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O puternică expresie a buc&riel 
produse de marile realizări obținute 
de poporul nostru în cele două dece
nii de libertate, a hotăririi de a obține, 
sub conducerea partidului, noi succe
se în opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste.

Sârbâtorirca cclcl аса ХХ-а aniversari a eliberării patriei
Parada militară, demografia oamenilor murii 

si parada spwiiră din tuitaia
Din Maramureșul trezit la viața 

nouă, pînă pe litoralul dăruit cu soa
re și bijuterii arhitectonice, din noua 
cetate de foc a Reșiței pînă pe bu
levardele proaspete ale străvechii 
cetăți de scaun — Suceava — pre
tutindeni, poporul romîn a sărbătorit, 
cu nețărmurită bucurie și mîndrie 
patriotică, cea de-a 20-a aniversare 
ă eliberării de sub jugul fascist. 
Piatră de hotar în istoria țării, mar 
cînd începutul revoluției populare, al 

! profundelor transformări revoluționa- 
. re. care au dus la victoria deplină 

și definitivă a socialismului în pa
tria noastră, 23 August a constituit 

• în acest an prilejul pentru întregul 
ponor de a-și îndrepta gîndurile și 
recunoștința spre Partidul Muncito
resc Romîn, inițiatorul tuturor victo
riilor și succeselor sale.

La București, inima insurecției ar
mate de acum două decenii, tradi
ționala paradă militară și de
monstrația oamenilor muncii s-au 
desfășurat, ca și în ceilalți ani, în 
Piață Aviatorilor. încă din zilele pre
mergătoare glorioasei aniversări lo
cul demonstrației, ca de altfel între
gul oraș, îmbrăcase haină de sărbă
toare. Tribuna oficială era dominată 

. de o mare stemă a R.P. Romîne 
încadrată cu datele festive: „1944— 
1964“, sub care sta înscrisă urarea 
atît de scumpă tuturor — „Trăiască 
cea de-a XX-a aniversare a elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist".

Deasupra tribunelor se află portre
tele marilor dascăli ai proletariatu
lui mondial — .Marx, Engels, Lenin. 
Masive pancarte poartă înscrise urări
le : „Trăiască și înforească scum
pa noastră patrie — Republica 
Populară Romînă!“, „Slavă Parti
dului Muncitoresc Romîn — inspira
torul și organizatorul victoriilor noas
tre 1". „Salut frățesc popoarelor din 
țările socialiste !“ „Trăiască unita
tea și coeziunea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale 1". „Trăiască pacea și 
prietenia între toate popoarele lumii!“. 
In tribune se află conducători ai 
instituțiilor centrale și organizațiilor

obștești, vechi participant la lupta 
ilegală a partidului, generali activi 
și de rezervă — foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihitlerist, 
fruntași în întrecerea socialistă, oa
meni ai științei și artei, ziariști ro- 
tnîiii și corespondenți ai presei străi
ne.

Sînt prezenți șefii misiunilor di
plomatice, atașați militari și membri 
ai lorpului diplomatic.

In piață și pe bulevardul aviato
rilor se află aliniate trupe ale for
țelor noastre armate.

Ora 8. Cu puternice aplauze și 
aclamații sînt întîmpinați conducă
torii partidului și statului nostru, de
legațiile de partid și de stat din ță
rile socialiste frățești. In tribuna ofi
cială au luat loc tovarășii: Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Pel re Borilă. 
Nfcolae Ceaușescu, Chivu Stoica, A- 
lexandru Drăghici, lori Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș, Alexan
dru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leon- 
te Răutu, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Gheorghe Gaston Marin, Gogu Rădu- 
lescu. Constantin Tuzu, membri ai 
C.G. al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și guvernului.

In tribuna oficială, au luat loc 
delegațiile de partid și de stat sosi
te în țara noastră pentru a partici
pa la sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniyersgri a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Sunete prelungi de trompetă anun
ță începutul festivităților. Ministrul 
forțelor armate ale R.P. Romîne, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, în 
soțit de comandantul paradei, gene
ral locotenent Ion Gheorghe, trece 
în revistă trupele care prezintă ono
rul, le salută și le felicită cu pri
lejul celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist. Urale puternice izbucnesc din 
sute și sute de piepturi ostășești.

General de armată Leontin Sălă- 
jan urcă apoi la tribuna oficială. In 
imensa piață răsună solemn -acor-

(Continuare în pag. 4-a)

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din orașul Deva

Bătrînul și totuși atît de tînărul 
oraș de la poalele cetății șî-a pre
gătit pentru sărbătorirea celei de-a 
XX-a ’-aniversări a eliberării patriei 
veșmînt nou. Drapele roșii și trico
lore. portretele marilor dascăli ai 
omenirii, ai conducătorilor de partid 
și de stat din patria noastră dragă 
și foarte multe flori au dat orașu
lui o atmosferă de mare sărbătoare, 
de tinerețe și prospețime.

La porțile orașului sosesc dele
gații numeroase ale oamenilor mun
cii din toate colțu'Se regiunii: din 
frumoasa Vale a cărbunelui și de pe 
cîmpiile mănoase ale Mureșului, din 
cetatea de oțel a Hunedoarei și de 
pe Valea Ampoiului, de pe dantelă
ria de schele a blocurilor și din par
chetele forestiere. Peste 30 000 oa
meni ai muncii s-au unit într-un 
mare șuvoi aducînd cu ei bucuria 
muncii împlinite în cei 20 de ani 
de viață nouă.

Este ora 8 și 45 de minute. In 
aplauzele întregii asistențe, în tribu
na oficială iau loc tovarășii Dumi
tru Popa, prim-secretar al Comite
tului regional Hunedoara al P.M.R., 
Andrei Cervencovici, Gheorghe Vuș- 
dea, Constantin Nicolae, Aurel Nis- 
tor. secretari ai Comitetului regio
nal Hunedoara al P.M.R., Dumitru 
Dejeu, președintele comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regional, 

* Ioachim Moga, loan Pipoș, membri 
ai Biroului Comitetului regional Hu
nedoara al P.M.R., Emil Pleșa, mem
bru supleant al Biroului Comitetului 
regional Hunedoara al P.M.R., W

chente Bălan, președintele Consiliului 
regidnal al ’ sindicatelor. Mircea Lu- 
caciu, prim-secretar al Comitetului 
regional Hunedoara al U.T.M., Elena 
Borza, președinta Comitetului, regio
nal al femeilor, Ladislau Fedoranici, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Deva al P.M.R.. conducători ai 
unor întreprinderi și instituții, ofi
țeri ai forțelor noastre armate, .re
prezentanți ai oamenilor muncii din
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♦ jului de o rară prospețime i se a- 
lătură an de an, zi de zi frumu

seți dăltuite de hărnicia și price
perea oamenilor ei, care sub stea
gul partidului își făuresc împreună 
cu întregul nostru popor o viață 
nouă, socialistă. Dar cît de fru
moasă era Valea Jiului în această 
dimineață de august! Noile car
tiere ale așezărilor miniere, clădi
rile uzinelor din Paroșeni sau Co- 
roești, puțurile de extracție ce tră
dează imensele bogății ale adîncu- 
rilor, străzile și edificiile orașelor 
erau mîngiiate, in această dimi
neață, de mii și mii de steaguri 
roșii și tricolore. Inscripțiile și 

I tablourile cu portretele canducăto 
rilor iubiți ai partidului și statu
lui ce împodobeau frontispiciile 
clădirilor, mulțimea de flori ce 
inunda ferestrele — toate la un loc 
dădeau glas imensei bucurii cu 
care oamenii muncii din Valea 
Jiului au îniîmpinat cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist. Douăzeci de ahi 
de la acea zi de 23 August /944, 
în cape zorii libertății au răsărit 
deasupra patriei. Douăzeci de am 
de luptă eroică și de ' Victorii' po
diumul luminat cu înțelepciune de 
partid. Pași imenși spre culmile 
socialismului, spre fericire, bună
stare. Cu inimile pline de. bucuria 
acestor izbînzi, oamenii 
familiile lor au inundat 
spre a sărbători împreună, la Pe
troșani, cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării patriei.

Petroșaniul, proaspăt sub veș- 
mîniul de verdeață, flore, și ații de 
steaguri. întinerit sub schele, n-a

Bucurie, entuziasm, 
încredere în viitor

Odată cu zorile fiecărei diniineți, 
Valea Jiului își dezvăluie cu dăr

nicie nesecătele-i frumuseți. Peisa-

Petroșani
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ț lelalte străzi centrale
i de mineri și muKcjfbri, de elevi și 
♦ studenți, de oameni ai muncii de 
£ toate profesiile, din toate localită

țile Văii Jiidui. tîti și tfiii de dra
pele, inscripții 'cu cuvinte de slavă 
pentru partid, pentru patria noas
tră socialistă, grafice . care oglin
deau puternica dezvoltare a indus
triei carbonifere, succesele cu ca- 
re. oamenii muncii din bazinul nos
tru carbonifer au întimpinat lumi
noasa sărbătoare. Pe fețele celor 
40 000 participant. la marea de
monstrație înflorea minaria pentru 
realizările obținute de întregul 
nostru popor pe drumul socialis
mului. Succesele de pînă acum con-

muncii, 
străzile

4

Tinerețea fericită, 
de partid e făurită
In fața tribunei și-au făcut apari

ția cei mai tineri demonstranți: pio
nierii. Ei poartă pe chipurile lor fra
gede întreaga frumusețe, întreaga 
gingășie a unei copilării fericite sub
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bunăstării și fe- t . soarele socialismului. Cei peste 3 200
i
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înfloririi patriei

sărbătoare prile- 
XX-a aniversare

stituie un izvor de forță, încredere 
și optimism în lupta pentru not 
victorii pe calea 
noastre socidliște, 
ricirii poporului.

...începe marea 
juită de cea de-a
a eliberării patriei. Răsună solemn 
acordurile Imnului de Stat al Re- »* 
publicii Populare Romîne.

La microfon, tovarășul Blaj Tra
ian, membru al Biroului Comitetu
lui orășenesc de partid, președin
tele Comitetului Executiv al Sfa
tului popular orășenesc Petroșani 
se adresează participanților la 
demonstrație:
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Dragi tovarăși.
Întregul nostru popor sărbătoreș

te astăzi împlinirea a 20 de ani 
de la eliberarea Romîniei de sub
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jugul fascist, cea mai mare sărbă- 4 
toare națională a poporului ro
mîn.

Permiteți-mi ca, cu prilejul aces
tei mărețe sărbători să ' felicit, ■ în 
ilimele Comitetului orășenesc de 
partid și. al Biroului său, în- nu
mele Comitetului executiv al Sfa
tului popular orășenesc Petroșani, 
pe harnicii noștri mineri, ingineri 
și tehnicieni, pe energeticieni, con
structori, Ceferiști, filatori, fores
tieri. pe lucrătorii din domeniul 
culturii, învățămîntului, comerțului, 
sănătății, pe activiștii de partid și 
de stat, pe toți oamenii muncii 
din Valea Jiului care sub condu
cerea organizațiilor de partid au 
depus eforturi deosebite pentru
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de pionieri prezenți la demoristrație 
flutură în rhîini. o mare de stegu- 
lețe roșii și tricolore, balonașe, fiori 
albe, frumoase ca însăși tinerețea 
lor. Glasurile miilor de pionieri și 
școlari se reunesc într-unul singur: 
„Mulțumim partid iubit pentru traiul 
fericit", „Tinerețea fericită, de partid 
e făurită".

Din mijlocul lor se desprinde un 
de pionieri 
tribună. Ei 
din Biroul 
de partid și

grup 
spre 
șilor 
nesc 
tribună buchete de flori.

Pionierii poartă pancarte pe care 
stau scrise cuvinte de recunoștință 
adresate partidului. Anual se 
școlarilor Văii Jiului manuale 
gratuit în valoare de cca. 
lei. Grijii partidului pionierii 
pttnd ргдп .rezultate bune la învă
țătură . prin . pasiunea _ cu „ care ■ îșî 

■ însușesc cunoștințele ’ predate în școa
lă. ’ ' ''

In coloana plină de veselie a ti
nerelor vlăstare ale oamenilor mun
cii din Valea Jiului demonstrează 
pionierii Grișan Emilia, Lazăr Тапіа, 
Baltnt Gheza, Bădulescu Steluța, Ru- 
san Violeta, fruntași la învățătură 
și alături de ei Șortan Maria, Pri- 
cop Constantin, Mladin Aritina și 
alți instructori ai unităților pionie
rești care muncesc cu pasiune pentru 
pregătirea și educarea tinerei gene
rații. »

care se îndreaptă 
înmînează tovară- 
Comitetului orășe- 
altor persoane din

acordă • 
în mod 
500 000 
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menea revărsare de entuziasm 
bucurie. Piața Victoriei, străzile 
Horia, Cloșca, Mihai Viteaza, ce- 

erau pline
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(Continuare în pag. 3-a)

demonstrația dmPionierii. tinerele vlăstare ale patriei au de 
Petroșani a oamenilor muncii din Valea Jiului.

(Continuare în pag. 4-a) * 
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in Piața Victoriei, coloanele sînt pregătite peptru demoqstrăție. . Prin fața tribunei trec criloane - compacte de manifestanți.
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Minerii anlnoieni poartă portretele fruntașilor.

Trece coloana minerilor de la Lonea.

Defilează oamenii muncii din Petrila.

In fruntea oamenilor muncii din orașul Vulcan se află minerii.

Delegația de la I. L S.* „Vfscoza“ Lupe ni.

Demonstrația de la Petroșani
Mîndrie, vigoare, optimism: trec minerii

Coloana înaintează ca o magistra
lă vie, multicoloră. Primii se apro
pie de tribună minerii -- detașa
ment brav, de nădejde pe șantierul 
vieții noi- întreaga coloană poartă 
parcă c.u ea fiorul marilor bătălii 
de pe frontul cărbunelui din adîn- 
curi. In primele rînduri pășesc frun
tașii entuziastei întreceri pentru mai 
mult cărbune, ce a cuprins ca a 
flacără vie toți minerii bazinului 
nostru in cinstea marii sărbători, 
minerii Uricaniului, ai celei mai ti
nere exploatări din bazin, făurită țn 
anii libertății. Sînt îmbrăcați la fel. 
cu salopete albastre și poartă cu ei 
lămpi de mină, ciocane de abataj, 
perforatoare, unelte cu ajutorul că- 
rora smulg din încleștarea stîncilor 
bogăția adîncurilor. Pășesc cu mîn- 
drie îndreptățită. Cuvîntul lor de 
onoare, angajamentul de a da pește 
plan pînă la 23 August 22 000 torm 
de cărbune a fost realizat și chiar 
depășit. Despre acest succes, despre 
randamentul de peste 1.600 tone căr
bune pe post, cel mai mare pe bazin, 
vorbesc atît graficul de întrecere cit 
și fețele vesele ale minerilor Năsă- 
lean Miron, Burtea Niță, Maftei 
Stan, Drăghici Aurel, Cazan loan, 
ale tuturor minerilor din coloană.

De tribună se apropie coloana mi
nerilor din Lonea. Prin graficul ce 
l-au adus cu ei minerii loneni, prin
tre care se află și brigadierii Bălă- 
nescu Marin. Păuleanu loan, Farkaș 
loan, Miclea loan și mulți alții, co
lectivul exploatării raportează înde
plinirea integrală a angajamentelor 
pe care și le-a asumat în cinstea 
sărbătorii. Planul de producție a fost 
realizat în perioada scursă de la în
ceputul anului în proporție de 104,4 
la sută, sarcina de sporire a pro
ductivității muncii în proporție de 
102,2 la sută, iar economiile realizate 
se ridică la 951 000 lei.

Minerii din Petrila, raportează, de 
asemenea, realizări importante : 2 538 
tone de cărbune date peste planul 
anual la zi, o productivitate de 
1,266 tone pe post și 1 383 000 lei eco
nomii la prețul de cost. In coloană 
sînt prezenți mulți mineri care au 
merite deosebite în succesele colec
tivului : Stăuceanu Gheorghe, Sido
rov Vasile, Laszlo Ștefan, lonlță 
Aurelian și mulți alții. Pășesc prin 
fața tribunei eu mîndrie; brigăzile 
lor au extras de la începutul anului 
între 500--3000 tone cărbune peste 
plan.

Trec minerii Lupeniului, urmașii 
luptătorilor din august 1929. Printre 
ei se află Horvath Carol, Mazllu 
Sabin, Ungureanu Nicolae, Golița 
Vasile și multe alte figuri ale noii 
generații de mineri. Ei muncesc și 
trăiesc azi libert și fericiți, încon
jurați de grija și stima partidului, 
a statului, a întregului popor, așa 
cum au năzuit înaintașii lor. Despre 
marile schimbări ce s-au petrecut în 
munca și viața minerilor în ultimii 
20 de ani vorbește graficul din co
loană ce redă dinamica creșterii pro
ducției minei în cei 20 de ani de 
la eliberare. Dar nu numai atît. Vor
besc utilajele moderne, condițiile noi 
de muncă create în mină precum 
și construcțiile noi ce au schimbat 
din temelii înfățișarea Lupeniului

Minerii din Aninoasa s-âu prezen- 
tot la demonstrație, de asemenea, cu 
realizări deosebite înscrise pe gra
fice: ei au realizat în cursul acestui 
an un randament de 1,362 tone/post 
față de 1,316 tone pe post prevăzut, 
au redus prețul de cost al cărbune
lui de la 134,58 lei/tonă, cît a fost 
anul trecut, la 130 tei pe tonă în

Trec mefalurgiștii
Prin graficul purtat de 

către delegația metalurgiș- 
tilor de la U.R.U.M.P., co
lectiv deținător al titlului 
și diplomei de uzină frun
tașă pe regiunea Hunedoa
ra, sînt raportate succese 
de seamă; în cinstea zilei 
de 23 August, sarcinile de 
plan au fost depășite la 
producția marfă cu 2,8 la 
sulă, la piese de schimb 
eu 7,8 la Sută, la cons

acest an. Iată succesele cele mai 
grăitoare ale întrecerii entuziaste ce. 
a cuprins colectivul exploatării. Mi
nerii Gall Mihai, Cîmpeanu Gheor
ghe, Paiko loan, Stan Silviu. Ni
coară Troian și mulți alții au de
monstrat în fața tribunei eu hotă- 
rîrea de a adăuga noi succese la 
realizările de pînă acum.

Se apropie minerii Vulcanului re
născut sub soarele lpl August 1914 
In fruntea coloanei se poartă un gra
fic care redă dezvoltarea minei Vul
can între anii 1955—1964. In aceas
ta perioadă producția minei я cres
cut de 3,3 ori, iar productivitatea 
de 2,3 ori. Aceste cifre precum și 
coloana entuziastă formată din oa
meni viguroșl constituie o dovadă preg
nantă a vieții intense pe care o 
trăiește în zilele noastre această ex
ploatare refăcută din ruine. Odată 
cu dezvoltarea minei a crescut și 
noua generație a Vulcanului. Ea este 
reprezentată în coloană de brigadierii 
Sima Mihaî, Șerban Nicolae, Gantz 
Ștefan, de tinerii ortaci ai Iul Lebă

INGINERII
ln acordurile fanfarei au trecui 

prin fața tribunei oficiale studenții 
Institutului de mine Petroșani— viito
rii ingineri ai industriei noastre carbo
nifere. Studenții petroșăneni, mulți din
tre ei purtînd încă pe obraz pecetea 
de bronz a unei vacanțe odihnitoa
re, și-au manifestat dragostea și re
cunoștința față de partidul iubit pen
tru minunatele condiții de viață și 
învățătură, au preamărit cu entu
ziasm cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului nostru — 23 Au
gust.

Au defilat cu pas energic purtînd 
drapele roșii și tricolore, fluturina 
flori, baloane și eșarfe multicolore, 
studenții — cei care zi de zi se 
străduiesc să-și însușească cunoștin
țe teoretice șl practice pentru a de-

Mîndri de realizările lor
îmbrăcați în frumoasele lor uni

forme, muncitorii ceferiști din com
plexul Petroșani s-au prezentat la 
demonstrația închinată măreței săr
bători cu toate angajamentele înde
plinite. Pe întregul complex, în pri
mele 7 luni ale anului, planul de 
producție a fost depășit cu 2,8 la 
sută, productivita
tea muncii a cres
cut cu 5 la sută, 
iar economiile la 

trucții metalice cu 81,1 la 
sută, iar la oțel lichid cu 
5,1 la sută. Sînt realizări 
închinate marii sărbători a 
poporului. Realizări de sea
mă ale meseriașilor Farkaș 
Petru, Măciucă Florea. Te- 
feleș Gheorghe, Nicoară 
Nicolae, Mardare Vaslle, 
ale maiștrilor Anghel Vio
rel. Demeter Alexandru. 
Hebedeanu Ioan și ale to
varășilor lor de muncă.

dă Gheorghe, Băloi Petru, Drob Ghe
orghe și mulți alți mineri destoinici 
ai Vulcanului zilelor noastre.

Urmează coloana făuritorilor noi
lor exploatări carbonifere, minerii de 
la E.D.M.N. Brigadierii Bartha Go- 
loman, Mihai Dumitru, Ionică loan. 
Crîșan Petru, Motoci Teodor, Vîtaă 
Ioan, reprezentanți ai celor mai tine
re exploatări din bazin aflate în 
deschidere — Dîlja și Paroșeni — 
raportează succese deosebite. Ei au 
săpat în acest an peste plan lucrări 
miniere cu un volum de 6 700 mc. 
au realizat economii în valoare de 
1516 000 lei.

...Coloana înaintează. E plină de 
steaguri și flori; răsună marșuri vi
guroase. optimiste. Oamenii pășesc 
veseli, demni și încrezători. Pe fe
țele lor luminate de soarele vieții 
noi șe citește raîndria succeselor ob
ținute. recunoștința față de partid 
pentru viațâ lor nouă și fericită, 
hotărîrea de a cuceri noi Izbînzi >n 
înflorirea patriei. —<

I. DUBEK

DE MÎINE
veni oameni de nădejde ai nv"j. so
cietăți socialiste,

Au pășit în frunte studenții frun
tași la învățătură și în activitatea 
obștească, Dănescu Elena, Cîrjă Ba
log Radu, Krausz Septimi^ Nico- 
lescu Georgeta, Mașek Dietl înde, 
Chiaburu Victor, Dochiței Constantin, 
Kelemen Iosif, Cruceru Victor și 
alții.

Alături de studenți au demonstrat 
la marea sărbătoare cadrele didacti
ce ale Institutului de mine din Pe
troșani printre care s-au aflat tova- 
rășii Kecs Wilhelm, Poboran Vasile, 
Dobrescu Eugen.

Veselia, entuziasmul cu care au de
filat la tnarea sărbătoare studenții 
se poate lesne observa pe chipurile 
lor (clișeul de sus).

prețul de cost se ridică la 1060 800 
lei. In coloană se pot vedea fruntași 
în producție ca Vîrzob Vasile, Deatcu 
Dumitru, Abrudean Alexandru, Mar- 
cu Aurel, Oprea Ioachim, Buzduga 
Lazăr, Cazan Nicolae, Fedoreac Va
sile, Urechlatu Toma. Pe piepturile 
multora strălucesc ordine șî medalii 
ale R.P.R. *

Entuziasm In fața tribunei
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Lupeni, cu drapele roșii și 
Multi au ștelufa hărniciei 
piept. Purtînd în brațe 
fn Inimi bucuria, ei defi-

Producătorii firelor de mătase
De tribună se apropie coloana 

muncitorilor de la întreprinderea 
„Viscoza" 
tricolore, 
prinsă în 
flori, iar
lează alături de tovarășii lor cu ca
re împreună au produs peste plan, 
în cinstea măreței sărbători, 3800 kg 
fire de mătase și 20 100 kg sulfura 
de carbon, au dat viață angajamen
tului de mărire a productivității 
muncii cu 2 la sută și au realizat o 
economie de 156 000 lei. Ei flutură 
spre tribună crenguțe cu flori con
fecționate din monofil și raportează 
prin graiul cifrelor, de pe graficul 
purtai în fruntea coloanei lor, că în

anii puterii populare producția fire
lor de mătase a sporit de aproape 
trei ori și jumătate.

Iată-i în coloană pe filatorii renu- 
miți pentru hărnicia și priceperea 
lor; Vîrtosu Petru, lacșa David, 
Jurcovăț Octavian și Tomșa Vasile. 
pe maiștrii filatori Rîpeanu Dumitru. 
Bădău Nicolae și lonescu Ștefan. 
Alături de ei pășesc harnicele mun
citoare ale 
Prisecaru 
Crătniceanu
za, Pataki
Turlea Elena. Pheifher Irlna. 
seșc de la demonstrație nici 
secția de preparare chimică 
sulf ură de carbon și nici echipele de 
întreținere și reparații.

secției de finisaj textil, 
Ioana. Suciu Raveca, 
Eugenia. Nicoară Lui- 

Anisia, 
Nu lip
sei din 
Și

Șusana, Matei

de

GOSPODARI HARNICI
Lucrătorii de la LG.O. trec prin 

fața tribunei raportînd succese în 
acțiunea de înfrumusețare a localită
ților Văii Jiului, în îmbunătățirea 
transportului în comun. In coloană 

'♦pot fi văzuți lucrători de frunte ca 
lonescu Dumitru, Drăghici 
Tritan Maria, Vlaicu Aurel, 
niță Dumitru, Catanâ Miron, 
Francisc și Rădoi Gheorghe.

In coloana salariaților 
I.O.I.l. recunoaștem lucrători frun
tași га tîmplarii Marian Sabin și 
Giurca Virgil, tapițerul Hancaș Ni
colae, maistrul Popa Petru, croito
reasa Marctt Maria. Prin aportul lor, 
și al tovarășilor lor de muncă, in
dustria locală a cunoscut în ultimii 
ani o dezvoltare vertiginoasă.

Purtînd în fruntea Coloanei 
tretele conducătorilor partidului, 
prin fața tribunei salarlatii de 
I.L.L. Petroșani. Defilează muncitori 
de frunte ca zidarul Cătălina Ilie, 
zugravul Grigorescu loan, tâmplarul 
Szekacs Geza, parchetarul Kerekeș 
lean și instalatorul Dubloș loan. Co-

lectivul de la I.L.L. raportează parti
dului : în primele 
sarcinile de plan 
la toți indicatorii.

7 luni ale anului 
au fost îndeplinite

I

ReprezentanțH 
artei noi

Ip fața tribunei oficiale s-a oprit 
coloana actorilor de la Teatrul de 
stat „Valea Jiului". Fanfara a înce
tat. S-a făcut liniște deplină. In față 
a pășit actorul Vasile Hașiganu ca
re. prin versurile recitate, a adus un 
salut fierbinte marelui eveniment, a 
exprimat profundul atașament al oa
menilor muncii din patria noastră 
liberă față de partid.

Reprezentanții artei noastre noi 
eu venit la marea demonstrație a 
oamenilor muncii însuflețiți de suc
cesele obținute în activitatea actori
cească, încrezători în noi și valoroa
se rezultate în propagarea artei și 
culturii în rîndul oamenilor muncii.

Au defilat cu bucurie și strălucire 
în inimi veterani ai scenei petroșă- 
nene și tineri actori, proaspăt pro
movați în colectivul teatrului mine
rilor. In coloana actorilor au fost 
prezenți printre alții Gheorghe Ior- 
dănescu, Ion Tifor, Paulina Codrea- 
nu, Mioara Păcuraru, Hașîganu Va- 
slle, Constantin Dicu, Cornel Ferat.

Printre coloanele ueafîrșite de 
demonstranți la marea sărbătoare ș-a 
aflat și aceea a cadrelor didactice, 
din Valea Jiului, a acelora care, prin 
nobila lor misiune, educă genera
țiile tinere, cultivă cultura, știința și 
literatura în inimile oamenilor.

Graficele purtate de numeroase 
cadre didactice redau succint o parte 
din roadele revoluției culturale în
făptuite în țara noastră, vorbeau 
despre dezvoltarea învățămîntului în

cei 20 de ani de la eliberare, des
pre creșterea numărului elevilor și 
al cadrelor didactice.

Prin fața tribunei, au trecut Stă- 
nescu Alexandru, Mușteanu Pompi- 
iju,' Cornea Dumitru, Cherciu Ni«o- 
lae, Bende Ștefan, Bîrcă Pavel, Bar
tha Pavel, Paraschivoiu Constantin 
și alți profesori și învățători frun
tași. Cu toții și-au exprimat atașa
mentul față de partid, față de orîn- 
duirea socialistă.

Ileana, 
Roma-

Baky

de la

Formația artistioă a clubului тип citoresc din Petrila execuți nd tn fața 
tribunei un frumos dans popular.
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înfăptuiri bogate
• Prin fața tribunei, forestierii 

porniți din zori de pe parchetele în
depărtate, manifestează plini de bu
curie și vioiciune. Distingem în co
loană pe brigadierul Stoica Petru, 
drujbistțil Coman losif, pădurarul 
Răscoleanu Ilie, muncitorul Dră
ghici fosil, gateriștii Negoi Ioan, 
Balog Nicolae, șeful de parchet 
Manolescu Ilie și mulți alții, din ex
ploatările Cîmpușel și Voievodul, 
Polatiște și Jigoreasa, Graficul cu 
succesele întreprinderii lor este pur
tat cu mîndrie: Planul la producția 
globală pe 8 luni esie deja realizat, 
planul le producția marfă a fost în
deplinit pe 9 luni, productivitatea 
muncii a crescut în acest an cu 13 
la sută, la prețul de cost s-au reali
zat 390 000 lei economii, obținîndu 
se totodată beneficii de 35 000 lei.

• Constructorii de pe șantierele 
Văii Jiului demonstrează purtînd 
grafice pe care se arată dinamica 
creșterii numărului de apartamente 
predate în ultimii ani și a reducerii 
prețului de cost pe apartament. Zi-

darii Pișcureanu Pavel, Mărgărit 
Constantin, Froșt Ștefan, instalato
rii Istodor Vintiiă, Horvath Szabo, 
Arbazanovici Dușan, zugravii Berciu 
Gheorghe, Fierăstrău Ioan. Neagu 
Marin, dulgherii Kiss Alexandru, 
Geamănu Mihai, • maiștrii Coreean 
Otto, Covaci Menhart. Văduva loan 
și foarte mulți "alți 
nife.stează plini de 
viața nouă pe care

• Lucrătorii din
' cu mîndrie, prin

dezvoltarea continuă a rețelei de des
facere а bunurilor de consum, faptul 
că față de 1959, în anul trecut, de 
pildă, s-au vîndut cu 1389 buc. apa
rate de radio, 589 frigidere. 296 as
piratoare de praf mai mult, că des
facerea de mobilă a crescut cu 
12 515 000 lei. In 7 luni din acest 
an, colectivul O.C.L. Alimentara a 
vîndut cu 52,7 la sută mai multe 
produse față de aceeași perioadă a 
anului 1959, iar cei de la I.C.R.A. 
și-au depășit planul de desfacere cu 
2 la sută.

constructori, ma- 
bucurie pentru 

o trăiesc.
comerț prezintă 

graficele purtate,

Bucurie, entuziasm, încredere în viitor
(Urmare din pag. l-a)

de 
noi

BRAȚ LA BRAȚ CU TINEREȚEA
tribună se apropie masiva co- 
a sportivilor. In ton cu tine- 
și voioșia, fanfara cîntă mar

in fruntea coloanei

De
. Ioană 

rețea 
șui Sportivilor.
mergeau cu pași elastici tinerii gim- 
naști. Ajunși în fața tribunei, ei 
șt-au arătat măiestria executând cî- 
teva exerciții de gimnastică. In fața 
tribunei s-a oprit apoi un grup de 
fete cu cerculețe împodobite cu flori. 
Cită grație în mișcări. Pe melodia 
unui vals, exercițiile de gimnastică 
se îmbină în mod armonios cu ba
letul. Coloana de sportivi pare ne- 
sfirșită. Fotbaliști, voleibaliști, atieți, 
boxeri trec în rtadurî strfnse prin 
fața tribunei. Deodată apare un 
„teren" de handbal în mărime natu
rală. Două echipe, una de fete șl 
alta de băieți încing un adevărat 
Joc de handbal în fața tribunei.

Braț la braț cu tinerețea, sportivii 
trec mereu, iar coloanele lor suge-

rează dezvoltarea sportului în Valea 
Jiului în cei douăzeci de ani de la 
eliberare. Coloana sportivilor a fost

LA DA
La termocentrala Paro- 

șeni, acolo unde se nasc 
milioane de kilovați de e- 
nergie electrică dătătoare 
de lumină și forță, ziua 
de 23 August a fost săr
bătorită prin muncă. In 
timp ce cazangii și turbi- 
niștii, muncitorii de la epu
rarea apei cit și cei de la 
combustibil vegheau la bu
na funcționare a termo
centralei, echipele de între
ținere în frunte cu ingine
rul Dina Dumitru și cu 
maistrul Crainic Petru e- 
fectuau remedieri de de
fecțiuni.

meheiată de motocicliști. In duduit 
de motoare ei trec prin fața tribu
nei. Este nu numai o dovadă eă mii 

de oameni ai 
muncii din Valea 
Jiului practică a- 
cest sport al cura
jului și bărbăției 
ci și o dovadă 
a bunăstării

T O R / E
Cea mai importantă lu

crare executată în răstimpul 
cînd mii de oameni ai 
muncii sărbătoreau ziua e- 
liberării, a fost repararea 
răcitorului de hidrogen de 
la grupul generator de 150 
MW., lucrare încredințată 
echipelor conduse de către 
Dizmacsek Emil. Tradnich 
Rudolf și Nicolae Gheor
ghe, sub conducerea mais
trului Cadaru loan.

Seara cînd luminile s-au 
ins în cartierul enersre- 

ficienilor, muncitorii din 
eehipele de reparații se în
torceau mulțumiți spre ca
sele lor.

3*

Tinerețe, grafie, frumusețe.

realizarea sarcinilor trasate 
partid și guvern și să le urez 
victorii in munca plină de abne
gație peptru desăvîrșirea construc
ției socialiste în scumpa noastră
patrie, Republica Populară Ro- 
■nînă.

In tribuna oficială iau loc tova
rășii Lazăr
Biroului I 

de partid, 
mit et ului 
Petroșani, 
loan, secretari al Comitetului oră
șenesc de partid, Blaj Traian, Мо
тей Samoilă. membru al Biroului 
Comitetului 
președintele 
sindicatelor.
al Biroului 
de partid, prim-secretar al Comi-

David, membru
Comitetului 
prim-secretar 
orășenesc de 

Qhloancă Victor, Mirza

al 
regional 
al Co- 
partid

orășenesc de partid, 
Consiliului local al 
Ghinea loan, membru 
Comitetului orășenesc

tetului orășenesc U.T.M. Petro
șani, Ana Ferdinand, membru al 
Biroului Comitetului orășenesc de 
partid, secretarul comitetului de 
partid al minei Lupeni, Gașpar 
Ana, membru supleant al Biroului 
Comitetului orășenesc de partid, 
președinta Comitetului orășenesc al 
femeilor, Cătană Vasile, membru 
supleant al Biroului Comitetului o- 
rășenesc de partid, precum și alți 
conducători ai organelor locale de 
partid și de stai, ai organizațiilor 
obștești, cadre de conducere din 
întreprinderile economice și institu
ții, luqrâtorl cu munci de răspun

dere din domeniul culturii, artei, 
învățămîntului, muncitori, ingineri 
și tehnicieni de frunte din minele 
și întreprinderile Văii Jiului.

Apoi, prin fața tribunei eu în
ceput să se reverse coloanele 
nesfirșite de oameni ai muncii.

CU MUZICA $1 VESELIE
Pregătirile au fost făcute 

din timp. O estradă impro
vizată pentru manifestările 
artistice, chioșcuri cu mîncă- 
ruri, dulciuri, și băuturi. 
S-au pregătit pentru marea 
sărbătoare șl formațiile ar
tistice. fanfara, ocheștra de 
balalaici, taraful de muzi
că populară precum și for
mația de dansuri a clubu
lui din Lupeni. Artiștii a- 
matori lupeneni țineau să 
dea glas bucuriei de a trăi 
și de a sărbători cea de-a

XX-a aniversare a eliberă
rii patriei în cînt și joc.

Ca în toți anii, petrecerea 
cîmpenească organizată pe 
stadionul din Lupeni de 
sărbătoarea eliberării a fost 
deschisă în acordurile fan
farei. Și cum unde e mu
zică, cu toate că timpul nu 
prea era favorabil petrecerii 
în aer liber, voia bună s-a 
dezlănțuit.

Minerul șef de brigada 
Musta Alexandru, împreună 
ca familia lui și cu un 
grup de ortaci se delecta

urmărind evoluția artiști
lor amatori de pe estradă. 
Alți mineri printre care 
Butnaru Victor, șef de bri
gadă la sectorul III, Avram 
Vasile, de la sectorul I A, 
Mătăsăreanu Ilie, șef de 
echipă la sectorul de trans
port și încă vreo cîțiva, 
s-au antrenat într-o discu
ție înveselită de bere. Cin- 
tăreții vot*ali, taraful de 
muzică populară și orches
tra de balalaici contribuia 
la veselia generala a celor 
ce sărbătoreau.

CARNAVALUL TINERETULUI
Peste orașul Petroșani 

-a lăsat seara. Ploaia 
măruntă care a căzut toata 
după-amiaza s-a oprit. Sub 
cupola naturală, norii s-au 
împrăștiat. Atmosfera res
pira prospețime. De peste 
dealuri a prins să adie un 
vîntiLcl ușor de sfîrșit de 
august.

Dintr-o dată, strada prin
cipală a orașului s-a cu
fundat în întuneric. Nu, 
n-a fost o defecțiune, ci 
o acțiune. Dinspre sta-

dion o fanfară își trimitea 
bordurile pînă departe Un 
fluviu uriaș de flăcări își 
revărsa lumina spre cen
trul orașului. in față 
pășea fanfara In spate ve- 
<eau grupuri compacte de 

oameni. Pitorescul minuna
tei demonstrații de dimi
neață continua acum sub 
bolta cerului senin. In pia
ța Victoriei, în jurul focu
lui incitat de zecile de tor
țe, s-a pornit dansul. Mari 
și mici s-au avîntat în joc.

A venit lume multă în cen
trul orașului Petroșani pen
tru a urmări concurența 
dintre jocul torțelor și puz
deria de stele multicolore 
ale artificiilor, care veneau 
să întregească imaginea 
de feerie nocturnă a orașu
lui.

Pînă
navalul 
trdșani.

Totul
și inima, totul a dat marii 
sărbători un colorii viu și 
îneîntător.

tîrziu a durat car- 
tineretului din Pe-

a îneîntat ochiul
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dările Imnului de Stat al R.P. Ro
mîne. In același timp, în cinstea ma
rii sărbători a eliberării se trag 21 
de salve de artilerie.

începe apoi parada militară.

☆

In fruntea coloanei pedestre, la 
bordul unei mașini militare deschi
se, comandantul parăzii dă onorul 
conducătorilor de partid și de stat.

In pas uniform, perfect cadențat, 
echipați în ținută de mare sărbă
toare, trec prin fața tribunelor, ofi
țerii elevi ai Academiei Militare Ge
nerale, cea mai înaltă instituție de 
învățămînt a forțelor noastre armate.

Alte două blocuri de paradă sînt 
formate din elevii Școlii militare su
perioare de ofițeri „N. Bălcescu". Ei 
defilează cu automatele la piept, u- 
măr lîngă umăr. Invitații din tribu
ne aplaudă mersul lor suplu, viguros.

Parada militară continuă cu defi
larea elevilor liceelor militare „Di- 
tnitrie Cantemir" , și „Ștefan cel 
Mare".

Prin Piața Aviatorilor trec apoi 
infanteriștii, grănicerii și marinarii. 
Cea mai mare parte din acești ostași 
sînt purtători ai titlului „Militar de 
frunte".

In sunetele marșului trec trupele 
mecanizate. Ofițerii și ostașii sînt 
ambarcați pe transportoare blindate, 
pe autoamfibii de diferite tipuri mo
derne, care asigură o mare capacita
te de manevră, corespunzătoare ac
țiunilor de luptă. Alte unități de in
fanterie moto și trupe de desant pa- 
rașutare sînt ambarcate pe autoca
mioane „Carpați", construite de mun
citorii, inginerii și tehnicienii bra
șoveni.

Privirile tuturor se ridică? spre 
•înălțimi. Trec în zbor săgetat șoi
mii văzduhului. In formații de trei 
'cîte trei, avioanele supersonice, scli
pind ca argintul pe cerul azuriu, 
'sînt dirijate cu iscusință de piloți de 
înaltă clasă.

I Defilează unități de artilerie teres
tră și antiaeriană. Puternice mașini 
•pe roți tractează tunuri antitanc și 
obuziere. Ele sînt urmate de o uni
tate de artilerie cu reacție. Pe măta
sea drapelului unității este prins or
dinul „Steaua R. P. Romîne".

înalte ordine se pot vedea și pe 
alte drapele ale unităților militare 
participante la paradă, amintind de 
eroismul pe care ostașii Armatei Ro
mîne, înfrățiți în luptă cu vitejii 
ostași ai Armatei Sovietice, l-au do
vedit în războiul antihitlerist, în bă
tăliile pentru alungarea trupelor fas
ciste de pe pămîntul patriei noastre, 
'ea și dincolo de granițele țării, pe 
teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei, 
pînă la zdrobirea definitivă a Germa
niei naziste.

Cu ropote de aplauze sînt întîm- 
pinate impunătoarele fortărețe pe 
șenile: tancurile. In ciuda greutății 
lor de zeci de tone, coloșii de oțel 

'dezvoltă o mare viteză de deplasare, 
acționînd cu succes pe cele mai difi- 

‘cile terenuri. Cea mai mare parte a 
comenzilor sînt automatizate. Trec 
țum’tăți de rachete purtate pe platfor
me impunătoare.

Cu defilarea rachetelor ia sfîrșit 
parada militară.

Ca în fiecare an. pionierii deschid 
marea demonstrație. Șase mii de 
inimi tinere, bătînd mai repede, cu
prinse de emoția momentului ; șase 
mii de viitori constructori ai comu
nismului. Fiii Capitalei aduc în piață 
viitorul măreț al tării, iar florile pe 
care le poartă sînt semnul dragostei 
lor fierbinți față de patrie, față de 
partid.

Un stol de purtători, ai cravatei 
roșii se desprinde din marea multi
coloră a coloanelor și. ureînd la tri
bună, oferă conducătorilor partidului 
și statului, florile recunoștinței și 
surîșul lor fericit.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm începe demonstrația oamenilor 
muncii din întreprinderile și institu
țiile Capitalei. O imensă pancartă

a eliberării patriei
Prt mililaiă, deKliiiia oameailor moncii si parada suiliiă

pe care se află înscrisă urarea „Tră
iască 23 August", în urma căreia 
flutură flamurile a sute de steaguri 
roșii și tricolore, domină capul co
loanei. Participanții la marea de
monstrație poartă portretele lui Marx. 
Engels, Lenin, exprimînd fidelitatea 
nestrămutată a partidului și poporului 
nostru față de atotbiruitoarea învă
țătură marxist-leninistă; portretele 
membrilor Biroului Politic al; C.C. 
al P.M.R., stema partidului nostru. 
Pe imense pancarte erau înscrise U- 
rările: „"Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn!“ „Trăiască Republica 
Populară Romină !“ și alte urări, ex
primînd unitatea de monolit dintre 
partid, guvern și popor. Nenumă
rate lozinci reafirmă hotărîrea oa
menilor muncii de a lupta pentru în
deplinirea mărețului program adop
tat de Congresul al Ill-lea al P.M.R.

Intr-o nestăvilită revărsare de bu
curie și optimism, izvorînd din sute 
de mii de inimi, trec prin fața tri
bunelor cei ce făuresc zilnic bunurile 
materiale și spirituale.

Demonstranții salută pe conducă
torii partidului și ai statului, pe toți 
cei aflați în tribune, ridicînd buche
te de flori roșii, galbene și albastre 
care alcătuiesc un imens tricolor.

In frunte se află muncitorii ma
rilor întreprinderi bucureștene, ,423 
August", ale cărei produse sînt cu
noscute în sute de întreprinderi. 
„Grivița Roșie", purtătoarea puterni
cilor tradiții ale luptelor muncito
rești, care-și aduce astăzi o însem
nată contribuție la dezvoltarea in
dustriei noastre chimice, „Timpuri 
Noi", „Steaua Roșie", „Atelierele 
Centrale LT.B.” și altele, din ale 
căror colective ș-au ridicat munci
tori care au apărat cu arma în mî- 
nă Capitala de furia fasciștilor. In 
aceleași rînduri trec colectivele celor 
50 de unități moderne intrate în 
funcțiune în1 Capitală în perioada a- 
nilor 1956-1963: Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate, care în acest 
an a asimilat strungul Carusel 2 500, 
Uzina de anvelope Danubiana, care 
produce două anvelope într-un minut, 
fabricile de piese de radio și se
miconductor!, de medicamente, de 
radiatoare și băi, de obiecte sani
tare și porțelan, fabrica de armături 
neferoase și echipament metalic.

In rîndul demonstranților din în
treprinderile industriale ale Capita
lei pășesc numeroși fruntași în în
trecerea socialistă, inovatori, ingi
neri și tehnicieni bine cunoscuți în 
întreaga țară pentru succesele do- 
bîndite, pentru contribuția pe care 
au adus-o și o aduc la promovarea 
necontenită a progresului tehnic, la 
îndeplinirea planului de stat. Ca ur
mare a activității entuziaste ‘ depu
se de colectivele întreprinderilor din 
Capitală și din întreaga țară, pre
vederile de plan pe primele 7 luni ale 
anului 1964 au fost realizate în pro
porție de 103,5 la sută la produc
ția globală.

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din orașul Deva

(Urmare din pag. l-a)

toate colțurile regiunii, fruntași șî 
evidențiați în întrecerea socialistă.

După semnalul trompetistului se 
prezintă raportul. Generalul maior 
Militant Lepădatu, însoțit de colo
nelul Gheorghe Niță, comandantul 
parăzii, trec în revistă trupele ali
niate în fața tribunei și felicită pe 
militari cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei.

Fanfara intonează Imnul de Stat 
al R.P.R. In semn de salut s-au tras 
21 salve de artilerie.

După parada militară, prin fața 
tribunei trec pionierii; Ei flutură în 
vînt flamuri purpurii, simbol al sîn- 
gelui vărsat de cei care au luptat 
pentru viitorul lor senin.

De tribună se apropie apoi co
loane ale oamenilor muncii. Primii 
sînt harnicii mineri ai Văii Jiului. 
Ei sînt urmați de coloana siderurgiș-

Oamenii muncii poartă cu ei, la 
marea demonstrație, portrete ale to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și ale celorlalți membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. Din mul
țime se aud ovații și urale, chemă
rile „Slavă Partidului Muncitoresc 
Romîn, conducătorul încercat al po
porului, inspiratorul și organizatorul 
tuturor victoriilor noastre !“, „Trăias
că eroică noastră clasă muncitoare l“. 
Se scandează puternic — „Din victo- 
totil № victorii, 20 de ani de glorii,!". 
Sînt rostite, de asemenea, urări pen
tru întărirea unității țărilor socialis 
te, a mișcării comuniste și munci
torești internaționale; saluturi fră
țești adresate oamenilor muncii din 
țările socialiste, clasei muncitoare 
din întreaga lume, popoarelor care 
luptă pentru libertate, democrație, 
pace și progres social.

☆

Prin fața tribunei pășesc oameni 
ai muncii din agricultură. Pe pieptul 
multora strălucesc ordine și medalii, 
ca semn de, înaltă prețuire a muncii 
pline de entuziasm și de devotament 
pe care aceștia o desfășoară pentru 
bunăstarea poporului.

Un frumos car alegoric întruchi
pează cîmpuri de grîu și porumb, o 
combină și un tractor miniatural, ca 
și tractoristul care îl mînuie, școlarul 
Viorel Marinescu în vîrstă de 11 ani. 
Munca plină de abnegație a țărăni
mii muncitoare, puternicul sprijin a- 
cordat de statul democrat-popul ar, 
aplicarea consecventă a principiului 
cointeresării materiale a țărănimii, 
au făcut ca transformarea socialistă 
a agriculturii să fie însoțită de creș
terea producției agricole. Față de 
media anilor 1934—1938 producția 
cerealieră a crescut. încă în 1961, an 
premergător încheierii colectivizării, 
cu 2 600 000 tone. In 1963, producția 
de cereale a sporit cu 700 000 tone 
față de anul precedent. Numărul a- 
nimalelor a crescut față de 1938 cu 
peste 5 milioane capete.

Ca urmare a creșterii producției 
cerealiere și animaliere, veniturile 
țărănimii s-au dublat în comparație 
cu anul 1950. Pe această bază la 
sate s-au construit 900 000 de case 
noi. A crescut considerabil volumul 
vînzărilor de mărfuri îndeosebi al 
celor de uz ‘ îndelungat.

Șirurile de demonstranți se scurg 
necontenit într-un șuvoi de entuziasm 
și voie bună. Din mii de piepturi se 
scandează lozincile: „20 de ani de 
soare și de viață înfloritoare", „Via
ță bună țara își face, prin socialism 
și pace!“. Ele exprimă faptul că 
de-a lungul anilor de economie pla
nificată, partidul și guvernul au asi
gurat îmbunătățirea și ridicarea sis
tematică a nivelului de trai al tutu
ror oamenilor muncii. Ія perioada 
1951—1963 salariul real a crescut 
de peste două ori. Numai de pe ur
ma majorării de salarii intervenite 
între anii 1956—1964 veniturile oa
menilor muncii din țara noastră au 

tîlor hunedoreni. Apoi, trec pe rînd 
prin fața tribunei coloana siderurgiș- 
tilor din Călan și a oamenilor mun
cii din raioanele Hațeg, Ilia, Brad, 
Sebeș, Orăștie' și Alba. Urmează de
monstrația celor 16000 oameni ai 
muncii din orașul Deva.

Fanfara intonează marșul sporti
vilor. Spre tribună înaintează un 
car alegoric pe care scrie i 
„Trăiască 23 August" și care poartă 
o piramidă formată din tineri spor
tivi. Tinerețe, sănătate, voioșie — 
iată ce exprimă pasul ritmic, execu
țiile rapide, din mers, ale sutelor de 
sportivi.

☆
Demonstrația din miezul acestei 

veri, demonstrația anului 20, a fost 
o revărsare a entuziasmului pe care 
orașul de la poalele cetății n-a mai 
întîlnit-o. A fost revărsarea succe
selor și a împlinirilor, a cîntecului 
și jocului, bucuriei și fericirii.

dio Capitală
crescut cu peste 18 miliarde lei, la 
care se adaugă alte, sporuri însem
nate dobîndite de pe urma reducerii 
prețurilor de vînzare a multor mărfuri.

Iată acum grupuri masive de con
structori ai noilor cartiere bucureș
tene, care în ultimii 15 ani au dat în 
folosință oamenilor muncii peste 
68 000 de apartamente.

Ropote de aplauze stîrnește apari
ția în Piață a reprezentanților celor 
(8 000 de artiști amatori, participanți 
la faza finală a celui de-al Vll-lea 
concurs al formațiilor artistice de a- 
matori de la orașe și sate. Și aci, 
ca și pe scenele tuturor teatrelor în 
marea întrecere, ei au adus frînturi 
din arta fără bătrînețe, al cărei fău
ritor este poporul și prin care călu
șarii din Balș, fetele din Căpîlna, 
dansatorii din Oaș și din Țara Bîr- 
sei și mii de alți păstrători ai tradi
ției cîntecului și dansului romînesc 
își transmit necontenit dragostea față 
de patrie, pentru frumos, pentru 
munca pașnică.

☆

Ca de obicei, în rîndurile demon
stranților se află oameni de știință, 
de literatură și artă, creatori din ge
nerațiile mai vîrstnice și tinere, bu- 
curîndu-se deopotrivă de grija per
manentă a partidului și guvernului.

Lîngă profesorii lor, sau strîns 
uniți în rînduri ale tinereții, trec stu
denții, cu chipurile bronzate de soa
rele vacanței.

Trăim mai mult, sîntem mai să
nătoși — așa pare a spune fiecare 
din purtătorii halatelor albe, aflați în 
rîndul demonstranților. Sînt cei că
rora le revine nobila misiune de a 
apăra sănătatea populației. Numărul 
cadrelor medicale de toate gradele a 
crescut vertiginos, revenind astăzi, 
pe întreaga republică, un medic la 
mai puțin de 700 locuitori — țara 
noastră situîndu-se și din acest 
punct de vedere printre cele mai a- 
vansate din lume.

Parada sportivilor
Trompetele vestesc începerea tra

diționalei parade a sportivilor. Co
loana este deschisă de o motocicletă 
pe care un tînăr și o tînără poartă, 
larg desfășurate, drapelele R.P.R. și 
P.M.R. Rînd pe rînd, defilează apoi 
în pas vioi fete și băieți, în costume 
de diferite culori, agîtînd nenumă
rate ghirlande de flori. Un ropot de 
aplauze marchează momentul în ca
re sute de tineri, în costume roșii, 
înscriu cu trupurile lor, pe platou, 
cifra XX. Apoi, la un semnal al to
bei, cifra festivă se transformă în 
inițialele P.M.R. și R.P.R.

Alți și alți sportivi pătrund în 
Piață. Care alegorice și grafice ilus
trează dezvoltarea mișcării noastre 
sportive, care cuprinde astăzi peste
3 200 000 membri. După 20 de ani, 
sportul romînesc se mîndrește cu 
sute de medalii, cu numeroase titluri 
de campioni și recordmani mondiali, 
olimpici și europeni.

Trec în continuare atleți, gimnaști, 
handbaliști, rugbiști, în frunte cu 
campionii, cu cei care la Helsinki, 
Melbourne, Roma, în nenumărate 
competiții internaționale, au ridicat 
prestigiul țării noastre și pe plan 
sportiv. Nesfîrșite aplauze salută a- 
parîția în piață a participanților la 
finala Spartachiadei republicane, ca
re a adunat în întreceri peste
4 700 000 de tineri din toate regiu
nile țării.

Ultimele coloane de sportivi duc 
cu ele o mare de flori — prinos de 
recunoștință adus patriei și partidu
lui, pentru necontenita grijă pe care 
o poartă tineretului, întregului nos
tru popor.

La ora 13, demonstrația sutelor de 
mii de oameni ai muncii din Capitală 
ia sfîrșit. Din mii de piepturi răsună 
puternic Imnul de luptă al cla
sei muncitoare din întreaga lume: 
„Internaționala".

(Agerpres)

încetarea din viață 
a lui Benjamin Davis

NEW YORK 24 (Agerpres).
Duminică seara, Partidul Comu

nist din Statele Unite a anunțat 
încetarea din viață, după o boală 
grea, a lui Benjamin Davis, secre
tar național al Partidului Comunist 
din S.U.A., unul din încercații con
ducători ai partidului și ai popu
lației de culoare din Statele Unite.

Benjamin Davis s-a născut în 
1903.în orașul Dawson, (statul Geor
gia). El a terminat colegiul din 
Amherst și apoi Universitatea Har
vard. Tînăr doctor în științe juridice 
el a pornit pe drumul luptei pentru 
apărarea intereselor poporului munci
tor din S.U.A.

Benjamin Davis s-a făcut cunos
cut încă la începutul deceniului al 
4-lea, cînd a apărat procesul con
ducătorului marșului șomerilor din 
orașul Atlanta (statul Georgia). In 
repetate rînduri Davis a apărat în 
fața tribunalelor pe victimele rasis
mului și ale represiunilor polițienești.

In scurtă vreme, Davis a devenit 
un participant activ al mișcării co
muniste din S.U.A. căruia i-a slujit 
cu devotament timp de un sfert de 
veac. El s-a bucurat de dragostea 
și respectul oamenilor muncii ameri
cani. In anii 1943 și 1949 el a fost 
ales membru al Consiliului munici
pal al orașului New York.

In 1949, împreună cu alți condu
cători ai partidului comunist eJ '•< 
fost aruncat în închisoare pe baza 
legii Smith. Cei cinci ani de închi
soare t-au șubrezit sănătatea. Elibe
rat în 1954, Davis a continuat deși 
bolnav, să lupte pentru drepturile 
oamenilor muncii din S.U.A.

Prin moartea Iui Benjamin Davis 
Partidul Comunist din S.U.A. a pier
dut pe unul din conducătorii săi în
cercați.

Deschiderea primei Conferințe 
internaționale privind 
problemele tineretului

GRENOBLE 24. (Corespondentul 
Agerpres, Tudor Vornicu, transmite :)

La Universitatea din Grenoble a 
avut loc festivitatea de deschidere 
a primei Conferințe internaționale, 
privind problemele tineretului, orga
nizată de U.N.E.S.C.O., la care iau 
parte delegații reprezentînd 73 de 
țări printre care și R.P. Romînă și 
40 de organizații de tineret.

In cuvîntul de deschidere, direc
torul general U.N.E.S.G.O., Rene 
Maheu, salutînd pe cei prezenți, a 
arătat că ideea întrunirii ne» con
ferințe internaționale consacrate ti
neretului a fost lansată la 
U.N.E.S.C.O. acum 4 ani. „Intr-ade
văr, a spus Rene Maheu la cea de-a 
ll-а sesiune, în 1960, conferința ge
nerală, la propunerea delegației ro
mîne, cerea să fie studiată oportu
nitatea și posibilitatea de a se con
voca o conferință mondială privind -A 
problemele tineretului".

A luat apoi cuvîntul Maurice Her
zog, secretar de stat pentru proble
mele tineretului și sportului, care a 
adus salutul guvernului francez și 
rectorul Universității din Grenoble, 
Rene Trehin. Ca președinte al Con
ferinței a fost ales Mussa Keita, înalt 
comisar pentru problemele tineretu
lui în Republica Mali,

Conducătorul delegației romîne 
prof. Jean Livescu, adjunct al mi- 

’ nistrului Invățămîntului, a fost ales 
în Biroul Conferinței ca președinte 
al Comisiei privind pregătirea tinere
tului Ia viața publică în spiritul în
țelegerii internaționale.

Lansarea a trei noi 
sateliți „Cosmos"

MOSCOVA 23 (Agerpres).
La 22 august 1964, în Uniunea

Sovietică au fost lansați sateliții ar
tificiali ai Pămîntului „Cosmos-41", 
„Cosmos-42“ și „Cosmos-43“. Lansa
rea sateliților „Cosmos-42“ și „Ges- 
mos-43“ a fost efectuată de o singu
ră rachetă purtătoare. Pe sateliți este 
instalată o aparatură științifică des- 
tinată continuării cercetării spațiului f*1 
cosmic în conformitate cu progra
mul anunțat de agenția TASS.
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