani în Valea Jiului.

Prin grija partidului, în anii ca
re s-au scurs de la eliberarea țării 
noastre de sub jugul fascist au 
fost readuse la viață minele de la 
Vulcan, Lonea I și Lonea II, a fost 
construită mina Uricani, sînt în con
strucții mine noi la Dîlja și Paro- 
șeni și au fost modernizate și în
zestrate cu o tehnică nouă toate 
celelalte mine și întreprinderi. Pe 
locuri unde altădată nu era nimic

In zi de mare bucurie ca 23 ■ August, se cuvine să fi alături de 
cei dragi. Minerii pensionari Farcaș Mihai și Doțiu Avram din Lupeni 
au ținut să vină la demonstrație în delegația colectivului minei Lu
peni unde au muncit o, viață de om. Fotografia înfățișează pe tov. Far
caș MiJiai (al, doilea de ța, stingă spre dreapta) și Doțiu Avram (ul
timul) împreună cu minerul șef de brigadă Sălceanu Petru și maistrul 
minier Drîmboreanu Pavel înainte de a pleca cu ei la demonstrație 
în garda drapelului, în fruntea coloanei minerilor din Lupeni,

revenit harnicilor mineri, tehni
cieni și ingineri ai minai Lupeni. 
Delegația minerilor de la Lupeni 
raportează partidului cu legitimă 
mîndrie realizările deosebite obți
nute de ei în întrecerea socialistă în 
cinstea măreței sărbători a poporu
lui nostru. Realizările calei mai mari 
exploatări carbonifere din țară și

P.M.R.", „Trăiască 23 August", 
prins pe frontispiciul carului alego
ric arată că minerii Lupeniului, fo
losind tehnica nouă cu care au fost 
înzestrate abatajele lor, prin grija 
partidului și guvernului, au sporit 
productivitatea muncii pe exploata-

(Continuare în pag. 2-a)

Făupitopii randamentelor înalte
Dinspre podul Maleia înaintează 

o nouă coloană de mineri. Sînt 
reprezentanții unui colectiv cunos
cut în toată tara pentru realizările 
sale, reprezentanții minerilor din 
Aninoasa. Acestui harnic colectiv 
i s-a decernat pentru a doua oară 
steagul de exploatare fruntașă pe 
bazin, este deținător al steagului 
roșu de mină fruntașă pe ramură

Cosma
Ianc Victor, Dina Virgil,

(Continuare in pag. 4-a)

Piața Victoriei din Petroșani a devenit neîncăpâtoare. Mii de oameni ai muncii din întreaga Vale 
a Jiului au ținut să participe la mitingul închinat celei de-a 19-a aniversări a eliberării patriei. IN CLI
ȘEU : Un aspect de la mitingul din Piața Victoriei.

în anul 1962. In rîndul , stegarilor 
din coloană pășesG mineri cunos- 
cuți pentru hărnicia lor ca Petric 
Nicolae, Mănăilă Vasile,
Remus,
maistrul principal Pop loan 39 și 
maistrul minier Floca Dumitru. Ei 
raportează partidului frumoase 
succese obținute în cinstea zilei 
de 23 August. Pe cele două pa
nouri se pot citi faptele de hăr
nicie ale minerilor aninoseni: 1,287 
tone cărbune pe post randament rea
lizat în aprilie, 1,300 în mai, 1,325 în 
iulie față de 1,280 tone/post planifi
cat. Economiile realizate’ de la. înce
putul anului se ridică la peste 
400 000 lei, iar planul de producție 
a fost depășit cu 2,1 la sută.

Mîndri de succesele lor
sentiment în inimi 
minerii șefi de bri- 
Ion, Ștefan Nicolae. 

Rudic Constantin.

Cu acest 
manifestează 
gadă Nicolae 
Pop Gavrilă,
Uliu Gh., Drăghici Aurel, maistrul 
minier Bușticescu loan, inginerii 
Săbău Ioan, Voichița Ioan, lunger 
Herman și alții care reprezintă la 
demonstrație colectivul minei Uri
cani. Pe panoul purtat în fruntea 
coloanei de minerul Vicol Con
stantin și de Constantin Dumitru se 
poate citi că mina Uricani a reali
zat în perioada 1—23 August o 
productivitate de 1,500 tone/post, 
a extras de la începutul anului 
13 000 tone cărbune peste plan, a 
redus consumul de lemn de mină 
cu 0,73 m.c./1000 tone extrase, a 
îmbunătățit ' calitatea producție: 
reducînd conținutul de cenușă d:.n 
cărbune începînd cu trimestru' 
cu 0,2 la sută și a-obținut 370 COC 
lei economii la prețul de cost pr 
șapte luni.
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ucune, îneredere ăi

Cei mai harnici, in irunte Trec minerii vulcâneni Constructorii orașelor noastre
(Urmare din pag. l-a)

re cu 5,7 la sută paste sarcina pla
nificată, au extras pe această bază 
de la încaputul anului 47 000 tone 
de eărbune cocsificabil peste plan 
»i au realizat 1 832 000 lei economii 
la prețul de cost. Este remarcat

Carul alegoric al E. 
cărbune cocsificabil pe 

totodată faptul că din producția 
realizată anui acesta la mina Lu
peni 500 000 tone de cărbune s-a 
extras din abataje cu armare me
talică.

Mîridri de realizările lor pășesc 
în coloană frontaliștii Damir Gh., 

Kiss Ioan, Moraru Valentin, prim 
maistrul min ?r Șimo Francisc și

Minerii din Petrila raportează
Nu s-a îndepărtat bine de tri

bună coloana minerilor din Lupeni 
și aplauzele izbucnesc din nou. 
Trece acum coloana minerilor de 
la Petrila. Și ei raportează că au 
muncit cu rîvnă în abataje și au 
obținut succese în cinstea zilei de 
23 August. Despre hărnicia lor 
grăiesc cifrele de pe graficul pur
tat pe brațe de minerul Andrei 
Mihai, lăcătușul Cîmpeanu Dragoș, 
artificierii Maghiar Andrei și A- 
vram Vaier. Minerii din Petrila 
au extras în anul acesta peste plan 
19000 tone de cărbune, au reali-

Delegații minerilor 
din Lonea

Cu un mare panou purtat de 
unul din veteranii minei, Lapșans- 
chi Adalbert, și de tinărul miner 
șei de 
pe care 
Uzări a 
legația 
primele
nerii loneni 
4 143 tone de 
economii 
valoare 
ceiași 
reaiizat 
tată de .

au dat 
cărbune 

prețul
140 032

brigadă Giredarn Dumitru 
slnt Înscrise frumoase rea- 
venit la demonstrație de- 
minerilor din Lonea. In 
7 luni ale acestui an mi- 

peste plan 
și au obținut 
de cost in 
lei. In a- 

randamentul 
1,210 tone/post

la
de
perioadă
a lost

1,197 tone/post planificat.
| Pe piepturile multor demonstranți 

din coloana loneniior strălucesc 
, ordine și medalii. In coloana de- 
> legațiilor din Lonea pot ii văzuți 
1' mineri decorați cu ocazia Zilei mi

nerului ■ Pettic Simion, Burdea Ni- 
colac, Jurca Mihai, Băiănescu Ioan, 
inginerul Bage Carol; alături de 
ei se ailă brigadieri vestiți la Lo
nea ca: Burdea loan IV, Crețu 
Gheorghe, Biriuț C.ement, Timar 
Ștefan, Tipiei Aurel ș. alții. 

alții din sectorul III al minei Lu
peni care a dat în acest an peste 
olan mai mult de 27 000 tone de 
cărbune, minerul Sălceanu Petru 
din sectorul V a cărui brigadă a 
depășit planul cu 1 500 de tone, 
maiștrii mineri Drîmborîanu Pave! 
din sectorul II și Dodoacă Panteli-

M. Lupeni, oglindind creșterea producției de 
0 bază modernă.

mon din sectorul I B, inginerii Ni- 
corici Nicolae, șeful sxploatării, 
Caraban Mircea, șeful sectorului I 
B și alții. Cu toții își manifestă, 
atașamentul fierbinte față de partid, 
hotărîrea înflăcărată de a da pa
triei noastre tot mai mult cărbune 
cocsificabil.

zat un randament pe exploatare 
mai mare cu 7,9 la sută de cît cel 
planificat și au obținut 910 000 lei 
economii la prețul de cost. Gra
fice cu succese frumoase duc și 
delegații mineri din celelalte sec
toare ale exploatării.

Aceste succese sint sursa bucu
riei, mîndriei, fericirii ce lumi
nează fetele minerilor șefi de bri
gadă Laszlo Ștefan, Cucoș Gheer- 
ghe, Cîșlaru Ion, Nistoreanu Gh., 
Petruș Vasile, Cheptea Vasile, a 
maistrului minier Crainic Pamfil și 
a altor demonstranți din coloana 
minei Petrila eare s-au dovedit 
harnici și pricepuți în lupta pen
tru mai mult cărbune, animatorii 
întrecerii socialiste.

Defilează coloana minerilor din Petrila.

In fruntea coloanei minerilor de 
la mina Vulcan înaintează un car 
alegoric înfățișînd o mașină de 
încărcat cu cupă într-o galerie ar
mată cu armături metalice T.H., 
redînd hărnicia și priceperea mi
nerilor din sectorul VIII investiții 
care lucrînd in brigada ,,6 Au
gust" de înaintări rapide au rea
lizat în luna iulie o avansare de 
341 metri de galerie. Din această 
brigadă au făcut parte și minerii 
Vass Martin, Ionașcu Ion. Spekely 
Ignat, Ionescu Gheorghe, Molnar 
Gh. și alții prezenți în coloană. 
Cot la cot cu ei demonstrează mi
nerii șefi de brigadă de la aba
taje ca Săbău Dumitru, Coștea Ion. 
Sfitlic Ion și alții care au dat pes
te plan în luna august pînă în 
ziua marii sărbători între 190— 280 
tone de cărbune Graficul mi
nei pe care îl poartă eu 
mîndrie minerii șefi de brigadă 
Zaharia Constantin, Mihai Vașile. 
împreună cu măsurătorii de gaze 
Iancu Gheorghe și Enescu Ion a- 
rată că minerii Vulcanului au ex
tras peste plan de la începutul a- 
nului și pînă la 23 August 5186 
tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic și au realizat în cele 
șapte luni trecute 468 000 lei eco
nomii prin reducerea prețului de 
cost.

Deschizătorii minei Dîlja
Prin fata tribunei pășesc acum 

delegații uneia dintre cele mai ti
nere mine din bazin, mina Dilja. 
Deschiderea ei a însemnat aplica
rea în viață a Directivelor celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
Unul din carele alegorice cu care 
ei demonstrează simbolizează rea
lizările și aspirațiile lor în mun
că : un vagonet cu cărbune pe ca
re stă scris angajamentul: „Vom 
da patriei cărbune înainte de ter
menul planificat". Harnicii mineri 
din Dîlja au terminat anul acesta 
săparea puțului principal la care 
au relizat un record pe tară — 51 
metri săpați și betonați îrrtr-o lună. 
Un alt car alegoric înfățișează 
macheta puțului auxiliar ce se 
sapă în prezent, precum și cofra- 
jul mobil folosit la acest puț de 
brigada minerului Bartha Dionisie 
pe care îl recunoaștem în delega
ția minerilor din Dîlja alături de 
minerul Madaraș Lazăr, decorat re
cent cu Ordinul Muncii cl. III-a, 
de brigadierul Mihai Dumitru și de 
maistrul minier Cioric Ștefan. Mi
nerii din Dîlja raportează la de
monstrație îndeplinirea planului de 
producție pe primele două decade 
din luna august în proporție de 
82,7 la sută ocupînd primul loc 
în întrecerea dintre sectoarele de 
investiții din Valea Jiului.

Coloanele de demonstrai di .ai 
oamenilor muncii trec continuu 
prin fața tribunei, manifestîndu-și 
dragostea față de partid și guvern, 
hotărîrea nestrămutată de a munci 
cu toate forțele pentru construirea 
vieții noi și înfloritoare.

Muncitorii constructori, în rîn- 
durile cărora se află Andras Ște
fan, Voicu Iuliu, Frost Ștefan. 
Svarț loan, Barbă Constantin și 
multi alții din Petroșani, Alexan
dru Constantin, Vasian Cornel 
Anghel Constantin, Vasiu Petru. 
Dascălu Ion, Mănașcu Rubin, Fie 
răstrău Ioan, Corcian Otto, Șum- 
lanschi Vasile, Tutunaru Constan 
tin, Popescu Tudor, Vlad Petre și 
alții din Lupeni, Vulcan, Petrila, 
au obținut în întrecerea socialis
tă desfășurată în cinstea măreței 
sărbători, numeroase succese in 
muncă. Printre acestea se numără 
terminarea unei școli cu 16 săli de 
clasă, a unui complex comercial

Instantaneu fotografic din Piața Victoriei din Petroșani. In aștep
tarea orei deschiderii mitingului și demonstrației oamenilor muncii din 
Valea Jiului între lăcătușii Steiner L. Tefeleș Gh., sudorul Moise 
Mihai și maistrul Nicorici Simion de la U.R.U.M.P. s-a încins o dis
cuție despre realizările cu care co lectivul uzinei se prezintă la de
monstrație.

Transporturi multe, economii sporite
Alături de ceilalți oameni ai 

muncii din Valea Jiului prezenți 
Ia demonstrație, ceferiștii din 
complexul Petroșani raportează în
deplinirea și depășirea angajamen
telor luate în cinstea măreței săr
bători. Dintre realizările obținute 
se remarcă depășirea planului de 
producție cu 4,3 la sută la depou, 
și cu 2,8 la sută la stație, crește
rea productivității muncii cu 14 
la sută la revizia de vagoane și 
21 Ia sută la atelierul de 
zonă, economii la prețul de cost 
în valoare de 33 425 lei la secția 
L 5, de 255 000 lei la depou, de 
13 000 lei la atelierul de zonă și 
de 12 000 lei la revizia de vagoane.

Printre sutele de ceferiști care 

cu 10 magazine, două blocuri cu 
120 apartamente și o centrală ter
mică la Lupeni, două blocuri la 
Vulcan, trei blocuri, o centrală 
termică și o școală cu 8 săli de 
clasă la Petroșani.

Harnicii muncitori constructori 
din cadrul I.C.M.M. se mîndresc 
și ei cu realizările obținute : 8 o- 
biective industriale printre care 
stația de rambleu hidraulic din 
Petrila, aducțiunea de apă U.R.U.M. 
Petroșani, magaziile de ciment și 
materiale din Vulcan, stația de 
ventilatoare centru-Lupeni, pre
date pînă acum. în acest trimestru 
si alte 6 obiective printre care 
moara R-H-, puțul 10-Vulcan, capta
rea pîrîului Valea Arsului — Lonea, 
pregătite pentru predare în cursul 
lunii viitoare, ceea ce va duce la 
noi posibilități de dezvoltare pen
tru exploatările noastre carboni
fere.

trec in coloană prin fața tribunei, 
sînt evidențiații în întrecerea so
cialistă : mecanicul de locomotivă 
Mihut Constantin, fochistul Dobre 
Teodor, lăcătușul Ciocîrlan Grigo- 
re, de la depou, impiegatul de 
mișcare Constantinescu Teodor, șe
ful de manevră Murăreț Dumitru 
și revizorul de ace Bolfa Gheor
ghe de la stație, lăcătușul Băcioiu 
Gheorghe și tîmplarul Nacolaescu 
Anton de la atelierul de zonă, lă
cătușii de revizie Mănescu Petre și 
Geamănu Iulian, de la revizia de 
vagoane și Tamaș Gavrilă, zidar 
și Matveiciuc loan, șef de echipă 
de la secția L 5 Petroșani.

Metalorgițtii Iți rată 
realizările

Coloana metalurgiștilor de la 
U.R.U.M.P. este precedată de un 
frumos car alegoric care înfățișea
ză mostre din largul sortiment de 
piese și utilaje produse la aceas
tă uzină pentru nevoile minelor 
noastre: o colivie de mină avînd 
un vagonet de cărbune înăuntru, 
pompă de mare capacitate, stîlpi 
de susținere pentru abataje, piese 
de schimb pentru mecanisme.

Un grafic sugestiv arată că în 
ultimii 15 ani, producția de oțel 
electric la U.R.U.M.P. a crescut de 
6 ori, valoarea investițiilor a spo
rit de 5 ori, productivitatea mun
cii a crescut de 3 ori. iar valoarea 
producției globale de 4,5 ori. Nu
mai în acest an, pe 7 luni și ju
mătate. harnicii muncitori si teh
nicieni de la U.R.U.M.P. au depă
șit volumul producției globale cu 
15,4 la sută, au sporit productivi
tatea muncii cu 22 la sută iar la 
prețul de cost au obtinut econo
mii de 1 305 000 lei. Colectivele 
secțiilor de construcții metalice si 
turnătorie și-au realizat sarcinile 
de plan pe luna august cu 8 zile 
mai devreme.

4



Bucurie, încredere în viitor, tiotărîre in îndeplinirea sarcinilor trasate de partidGenerația lui 23 August

Mănunchi de note bune — iată rezultatele cu care s-au prezentat la marea sărbă
toare elevii din Valea Jiului. Ei au venit , să mulțumească partidului pentru copilăria 
lor fericită, pentru condițiile de studiu create.

Lucrătorii din comerț.,.
In cinstea marii sărbători a po

porului nostru planul de desfacere 
a mărfurilor industriale a . fost de
pășit cu 7 la sută, iar productivi
tatea muncii.a fost sporită cu 50,7 la 
sută fată de sarcina planificată. 
O mică . excepție : față de aceeași 
perioadă a anului trecut, în acest 
an prin cele 110 unități comer
ciale din Valea Jiului s-au desfă
cut mai multe mărfuri a căror va
loare se ridică la suma de aproape 
9 000.000 lei.

.și cei din cooperația 
meșteșugărească

...Iși fac apariția apoi în fața 
tribunei lucrătorii din cooperația 
meșteșugărească. Unitățile de de
servire a populației s-aii dezvol
tat mult în ultimii ani. Cele două 
complexe 
ștruite la 
zeci de 
reparat 
zerii, au dat posibilitatea lu

crătorilor cooperatori să-și îndepli
nească sarcinile de plan și să îm
bunătățească în continuu procesul 
de deservire a populației din Va
lea Jiului. In acest an, prin redu
cerea cheltuielilor de manoperă și 
a scurtării timpului de reparații, 
cooperatorii din Valea Jiului au 
obținut economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de aproa
pe 190 000 lei. Calitatea lucrărilor 
de reparație și de deservire s-au 
îmbunătățit simțitor în acest an

de deservire noi con- 
Petroșani și Lupeni, alte 
secții cu ateliere 

încălțăminte, moto, 
au dat

de 
fri-

Trec preparatorii Văii Jiului
De tribună se apropie preparatorii Văii Jiului. Co

loana acestor vrednici prelucrători ai aurului negru 
— pîinea industriei, noastre socialiste — freamătă de 
entuziasm și bucurie. Ei șînt mîndri 
cinstea marii sărbători au obtinut 
succese importante în procesul de 
spălare și preparare a cărbunelui. 
Ei au raportat partidului că în 
perioada care s-a scurs din anul a- 
cesta și-au depășit cu 6,4 la sută 
planul de producție, asigurînd ast
fel spălarea și prepararea ritmică 
a cărbunelui extras de bravii mi
neri ai celor șase exploatări mi
niere ale Văii noastre dragi. Pre
paratorii din lupeni și Petrila au 
mai raportat că în anul curent ei 
au îmbunătățit cu 4,4 Ia sută 
litateă producției extrasă 
obținut 1 041 000 lei 
plimentare 
producției.

Urmărind 
părătorilor

Voiculescu Vasile, inginerul șef 
preparației Lupeni, ori alături 
inginerul Ioniță Ioan de la pre-

la prețul

și
economii 
de cost

trecerea
îi descoperim

ca

SU-

al

coloanei pre-
alături

de 
al 
de
paratia Petrila pe spălătorii Ignat 
Ioan, Belcinean Ana, Tîrtan Gheor- 
ghe, pe meseriașii Hangău Vasile, 
Nagyszegi Andrei și mulți alții ca
re au contribuit din plin la rea
lizările dobîndite în procesul de 
producție în cinstea marii sărbă
tori.

CEI DE LA UZINA LUMINEI...
In marele fluviu de demonstranți 

poate fi văzut carul alegoric pre
gătit cu migală de energeticienii 
de la Paroșeni. Ornat festiv, el în
fățișează termocentrala Paroșeni 
care s-a înălțat spre soare în anii 
puterii populare și poar
tă un grafic pe care sînt 
scrise succesele dobîndite de e- 
nergeticienii termocentralei în cin
stea marei sărbători. Colectivul de 
aici a livrat în sistemul energetic 
al țării în perioada care s-a scurs 
din anul acesta 13 870 000 kWh pes
te sarcina planificată, iar produc-

SUCCESE
Muncitorii forestieri au manifes

tat avînd în fruntea coloanei un 
frumos car alegoric. Macheta ca
banei funicularului, instalației me
canice de încărcat lemnul ca și. 
fierăstraiele mecanice „Drujba" —- 
oglindesc .sugestiv transformările 
petrecute în munca și viața aces
tor oameni, în trecut printre cei 
mai năpăstuiți. Privind coloana și. 
fetele dîrze ale acestor oameni, 
parcă simți adierea codrilor unde 
își desfășoară activitatea trimițînd,. 
economiei tot mai mult lemn.

La demonstrația oamenilor mun
cii, forestierii Văii Jiului au ra-

tivitatea muncii a sporit cu 2,3 la 
sută fată de plan. In aceeași pe
rioadă energeticienii Paroșeniului, 
împreună cu cei din Vulcan și Pe
troșani au realizat o economie de 
3 538 000 lei și au economisit 4721 
tone combustibil convențional. La 
aceste succese și-au adus aportul 
întregul colectiv și în mod deose
bit ing. Munteanu Romulus, Be- 
rindea Lucian, Dolcu Vasile, Ni- 
coară Gheorghe, Popescu Ioan III, 
Berețchi Petru, Guia Stefan, Baba 
Ioan, Soo Frahcisc, Benceat Iosif, 
Lucaci Dragomir, Miki loan.

DE SEAMA
portat partidului că și-au depășit 
planul de producție la bușteni de 
gater rășinoase cu 53 la sută, la 
cherestea rășinoasă cu 49: la sută, 
la cherestea fag cu 73 la sută, la 
celuloză fag cu 8 la sută■ și,la tra
verse normale cu 9 la sută. In ce 
privește acțiunea de mecanizare a 
muncii forestierilor, la doborît-sec- 
tionat mecanic sarcinile de plan 
au fost depășite cu 23 la sută, la 
încărcat mecanic cu 39 la sută, 
școș-apropiat cu 6 fa sută, obți- 
riîndu-se economii pește plan de 
948 000 lei.

Au apăruț cu buchete 
de flori jn mînă și îm
preună, flori, cravate ro
șii și copii, au format un 
buchet mare cules din flo
rile vieții noi. Sînt pionie
rii, generația lui 23 
gust.

Oralele entuziaste 
pionierilor și elevilor 
primau recunoștința 
dragostea fierbinte 
da părintele și îndrumă
torul tinerei generații — 
partidul, pentru minuna
tele condiții de învățătu
ră și viață create lor.

In fiecare an pentru ei 
s-au dat în folosință școli 
noi, luminoase, moderne 
noi săli de clasă și labo
ratoare. Și de cîțiva ani. 
încoace, elevii clașelor 
1—VII au primit, așa cum 
prevăd hotărîrile partidu
lui, manuale școlare gra
tuite. Cifra de aproape 
o jumătate milion care ex
primă valoarea manuale
lor școlare ce vor fi dis
tribuite în mod gratuit 
la începutul acestui an 
școlar elevilor din Valea 
Jiului, este edificatoare 
în această privință. Cum

Au-

răspund elevii acestei gri. 
ji ? Carnetele școlare cu 
9 și 10, uneltele felurite
lor meserii care au flu
turat deasupra capetelor 
copiilor, distincțiile pio
nierești purtate cu atîta 
mîndrie de cei harnici, pe- 
cetluiau viu, sugestiv an
gajamentul pionierilor și 
școlarilor de a urma ne
abătut, pas cu pas, învă
țătura partidului, de a stu
dia și a munci neobosit 
spre a deveni cetățeni 
destoinici ai patriei noas
tre socialiste.

In rînduri strînse 
ceilalți pionieri, prin fața 
tribunei au pășit mîndri 
de rezultatele lor la învă
țătură 
Vlădan 
Mioara 
8 ani 
Boghe 
Școala
troșani, Afrim Elena de la 
Școala de 8 ani 
Petroșani, Horga 
de la Școala de
4 Petroșani ca 
Trandafirescu I.
toi P., de la Școala de 
8 ani din Petrila.

și elevii fruntași 
Emilia și. Oprean 
de la Școala de 
nr, 3 Petroșani, 

Gheorghe de la 
de 8 ani nr. 2 Pe-

nr. 1 
Miron

8 ani nr.
și elevii
și Cali-

de faptul că în

9
9
9
9
9
9
9
9
9

î
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9

♦
9
9
•
j
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9

Măiestrie, talent, artă — iată ce au demonstrat artiștii noștri a- 
matori din Valea Jiului, _ " Opriți pentru un
moment în fața tribunei, ei s-au avîntat în iureșul nestăvilit al jocu
lui popular romînesc.

Formată din grupuri de tineri, 
imbrăcați în tricouri multicolore 
și veniți din partea tuturor aso
ciațiilor sportive de pe Valea 
Jiului, în fața tribunei s-a ivit 
coloana sportivilor. Tineri vigu- 
roși, zvelți și bronzați de soare 
pe terenurile de sport, trec cu 
pași elastici și vioi. Cu fețele 
zîmbitoare, pe care se poate citi 
entuziasmul tineresc, ei aduc

condiții create 
muncii ce 

raportează 
obținute în 
terenurile
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prin panourile pe care le poartă 
mulțumirea lor fierbinte pentru 
minunatele 
partid oamenilor
drăgesc sportul, 
mîndrie succesele 
trecerile de pe 
sport.

In fruntea coloanei pășește o » 
pionieră care duce in mîini cupa î 
R.P.R. obținută de tinerii navo- 
modeliști ai Asociației sportive 
din Petrila, la concursul republî-• 
can de navomodelism din acest♦ 
an. Purtînd pe brațe machetele * 
navomodelelor, cu care asociația ? 
lor a ciștigat locul I pe țară, 
trec mîndri de succesele obți-; 
nule tinerii navomodeliști Cior- » 
lan Leonlin, Chiș Tiberiu, Pop 
Ștefan, Nagy loan.

Iși iac apoi apariția fotbaliștii 
de la asociațiile „Jiul" Petrila 
și „Minerul" lupeni. Printre el 
s-au zărit și juniorii Șenk Ale
xandru, Foca loan, Cătineanu 
Vasile, Lăscăian Petru, tineri ta- 
lentați care obțin irumoase re
zultate, tineri în care publicul 
spectator și echipele noastre de 
fotbal iși pun speranțe pentru 
viitoarele campionate.

Rind pe rînd s-au perindat 
prin fața tribunei sportivi repre- 
zentînd diverse ramuri ale spor
tului : atletism, box, pescuit, ci
clism ele. Imbrăcați în frumoase 
și pitorești costume naționale iși 
fac apariția, sub faldurile dra- » 
pelelor roșii și tricolore, un grup 
de călăreți — membri ai înto
vărășirilor zootehnice din Valea 
Jiului. In încheiere au defilat 
formații de motocicliști.

Filatori și textiliste
Iată-i în față pe 

filatorii de la Vis- 
coza Lupeni și pe 
harnicele textiliste.
Ei au raportat îndeplinirea anga
jamentelor luate în cinstea măre
ței sărbători a eliberării: 6,7 tone 
fire mătase artificială produse pes-

sortărese și 
cu ele sînt 
troloarele de calitate, laborantele. 
Depănătoarea Porojan Maria este

bobinatoare. In rînd 
și maistorițele, con-

r
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în rînd cu Mo- 
ga Veronica, Riti 
Maria, Simon
Nastasia, cu toate

în întrecere. Ele au 
cinstea acestei sărbă- 
kilograme fire de mă-

evidențiate 
depănat în 
tori sute de 
tase peste sarcinile de plan.

te plan; calitatea firelor îmbună
tățită cu 1,1 la sută; economii rea
lizate peste plan în valoare de 
327 000 lei, iar beneficii peste plan 
de 494 000 lei.

In primele rînduri trec eviden- 
țiații în întrecerea socialistă, fila
torii, Darloczi Dănilă, Vîrtosu Pe
tru, Savu Constantin, Ilinca Gheor
ghe, care au dat viață valoroasei 
inițiative „La 2000 bobine produse 
nici una rebut". Alături de ei de
monstrează cei ce i-au sprijinit în 
aplicarea inițiativei, lăcătușii Găn- 
ciulescu Tudor, Trifan Iosif, sudo
rul Dosan Iacob, ing. Martonosi 
Imola, șefa secției filatură, Borsai 
Rita, inginerul șef al „Viscozei", 
■maiștri, tehnicieni și ingineri, în 
frunte cu ing. Pușcariu Emilian, 
directorul I.I.S. „Viscoza" Lupeni.

Trece prin fața tribunei și co
lectivul secției C.S. 2, în frunte cu 
comunistul Tașcău Petru, șeful sec
ției. Iată se apropie , și șirul de 
textiliste. Baticurile albastre, gal
bene și roșii flutură în adierea 
vîntului. Cu pas ușor și zîmbetul 
pe buze purtînd buchete cu flori, 
depanatoarele merg alături de 
muncitoarele din secția răsucit, de

Carul alegoric al Viscozei Lupeni : O bobină uriașă străjuită de 
două muncitoare și vîrtelnițe cu sculuri de mătase. Ea simbolizează 
munca filatorilor și textilistelor pentru o producție de bună calitate.



Cuvîntarea
Lazăr

(Urmare din pag. l-a)

se înalță astazî mărea termocen
trală de Ia Paroșeni, a cărei pro
ducție actuală de energie electrică 
întrece întreaga producție a tutu
ror uzinelor electrice ale Romîniei 
burghezo-moșierești din anul 1938, 
iar la Coroîești noua spălătorie de 
cărbune cu o capacitate de 3 000 000 
tone pe an.

Tabloul marilor transformări din 
anii puterii populare, care au 
schimbat înfățișarea Văii Jiului 
dintr-o Vale a plîngerii într-o Vale 
a bucuriei și fericirii celor ce mun
cesc, poate fi completat cu multe 
alte realizări.

Desfășurînd o muncă neobosită, 
învingînd o seamă de greutăți în 
primul semestru al acestui an, oa
menii muncii din Valea Jiului au 
întîmpinat măreața sărbătoare de 
astăzi cu succese care le fac cin
ste. De la începutul anului și pînă 
în prezent au fost date peste plan 
100 000 tone de cărbune, peste 
13 000 000 kWh energie electrică, 
4,7 tone fire de mătase artificială 
și alte produse. Harnicii muncitori 
mineri au sporit productivitatea 
muncii la 1,228 tone de cărbune pe 
post, cu 2,4 Ia sută peste plan, în
făptuind astfel cu 5 luni mai de
vreme angajamentele Ia acest im
portant indice.

--------------0

WASHINGTON. Comisia pentru 
energie atomică a S.U.A. a anun
țat să la 23 august la poligonul 
atomic din statul Nevada a avut 
loc o nouă explozie nucleară 
subtetană.

Potrivit informațiilor comisiei 
instalația nucleară experimentală a 
fost de „putere redusă".

GENEVA. La 22 august în tim
pul unui zbor de antrenament s-a 
prăbușit în apropiere de Locarno 
un avion militar de tip „R-3" din
tr-o escadrila care staționează pe 
aerodromul din Mogadino (estul 
Elveției).

După cum anunță agenția de 
presă elvețiană, accidentul a avut 
loc în momentul cînd avionul e- 
xecuta în zbor „în vrilă" la o înăl
țime de 2 000 de metri. Pilotul-in- 
structor a sărit cu parașuta dar a 
murit deoarece parașuta nu s-a 
deschis. Celălalt pilot a scăpat cu 
viață.

NEW YORK. La cererea guver
nelor Siriei și Israelului la 23 au
gust a avut loc ședința extraor
dinară a Consiliului de Securitate 
convocat pentru examinarea noi
lor conflicte de graniță dintre a- 
ceste țări. După cuvîntările repre
zentanților Siriei și Israelului se
cretarul general O.N.U. U Thant 
a făcut o scurtă declarație în ca
re șî-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu conflictul israeliano- 
sirian.

Următoarea ședință a Consiliu
lui de Securitate a fost fixată 
pentru 27 august.

LONDRA. Reprezentanții statelor 
Mali, Indonezia și Peru au sem
nat la 23 august la Londra Trata

Declarația lui
BUENOS AIRES 24 (Agerpres).
„Tratatul de la Moscova este 

foarte . important pentru eă deschi
de calea spre preîntîmpinarea 
războiului termonuclear" a decla
rat omul de știință american Linus 
Pauling, laureat al premiului No
bel.

Pauling, care face „o călătorie

Vot de neîncredere în
OSLO 24 (Agerpres).
Stortingul norvegian a dat în 

seara zilei de 23 august vot de 
neîncredere în guvern. Pentru ne
încredere în guvern au votat 76 
de deputați, contra 74. Votul de 
neîncredere a fost dat de patru 
partide burgheze. Votul de neîn
credere prezentat de partidele 
burgheze a fost sprijinit de depu
tății Partidului Socialist Popular.

tovarășului 
David

Pe baza depășirii planului de 
către majoritatea unităților econo
mice, a creșterii productivității 
muncii, îmbunătățirii calității pro
duselor și reducerii consumurilor 
specifice, s-au obținut pe ansamblul 
Văii Jiului în primele 7 luni din 
acest an 24 041 000 lei economii su
plimentare la prețul de cost, cu 
peste 10 000 000 lei mai mult decît 
prevedeau angajamentele anuale.

In lupta pentru obținerea aces
tor importante succese s-au eviden
țiat muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la exploatările miniere 
Lupeni, Petrila, Aninoasa, Uricani 
și Vulcan, de la I.C.T. Paroșeni, 
U.R.U.M.P., preparațiile Petrila și 

Lupeni, I.I.S. Viscoza Lupeni, uni
tățile C.F.R., I.R.T.A., șantierul Co- 
roiești și din alte unități.

☆

In încheierea cuvîntării sale, to
varășul Lazăr David a felicitat în 
numele Comitetului orășenesc de 
partid și al Comitetului executiv 
al Sfatului popular orășenesc Pe
troșani pe toți oamenii muncii din 
Valea Jiului pentru realizările ob

ținute în întrecerea socialistă, u- 
rîndu-le noi succese în viitor.

(Text prescurtat)

tul privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară. Pînă 
în prezent 67 de țări au semnat 
Tratatul la Londra.

LA PAZ. La 22 august a fost 
format un nou guvern bolivian, 
după ce la 21 august guvernul 
anterior a demisionat ca urmare a 
crizei din industria zincului, prin
cipala ramură a economiei acestei 
țări. Cea mal mare parte a miniș
trilor și-au păstrat vechile func
ții. Printre aceștia se află Jose 
Fellman Velarde, ministrul aface
rilor externe, Jose Antonio Mu

rillo, ministrul de interne, și Au
gusto Sanches, ministrul de finan
țe. Au fost numiți noi miniștri, 
printre care generalul Luis Rodri
gues Bidagain, ministrul de război 
și Anibal Aguilar, ministrul muncii.

DELHI. In încheierea dezbateri
lor din Parlamentul indian, în le
gătură cu moțiunea de neîncrede
re în guvern prezentată de parti
dele reacționare diin India, a luat 
cuvîntul primul ministru J. Nehru. 
EI a declarat că guvernul Indiei 
se străduiește să ducă o politică 
de neaderare la blocuri, corespun
zătoare intereselor naționale ale 
țării. Nehru a sprijinit politica de 
coexistență pașnică în relațiile 
dintre statele cu orînduiri sociale 
diferite.

NEW YORK. In, ședința sa din 
22 august, Comitetul Special al 
O.N.U. însărcinat eu cercetarea 
politicii rasiste duse de guvernul 

sud-african a aprobat raportul con
sacrat aeestei probleme, raport 
care urmează a fi prezentat la se
siunea Adunării Generale a O.NU.

Linus Pauling
a păcii" prin țările Ameriieiî La
tine, a sprijinit apelul celor 5 
președinți latino-americani cu pri
vire la transformarea Amerisii 
Latine într-o zonă denuclearizată 
și și-a exprimat speranța că Ar
gentina va adera, de asemenea, la 
acest apel.

guvernul norvegian
In urma acestui vot, în dimi

neața zilei de 24 august Einar 
Gerhardsen, primul ministru al 
Norvegiei, a făcut o vizită rege
lui și i-a înmînat declarația eu pri
vire la demisia guvernului. In a- 
ceiași zi regele Norvegiei l-a în
sărcinat pe Y. Lyng — liderul 
partidului Hoire — cu formarea 

noului guvern.

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală 

organizate cu prilejul zilei de 23 August
In dimineața zilei de 23 August 

a avut loc în București tradițio
nala paradă militară și demonstra
ția oamenilor muncii, cu ocazia 
împlinirii a 19 ani de la elibera
rea Romîniei de sub jugul fascist.

Piața Aviatorilor avea un as
pect festiv. O mare stemă a R. P. 
Romîne, încadrată de datele: 
„1944—1963", sub care eră înssri- 
să urarea „Trăiască 23 August — 
ziua eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist", domina tribuna ofi
cială.

In tribune au luat loc conducă
tori ai instituțiilor centrale șî or
ganizațiilor obștești, generali ac
tivi șî 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, oaspeți de peste hota
re, ziariști romîni și corespondenți 
ai presei străine.

Erau de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă, atașații militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Ora 8. In aplauzele și aclama
țiile puternice, îndelungate, ale 
celor prezenți în piață, iau loc în 
tribuna oficială conducătorii parti
dului șî statului, tovarășii: Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Ste
fan Voi tec, Mihaî Dalea, Gheorghe 
Gaston Marin, membri ai GG.- al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
guvernului.

In tribuna centrală se afla, de 
asemenea, Dolores Ibarruri, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Spania.

Răsună sunete prelungi de trom
pete. 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., însoțit de comandantul 
parăziî, general maior Ion Gheor
ghe, trece în revistă trupele aflate 
în piață și pe Bulevardul Avia
torilor și le felicită cu prilejul 
celei de-a 19-a aniversări a elibe
rării noastre naționale. Militarii 
răspund cu puternice și îndelun
gate urale.

Generalul de armată Leontin 
Sălăjan urcă apoi la tribuna o- 
ficîală.

Răsună solemn acordurile Imnu
lui de Stat al R.P. Romîne, în timp

Sărbătorirea zilei de 23 August peste hotare
U.R.S.S.

MOSCOVA 24 (Agerpres).
La 23 august oamenii sovietici 

au sărbătorit în mod festiv împli
nirea a 19 ani de Ia eliberarea 
Romîniei de sub jugul fascist. In 
numeroase orașe ale Uniunii So
vietice, și la sate, au avut loc 
reuniuni festive, consacrate sărbă
torii naționale a poporului frate 
romîn. Au fost deschise expoziții 
de fotografii și ilustrate despre 
succesele obținute de Romînia în 
dezvoltarea economiei și culturii.

La reuniunea festivă din Baku
— capitala R.S.S. A.zerbaidjene — 
au luat parte ca oaspeți, un grup 
de petroliști romîni, sosiți în a- 
ceastă republică.

Oamenii muncii din R.S.S. Mol
dovenească au sărbătorit în mod 
festiv cea de-a 19-a aniversare a 
eliberării Romîniei. La Chișinău
— capitala R.S.S. Moldovenești — 
a avut loa o reuniune festivă, în 
cadrul căreia au luat cuvîntul Ni- 
kolae Testemițeanu, ministrul să
nătății al R.S.S. Moldovenești, scri
itorul Andrei Lupan și alții. Ei au 
adresat poporului romîn cuvinte 
de prietenie și de salut fierbinte, 
urări de noi succese în construirea 
socialismului.

☆

MOSCOVA 23 (Agerpres).
Cu prilejul sărbătorii naționale 

ce în cinstea măreței sărbători se 
trag 21 de salve de artilerie.

începe parada militară.
In aplauzele invitaților din tri

bune, trec într-o perfectă aliniere 
ofițerii elevi ai Academiei Mili
tare Generale, elevii Școlii mili

tare superioare de ofițeri „N. Băl- 
cescu", elevii liceelor militare „Di- 
mitrie Cantemir" și „Ștefan cel 
Mare". Viitorii educatori șl in

structori ai militarilor impresionea
ză prin ținuta lor perfectă.

Cu mîinile încleștate pe auto
mate, defilează în blocuri masive 
infanteriști, grăniceri, marinari și 
militari din trupele de securitate. 
In fruntea coloanelor flutură dra
pele tricolore, pe faldurile cărora 
sînt prinse înalte ordine ale Re
publicii, semne ale recunoștinței 
poporului pentru vitejia cu care 
ostașii Armatei Romîne au parti
cipat la luptele pentru eliberarea 
patriei noastre de sub jugul fas
cist, pînă Ia victoria definitivă a- 
supra Germaniei hitleriste.

In piață pătrund lungi coloane 
mecanizate. Stîrnesc admirație 
punctele mobile de comandă pe 
șenile, transportoarele blindate, 
autoamfibiile moderne.

Defilarea trupelor mecanizate o 
încheie militarii dintr-o unitate de 
desant parașutare.

Trece apoi artileria. Tractoare 
pe șenile și autocamioane puter
nice, într-o perfectă aliniere, trac
tează tunuri și obuziere de dife
rite calibre, aruncătoare de mine 
cu reacție, cu 32 de guri de foc 
fiecare.

Privirile tuturor se ridică spre 
văzduh. Trec în zbor săgetat, la 
joasă înălțime, escadrile de avioa
ne cu reacție, supersonice. Forța 
lor este stăpînită cu siguranță de 
piloți de înaltă clasă, oare apără 
cerul senin al patriei.

Parada militară continuă cu de
filarea tancurilor, înzestrate cu ar
mament perfecționat, cu aparate 
de o înaltă precizie.

Defilează rachetiștii. Rachetele 
tactice antiaeriene strălucesc or
bitor în lumina soarelui. E o teh
nică de prim rang, în care auto
matica, electronica și radiotehnica 
se completează armonios. Țintele 
aeriene sînt lovite de aceste ar
me fără greș, dincolo de stratos- 
feră.

Cu aceasta ia sfîrșit tradiționala 
paradă militară. Ea a demonstrat 
forța armatei noastre care stă de 
strajă cuceririlor socialiste ale oa
menilor muncii. Credincioși înda
toririlor lor patriotice și interna- 
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a poporului romîn, în cadrul pro
gramului din seara zilei de 22 au
gust ai postului de televiziune din 
Moscova, a luat cuvîntul Nicolae 
Guină, ambasadorul R.P. Romîne 
în Uniunea Sovietică.

In cinstea zilei de 23 August, 
posturile de radio și televiziune 
din Moscova au organizat o săp- 
tămînă a muzicii romînești.

In programul zilnic de concerte 
transmise de posturile de radio 
figurează lucrări ale muzicii cla
sice contemporane și populare ro
mînești, interpretate de cîntăreți 
și instrumentiști de seamă, de cu
noscute orchestre simfonice și co
lective corale.

BRAZILIA

BRASILIA 24 (Agerpres).
La 22 august ministrul R.P. Ro

mîne în Brazilia, Gheorghe Plo- 
eșteanu, a oferit în saloanele ho
telului Național din Brasilia un 
cockteil cu ocazia zilei de 23 Au
gust, la care au participat repre
zentanți ai guvernului, ai Casei 
civile și militare a președintelui 
republicii, miniștri, membri ai 
parlamentului, reprezentanți ai o- 
ficiilor diplomatice, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Ministrul R.P. Romîne a vorbit 
la 22 și 23 august la postul de te
leviziune național și la postul de 
radio despre importanța zilei de 

ționa.ite, mîhlaru Forțelor Arma
te ale R-P. Romîne. alături de mi
litarii celorlalte țări socialiste, slu
jesc cu devotament pacea, apără 
cu neîn : -are integritatea și se
curitatea lagărului socialist

Ca în fiecare an, cinstea de a 
deschide demonstrația oamenilor 
muncii revine pionierilor. Piața 
răsună puterni: de voioșie și gla
suri cristaline exprimînd dragos
tea fierbinte pen.ru părintele drag 
al copiilor — partidul. Un grup 
de fetițe și băieți se urcă la tri
bună și oferă flori tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-bej, celorlalți 
conducători de partid și de stat.

Nesfîrșite urale și ovații, puter
nice scandări de lozinci, vestesc 
apariția coloanelor oamenilor mun
cii din Capitală. Bărbați și fe

mei, tineri și vîrstnici au venit la 
marea sărbătoare cu satisfacția nă
dejdilor împlinite și a roadele 
bogate care au încununat lupta lg» 
eroică, condusă cu înțelepciune de 
partid.

In fruntea coloanelor de demon 
stranțl se află colectivele marilot 
întreprinderi bucureștene: „23
August", „Grivița Roșie", „Vul
can", „Tudor Vladimirescu", „Se
mănătoarea". „Combinatul poligra
fic „Casa Scînteii", Atelierele cen
trale I.T.B., care au adus o con
tribuție importantă la realizarea 
și depășirea planului. întreprinde
rile Capitalei dau peste o cincime 
din producția industrială a țării 
și cu peste 20 la sută mai mult 

decît întreaga industrie a Romî
niei burghezo-moșierești din 1938.

In rîndurile demonstranților sînt 
prezenți oameni de știință, artă șl 
cultură, care prin lucrările lor 
valoroase și-au dobîndit un renu
me bine meritat. Legați de inte
resele poporului, ei au ținut să 
mulțumeaseă încă o dată pentru 
condițiile tot ma,i bune care le-au 
fost create, exprîmînd hotărîrea 
lor de a contribui pe mai departe 
la desăvîrșirea construirii socia-, 
lismului în patria noastră.

In sunetele tarafurilor, îmbră- 
ca(i în pitorești costume naționale, 
își fac apariția în piață grupuri 
de oameni ai muncii de pe ogoa
rele regiunii București. Ei poartă 
roadele muncii lor, bogăția ogoa
relor înfrățite: snopi grei de grîu, 
știuleți aurii de porumb, coșuri 
multicolore încărcate cu fructe și 
legume.

Ca în fiecare an, demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală este 
încheiată de parada sportivilor.

23 August și despre relațiile din
tre R.P. Romînă și Brazilia.

CIPRU

NICOSIA 23 (Agerpres).
La Nicosia a avut loc .6 reu

niune consacrată celei de-a 19-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist. Reuniunea a 
fost deschisă de Stelian Pereanu, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P. Romîne în Cipru. Poetul 
cipriot Pieridis, care a vizitat Ro
mînia, a citit versuri consacrate 
succeselor orînduirii democrat- 
populare din Romînia. Au fost pre
zentate cîteva filme documentare 
romînești. Invitații au vizitat ex
poziția de fotografii care ilustrea
ză realizările Romîniei în dome
niul dezvoltării economiei națio
nale și culturii.

BIRMANIA

RANGOON 24 (Agerpres).
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a poporului romîn, Ion Baschiru, 
însărcinat cu afaceri al R. P. Ro
mîne în Uniunea Birmană, a ofe
rit o recepție la care au partieî- 
pat U Thi Han, ministrul afaceri
lor externe, U Soe Tin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai vieții economice și 
sociale, ziariști, șefi ai misiunilor 
diplomatice. Recepția s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială.
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