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Poporul nostru а sărbătorit cea de-a 
XXI-a aniversare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, bucurie, optimism, hotă
râre perină de a înfăptui sarcinile trasate 
de partid.

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală

Mitingul și demonstrafia 
de la Petroșani

In dimineața zilei de 23 August 
a avut loc în București tradițio
nala paradă militară și demonstra
ția oamenilor muncii, cu ocazia 
împlinirii a 21 de ani de la Eli
berarea României de sub jugul 
fascist.

Piața Aviatorilor avea un aspect 
festiv. O mare stemă a Republicii 
Socialiste România, încadrată de 
datele: „1944—1965", sub care era 
înscrisă urarea „Trăiască 23 Au 
gust,, ziua eliberării patriei noastre 
de'T^ub jugul fascist", domina tri
buna oficială. Deasupra tribune 
lor se aflau portretele marilor das
căli ai proletariatului mondial : 
Marx-Engels-Lenin> precum și pan 
carte cu urările: Trăiască și în
florească scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România ! Sla
vă Partidului Comunist Român, 
conducătorul încercat al poporului, 
inspiratorul șî organizatorul tutu
ror victoriilor noastreI, înainte 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român 1 Trăiască unita
tea țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale I Trăiască pacea și priete
nia între popoare 1

Pretutindeni erau arborate dra
pele roșii și tricolore.

In tribune au luat loc conducă
tori ai instituțiilor centrale șl or
gan# /fiilor obștești, generali ac
tivi și de rezervă — foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, fruntași în întrecere 
din întreprinderile bucureștene, a- 
cădemicieni și alți oameni de ști
ință și cultură, oaspeți de peste 
hotare, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

PENTRU PRIMA OARÂ
In fruntea fluviului viu al mi

ilor de demonstranți ce pornește 
să se reverse prin fata tribunei o- 
ficiale, este purtată cu mindrie, 
pe brațe vîrjoase de muncitori, 
stema Partidului Comunist Român, 
iar alături, stema patriei cu inscrip
ția : Republica Socialistă România.

In acest an, pentru prima oata, 
la sărbătoarea eliberării au fost 
purtate noile steme, confirmare a 
două acte istorice de o deosebită 
importantă petrecute în istoria tă
rii noastre.

Partidul a primit denumirea scum
pă tuturor: PARTIDUL COMUNIST 
ROMÂN.

Erau de față șefii misiunilor di
plomatice acreditați în Republica 
Socialistă România, atașați mili
tari și alți membri ai corpului di
plomatic.

Ora 8. In aplauzele și aclamațiile 
puternice. îndelungate ale celor 
prezenți iau loc în tribuna oficială 
conducătorii partidului și statului, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bît- 
lădeanu. Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă. Constantin Drăgan, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil 
Gogu Rădulescu, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec — membri ai Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului.

Se aud sunete prelungi de trom
pete. Ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, 
însoțit de comandantul parazit, 
general maior loan Șerb, trece în 
revistă trupele aflate în Piață și 
pe Bulevardul Aviatorilor și le fe
licită cu prilejul celei de-a 21-a 
aniversări a eliberării- noastre' na
ționale. Militarii răspund cu pu
ternice și îndelungate urale.

Răsună solemn acordurile Imnu
lui de stat, în timp ce’ în cinstea 
marii sărbători se trag 21 de salve 
de artilerie.

începe parada militară.
Pe drapelul care deschide pa

rada sînt înscrise cu litere țesute

(Continuare în pag. 4-a)

Izbînzile dobîndite in acești 21 
de ani de viată liberă, rezultat a! 
muncii pline de patriotism fierbin
te a harnicului și talentatului nos
tru popor au fost înscrise in car
tea de aur a tării — Constituția Re
publicii Socialiste România. In lu
mina marilor biruinți, consfințite 
de legea fundamentală a tării, pa
tria noastră a devenit REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA. Simbol 
al socialismului-, încununare a vi
selor și aspirațiilor multor gene
rații.

Liber și stăpîn pe soarta sa, pe

înaintea începem mitingului în 
Piața Victoriei din orașul Petroșani.

bogățiile țării, poporul nostru își 
făurește propria istorie convins 
fiind că tot ce se realizează slu
jește propășirii țării, făuririi unui 
trai mai bun. Si spicele de grîu, și 
sondele, și pădurile, și aurul, și a- 
pele, și pămîntul care le poartă 
sini ale poporului.

E firesc deci ca pe fețele oame
nilor din coloană să citești bucurie, 
entuziasm, hotărire. Alături de în
tregul nostru popor, oamenii mun
cii din Valea Jiului au sărbătorit 
primul 23 August în republică so
cialistă.

Zorii zilei de 23 August, zi în 
care oamenii muncii de pe întreg 
cuprinsul patriei noastre au săr
bătorit a XXI-a aniversare a eli
berării României de sub jugul 
fascist, au găsit întreagă Valea 
Jiului îmbrăcată în haine de săr
bătoare. In acest an, aniversarea 
zilei eliberării are o semnificație 
mai adîncă. Cu două zile înain
tea măreței sărbători, Marea Adu
nare Națională a adoptat noua 
Constituție a Republicii Socialiste 
România.

Drapele roșii, cu stema Parti
dului Comunist Român, drapele 
tricolore cu stema Republicii So
cialiste România, panouri cu por
tretele conducătorilor iubiți ai

tovarășului€uvintarea f 
Ghioancă Victor

Dragi tovarăși și tovarășe,
Sărbătorim astăzi cea de-a XXI-a 

aniversare a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist, cea mai 
mare sărbătoare națională a popo
rului român.

Acum 21 de ani, forțele patriotice 
din țara noastră, sub coridubefea 
Partidului Comunist Român, au răs
turnat dictatura fascistă, deschizînd 
.Rgmâniei calea spre Uft Viilor strălu
cit.

Armata Română, umăr la umăr cu 
Armata Sovietică, a adus prin lupte 
grele o importantă contribuție la 
zdrobirea Germaniei hitlcriste, la 
eliberarea teritoriului patriei, apoi a 
Ungariei și Cehoslovaciei. Poporul 
nostru va purta veșnic cea mai caldă 
recunoștință glorioșilor săi fii care 
s-au jertfit pentru eliberarea pa
triei, eroicilor ostași ai Armatei So (Continuare în pag. 4-a)

partidului nostru, lozinci împodo
besc frontispiciile clădirilor. Fe
restrele locuințelor au fost și ele 
împodobite cu drapele roșii și tri
colore, cu tablouri și flori. E doar 
a XXl-a aniversare a eliberării 
patriei noastre socialiste făurită 
prin hărnicia și priceperea mili
oanelor de oameni ai muncii con
duși cu înțelepciune de partid.

Minerii, toți oamenii muncii din 
Valea Jiului iși îndreaptă glodu
rile lor, toată dragostea și căldu
ra din inimi spre Partidul Comu
nist Român, conducătorul nostru 
iubit, sub a cărui conducere În
țeleaptă poporul român a făurit

(Continuare în pag. 3-a) 

vietice care au avut rolul hotărîtor 
în obținerea victoriei asupra fas
cismului.

23 August 1944 este o dată istorică 
in viața poporului nostru. Ea a des
chis calea spre cucerirea puterii po
litice si economice de căite clasa 
muncitoare, spre transforniațțeș Sto- 
mâniei intr-un stat socialist cu o 
industrie puternic dezvoltată și cu 
o agricultură înfloritoare, unde ști
ința și cultura au devenit un bun 
al întregului popor.

Tovarăși și tovarășe,

Am făcut de multe ori bilanțul 
vieții noastre noi, a înfloririi pa
triei noastre socialiste. România anu
lui celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, se pre-

Pentru prima oară sînt purtate la demonstrație stemele Partidului Comunist Român 
și a Republicii Socialiste România.

In Piața Victoriei, masa compactă de oameni ai muncii ascultă cu 
viu interes cuvîntarea rostită de tovarășul Ghioancă Victor, secretar 

al Comitetului orășenesc de partid Petroșani.



STEAGUL ROȘU

Sărbătorirea celei de-a XXI-a aniversări 
 a eliberării patriei noastre Demonstrația ac la Petroșani

Flori $i cravate purpurii
Cînd, după stegari, prin fata tri

bunei a prins să se reverse coloana 
cravatelor purpurii, aveai impresia 
că o grădină mișcătoare, nesfîrșită, 
își purta petalele legănate de adie
rea ușoară a unei brize primăvăra
tece. Se revărsa parcă o întreagă 
mare de flori și cravate purpuriu Se 
adunase, să demonstreze florile vie
ții noastre libere aduclnd cu ele flo
rile multicolore ale grădinilor. Pur
puriul cravatelor le îmbujorau obra
jii, iar florile, eșarfele, baloanele, 
manualele și batistele roșii cu care 
demonstrau, toate veneau să com
pleteze atmosfera sărbătorească a 
celui de-al douăîecișiunulea august 
liber al tinerei Republici Socialiste 
România. Erau elevii și pionierii șco
lilor generale de 8 ani și medii 
Valea Jiului.

„Tinerețea fericită
De partid ni-e făurită*'...

...scandau în cor micii 
monstranți, semn al recunoștinței
fată de partid, fată de părintele iubit 
care le face viata tot mai frumoasă, 
tot mai îmbelșugată, mai plină de

noi

rit- 
co-

CO1‘

mai

din

de- 
lor

bucurii și satisfacții, le dăruiește 
școli și manuale gratuite.

Sunetul trompetelor și răpăitul 
mic al tobelor vorbeau parcă de
pilăria lor fericită, iar chipurile bron
zate confirmau binefacerile vacanței 
de vară petrecute în diferite 
turi pitorești ale țării.

S-au aflat în coloana celor
tineri demonstranți elevi fruntași la 
învățătură și disciplină ca : Moraru 
lanina, David Georgeta, Sene Sonia, 
Gheorghe Cristian, Băloiu Elena, 
Cristea Daniela, Florea Rodica, Doșa 
Francisc, Morar ileana, Curcan loan, 
Moanță Gheorghe, Moldovan Rodica, 
Pădure Elena, Nițar loan, Niculescu 
Elena, Pop Maria, Avram Florlca, 
Pîrvulescu Angelica, Mociofleacă 
loan, Stancu Raluca, Onciu Teodora, 
Butuza Elena, Ungureanu Elena.

Sînt doar cîțiva dintre cei peste 
20 000 elevi din Valea Jiului cate 
învață în școlile generale de 8 ani, 
medii și profesionale, doar cîțiva din 
aceia care beneficiază de condiții 
minunate de viață și învățătură.

Aninoasa-sud

Ilustrează

care le 
nostru :

„îți mulțumim, partid iubit pentru tinerețea fericită11, scandează elevii 
prin fața tribunei, fluturînd flori, batiste, eșarfe multicolore.

Realități vii, puternic 
ancorate in peisajul co
tidian al Văii Jiului, blo
curile înalte de 8—10 e- 
taje fac deja parte din 
priveliștile orașelor Pe
trila, Vulcan, Lupeni. 
Harnicii constructori al 
șantierelor noastre au ve
nit la demonstrație cu un 
grafic care
grăitor această dinamică 
a înnoirilor pe 
trăiește bazinul 
6 800'de apartamente noi
ridicate In șesenal — circa 
9 000 apartamente In vi
itorul cincinal I

Cu mindrie pășesc prin 
fața tribunei constructorii 
Barbă Constantin, 
Alexandru, Iile 
Sachelarie Ioan, 
Nlcolae șl multi alții care 
de peste un deceniu, prin 
munca lor harnică, trans
formă fața Văii noastre. 
In perioada $esenalului, 
alttwl de cele 6 BOÎJ a- 
parlamente ei au înălțat 
cinematograful или

tufului de 
mine studențești, 
complexe de 
ale cooperației 
gâreșO, două 
comerciale, fabrica 
produse lactate din Live- 
steni și, in prezent, se află 
in plini construcție casa 
de cultută din Petroșani.

Iată un bilanț bogat, al 
Constructorilor de obiecti
ve sodal-culturale.

Cu succese
re se prezintă și construc
torii de obiective indus
triale, obiective care duc 
la dezvoltarea economiei 
bazinului nostru. Con
structorii de la T.C.M.C 
Vulcdn se mîndresc cu 
ridicarea, în anii șesena-

Kiss 
Mihai, 

Popa

lulul, а noii preparați! de 
la Coroești, a funicularu- 
lui de la
șl Urîcani, a lucrărilor de
suprafață de la noua mi
nă Paroșeni, 
rii de la l.C.M.M. se min- 
dresc, de asemenea, cu gli
sarea puțurilor moderne 
cu schip de la minele 
Lonea și Aninoasa-sud, cu 
construcția funicularelor 
de la Lonea II, cu lucră
rile complexe de la mina 
Dllja, la executarea că
rora și-au adus apor
tul fietar-betonlștli Ileș 
Gheorghe și Oprinescu 
Iile, zidarul Kovacs Nl
colae, lăcătușul montator 
Vlessenmaler Ervin, maiș
trii Gheorghe 
Novac Ludovic, 
Elemer și mulți 
re, acum pășesc
prin fața tribunei expri- 
rnînd hotărfrea de a munci 
cu șl mat mult avînt 
pentru Înflorirea patriei 
dragi — Republica Socla- 
MaM Rmmsi !

Constructo-

Dumitru, 
Huszar 

alții си- 
mlndrl

viata 
bogată șl mai frumoasă in România

Tatăl și fiica demonstrează fericiți pentru 
nouă, mereu mai 
Socialistă.

Inetî- 
doul că

deai
deservire 
meșteju- 

complexe 
de

Graficul purtat de constructori oglindește dina
mica înnoirii urbanistice a Văii noastre.

Ener get i ci enii

IN PAS VIGUROS, OPTI M IȘTI
sfîrșit, cu steagurile pun 
tricolore

Pășesc pe caldatîmul stră- 
cetul de
libertății — minerii. E o 
vie, entuziastă, o coloană

strălucind dea-

<z2ur, in lumina

su
me- 
l-au 
iun-

(Soloana Înaintează, masivă, par
că fără 
purii și 
supra-i. 
zii, sub 
soarelui 
coloană
de oameni viguroși și optimiști, 
in sărbătoare. Sint minerii Văii 
Jiului. Un detașament harnic In 
uriașa coloană a oamenilor mun
cii din patria noastră. Trec in fața 
tribunei cu inima dominată de 
bucuria și satisfacția marilot îm
pliniri de la Eliberare. Sint mine
rii României Socialiste I Iată 
premul caliiicativ pe cate II 
rită cu prisosința și pe care 
cucerit prin bătălii aprige de-a
gui a mai multe decenii împotriva 
întunericului... Acum ieteie lor dîr- 
ze zîmbesc soarelui: soațele e al 
lor. tara liberă e, de asemenea, a 
lor, viitorul ce-1 făuresc pentru el 
șl pentru copiii lot, alături de în
tregul popor, este la tel al lor.

Minerit demonstrează pentru vic
toriile cucerite de-a lungul celor 
21 de ani de libertate, pentru vi
itoarele izbînzt In iăutirea vieții 
noi. Șl de asta dată demonstrația 
lot e itdelă tradiției: Alături de 
steagurile, florile ce le poartă, a- 
lături de optimismul ce-i animă, 
poartă cu el graficele prin cate 
raportează partidului și patriei în- 
făptuirile lor de pe frontul căr
bunelui.

Trec. In iruntea coloanei trec au 
mindrie șl demnitate minerii ani- 
noeeni. in palmele lui bătătorite, 
minerul Dedlu Vasile poartă pre
țiosul trofeu dșttgat de minerii a- 
ninoseni in Întrecerea socialistă 
pe anul 1964 — Steagul roșu de în
treprindere fruntașă pe ramură. 
Colectivul minei s-a dovedit demn 
de această înaltă prețuire. In în-

trecerea desfășurată de la începu
tul anului a extras peste plan a- 
proape 12000 tone cărbune, a 
tealizat un randament de 1,425 tone 
cărbune pe post, cu 15 кд/post mai 
mare decît sarcina planificată și a 
obținui 250 000 lei economii la 
preful de cost. Au avut deci toate 
motivele minerii Cristea Aurel, 
David loan, Berey Dionisie, Schnei
der Francisc, tehnicienii Irina Va
sile, Bihavetz Adalbert, inginerii 
Dumitra* loan, Nițu Dumitru, toii 
reprezentanta minei Aninoasa să 
pășească cu mindrie In iruntea co
loanei minerilor Văii Jiului.

$1 acum pășește tn fața tribunei 
un grup masiv de bărbați viguroși, 
îmbrăca}! in salopete albastre. Se 
ridică spre cer sute de lămpi de mi
ner iar din sute de piepturi răsu
nă frenetic „P.C.R.I", „P.C.R.I".
„P.C.R. I". Sint minetii Lupeniuiui 
urmașii eroilor din 1029 care, în 
frunte cu comuniștii, au înfrunte t 
eu piepturile lot gloanțele și ba
ionetele zbirilor burghezo-moșie- 
rimii. Năzuințele pentru care au 
luptat In 1929 minerii Lupeniuiui 
au devenit In anii socialismului 
realitate. Pentru condițiile noi de 
viață, pentru viitorul luminos spre 
care pășesc împreună cu întregul 
popor, minerii slăvesc Partidul 
Comunist Român. Vieții noi ce o 
făurim, după jaloanele trasate de 
partid, îi închină minerii acestei 
entuziaste coloane — Ghioancă Sa
bin, Petre Constantin, Lukccs An
drei, Sălceanu Petre, Luce Vasile 
— succesele lori cele 8 500 tone 
de cărbune extrase peste plan de 
la începutul anului, randamentele 
sporite ce 
lor.

Trec tn 
U ricaniului.
Vascul Dumitru, Dobai Mihai, care

le obfin in

tata tribunei 
Alături de

abatajele

minerii 
veteranii

au făurit cu ani in urmă tinăra 
exploatare, pășesc fruntașii de azi 
ai minei: ortacii lui Sorescu Con
stantin, Felvinti Alexandru, Pop 
Traian, Pop loan, Opriș Gheorghe. 
maiștri ai randamentelor tnalte. in 
abatajele lor, brigada lor comple
xă a atins randamente de cite 8-9 
tone pe post, făurind astiel o de
pășire de 20 000 tone, un adevărat 
munte de cărbune I Sint prezenți in 
coloană și alți brigadieri destoi-

nici: Rudic Constantin, Ștefan Ni- 
coiae, brăghici Aurel și multi alții.

Petrila. 
malurile 
devărată 
mului, la 
zin carbonifer. Fosta Vale a plin- 
gerii a devenit în cei 21 de ani 
de la eliberare O adevărată Vale 
a bucuriei. Această bucurie se

vechea așezare de pe 
Jiului, a cunoscut o a- 
intinerlre in anii socialis
tei ca întregul nostru ba-

(Continuare in pag. 3-a)

Pășesc cu vigoare și optimism mi nerii din Lupani,

In fața tribunei pășesc repreaen- 
tanțli marii cetăți a luminii — ener- 
geticienii Paroșeniului. Coloana 
poartă parcă cu ea fiorui activității 
intense, plină de inițiativă pentru a 
stăpîni la perfecție agregatele mo
derne ale tinerei uzine, spre a spori 
continuu producția de energie e- 
lectrică atit de necesară dezvol
tării impetuoase ce o cunoaște In 
anii socialismului patria noastră

In coloană pot fi recunoscuți ener- 
geticieui de frunte ai colectivului : 
Evesc Trandafir, Păcală Vasile, Sur- 
du Vasile, Nagy Ștefan, inginerii 
Coșa Dumitru, Ersek Tiberiu, Me- 
lenciuc Pavel, tehnicienii N ic oară 
Gheorghe și Tudoran loan. Re piep
turile tuturor strălucesc ordine și 
medalii, semn al recunoașterii meri
telor lor în bătălia pentru mai multă 
energie electrică. Cu toții și-an 
adus contribuția la succesele ce le 
raportează colectivul uzinei cu pri
lejul marii Sărbători : depășirea pla
nului de producție, pe 7 luni cu 
4 192 000 kWh energie electrică, rea
lizarea de 800 000 lei 
prețul de cost.

Dar energeticienii 
să privească înainte, 
demonstrație un grafic uriaș ce redă 
în lumina Directivelor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român jaloanele viitoarei- lor 
activități. In comparație cu anul 1965 
cînd uzina produce 2 miliarde de 
kWh, în anii 1970-1975 producția 
termocentralei va crește la 2,4, res- 
pestiv 2,65 miliarde kWh energie 
electrică.

economii la

sînt obișnuiti 
Au adus la

Făuritorii 
firelor de mătase

Au venit din Lupeni la marea de
monstrație aducind cu sine nemăr
ginita bucurie de a sărbători cea de-a 
21-a aniversare a eliberării patriei 
tn Republică Socialistă. Iată-i apro- 
piindu-se de tribună. Un grup de 
evidential în Întrecerea socialistă 
poartă graficul realizărilor obținute 
de către colectivul Fabricii de fire 
artificiale „Viscoza" Lupeni. Cifrele 
Sînt edificatoare. 18 200 kg fire de 
mătase date peste plan în acest an, 
59 000 kg sulfura de carbon, 220 000 
lei economii realizate. In coloana 
demonstranților se află cel care au 
dat viață acestor cifre, filatorii Ati
cul» Nlcolae, Barna Victor, Deatcu 
loan, Juveloiu Vasile, maiștrii Gli- 
goriță Ștefan, Tașcău Petru, Putcă- 
rin Constantin, textilistele Stăicules- 
cu Maria, Banta Ana, Prebus Au
relia, Poienaru Otilia, Visa- 
lon Ana, Slmion Ana, maistorlțele 
Bartha Ema, Albert Magda, Maghiar 
Susană. Filatorii poartă steaguri și 
pancarte cu stema Partidului Comu
nist Român și a Republicii Socialiste 
România, iar textilistele sînt cu bra
țele încărcate cu flori naturale și de 
mătase.

1
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Sârb&torirea celei <ie*a XXI-a aniversări 
a eliberării patriei noastre Demonstrația de la Petroșani

marii sărbători a lui August 23.ZImbet senin și flori dăruite

In pas viguros,
(Urmare din. pag. 2-a)

poate citi și pe fețele minerilor 
petrileni prezenți la demonstrație 
— Cîșlaru loan, Stan Constantin. 
Purda Constantin, Kalath Otto. Ei 
poartă pe umeri cu mindrie grafi
cul ce redă dinamica producției 
și productivității muncii pe exploa
tare îh anii șesenafului; producția 
minei a crescut în anii șesenalu- 
lui cu 23,2 ia sută, iar producti
vitatea muncii cu 25,2 la sută.

Despre q asemenea creștere a 
product!' 1 minei lot raportează și 
minerii ' Vulcanului. Exploatarea 
lor, închisă de capitaliști, a lost 
redeschisă și a devenit una din
tre cele mai mari producătoare de 
cărbune cocslficabil șl energetic. 
Producția minei s-a dublat iar 
productivitatea muncii a lnregls- 
rat un salt de 170 la sută. Despre 
contribuția adusă la aceste succe
se pot vorbi toți cei prezenți în 
coloană și mai ales minerii Zaha- 
ria Constantin, Șerban Nicolae. 

A" iacob Gheorghe, Gantz Ștefan,
' Costea Traian, fruntașii minei, ca- 
1 re raportează cu ocazia marii săr

bători depășiri de mii de tone de 
cărbune.

Trec cu mindrie prin fața tri
bunei și minerii Lonei — Petric 
Simion, Birluț Clement, Fatol Va- 
sile, Paraschiv Gheorghe, Burdea 
Nicolae, Bălănescu Nicolae. Brigă- 

D N C î N
Ș-au prezentat la marea demon

strație și artiștii amatori. In frumoa
se, costume naționale au demonstrat 
cele douăsprezece perechi de dan
satori ai clubului sindicatelor din 
Petroșani, orchestra de muzică popu
lară a clubului muncitoresc din Lo- 
nea, formația de dansuri a căminu
lui cultural din Citnpa.

Gîntecul și jocul au însoțit co
loanele de demonstranți, au comple
tat atmosfera sărbătorească a zi
lei, entuziasmul general al oamenilor.

Cele douăsprezece perechi de dansatori ai clubului sindicalelor din Petroșani defilează umăr la 
umăr prin fața tribunei formînd o panglică multicoloră.

optimiști
zile lor închină sărbătorii eliberă
rii depășiri de sute și mii de tone 
rod al entuziasmului lor creator.

Sint prezenți în marea coloană 
a demonstranților și deschizătorii 
noilor mine — colectivul E.D.M.N 
Cutezanța și dîrzenia lor a redai 
deja vieții una dintre cele mai

- vechi exploatări din bazin inchise 
de foștii stăpinitori: mina Diija. 
Din acest an din adincunle DU jet 
brigăzile conduse de minerii Stei 
Petru, Rotaru Dumitru, Nistoteanu 
Gheoțghe, -iiilnUt,. la. suprafață can-, 
tităll,, sporite de cărbune. Numai 
in luna august plusul realizat la 
mina Diija se cifrează la 1000 
tone cărbune. Și o dată cu bătă
lia pentru sporirea producției, con
tinuă înaintarea spre viitoare aim- 
puri de cărbune. Atît la DU ța cit 
și la Paroșeni. minerii din brigă
zile conduse de Bartha Coloman 
Molnar Iosif, Demeter Augustin. 
Piriea Grigore, Wagner loan, Ctoi- 
toru Nicolae, Barbtnceaa Vaslle 
făuresc cu cutezanță arterele sub- 
păminlene spre viitoarele cimpuri 
de cărbune.

...Fluviul de oameni, de steaguri 
și flori, se revarsă plin de ener
gie, de dinamism. Oamenii înain
tează optimiști spre viitoarele 
piscuri ale demnității și civiliza
ției !

I. DUBEK

Artistul amator Brinză Enache con
duce cu agilitate arcușul pe coar
dele viorii, în timp ce fitil său, nu 
mai de-o șchioapă, îi țiiiea tatălui 
isonul la saxofon, Iar vătul îl acom
pania la acordeon. Cum s-ar zice 
orchestranții de lâ Lonea au demon
strat în... familie. In schimb, învîr- 
tita cimpenilor a fost „declanșată" 
de veteranul artiștilor amatori din 
localitate, Maria Pătrășcoiu. De fapt, 
învîrtita a cuprins veterani și tine
ret, în același ritm vioi.

1423 DE INGINERI
Deși în plină petioadă de va

canță, Institutul de mine e repre
zentat la marea demonstrație de 
un grup de studenți, cadre didac
tice, personal tehnico-admlnlstrâ- 
tiv.

In locul obișnuitei embleme a 
I.M.P., o studentă și un student 
poartă pe brațe un panou pe cate 
se distinge cu claritate o cifră 
semnificativă: 1 423. Acesta este
numărul de ingineri pregătiți pe 
băncile Institutului de mine din 
Petroșani in cei 17 ani de la înfi
ințarea sa. Așadar, 1 423 de ingi
neri minieri, electromecanici, to- 
pografi și preparatori, instrulți în 
unicul institut minier din țară, lu
crează astăzi In diferite ramuri ale 
economiei națio
nale. Iar numărul 
acelora care in
vață în fiecare an 
pe băncile institu
tului întrece cu
mul t această ci-
fră. Dintre aceștia 
se află în coloa
nă studenții frun
tași la învățătu
ră Păsculescu Mi
hai, Kelemen Io
sif, Lică Liviu, 
Iancu Candin. A- 
lătuti de ei da- 
mqnstrează cadre
le didactice ale 
institutului, care, 
zi de zi, in am
fiteatre și labora
toare, le împăr 
tășesc cunoștin
țe te’ nice, teoreti
ce și practice pen- Coloana studenților și cadrelor didactice de la 
tru a-i forma Institutul de mine Petroșani.

Tinerețe, vigoare, optimism
La al 21-lea august liber alături 

de ceilalți oameni ai muncii din 
Valea Jiului, au demonstrat și spor
tivii. Au trecut in marș voios prin 
față tribunei brațe vinjoase, corpuri 
otelite, minți sănătoase. Mul*, 
dintre sportivii prezenți Iri co
loane au împlinit nu de 

mult 21 de veri ca și eliberarea 
scumpei noastre patrii. Tinerețe, 
virstă de aur. Sportivi tineri, dar 
stăpîniți de aceleași idealuri, visuri, 
năzuințe: de a bate la porțile con
sacrării și apoi de a urca culmile 
marilor performanțe, de a fi cetățeni 
de nădejde ai României socialiste.

Coloana sportivilor a fost des
chisă de tinerii navomodellști dtn Pe- 
trila, Nagy Ioan, Bartha Ștefan, Pri- 
cop Iosif, Bartha Laurențiu, în frun
te cu maestrul sportului Leontin

i j o c
întreaga demonstrație a fost ani

mată de fanfarele din Valea Jiului. 
Marșuri, sîrbe, hore de concert și 
potpuriuri de muzică populară sînt 
cîteva din numerele cuprinse în 

repertoriul fanfarelor.
Au demonstrat cu bucurie artiștii 

amatori, acela pentru Care munca și 
scena au devenit pasiuni paralele, 
atribute caracteristice oamenilor din 
patria noastră, Republica Socialistă 
România.

ingineri de nădejde ai Industriei 
noastre miniere. Iată doar cîteva 
din aceste cadre didactice; Pobo- 
ran Vaslle, Trufln Emil, Milco- 
veanu Dan, Toderici Nicolae, Pop 
Aurel, Hirean Corriel, Marian 
Constantin, Sabatin Igor.

Purtînd drapele roșii și tricolo
re, avînd înscrise pe ele „Parti
dul Comunist Român" și „Repu
blica Socialistă România", fluturînd 
flori, eșarfe și baloane multicolo
re, studenții și cadrele didactice 
își manifestează entuziasmul, bu
curia și recunoștința față de partid 
și guvern, pentru condițiile minu
nate de studiu și de viață.

Ciortan. Au urmat handbalistele de 
la Progresul București, proaspete 
cîștigătoare a „Cupei 23 August" 
competiție disputată în Petroșani; 
fotbaliștii de la Jiul, fotbaliștii ju- 
niori și pitici din Lupeni, echipa de 
lupte „Utilajul" Petroșani, numărînd, 
printre alții, pe frații Iosif și lori 
Fabian, Constantin îvan, Francisc 
Tecuș, Alexandru Biro. Intre bo
xerii din Lupeni prezent; în coloană 
s-a aflat și tînărul Kiss Ianoș de-o 
vîrștă cu eliberarea României so
cialiste.

Au demonstrat alături sportivii- 
elevi care, bine instruit! și educați 
în școli, ne vor reprezenta, poate 
mîine în întîlniri de amploare. 
Oprlndu-se în fața tribunei, ei au 
caligrafiat pe caldarîm cu trupurile 
lor gingașe noul nume al partidului : 
Partidul Comunist Român, sub con
ducerea căruia își dezvoltă aptitudi
nile, muncesc, trăiesc și învață.

Coloana sportivilor a fost încheia
tă de Uri grup de moiocicliști, dar 
adevăratul finiș l-a constituit un 
autoturism cu patru persoane la 
bord.

Răsună Valea de ecoul veseliei
In după-amlaza zilei de 23 Au

gust, întreaga Vale a Jiului a cu
noscut un freamăt de veselie ge
nerală. De la Qimpa și Bănița pi
nă la Cimpu lui Neag. Valea a 
răsunat de cîntec, joc și voie bu
nă. Dînd glas bucuriei și satis
facției cd o dată cu aniversarea 
a 21 de ani de ia eliberare pa
tria noastră a primit o nouă Con
stituție și denumirea de Republi
ca Socialistă România, mii de oa
meni di muncii du inundat stră
zile și parcutiie. s-au adunat in 
jurul estradelor improvizate în 
aer liber sau au ciocnit un pahar 
cu bere pentru noi succese. La 
Uricani, Vulcan, Aninoasa, Petrlla 
și Lonea s-au desfășurat tradițio
nale serbări cîmpenfești, în cadrul 
cățăra au avut Ioc jocuri distrac
tive și întreceri sportive, iar ar
tiștii amatori au interpretat cin- 
tete și jocuri populare românești. 
La Lupeni, pe estrada improviza

Mitingul 
de la Petroșani

(Urmare din pag. I-a) 

patria socialistă, viata nouă șl fe
ricită.

încă de cu dimineață, mh de 
oameni ai muncii din Petroșani, 
îmbrăcati in haine de sărbătoare, 
multi dintre ei cu ordine și me
dalii pe piepturi, își îndreptau 
pașii spre Piața Victoriei, spre ă 
pari ic, pa la mitingul închinat ani
versării eliberării patriei. Erau mi
neri de la Diija, constructori, me- 
talurgiști de ia U.R.U.M.P., cete- 
riști, lucrători din instituțiile sa
nitare și alți oameni ai muncii.

In coloane masive au venit mi
neri din Aninoasa, care în cinstea 
zilei eliberării au extras ld-vOO 
tone de cărbune peste sarcinile 
de plan, oameni ai muncii din 
toate localitățile Văii Jiului. Pia
ța Victoriei, înfesată de oameni, 
părea o pădure de drapele roșii 
și tricolore. Multi dintre partici
panta ia miting purtau portretele 
conducătorilor iubifi ai partidu
lui, lozinci și grafice pe care erau 
oglindite succesele obținute în în
trecerea socialistă desfășurată în 
cinstea măreței sărbători.

La tribuna frumos pavoazată 
pe care pentru prima pată era 
scrisă lozinca „Trăiască și întlo- 
rească scumpa noastră patrie Re
publica Socialistă România" I, tși 
fac apariția tovarășii Ghioancă 
Victor și Pîinișoară Tilus, secre
tari ai Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Blaj Traian, 
Momeu Samollă, Dan Vaier, Lă- 
zărescu loan, Baicu Floriah, Gă- 
gean Dumitru, membri ai Biroului 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani, minerul pensionar Co
teț Iosif, minerii fruntași ta. In* 
trecerea socialistă Bartha Diont- 
sie, Ghioancă Sabin, Soreseu Con* 
slant in și alții.

Fanfara intonează Imnul de sfat.
Mitingul este deschis de tova

rășul Blaj Traian, președintele 
Comitetului executiv al Statului 
popular al orașului Petroșani ca
re dă cuvîntul tovarășului Ghiaan* 
că Victor. Cuvlntarea a foiri sub
liniată în repetate rînduri de a* 
plauze furtunoase, de lozincile t 
„Trăiască a XXI-a aniversare a e* 
liberării României de sub jugul 
fascist", „Trăiască Partidul Comu
nist Român", „Trăiască Republica 
Socialistă România".

Mitingul se apropia de sftrșit. 
Spre înaltul de azur șt-au luat 
zborul sute de porumbel ducind 
spre cele patru zări mesajul de 
pace, prietenie și optimism al oa
menilor muncii din Valea Jiului.

Apoi, în cintec de faniaie, în
cepe demonstrația oamenilor mun
cii din Valea Jiului, demonstra
ția celor ce sub conducerea înțe
leaptă a partidului au transformat 
fosta Vale a plingerii într-o Vale 
a fericirii.

tă sub cerul liber, in vechiul cen
tru al orașului, formația de dan
suri, orchestră de muzică popu
lara și ușoară, fanfara minerilor, 
soliștii instrumentali și vocali au 
prezentat pină Seara tîrziu un 
bogat spectacol cultural-artistic 
in fața unui numeros public. La 
Petroșani, artiștii amatori de la 
Uzina de reparat utilaj minier șl 
cooperativa „Jiul" au însuflețit 
atmosfera teslivă cu frumoase 
programe cultural-artistîce susți
nute in cartierul Livezeni.

Seara, cluburile și căminele cul
turale din toate localitățile Văii 
jiului au iest ocupate de tineri, 
care și-au dat aici întilnire cu 
muzica șl dansul. Și pină tîrziu 
în noapte. Valea a răsunat de e- 
coul veseliei, ecou al optimismu
lui. încrederii in viitorul luminos 
al patriei socialiste.
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Sărbătorirea celei de а XXI~a aniversări a eliberării patriei
Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală

(Urmare din pag. l-a)

în aur: Pentru Patria Noastră Re
publica Socialistă România.

Prin fața tribunelor, primii care 
trec sînt ofițerii elevi ai Acade
miei Militare Generale, urmați de 
elevii Școlii Superioare Militare 
de ofițeri „Nicolae Bălcescu" și 
de cei ai liceului militar „Ștefan 
cel Mare". '

Iși face apoi aj^riția în Piață 
infanteria, cea mai veche armă, 
ale cărei tradiții de luptă își au 
rădăcini de veacuri în istoria pa
triei noastre. Aceste tradiții au 
fost încununate de luptele duse 
de infanteriști, împreună cu mili
tarii dip celelalte arme, împotriva 
cotropitorilor hitleriști. In zilele 
de neuitat ale lui august 1944, la 
chemarea Partidului Comunist Ro
mân, Armata Română a întors ar
mele împotriva fasciștilor, luptînd 
la Băneasa și apoi pe Mureș, pe 
Crișuri, la Budapesta și în Tatra 
ptiă la înfrîngerea definitivă a 
Germaniei hitleriste.

Cuvîntarea tovarășului Ghioancă Victor
(Urmare din pag., l-a)

zintă cu realizări deosebite in toate 
domeniile de activitate. In acest an 
producția industrială a țării noastre 
va fi de 2,24 ori mai mare decît in 
1959, pe ogoarele patriei lucrează 
82 000 de tractoare, învățămîntul de 
cultură generală este larg deschis fi
ilor și fiicelor oamenilor muncii.

Prin grija partidului și guvernului 
peisajul industrial al regiunii Hune
doara, una din regiunile înfloritoare 
ale patriei, s-â îmbogățit in anii șe- 
senalului cu noi obiective că furna
lul de 1000 mc de la Hunedoara, 
uzina de preparare a minereurilor 
de Her de la Teliuc, preparația Co- 
roești; s-a dublat capacitatea de pro
ducție a centralei termoelectrice Pa- 
roșenl s-au deschis noi mine.

Oamenii muncii din regiune au 
obținut importante succese în în- 
timpinarea zilei de 23 August. A 
fost depășit planul Ia fontă, la oțel 
Martin, la laminate. De pe ogoarele 
regiunii s-a obținut o recoltă bo
gată.

Dragi tovarăși șî tovarășe,
Oamenii muncii din Valea Jiului 

sărbătoresc astăzi, într-o atmosferă 
de mare entuziasm, cea de-a 21-a a- 
niversare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist. In dimineața zilei de 
21 august Marea Adunare Națională 
a adoptat Constituția Republicii So
cialiste România. Prin acest act 
de profundă semnificație politică, pa
tria noastră a primit denumirea — 
Republica Socialistă România, eveni
ment care va rămîne înscris cu li
tere de aur în istoria poporului nos
tru.

Intimpinînd această măreață săr
bătoare, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din întreprinderile din Valea 
Jiului au depus eforturi stăruitoare 
pentru a îndeplini sarcinile de plan 
și angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă.

Planul producției globale indus
triale a fost îndeplinit, pe ansamblul 
Văii Jiului, în proporție de 100,3%, 
dindu-se peste plan produse în va
loare de peste 2,5 milioane lei, a 
crescut productivitatea muncii, s-a 
îmbunătățit calitatea produselor, 
s-au obținut 1 000 000 iei economii la 
prețul de cost.

In întrecerea socialistă desfășura
tă în cinstea zilei de 23 August s-au 
evidențiat colectivele exploatărilor 
miniere Aninoasa și Lupeni, colec
tivul U.R.U.M.P. care la 20 august a 
îndeplinit planul pe 8 luni, colecti
vele centralei termoelectrice Paro- 
șeni, Viscoza Lupeni, unităților din 
cadrul complexului C.F.R. Petroșani, 

: cooperativei „Jiul", întreprinderii de 
panificație și altor unități.

Un puternic avint a cunoscut în
trecerea socialistă în luna iulie, în 
zilele cînd s-a desfășurat cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român. In această perioadă pla
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Un alt drapel unduie în zare. 
Este drapelul vînătorilor de mun
te. Infanteriștii crestelor au cu ei 
parcă semeția piscurilor unde se 
instruiesc.

Defilează grănicerii, santinele la 
hotarele Republicii Socialiste Româ
nia.

Marinarii, în frumoasele lor u- 
niforme, aduc parcă ceva din bri
za și valul înspumat al mării. Blo
cul ostașilor din unitățile de secu
ritate încheie defilarea trupelor 
terestre.

Urmează defilarea marilor uni
tăți și unități mecanizate. Batali
oanele de infanterie moto sînt 
ambarcate pe transportoare blin
date și pe autocamioane româ
nești „Carpați". Deasupra blinda
jului uneia dintre mașini flutură 
drapelul unității. Pe mătasea lui 
tricoloră sînt prinse ordinele „A- 
părarea patriei" clasa I și a Il-a 
și ordinul sovietic „Drapelul Ro
șu". Ele amintesc luptă eroică a 
Armatei Române, alături de Ar
mata Sovietică, împotriva trupelor 

nul producției globale industriale a 
fost îndeplinit in proporție de 101,9 
Ia sută, planul producției marfă în 
proporție de 103,4 la sută, sarcina de 
creștere a productivității muncii în 
proporție de 100,5 la sută, obținindu- 
se importante economii la prețul de 
cost.

Pe bună dreptate consideră oame
nii muncii din Valea Jiului că per
manentizarea și dezvoltarea acestor 
succese in lunile care urmează con
stituie chezășia sigură a pregătirii 
temeinice pentru trecerea Ia înfăp
tuirea cu șugces a sarcinilor nou
lui cincinal.

Comitetul orășenesc Petroșani al 
Partidului Comunist Român adresea
ză muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din toate unitățile economice 
ale Văii Jiului chemarea de a folosi 
experiența cîștigată în întrecerea so
cialistă, de a-și dărui întregul elan 
creator pentru îndeplinirea exem
plară a planului de stat pe anul 1965 
la toți indicatorii și în toate unită
țile.

Avem convingerea fermă că oame
nii muncii din Valea Jiului vor fi la 
înălțimea sarcinilor trasate de cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Dragi tovarăși și tovarășe,
Permiteți-mi ca, în numele și din 

însărcinarea Biroului Comitetului 
orășenesc Petroșani al Partidului Co
munist Român, Consiliului local al 
sindicatelor și a Comitetului execu
tiv al Sfatului popular orășenesc să 
transmit cele mai călduroase felici
tări și urări de noi succese muncito
rilor minieri și celorlalți salăriați din 
cadrul Combinatului carbonifer Va
lea Jiului.

Felicităm cu toată căldura munci
torii, inginerii și tehnicienii din ca
drul termocentralei Paroșeni, de Ia 
Viscoza Lupeni, I, F. Petroșani, de pe 
șantierele de construcții industriale 
și social-culturale, din unitățile de 
transport, industria locală, panifica
ție, I.C.O. și I.L.L., din organizațiile 
comerciale și cooperatiste.

Adresăm calde felicitări și urări 
de noi succese lucrătorilor din în- 
vățămînt, instituțiile de cultură și 
ocrotirea sănătății. Felicităm, de 
asemenea, călduros lucrătorii din 
aparatul de partid și de stat.

Cu ocazia zilei de 23 August, feli
cităm din inimă tovarășele noastre 
de muncă și de viață, tineretul în 
fața căruia se deschide un viitor lu
minos, tovarășii vîrstriici, care 
și-au dăruit toate forțele lor pen
tru construcția socialismului.

Dorim tuturor participanților la 
sărbătoarea de astăzi multă fericire 
și noi succese în activitatea de Vi
itor.

Tovarăși și tovarășe.
Sărbătorind cea de-a XXI-a ani

versare a eliberării patriei, poporul 
nostru își manifestă hotărîrea de 
a-și consacra toate forțele înfăptuirii 
programului măreț trasat de Con

hitleriste; lupta comună a ostași
lor români și sovietici a dezvoltat 
și întărit prietenia frățească ro- 
mâno-sovietică.

Coloana infanteriei moto e ur
mată de batalioane de desant 
parașutare în uniforma lor speci
fică, cu căști de piele pe cap și 
parașuta strînsă în ranița de 
spate.

Coloana artileriei e deschisă de 
un divizion de rachete antitanc. 
Autoturismele cu rampe de o con
strucție Specială poartă proiectile 
reactive de mare precizie. In co
loană se află, de asemenea, tu
nuri antitanc și obuziere de dife
rite calibre.

Puternice tractoare pe șenile trec 
în continuare prin fața tribune
lor. Ele tractează obuziere de ma
re calibru.

Apar în Piăță impunătoarele for
tărețe blindate: tancurile. In ciu
da greutății lor, coloșii de oțel 
dezvoltă o mare viteză de depla
sare, acționînd cu succes pe cele 
mai diferite drumuri.

gresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, de a-și aduce din plin 
contribuția la apărarea cauzei celei 
mai scumpe a omenirii — cauza 
păcii.

Realizările poporului român, poli
tica externă de pace a României au 
făcut să crească mult prestigiul ță
rii noastre peste hotare. Republica 
noastră, stat socialist unitar, inde
pendent și suveran, se manifestă ca 
factor activ pe arena mondială, în
făptuiește o politică externă de pace, 
desfășoară o activitate perseverentă 
pentru micșorarea încordării inter
naționale, pentru dezv'oltarea colabo
rării între popoare și consolidarea 
păcii în lume.

Țara noastră consideră ca o înda
torire a sa internaționalistă dezvol
tarea continuă a relațiilor frățești cu 
țările socialiste, adueîndu-și contri
buția activă la unitatea și coeziunea 
sistemului mondial socialist. Acțio
nînd în spiritul coexistenței paș- 
nide. România se pronunță pentru ! 
dezvoltarea relațiilor de colaborare ! 
cu toate țările, fără deosebire de I 
sistemul social-politic. Politica exter
nă a țării noastre are ca temelie 
trainică, permanentă, principiile su
veranității și independenței naționa
le, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantajul 
reciproc. Poporul român condamnă 
cu toată hotărîrea intervenția im
perialistă în Vietnam, cere încetarea 
ei și își exprimă deplina solidaritate 
cu lupta dreaptă a poporului viet
namez. Cauza progresului și civili
zației omenirii impune respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și alege 
nestingherit calea dezvoltării poli- 
tico-sociale și economice, de a-și 
rezolva singur treburile proprii; a- 
ceasta constituie totodată o cerință 
esențială a menținerii și consolidării 
păcii.

Politica externă a partidului și 
guvernului nostru este sprijinită cu 
încredere și căldură de către între
gul popor, care vede în ea expre
sia intereselor vitale ale patriei 
noastre, ale cauzei socialismului și 
păcii în lumea întreagă.

Strîns unit în jurul conducătoru
lui său încercat — Partidul Comu
nist Român — poporul nostru priveș
te viitorul cu convingerea că prin 
luptă unită a popoarelor, prin acțiu
nea comună a tuturor forțelor pă
cii, va fi asigurat trifoiul cauzei pă
cii corespunzător intereselor funda
mentale ale întregii omeniri.

Nu ne putem dori fericire mai mare 
decît aceea de a participa activ la 
construcția viitorului nostru feri
cit, la înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.
Trăiască 23 August, ziua eliberării 

patriei noastre de sub jugul fascist 1 
Slavă Partidului Comunist Român, 

conducătorul încercat al poporului, 
inspiratorul și organizatorul tuturor 
victoriilor noastre !

In timpul defilării coloanei mo
torizate, pe deasupra tribunelor 
trec, săgetînd cerul, avioane cu 
reacție supersonice, conduse cu 
măiestrie de ofițeri piloți. Un a- 
vion supersonic, pilotat de co
mandantul formației, își schimbă 
deasupra tribunelor direcția, inăl- 
țîndu-se vertical cu o viteză im
presionantă.

Prin fața tribunelor defilează- 
rachete de diferite tipuri, purtate 
pe platforme impunătoare. Această 
tehnică modernă este mînuită de 
ostași pricepuți, posesori ai unei 
înalte calificări.

Cu defilarea trupelor de rachete 
ia sfîrșit parada militară în cin
stea celei de-a XXI-a aniversări a 
eliberării patriei noastre. Ea a de
monstrat înaltul grad de pregăti
re a militarilor, faptul că armata 
țării noastre, trup din trupul po
porului, este înzestrată cu tehnică 
perfecționată. Forța și tăria sa își 
au izvorul în devotamentul nemăr
ginit al militarilor față de patrie, 
popor și partid, în înalta lor con
știință politică și cetățenească. 
Ostașii Republicii Socialiste Ro
mânia apără cuceririle revoluțio
nare ale poporului, independența 
și suveranitatea noastră națională 
cu vrednicie și abnegație. In co
laborare cu armatele țărilor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
și ale celorlalte țări socialiste ar
mata țării noastre își aduce con
tribuția la apărarea cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Potrivit tradiției, demonstrația 
oamenilor muncii din București 
este deschisă de copii. Detașa
mentele de pionieri, fremătînd de 
voioșie, fac să răsune puternic 
piața, emoționînd prin gingășia lor 
și glasurile cristaline ce exprimă 
dragostea fierbinte pentru patria 
noastră scumpă — Republica So
cialistă România, pentru partidul 
nostru iubit — Partidul Comunist 
Român. Fetițe și băieți, se des
prind din coloane, urcă în tribu
ne și oferă flori tovarășilor Nico- 
lae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer și celorlalți con
ducători de partid și de stat.

Coloanele de oameni ai muncii 
își vestesc apariția printr-un to
rent de nesfîrșite urale și ovații. 
Entuziasmul lor este amplificat de 
Îndreptățită mîndrie pentru reali
zările al căror bilanț a fost făcut 
de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, de măre
ția perspectivelor pe care directi
vele acestuia le-au deschis pentru 
continuarea pe o treaptă superi
oară a procesului de desăvîrșire 
a construcției socialiste, pentru 
ridicarea patriei pe noi culmi ale 
fericirii și bunăstării,

Sărbătorirea zilei noastre națio
nale •— 23 August, după istoricul 
eveniment al adoptării noii legi 
fundamentale a statului nostru so
cialist, are o strălucire deosebită, 
capătă o profundă semnificație 
istorică și politică.

In fruntea coloanelor se distin
ge un sugestiv car alegoric, re- 
prezentînd printr-o carte uriașă 
deschisă noua constituție a Româ
niei votată de Marea Adunare Na
țională în preziua sărbătoririi zi
lei eliberării patriei. Pe paginile 
acestei simbolice cărți stă înscris 
primul articol al legii de bază a 
țării : „România este republică 
socialistă. Republica Socialistă Ro
mânia este stat al oamenilor mun 
cii de la orașe și sate, suveran, 
independent și unitar. Teritoriul 
său este inalienabil și indivizibil".

Coloanele de demonstranți poar
tă portretele genialilor dascăli al 
proletariatului mondial — Marx 
Engels, Lenin Sînt purtate por
trete ale lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

O mare de steaguri din mătase 
tricolore și purpurii străjuiesc por
tretele membrilor Comitetului Exe
cutiv al P.C.R. Alte sute de dra
pele ale țării și ale partidului în
conjoară stema Republicii Socia
liste România și stema Partidului 
Comunist Român. Lozinci înscrise 
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pe mari panouri slăvesc partidul, 
republica noastră socialistă, unita
tea întregului popor în jurul parti
dului și guvernului. Demonstranții 
poartă numeroase pancarte și gra
fice care reflectă avîntul neconte
nit al economiei, asigurat, înainte 
de toate prin industrializarea so
cialistă a țării.

Lozinci noi, închinate Consti
tuției României socialiste sînt 
scandate de mii de glasuri. Ele 
relev# nestăvilita bucurie cu care 
întreaga tară, întregul popor, a 
primit noua Constituție care întru
chipează înfăptuirea năzuințelor de 
veacuri ale poporului român, rea
lizarea visurilor pentru care au 
luptat și s-au jertfit cei mai buni 
fii ai săi, victoria orînduirii so
cialiste și înflorirea continuă a 
scumpei noastre patrii — Republi
ca Socialistă România.

Din mulțimea care flutură bu
chete de flori se aud ovații pen
tru partid și guvern, se scandea
ză necontenit lozinci: „Ne mîndrim 
că azi există Republica Socialistă", 
„Al partidului cuvînt / Dă po
porului avint I", „Slavă tării ro
mânești / Scump partid sa' ne 
trăiești I", „Pe al patriei cuprins / 
Socialismul a învins 1".

Aclamați cu dragoste, conducă
torii de partid și de stat schimbă 
saluturi prietenești cu oamenii 
muncii care trec prin fața tribu
nelor.

Se aud lozinci de salut adresate 
popoarelor țărilor socialiste. Ma- 
nifestanții își exprimă încă o dată 
adeziunea fermă față de politica 
externă a țării noastne, în centrul - 
căreia statul nostru pune întări
rea relațiilor de prietenie și cola
borare, frățească cu toate țările 
socialiste, considerînd ca o înda
torire a sa internaționalistă să-și 
aducă contribuția activă la întări
rea unității și coeziunii sistemu
lui mondial socialist, sub steagul 
marxîsm-leninismtilui. In același 
timp, țara noastră promovează re
lații multilaterale cu toăâ Jy,Statele 
fără- deosebire de orînduire so
cială, în spiritul principiilor co
existenței pașnice.

Ca de obicei, demonstranții bu- 
cureșteni au în frunte colectivele 
marilor uzine din Capitală: „23 
August", „Grivița Roșie", „Vul
can", „Autobuzul”, „Semănătoa
rea", „Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii", ale căror realizări sînt 
cunoscute în întreaga țară.

Un car alegoric ilustrează am- 
ploarea construcțiilor de locuințe ’ 
din Capitală, faptul că Bucureștiul 
se dezvoltă multilateral, devenind 
pe zi ce trece mai frumos, mai în
floritor, demn de epoca socialis
mului.

In șuvoiul nesfîrșit de oameni 
care se perindă prin fața tribune
lor sînt prezenți oameni de știin
ță, de literatură și artă din toate 
generațiile profesori și studenți de 
la Universitate și institutele de 
învățămînt superior, cadre medico- 
sanitare.

Alături de coloanele masive de 
oameni ai muncii din Capitală 
sînt aplaudați țăranii muncitori 
din regiunea București.

întreaga demonstrație constituie 
o afirmare impresionantă a hotă- 
rîrii nestrămutate a întregului 
nostru popor de a da viață hotă-! 
rîrilor istoricului Congres al IX- 
lea al Partidului Comunist Român, 
de a-și глпзасга toate forțele saj" 
creatoare operei de desăvîrșire ! ' 
construcției socialiste, de ridicare 
a patriei noastre pe culmi tot mal 
înalte ale civilizației și culturii.

Peste piață se aștern cîteva 
clipe de tăcere. Ele prevestesc ul
tima parte a demonstrației. Sosesc 
acum sportivii. La tradiționala lor 
paradă participă 5 000 de tineri, 
campioni și echipe fruntașe, repre- 
zentînd toate asociațiile. Sute de 
sportivi execută mișcări de ansam
blu și gimnastică, răsplătite pen
tru precizia lor prin ropote de a- 
plauze.

Demonstrația ia sfîrșit în acor
durile solemne ale imnului de 
luptă al clasei muncitoare „Ihter- 
naționala".

(Agerpres)
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