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23 August 1966. Cel de-al XXII-lea 
an de tinerețe fără bătrînețe a pa
triei, născută din lupta partidului, 

. a poporului din acele zile , fierbinți 
de (august, a adunat în; dimensiunile 
sale fapte și evenimente ce vor 
râmine neșterse în memoria noastră, 
a contemporanilor, vor. trezi, în con
știința generațiilor care vin respect 
și admirație pentru cei care aii des
chis spre viitor drum luminos, de 
glorie, pentru poporul român. Este 
anul celei de-a 45-a aniversări a 
Partidului Comunist Român, partidul 
care ne-a dat perspectiva luminoasă 
a mersului înainte, este primul an 
al noului plan cincinal, în care 
toate eforturile creatoare ale popo
rului sînt concentrate într-un nes
tăvilit elan creator ce va da viață 
vaslului și . însuflețitorului program 
de dezvoltare multilaterală a țării 
conceput; de Congresul al IX-lea al 
partidului. ■

Aceste semnificații profunde, a- 
ceste coordonate ale vieții de as
tăzi, socialiste, și-au pus amprenta 
pe întreaga sărbătoare care a reu
nit zeci și zeci de mii de oameni 
în marea Piață a Aviatorilor, locul, 
devenit tradițional, unde își dau în- 
tîlnire bucureștenii pentru a-și îm
părtăși bucuriile împlinirilor, victo
riile dobîndite. Simțămintele lor sînt 
redate de mari urări, cuvinte de 
slavă închinate partidului, patriei, 
poporului, ce sînt înscrise la înăl
țimea tribunelor, dominînd întreaga 
piață.

La tribuna principală, sub o mare 
stemă a Republicii 
niă, încadrată de 
1944 — 1966, stă 
scumpă
August, ziua eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist I". Deasu
pra celorlalte tribune se află por
tretele marilor dascăli ai proletaria
tului mondial — Marx — Engels 
— I.enin, precum și pancarte -cu 
urările : „Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie, Republica 
Socialistă România„Trăiască 
Partidyl Comunist Român,; conducă
torul. încercat al poporului, inspira
torul si-- digbnizafbrul tuturor-• vie- 
tariilor noastre!", „Trăiască--.popo
rul român — constructor al socia
lismului !", irTrăiască unitatea țări-

F•’* wWMRWști internaționale '.
^Trăiască pacea și prietenia între 
nopoaie!". Drapele roșii și tricolore

întregesc imaginea festivă a marii 
piețe. ... .

In tribune se află conducători ai 
. instituțiilor centrale și organizațiilor 

obștești,- vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, par- 

r ticipanți la : insurecția irinată. ’Jdin 
august 1944, generali activi și ,îa 
rezervă, foști comandanți de ’ maii 
unități pe ' frontul- antihitlerist, 
fruntași în întrecerea socialistă din 
întreprinderile bucureștene, acade
micieni, alti oameni de - știință • și 
cultură, activiști ai organelor cen
trale de partid și de stat, ziariști 
români și străini. > « ■

Sînt de față șefi ai ‘ misiunilor 
diplomatice acreditați în Republica 
Socialistă România, atașați.. militari 
și alțî membri ai corpului diplo
matic. t.

Sînt prezenți, de asemenea, s nu
meroși oaspeți de peste hotare 
aflați în țara noastră. . . . >

In piață-se aflau alineate : trupe 
ale forțelor noastre armate. ...

ha ora 8, cu aplauze și KkujMtii 
puternice, îndelungate, sînt întâm
pinați conducătorii partidului și-sta- 
tului nostru.

In tribuna oficială au luat loc .to
varășii ! Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Mau ir, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu. Emil Bodnăraș, Alexem’tu 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil/’Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, Alexan
dru Moghioroș, Gheorghe Rădulescu, 
I.eonte Răutu, Ștefan Voitec, mem
bri supleanți ai Comitetului Execu
tiv si secretari ai C.C. al 
Consiliului de Stat și ai 
lui.

In sunetele prelungi de 
care anunță începutul festivității, 
general colonel Ion Ioniță, adjunct 
al ministrului forțelor armate, ale 
Republicii Socialiste Româ'iic în
soțit de comandantul parăzii, gene
ral maior loan Șerb, trece în"re 
vistă, trupele care prezițită onprm 
le salută și le felicită cu ptiîejlkl 
celei -dc-a ’ XXIPu <aniversări? a 'eii- 
Wbrării României de 'sub 'jifgiȘI- fas
cist -Militarii’ răspund, cu. tlr-ile ;pu
ternice. Adjunctul ministrului fb'rțe- 
Ior armate urcă apoi la tribuna 
oficială.

In imensa piață răsună t 
acorțlul Imnului de sfat âl R<

(Continuare în pag. 4-a)
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tuturor:
trompete,

i

(Conlinuare in pag. 3-a)

prin fala

cu tonă, 
milioane,

-J* ,
T

P.CR-. ai 
guvernu-

Socialiste 
datele 

înscrisă 
„Trăiască

Rotmâ- 
festive 
ararea

23

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

>
și alți oameni de ști-

Mîndri și hotărîțj trea - stegarii.

de Stat 
Republi- 
oferit o
23 Au-

Detașamentul micilor toboșari trece prin fața tribunei. Impresionează plăcut ținuta 
lăr.- cadența pașilor, ritmul tobelor.

MITIN6UL $1 DEMONSTRAȚIA
Vi " ............. .................................. ■ .11

'Revărsare de entuziasm și optimism
. Zorii zilei de 23 Au
gust , au găsit Valea 
Jiului inveșmîntată în 
haine de măreață săr
bătoare. Drapele roșii 
și tricolore, tablouri 
ale conducătorilor iu
biți > ai partidului nos
tru : împodobeau iron- 
tispiciile clădirilor. E a- 
niversarea a 22 de ani 
de la eliberarea patriei 
de sub jugul f ascist, 22 
de‘ ani de lupte și vic
torii mărețe, cucerite 
de poporul român, în 
construcția socialismu
lui, sub conducerea în
țeleaptă a partidului 
nostru ■ iubit.
. In zori, sub faldurile 

tSșii ale drapelelor, cu 
stema Partidului Comu-

nist Roman, a drapele
lor tricolore, avînd gra
vată stema Republicii 
Socialiste România, co
loane nesfîrșite de 
muncitori, constructori, 
filatori și de alte pro
fesii din Lupeni, Vul
can, Lonea, Petrila, U- 
ricani și celelalte loca
lități ale Văii Jiului 
se îndreptau spre ora
șul Petroșani pentru a 
participa la mitingul și 
marea demonstrație a 
oamenilor muncii din 
bazinul nostru carbo
nifer. Purtau pe bra
țele lor vînjoase por
tretele conducătorilor 
iubiți ai partidului 
și statului nostru, __
grafice pe care cifre(Continuare în pag. 3-a)

grăitoare reliefau suc
cesele dobîndite în în
trecerea socialistă des
fășurată în cinstea mă
reței sărbători, în în
deplinirea sarcinilor 
trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al parti
dului nostru.

Cu mult înaintea în
ceperii mitingului, lo
cul din fața tribunei, 
străzile din împreju
rimi erau înțesate de 
oameni. Mii și ’ mii 
de oameni ai muncii, 
o adevărată revărsare 
de entuziasm și opti
mism, așteptau cu ne
răbdare începerea mi
tingului.

E ora 9,45 de minute.

Cuvîntarea tovarășului 
GHEORGHE CALIN

Dragi tovarăși,
' 1 Cu’inimile pline de emoție și bu
curie, într-o atmosferă de marc în
suflețire, oamenii muncii de la orașe 
și sate cinstesc astăzi marea sărbă
torite1 națională ă României, dînd 
glas celor mai înalte sentimente pa
triotice, slăvind partidul și patria 
noastră ■. iubită.

Victoria insurecției armate de la 
23 -August 1944 inițiată, organizată 
șt'1 condusă de gloriosul Partid 
Comunist Român, a însemnat încu
nunarea luptei duse Veacuri de-a 
rîndul de poporul nostru pentru 
libertate, pentru independență, pen
tru-suveranitate națională. Ea a în
semnat' începutul revoluției popu- 

JiM, -a deschis poporului nostru 
rumul ’ către o viață nouă, i-a dat 

posibilitatea să-și ia soarta în pro
priile mîini și să-și clădească viito
rul ^fericit pe care-I merită pe de- 
pfin.

Drumul parcurs de poporul român 
în cele peste două decenii care an 
trecut de la eliberarea țării, este 
un drum glorios, de adinei prefaceri 
revoluționare și mărețe împliniri 
istorice.

Dintr-o țară cu o economie pre
dominant agrară. România s-a tran
sformat intr-o țară cu o industrie 
modernă, in plin avînt, capabilă să 
valorifice bogatele resurse 
de care dispune. Puterea industrială 
a patriei a crescut în anii care an 
trecut de la eliberare de aproape 10 
ori față de cel mai înalt nivel atins 
pe timpul regimului burghezo-ino- 
șiresc.

In anii puterii populare s-a fău
rit o agricultură nouă, socialistă 
care se dezvoltă multilateral și in
tensiv pe baza folosirii tot mai 
largi a mecanizării, chimizării și iri
gațiilor, asigurînd obținerea unor

METAFORICELE COLOANE
Atmosfera marilor sărbă

tori a picurat întotdeauna în 
oameni un plus de voioșie, 
altul de mîndrie — mîndria 
datoriei împlinite — și altul 
de nestrămutată hotărîre de 
a ,se înscrie în liniile de for
ță. ale faptelor mari de fieca
re zi. Consemnînd fidel în 
carnetele noastre de repor
teri aceste fapte mari de iie- 
caite zi ale îndrăzneților cău
tători de comori din adine 
ne.-am oprit cu notările aces
tea- în preziua sărbătorii eli-

berării. Ne-am oprit ca să 
tragem sub ele o linie groa
să în josul căreia aveam să 
notăm cifre-bilanț și nume de 
oameni în sărbătoare. O re
dare telegrafică a notărilor 
noastre din succesele cu ca
re oamenii adincurilor au 
cinstit sărbătoarea eliberării 
ar completa mîndria și voio
șia ce se putea citi pe fețele 
lor în momentul trecerii prin 
fața tribunelor și toate ar fi 
completate de acea fiotărîre 
necondiționată de nimic

a birui tarele pămîntului și 
de a-i smulge tonă 
pînă la suma de 
prețiosul zăcămînt.

Așadar, a defilat
tribunelor bilanțul și darul de 
sărbătoare al minerilor lupe- 
neni înscris pe un grafic pur
tat cu mîndrie de brațe teme
rare— 13 700 tone peste plan; 
al uricănenilor de peste 11000 
tone-, al lonenilor. cel mai sub-

(Continuare în pag. 2-a}

Demoristrînd 
sub 

falduri 
de 

drapele

celei de-a XXII-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul 
și Consiliul de Miniștri al 
cii Socialiste România au 
recepție în seara zilei de 
gust cu prilejul celei de-a XXII-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist.

Au participat conducătorii de 
partid și de stat ai țării, noastre, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, deputati ai 
Marii Adunări Naționale, generali.

academicieni
intă și cultură, șefi ai cultelor, zia
riști români și corespondenți ai pre
sei străine.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în tara noas
tră și alti membri ai corpului 'di
plomatic.

Au participat, de asemenea, oas
peți de peste hotare aflati în .vi
zită în România.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească. . «

[Agerpres)
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tîanțial de pe bazin, 
li 000 tone, al pettifeni- 
lot fi vulcăneniior, al a- 
ninosenilot șl dlljenllot. 
Lortenn au venit la săr
bătoare cu zestrea cea 
mai bogată. Pentru pri
ma oară în Valea Jiului 
o mașină modernă de 
extracție cu setup a ex
tras primele tone de 
Cărbune de ia orizontul 
cart va devem în cu* 
rthd boxă pentru centra
lizarea producției minei. 
Expresia tehnicii com
pletate de măiestria mi- 
nierească îi va conduce 
pe loneni pe drumul ca

Din ttlbune Sînt salutați harnicii mineri, exploratori ai adincurtlor de aur negru.

tn cefe 1 150 000 tone 
de ia sfîrșitul cincinalu
lui. Era prezent în co
loane șeful brigăzii de 
la direcționala orizon
tului de bază — Simian

Muguri de
In sunete argintii de trompete și 

răpăituri de tobă au pășit prin fața 
tribunei cei mai tineri demonstranți
— pionierii —« florile gingașe ale 
țării. Fluturtnd deasupra capetelor 
tu aerul pur și lumina caldă de au
gust flori, baloane, stegulețe și 
eșarfe multicolore, pionierii au adus 
in fața tribunei imaginea viitorului 
fericit, au adus mulțumiri partidului
— părinte, pentru tot ce le-a dăruit, 
pentru grija ce le-o poartă; pentru 
noua școală cu 16 săli de clasă ce 
va fi dată în folosință la începutul 
lui septembrie in cartierul Llvezoni; 
pentru manualele gratuite; pentru 
tof și pentru toate cite se înalță în 
anii noștri. Și au mai adus la de
monstrație copiii lui August prino-

Oamenii de
Alături de aceia pe care-1 inri.ru- 

laac șl educă în școli și în Institu
tul de mine, au demonstrat cadrele 
didactice din Valea Jiului — edu
catori, învățători, profesori, ingi
neri. Acest puternic detașament al 
intelectualității noastre progresiste 
a adus la marea demonstrație ade
ziunea M față de partid șt guvern, 
atașamentul fierbinte tată de 
politica înțeleaptă a României so
cialiste. prețuită in întreaga lume, 
cenvlngerea de a munci cu tor
ta sporita pentru înarmarea elevi
lor și studenților cu vaste cunoș
tința, îneît aceștia să devină, mii- 
nț, cetățeni de nădejde ai patriei. 
Pariind portrete ale conducătorilor 
dă partid și de stat, desfășurind 
larg drapele roșii și tricolore, ca
drele didactice au cinstit Partidul, 
Ptttia, Poporul, in cei S2 de ani de 
soare și de vlață*nfloritoaro. de 
pe băncile școlilor generala, profe
sionale și ale liceelor din Vadea 
Jiului și-au luat zborul spre înăl-

METAFORICELE COLOANE
lcan. Intre elite lapida
re am notat in carnet 
și declarația cu ton de 
confesiune a acestui om. 
„Adîncul ne-a scos in 
cale greutăți dâr noi 
le-am învins. Așa le 
vom învinge și pe cele 
ce vor mai veni". Era 
în vorbele omului parcă 
un avertisment dat pă- 
ttiîntului care-și cedează 
greu comorile. Era pre
zenta ia sărbătoare mîn- 
drla și Mtdrîrea. Se pu
tea cm din rindutî pe 
fețele minerilor Timone 
Spiridon, Năsălean Mi
ron, Mischie Gheorghe, 
Vechter loan, Cîrciuma- 
ru Victor, Petre Con

tau pe și Piai îndreptă
țit mindrefe ? fețe ale 
purtătorilor de medalii 
și ordine ale Republicii 
noastre socialiste.

Au trecut prin fața 
tribunelor minerit. Pur
tau steaguri în manile 
cele viguroase. Erau 
steaguri cu cele trei cu
lori îndrăgite ale ță
rii, steaguri de un roșu 
ca al singelui — stea
gurile partidului. De fie
care dată, la fiecare săr
bătoare vedem culorile 
acestea lluturînd in vînt. 
Și de flecare dată ne 
străbate un fior de mln- 
drie legitimă. De data 
aceasta am avut revela-

stantin, Jutj Gheorghe, 
Popescu loan, Sălăjan 
Dânilă, pe fetele sutelor 
de purtitoti ai insigne
lor de fruntași pentru a 
doua sau a treia oară

ția că steagurile erau 
susținute de niște coloa
ne uriașe ca acelea ce 
susțin greutatea unot 
impunătoare edificii. Me
tafora are realitatea el.

viață
sul muncii lor în școală, întruchipat 
în note de 8, 9 și 10 pe care le 
agitau in bătaia razelor de soare. 
Chipuri tinere, voioase de bineface
rile vacanței mari, trupuri bronzate 
pe plaja litoralului sau în drume
țiile pe poteci de munte, purtînd la 
gî* purpuriile cravate, au demon 
strat pentru visurile și năzuințele 
lor, a căror împlinire își găsește 
garanția în marea lege a țării so
cialiste. S-au aflat alături Ia marea 
demonstrație elevi din Petroșani, Pe- 
trila, Lonea, Lupeni, Iscroni, Vul
can. Am notat doar cîteva nume din 
cele cîteva mii de elevi care învață 
în școlile Văii Jiului, nume aflate 
în coloana micilor demonstranți la 
23 August: Dodică Elena, Rusan

la catedra
Urnea lui August sute, mii de tineri, 
care stau azi la cirma unor munci 
de înaltă răspundere, iar Institutul 
de mine a dat industriei noastre 
extractive In cei 18 ani de exis
tență peste 1 600 de ingineri mi
nieri, electromecanici și prepara
tori. S-au aflat în coloana de de
monstranți cadre didactice ca Mus
teau ia Pompiliu, Mirea Petre, Teo- 
doraseu Viorel, Stolcan Elena. $1- 
clovan Doina, Pal Eugen, Niculesca 
Mihal, Stăneăcu Alexandru. Arba- 
gic Gheorghe, Bej an Lidia, Daniel 
Luda, Șiclovsn Mihal, Lețu Nico
las, Hlrian Cornel și alții, care la 
catedră mu In laboratoare sădesc 
flKâm științei în sufletele color în
setați de ea. Pe chipurile tuturor 
m citeau încrederea nestrămutată 
în partid, dorința și hotărîrea lor 
fermă de a adăuga noi valori la 
edificiul științei, culturii șl civili
zației, de a da patriei «adre merei 
mai pregătite.

Minerii Văii noastre sînt 
niște coloane solide ale 
unui edificiu mereu mai 
puternic, mereu mai în
floritor.

Din tribuna oficială ci
neva a aruncat în co
loanele de purtători ai 
caschetelor negre un 
buchet de Hori. Un pur
tător ai uneia din acele 
caschete s-a aplecat și 
l-a ridicai. Și le-a ani
nat la sin. Vigoarea ti
vea nevoie de gingășia 
florilor. Și iluviul pur
tător de vigoare șl băr
băție a trecut mai de
parte încrezător în pute- 
tile iul, încrezător in 
viitorul pe care fl înalță

alături de alte milioane 
de semeni care, ca și ei. 
sărbătoreau anlversatea 
unei zile mărețe din 
viața poporului nostru.

1. ClQCLEl

t .

Traian, Costea Elena, Chirimbu Ma
tei, Ciutac Ștefan, Moanță Gheor
ghe, Ban Li via, Năstase Silviu, Ro
tam Livla, Zmeu Angela, Suclu Ma 
rinnu Crișan Emilia, Cerna Zolța, 
Mofoutcă Cornelia, Raț Marinele, Fe- 
renezi Mihal. Cu toții au adus la de
monstrație tinerețea lot molipsi
toare, au demonstrat pentru tot ce-i 
nou și frumos în viața noastră, au 
adus omagiu și cinstire partidului și 
conducătorilor șăi, și-au exprimat do
rința de a învăța mereu mai bine, 
de a răsplăti prin muncă entuziastă 
condițiile .de viață și de învățătură 
ce le sînt asigurate de 22 de ani 
încoace tuturor cetățenilor Româ
niei socialiste.

Colectivul preparației Petrlla. poartă cu mîndrie panoul de onoare cu frumoasele realizări obținute 
în întrecerea socialistă în cinstea măreței sărbători.
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Metalurgiștii 
îți prezintă 
real lizărîle

in codrul impresionantei coloane 
de muncitori și tehnicieni care lu
crează în unitățile Combinatului 
carbonifer, harnicii metaiurgiști de 
la U.R.U.M. Petroșani constituie un 
colectiv masiv, care-șl prazintă cu 
mîndrie frumoasele realizări obți
nute în întrecerea socialistă în 
cinstea măreței sărbători. Depășirea 
planului producției globale cu 7,6 
la sută, a producției marfă, cu 11,5 
la sută, sporirea productivității mun
cii cu 6,3 la sută, realizarea unor 
economii în valoare de 1 191 000 lei, 
sînt înscrise cu litere mari pe pa
noul de onoare purtat în fruntea 
coloanei. Lăcătușii Țefeleș Gheor
ghe, Lupu Dumitru, Dibernando Io
sif, strungarul Predoiu loan, sudo
rul Mardprie Vasile, forjarul Șereș 
Gheotghe, șefii de brigăzi Barna 
Gheorghe șl Pfiunescu Pantilie ca 
și multi alții din coloană au con
tribuit ca pe 7 luni în uzina lor 
producția de oțel lichid să crească 
cu 11,12 la sută, să trimită exploa
tărilor miniere în perioada trecută 
din acest an cu 44,50 la sută mai 
multe piese de schimb, cu 40,74 la 
sută mai mulți stîlpi de abataj și 
cu 10,36 la sută mai multe construc
ții metalice. Au cu ce se mîndri 
melalurgiștii I

Oferind comorile 
munților

Forestierii aduc cu el aerul ozonat 
al munților, cutezanța înălțimilor. 
Șeful de brigadă Ardeleanu Nicolae, 
mecanicii de funicular Andras Lau- 
rențiu și Szilagy Ioan, tractoriștii 
Angli elina Dumitru și Luca Dumi
tru, brigadierul silvic Marcoci 
Gheorghe, maiștrii forestieri Bădicu 
Dumitru, Nicolaeseu Stelian, con
structorii de drumuri'forestiere Stă^ 
nică Dumitru, Chirlță Ioan, Crăciu- 
nescu Nicolae care deschid noi căi 
de acces în semețele masive mun
toase șl mulți alții, au venit la de
mons!! ație cu inimile pline de bu
curie, oferind comorile munților: 
pe șapte luni, ei au depășit sarcinile 
ce plan la producția globală cu 3 
la sută, la utilizarea masei lem
noase cu 17 la sută, la exploatarea 
fagului cu 1 la sută, la producția de 
cherestea cu 48 la sută iar la lucră
rile de împăduriri — refacerea și 
dezvoltarea patrimoniului forestier — 
sarcinile prevăzute au fost depășite 
cu 28 la sută. Sînt realizări cu care 
forestierii veniți în număr însemnat 
la demonstrație se mîhdresc pe bună 
dreptate.

La datorie
Dacă o bună parte din mun

citorii ceferiști din complexul 
Petroșani au putut fi văzUfl la 
demonstrația Închinată cefei 
de-a 22-a aniversări a eliberă
rii patriei, o altă parte, destui 
de Însemnată, a sărbătorit a- 
ceastă zi prin muncă.

Și in această zi trenurile au 
circulat ca în alte zile. Tre
buia transportat către destina
ție cărbunele extras de către 
harnicii mineri din Valea Jiu
lui in noaptea de 22 spre 23 
august. In afară de aceasta era 
necesară asigurarea tranzitării 
ia timp a sutelor de vagoane 
încărcate cu mărfuri din alte 
colfuti ale tării.

încă din primele ore ale di
mineții Sute de muncitori ce
feriști — ce erau de serviciu 
iii această zi — s-au prezentat 
mai devreme ia locurile, lot de 
muncă, pentru ca cei din tura 
de noapte să poată fi prezenfr 
la demonstrație. Chiar de ia' 
Începerea serviciului, toate co
lectivele de muncitori s-au pus 
vîrtos pe treabă. In stație se 
desfășura o muncă intensă 
pentru ca toate trenurile sa tie^ 
compuse la timp, iar cele in 
curs de sosire să poată fi pri
mite conform graficului. Mereu 
se auzea la difuzoarele din 
stație vocea șefului de ma
nevră Muratei Dumitru, cate 
împreună cu partida de ma
nevră se străduia să obțină 
rezultate cit mai Însemnate. 
Munca colectivului de aicj a 
tost încununată de succes, • La 
sfîrșitul turei de serviciu cal
culele arătau că in această Zi 
stationarea vagoanelor la In- 
cătcare-descărcare a fost re
dusă cu 12 la sută.

Nici operatorii Drăghici Con
stantin, Ghimpău Dumitru, 
Munteanu Petre și Gostinaru 
Vladimir nu au iost prezenți în■ 
coloana ceferiștilor de la de- 
monsțrație. Prezența lor s-a 
simțit insă la locul lor de mun
că. Printr-o mai bună organi
zare a muncii, în această zi, i 
prin urmărirea mai atentă a 
circulației trenurilor s-a ajuns 
să se asigure o regularitate 
de sutâ la sută la trenurile de 
călători, atît la îndrumare cit, 
și în parcurs, s-a redus ruia-lr 
jul vagoanelor de .marfă cu 
42 la sută și s-au asigurat sta
țiile cu vagoanele necesare, 
astfel că la sfîrșitul turei de 
serviciu se încărcaseră 381 
vagoane țață de 300 vagoane 
cit' era planul și se descărca- 
seră alte 412 vagoane, față de 
290 cit era planificat.

I. CRIȘAN 
impiegat R. C.
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FĂURARII CONSTRUCTORI
Cu fețele luminate de soarele de 

august și mâinile ridicînd flori spre 
înălțimi, aceleași mîini care înalță 
pe schele construcții social-indus
triale, au trecut prin fața tribunei 
constructorii. Făuritorii semețelor 
blocuri, lăcașe ale vieții fericite a 
mii de familii de oameni ai muncii.

De aici, de sus, totul pare mai 
frumos.

poartă cu mîndrie, în fruntea unui 
zid de drapele tricolore și roșii, 
un grafic pe care stat înscrise cifre 
semnificative. Ei cinstesc măreața 
sărbătoare a poporului nostru Cu 
708 noi apartamente construite în 
Valea Jiului de la începutul anu
lui, raportează că au sporit pro
ductivitatea muncii cu 5,5 la sută,

obținînd concomitent 647 000 lei e- 
conomii la prețul de cost al con
strucțiilor. Despre hărnicia lor gră 
iese semnificativ distincțiile ce pol 
fi văsuțe pe pieptul zidarilor Roșu 
Dumitru, Galiger Ștefan, Tefrău Eu
gen, Radulescu Marin, Kinal Gheor- 
ghe, Arșoi A-nghel, dulgherilor Gea
măna Mihai, Gy&rgy loan, insta
latorilor Andraș Ștefan, Sachelarie 
Ioan, Vasile Dumitru, Dăian loan, 
mozaicarilor Negoiță Dumitru, Be- 
țivu Dumitru, zugravilor Crăciun 
Gheorghe, Enei Dionisie, maiștrilor 
Albu Constantin, Tecuță loan, Cor- 
ciani Otto, Gherman Eugen.

Aceleași zîmbete și entuziasm pot 
fi văzute pe fețele constructorilor 
de la T.CM.M, Aceștia au înscris 
pe graficul întrecerii socialiste rea
lizări la fel de semnificative, dintre 
care spicuim cjteva : darea 'in fo
losință înainte de termen a insta
lației de transport și” tasilozare de 
la mina Lonea II, a liniei de 15 kV 
de la Lonea, a instalației moderne 
de ventilatoare la Dîlja. Toate o- 
biectiivele prevăzute în planul de 
producție pe trimestrul li și o parte 
din cele prevăzute pentru trimes- 
tml III au fost predate la termen 
Ei șe mândresc în această zi înso
rită de august că au început lucră
rile de deschidere a noii mine Li- 
vezeni și că la mina Bărbăteni cî- 
teva din obiective pu și fost pre- 
daite beneficiarului. Este prezent 
printre ei și șeful de brigadă Al
biei loan. Cei 22 de membri ai bri
găzii stat toți tineri înscriși la 
școala de calificare pentru mese
rie de electricienl-izolatori. Con- 
ștlenți că sînț datori să se specia
lizeze pentru a face față cu cinste 
sarcinilor noului cincinal, ei se 
străduiesc să devină meseriași cit 
mai competent!.

Teatrului de 
Slujitorii ar- 
prezentat la 
mai scumpe

Trec artiștii — 
profesioniști...

Alături de ceilalți oameni ai 
muncii din Valea Jiului au de
monstrat și actorii 
stat din Petroșani, 
tei scenice s-au 
sărbătorirea celei
din datele înscrise în frămîn- 
tata istorie a poporului nostru 
cu un bilanț rodnic. Spectaco
lele prezentate de ei în ultima 
stagiune au cuprins piese va
loroase din literatura română 
și universală, care s-au bucu
rat de aprecierea publicului 
spectator. Intr-un grup compact 
au pășit cu pas hotărît acto
rii Tudor Branea, Alexandru 
Codreanu, Alexandru Zecu, 
Mircea Pînișoară, Florin Plaur, 
Ion Roxin, Ștefan Iliescu, pe 
care spectatorii i-au recunos
cut, desigur, din piesele în 
care au jucat. Sub lumina cal
dă a lui August actorii petro- 
șăneni au purtat pe brațe por
trete ale conducătorilor de 
partid, au . fluturat deasupra 
capetelor Hori, baloane, eșarfe 
roșii și tricolore, au adus mul
țumiri partidului pentru grija 
pe care o acordă artei și cul
turii, și-au exprimat încrederea 
de a urca noi trepte în 
tirea lor, noi trepte în 
ralizarea maselor, noi 
de artă și civilizație.

pregă- 
cultu- 
trepte

I

Cei care produc metamorfoza celulozei
Șirul compact de oameni ai mun

cii din Lupeni veniți la demonstra
ție trece prin fața tribunei ovațio- 
nînd. Iată-i printre ei și pe făuri
torii firelor de mătase îmbrăcațl cu 
tot ce e mai frumos ca de mare 
sărbătoare. Muncitoarele poartă' 
baticuri roșii, galbene, albastre și 
brațele le stat încărcate de flori 
multicolore, iar chipurile le tră
dează bucuria acestei sărbători. Și
rul de demonstranți încadrează ca 
îrita-o ramă vie tablourile conducă
torilor iubiți ai partidului. Doi o- 
■peratori chimiști — Cotocel loan și

• Popa Stelian — posesori a cîte trei 
insigne de fruntași în întrecerea so
cialistă poartă graficul realizărilor. 
Această oglindă a hărniciei făuri
torilor de fire de mătase ilustrează 
entuztaamul cu care a muncit co
lectivul Fabricii de fire artificiale 
„Viscoza" Lupeni, în cinstea ani
versării eliberării, Filatorii Barna 
Victor, Lilă Constantin, Riti Petru 
operatorii chimiști Nanoiu Ștefan

• Stflnu Nicolae, Pastor Gavrilă, Gro 
za Mihai, muncitorii Szâsz Algxan 
dru. lacob Iosif, Moga Veronica 
Popovici Silvia, Capriș Livia, De
meter Elisabeta, Mitrotzd Lrlna, 
maiștrii Racolța Ana, Farkas Tibe- 
riu. Zăvoi Filip, inginerii Marto- 
nossy Imola, Vasile Iile — cu toții 
participant! la demonstrație — tși 
au părticica lor de contribuție la 
cele 11,4 tone fire de mătase și 
42,7 tone sulfură de carbon date 
peste plan de colectivul fabricii.

ta realizarea unei economii de 
400 000 lei ta prețul de coat și res
pectiv de 182 000 lei la dotațla de 
stat, cît și la sporirea productivi
tății muncii cu 1,1 față de 
prevederile planului. Ei trec prin 
fața tribunei cu fațete iluminate de 
bucuria de a fi părtași la desăvlr- 
țirea construcției socialismului ta 
patria noastră dragă, dar și cu ho- 
tărîrea de a adăuga noi succese la 
cete obținute ptaă acum în acest 
prim an al dnajonluitai.

și amatori
Au demonstrat suib faldurile 

Lui August și mesagerii cînte- 
cului și dansului popular din 
Valea Jiului. Pe lîngă fanfarele 
cluburilor muncitorești ale sin
dicatelor din Lupeni, Vulcan, 
Petrila, Lonea, Anânoasa și 
fanfara U.R.U.M.P. au venit la 
demonstrație formația de -dan
suri a Casei de cultură din Pe
troșani, acelea ale clubului 
muncitoresc al sindicatelor din 
Lupeni și căminului cultural din 
Cimpa, taraful clubului munci
toresc din Lonea, Imbră- 
oați sărbătorește, în frumoase 
costume naționale, artiștii a- 
matori au adus imagini din 
imensa comoară de frumuseți 
a folclorului românesc, au cln- 
tât și dansat pentru viața lu
minoasă ce-o trăim.

• ■ ■

Mens sana In corpora sano
Trec sportivii cu pas energic, ca

dențat, tineresc. o adevărată de
monstrație de culori și ritmuri. O 
revărsare clocotitoare de tinerețe 
și entuziasm. Defilează aceia care, 
pa gazonul verde al stadioanelor 
sau ta sălile de sport, s-au întrecut 
in luptă dreaptă, oduclndu-nc a- 
tîtea satisfacții. Trec'prin fața tri
bunelor în ritmul „Marșului sporti
vilor" corpuri oțetite în întreceri, 
uronzate de lumina și căldura lui 
August. In frunte pășesc fotbaliștii 
de la Jlui Petroșani, care au luat 
duminica un Start promițător în 
prima garnitură de fotbal a țării 
Ii urmează fotbaliștii și boxerii de 
la Minerul Lupeni, luptătorii de la 
Jiul Petroșani, echipele de handbal 
— băieți șl fete — de la Elevul 
Petrila, cîștigătoare ale campionatu
lui orășenesc din acest an, cicliști,

motocicliștl, călăreți. S-au aflat în 
care-și 
trepte- 
liberă. 
condi -

coloana sportivilor tineri 
măsoară vîrsta cu numărul 
lor urcate de patria noastră 
Toți au demonstrat pentru
tiile minunate de viață și învăță
tură, pentru tinerețea fericită. Pe- 
treeîndu-i cu privirea, oamenii mun
cii le-au adresat sportivilor 'iii în
demn către noi și prețioase rezul
tate în muncă, la învățătură și pe 
terenurile de sport.

Apărătorii sănătății publice
In torentul de demonstranți ce 

se scurge spre tribună apare gru 
pul purtătorilor de halate albe — 
al medicilor și personalului mediu 
sanitar de la unitățile sanitare ale 
Văii Jiului. Ei sfat acei care râs 
pund unei nobile chemări la ci pa 
tîiul celor aflați In suferința, adu 
cîndu-le alinare, sau veghind asu
pra refacerii forțelor de muncă

Pășesc în rînduri 
radiolog Ștefănescu 
rurgul Vonica Iile, 

’nist Rozsnyai Ana.

Stroia Virginia, Chelaru Tudo- 
Iancu Maria, Drăghici Irina, 
Mioara, de la spitalul din Lu- 
asistenta medicală Mihăilescu

Revărsare de entuziasm și optimism
(Urmare din pag. 1-a)

In aplauzele entuziaste 
ale celor prezențl la 
tribuna oficială au luat 
ioc tovarășii Călin 
Gheorghe, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului 
regional de partid Hu
nedoara, Karpinecz loan, 
Ghioancă Victor, Pîini- 
șoară Titus, secretari ai 
Comitetului orășenesc 
de partid, David Ga- 
vrilă, președinte al 
Consiliului local al 
U.G.S.R., Blaj Traian, 
președinte al Comite-

tulul executiv al Statu
lui popular al orașului 
regional Petroșani, Bră- 
nișteanu Maria, pre
ședinta Comitetului o- 
rășenesc al femeilor. 
Popa Aton, rectorul In
stitutului de mine, Gd- 
gean Dumitru, secretar 
al comitetului de partid 
T.C.M.M. și alți repre
zentant! ai organizați
ilor de pdrtid și ob
ștești, conducători 
întreprinderi 
ții, mineri și 
fruntași în 
socialistă.

Mitingul a

de 
și institu- 
muncitori 
întrecerea

fost des-

chis de tovarășul Blaj 
Traian. Tovarășul Călin 
Gheorghe, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului 
regional de partid Hu
nedoara, a rostit o ca
vi nt are consacrată ce- 
lei de-a 22-a aniver
sări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist.

Cuvîntarea a fost 
subliniată în repetate 
rînduri cu ovații și a- 
piauze, cu urale de 
slavă partidului iubit, 
scumpei noastre repu
blici socialiste.

Cuvîntarea tovarășului 
GHEORGHE CALIN
(Urmare din pag. l-a)

recolte din ce în ce mai bogate.
Marile transformări social-politice 

și economice, alianța muncitorească- 
țărănească, frăția oamenilor muncii 
de toate naționalitățile, unitatea so
cialistă a Întregului popor, au dat 
o nouă fizionomie națiunii române. 
Socialismul a făcut să strălucească 
și mai puternic trăsăturile spirituale 
ale poporului român, a asigurat În
florirea multilaterală a națiunii 
noastre socialiste, bunăstarea mase
lor largi de oameni ai muncii.

Liberi și stăpînj pe soarta lor, 
muncitorii, țăranii, intelectualii, ro
mâni și celelalte naționalități, care 
alcătuiesc
a României socialiste, 
abnegație pentru 
ticii înțelepte și 
gloriosului nostru 
Comunist Român.

împreună marea familie 
muncesc cu 

înfăptuirea poli- 
clarvăzătoare a 

partid — Partidul

Tovarăși,
aniversa-

de cărbune să se ridica în 1970 ta 8,5 
milioane tone. O dată cu «ceasta 
va continua să crească bunăstarea 
minerilor și a celorlalți oameni ai 
muncii. Se vor construi un număr 
însemnat de apartamente, vor n da
te în folosință noi spații comer
ciale șl complexe de deservite a 
populației la Petroșani, Lupeni, Pe
trila, Vulcan și Urlcanl.

. Minerii din Valea Jiului ca și 
ceilalți oameni ai muncii din în
treaga țară văd întruchipate In noul 
cincinal propriile lor interese, gîn- 
duri și năzuințe, propria lor voință.

Vă rog să-mi permiteți, dragi to
varăși, ca în numele Comitetului re
gional de partid, cu prilejul măre
ței sărbători de astăzi, să felicit 
din inimă harnicii noștri mineri, pe 
toți oamenii muncii din Valea Jiu
lui pentru realizările frumoase ob
ținute și să le urez noi succese In 
munca și activitatea lor, pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid, pentru înflorirea continuă a 
României socialiste..

care

centrale

Anul acesta sărbătorim 
rea eliberării patriei în condițiile 
luptei pline de entuziasm pe 
o desfășoară întregul popor, pentru
a da viață mărețului program al ln- 
floțiril României socialiste stabilit 
de cel de-al IX-lea Congres ai 
partidului.

La sfîrșitul cincinalului economia 
României va fi de 17 ori mai pu
ternică decît în 1938. Pe întinsul pa
triei se vor înălța noi combinate și 
uzine utilate cu tehnică modernă, 
vor fi puse în funcțiune
electrice, fabrici de bunuri de Con
sum, se vor construi noi cartiere, 
vor fi date în folosință noi școli, va 
crește bunăstarea materială și va 
continua să înflorească viața spiri
tuală a oamenilor muncii.

Aici, în Valea Jiului, important 
centru industrial al țării, prin rea
lizarea investițiilor alocate care se 
ridică în cincinal la aproape 3 mi
liarde lei — se vor deschide' și pune 
în exploatare noi cîmpuri miniere la 
Dîlja, 
zeni, 
și să 
tente

Paroșeni, Bărbăteni și Live- 
vor continua să se dezvolte 
se modernizeze minele exis- 
ceea ce va face ca producția

strînse medicul 
Nicolae, chi- 

medirui int*r- 
surorile medt

cale 
rita, 
Tîțu 
peni,
Maria, moaș? Mureșan Elena, me
dicul ftiziolog Filip Mihai, specia
lista în endocrinologie dr. Geor
gescu Alexandra, doctorul de cop>i 
loniță Ioan, de la spitalul din Pe 
troșani, felceri, laboranți, farmaciști, 
asistenți, oameni ale căror rînduri 
sporesc cu fiecare an pentru apăra
rea sănătății publice.

Sportivi in alb poartă emblema U.C.F.S. In urmă, brațe viguroase 
poartă lozinci, baloane și stegulețe, trofee — rod al comportării lor 
meritorii în întreceri.

Tovarăși,
Partidul statul și poporul nostru, 

consacrîndu-și eforturile luptei pen
tru desăvîrșirea măreței opore a 
construcției socialiste, iși manifestă 
activ voința de a trăi în pace și 
înțelegere cu toate popoarele. Po
litica externă a României socialiste 
se întemeiază pe principiile de ne
clintit ale egalității In drepturi, 
respectării independenței, suverani
tății șl namestecului în treburile In
terne In centiul politicii externe a 
țării noastre se află prietenia ți 
colaborarea cu toate țările socialiste. 
Totodată, țara noastră dezvoltă re
lații economice, politice, științifice cu 
orice stat, fără deosebire de orîn 
duire socială, cu condiția respectării 
acelorași principii.

România manifestă o nestrămu
tată vigilență față de politica agre
sivă a Imperialismului, Îndeosebi a 
cercurilor militariste din Statele 
finite ale Americii. Poporul român 
condamnă cu hotărîre agresiunea 
barbară a guvernului S.U.A.' în 
Vietnam și acordă un sprijin mul
tilateral luptei eroicului popor vtet 
namez pentru zdrobirea agresorilor, 
pentru unitatea și integritatea pa
triei sale.

L i A? V «J.

Tovarăși,
Cinstind marea sărbătoare a eli

berării patriei, privim cu îndreptă
țită mîndrie înfăptuirile de pînă 
acum și ne manifestăm deplina în
credere în viitorul fericit al patriei.

Unindu-ne și mai strîns în jurul 
gloriosului nostru partid comuhtșt, 
al Comitetului său Central, să pă
șim înainte pe drumul luminos des
chis la 23 August 1944, să muncim 
cu entuziasm pentru a ridica patria 
noastră tot mai sus, pe culmile în
sorite ale socialismului și cortul bis1 
mulul.

Trăiască 23 August — ziua elibe
rării patriei noastre 
fascist!

Trăiască Partidul 
nân — conducătorul 
porului, inspiratorul si organizatorul 
tuturor victoriilor noastre I

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie —• Republica Soctali**’ 
România 1

de sub jugul

Comunist Ro- 
fncercat a! po
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PARADA MILITARĂ Șl DEMONSTRAȚIA 
OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

(Urmate din pag. l-a)

cil - Socialiste România. In același 
timp se trag 21 de salve de artile
rie în cinstea zilei cu care a început 
onouă eră în istoria României.
' începe parada militară.
fin frunte blocuri de paradă, de 

o simetrie perfectă, formată din ele
vii Academiei Militare Generale, ai 
școlilor militare superioare de ofi
țeri, ai liceelor militare, din infan
teriști, Vînători de munte, grăni
ceri, marinari, militari din trupele 
Ministerului Afacerilor Interne. Pe 
mătasea drapelelor tricolore este 
înscrisă cu litere de aur însăși mi
siunea armatei noastre : „Pentru pa
tria noastră, Republica Socialistă Ro- 
mânia".

Iși fac apoi apariția unități meca
nizate. Primul batalion este ambar- 
cat pe mașini blindate pe roți. Une
le subunități defilează la bordul 
unor autoamfibii pe șenile.

Alte batalioane dau onorul de pe 
platformele unor puternice autoca
mioane. Un amănunt semnificativ : 
„Ostașii aceștia participă și la tur
narea filmului românesc „Dacii", 
reînviind pe peliculă chipurile osta
șilor lui Decebal, ai lui Fusus și 
Traian. Imaginea, aceasta are în 
miezul ei forță de simbol: la ca
pătul a 19 veacuri, ei sînt purtăto
rii și continuatorii virtuților militare 
cele mai înalte ale străbunilor din 
care s-a născut poporul român.

Ultimul batalion al coloanei me
canizate este format din ostașii tru
pelor de desant parașutare.

t in acest timp văzduhul prinde 
să vuiască. Formații de avioane su
personice săgetează cerul zburînd 
Iu joasă înălțime. Primul reactor își 
schimbă brusc direcția și, printr-o 
cutezătoare evoluție, se înalță pe 
verticala cerului ca o rachetă țîș- 
nită năpraznic de pe o nevăzută 
rampă de lansare.
- Pe măsură ce se scurg minutele, 
parada crește în amploare, contu- 
rînd-și mai viguros caracterul mo
dern al armatei noastre, forța ei 
combativă mereu . crescînd. Trece 
torentul de oțel al artileriei. Apoi 
se perindă prin fața tribunelor ra
chete antitanc dirijate, aruncătoare 
de mine cu reacție — 32 guri de 
foc pe o singură mașină — obu
ziere de mare calibru, tunuri anti
aeriene automatizate, și imense iu- 
Huri-obuziere tractate de adevărate 
fortărețe pe șenile.

Pe mătasea drapelelor care flu
tură în fruntea unităților sînt prin
se înalte ordine ale Republicii, u- 
nele răsplătind eroismul manifestat 
de ostașii acestor unități în marile 
lupte și bătălii purtate pentru eli
berarea patriei de sub jugul fascit, 
altele consemnînd merite deosebite 
în întărirea puterii de apărare o 
României socialiste.

Asemenea distincții sînt văzute și 
pe drapelul care flutură pe prima 
mașină de luptă ce deschide acum 
defilarea tancurilor. Vechiul regi
men1 2 Care de Luptă, decorat cu 
ordinul „Apărarea patriei", pe care 
Ziua Victoriei l-a găsit dincolo de 
pădurea vieneză, este acum o uni
tate modernă, înzestrată cu tancuri 
perfecționate.

Cu defilarea unităților de rachete 
antiaeriene și tactice, care conjugă 
la modul superlativ bătaia la dis
tanțe mari cu precizie de milime
tru, parada militară a luat sfîr- 
șit.

In întregimea ei, ea a constituit 
o demonstrație grăitoare a faptului 
că istoricele cuceriri socialiste ale 
oamenilor muncii, libertatea și in
dependența patriei sînt apărate cu 
pricepere și devotament de forțele 
armate ale țării. Alături de arma
tele statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, de armatele tuturor 
țărilor socialiste, brava și puternica 
noastră armată, multilateral pregă
tită, înzestrată cu armament și teh
nică de luptă de prim rang, slu
jește cu vrednicie și înaltă răs
pundere măreața cauză a socialis
mului și a păcii.

■Ga în fiecare an cei care deschid 
marea demonstrație sînt pionierii 
ale căror cravate roșii ca macii 

flutură în adierea vîntuîuL Pe fe
țele lor bronzate după vacanța pe
trecută în tabere, la munte sau la 
mare, în buchetele de flori pe oare 
le închină în fața tribunelor și în 
mersul lor sprințar se descifrează 
oda bucuriei și dragostei lor fier
binți față de patrie, față de partid. 
Carul alegoric ce-i însoțește, pan
carte și grafice sugestive vorbesc 
despre grija statului nostru față de 
„schimbul de mîine".

Un grup de pionieri se desprinde 
din colcane, urcă la tribuna cen
trală și oferă flori conducătorilor 
partidului și statului nostru care îi 
îmbrățișează cu dragoste părin
tească.

In acest timp în piață, înveșmîn- 
țați în minunate costume naționale, 
copiii se prind în viitoarea jocurilor 
populare.

„Slavă Țării Românești, scump 
partid să ne trăiești I" sînt cuvintele 
scandate cu nestăvilit elan. de sute 
si sute de copii — expresie a dra
gostei lor nemărginite față de mi
nunata Românie și puternicul său 
partid conducător.

începe apoi demonstrația oameni
lor muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei care își ves
tesc apariția încă de departe prih- 
tr-un torent nesfîrșit de urale și 
ovații. Capul coloanei este dominat 
de o imensă pancartă pe care se 
află înscrisă urarea: „Trăiască 23 
August", în urma căreia flutură fla
murile a sute de steaguri roșii și 
tricolore. Demonstranții poartă por
tretele lui Marx — Engels — Lenin. 
Ei au venit, de asemenea, la de
monstrație cu portrete ale lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ale mem
brilor Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., stemele partidului nostru 
și ale Republicii Socialiste Româ
nia.

Sînt purtate pancarte cu urări 
pentru întărirea unității țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, cu salu
turi-; frățești adresate . oamenilor 
muncii din țările socialiste, clasei 
miibtitoere din întreaga lume, po
poarelor care luptă pentru libertate, 
democrație, pace și progres social.

Carele alegorice, numeroase gra
fice, înfățișează puternica înflorire 
a patriei noastre, tabloul unei țări 
in plin avînț Pe conturul unei hărți 
a Republicii Socialiste Român ., 
aflată în rîndurile demonstranților, 
șase grafice exprimă sugestiv noile 
perspective de dezvoltare și înflo
rire a României socialiste. pe care 
poporul nostru a început să le în
făptuiască cu succes încă din primul 
an al actualului cincinal. Fiebare 
colectiv a ținut să demonstreze 
aceasta prin forța vie a faptelor, 
prin bilanțuri bogate în realizări.

Din mulțimea care flutură buchete 
de flori roșii, galbene și albastre, 
care alcătuiesc un imens tricolor, 
răsună continuu puternice ovații 
pentru România socialistă, pentru 
partid și guvern. Aclamați cu căl
dură și dragoste, conducătorii de 
partid și de stat schimbă saluturi 
prietenești cu oamenii muncii care 
troc prin fața tribunelor.

In frunte se, află muncitorii mari
lor uzine bucureștene „23 August", 
mîndri de noua lor înfăptuire — 
locomotiva Diesel hidraulică de 
1 250 C.P., prima de acest fel
realizată în țara noastră, care în 
preajma marii sărbători a plecat în 
cursă de probă. Alături, cei de la 
„Grivjța Roșie", purtători ai puter
nicelor tradiții de luptă muncito
rești, uzină ce astăzi se numără 
printre marile întreprinderi. con
structoare de mașini ale țării care 
înzestrează de la un an la altul chi
mia cu agregate complexe din ce 
în ce mai moderne. Muncitorii de 
la „Semănătoarea" raportează că 
au trimis pe ogoarele țării în ac
tuala campanie agricolă încă un tip 
modern de combină —C-3 — reali
zată la nivelul tehnicii celei mai 
înaintate. In aceeași coloană masivă 
merg braț Ia braț cei de la „Auto
buzul", „Republica", Atelierele,.cen
trale I.T.B., Filatura românească ide 
bumbac, „Tînăra gardă", fabrica ide 
confecții; în mijlocul lor se află 

muncitori carp s-au ridicat cu ai « 
in adele fierbinți de august ale in
surecției. ‘ '

.In aceleași rînduri trec colecti
vele, noilor întreprinderi industrial0 
intj-aje în funcțiune în ultimii ani: 
fabrica de mașîni-unelte și agregate, 
autoarea celor mai mari tipuri de 
maștni-unelte — caruselele cu dia- 
metre între 1 000-3 500 mm, pro
duse pentru prima dată în țață, 
uzina die, anvelope „Danubiana", 
unde se produce acum două anve
lope pe minut, fabricile de piese de 
radio, și semiconductor!, de obiecte 
sanitare ,și din porțelan, de armături 
neferoase - Și echipament metalic 
etc.-

•IȘemcnstreasă laolaltă muncitori, 
țărani, intelectuali. Din piepturile 
tdtnrȘr răslină cuvinte de dragoste și 
recunoștință față de partid. In în
treaga piață se face puternic simțită 
adeziunea tuturor față de hotărîril-? 
păftiitolui tiOStru care își pune și în 
viitor -în' centrul politicii sale in- 
duătțiaHzareă. socialistă a țării, creș- 
terea cu precădere a industriei gre
le și :»n Special a industriei con
structoare de mașini.

In coloanele demonstranților poți 
recunoaște ușor numeroși fruntași 
în producție, inovatori și raționali- 
zatori birie aunoscuți nu numai în 
Capitală, ci Și în întreaga țară pen
tru creațiile lor în promovarea ne
contenită a progresului tehnic. Or
dine Și medalii, semn ăl prețuirii pe 
care, statul socialist o acordă astăzi 
orr.iilyi mujStlitor, stau mărturie pe 
piepturile - a mii de demonstranți 
care*-s-aw- evidențiat prin faptele 
lor în .îndeplinirea ritmică a planu
lui de stat, Ca urmare a activități 
entuziaste'. depusă de colectivele 
întreprinderilor din Capitală și din 
întreaga țață, prevederile pe pri
itele, șapte luni ale anului 1966' au 
fqjș’ depășite într-o serie de ramuri 
principal», Priceperea și hărnicia 
itîunțiterilor;. Jriginerîldr și tehfticio- 
nilOr din iCapitălă ■ se reflectă în 
volujiiuj ;tot mai maro al. produc- 
tiăi; tt ’■ t 'riîSFmar'gă <Ie |nr<5-
dG'șe pentru economia națională șși 
pentru cerințele populației. Aproa
pe că nil există ramură industrială 
din fara noastră care- să nu pri
mească în dotare utilaje create de 
ntelrritâriC tehnicienii și inginerii 
uzihelor bocureștene. Carele a-’ego- 
ricbiâere îi ÎAsoțesc pe demonstrant* 
(îu&țteftâta pi deplin varietatea pro
duselor' fabriiCatc- în București.

‘ La. această sărbătoare este prezent 
în ibată plinătatea sa tot belșugul 
ogoarelor. Tăiere femei îmbrăcate 
în pitoreștile costume naționale ale 
Băragapplui poartă pe umeri coșuri 
încărcate •"‘cu roade, snopi * de 
spice.. Un„ gtBp de țărani coopera- 
tori-'âuc 6 m&re pancartă pe care 
stă scris: „Trăiască și să se întă- 
rfească aliahțd dintre clasa munci
toare si țărănimea muncitoare".

Muncă plină de abnegație a ță
rănimii ‘muncitoare, puternicul spri
jin acordat de statul democrat- 
popular, aplicarea consecventă a 
priftcipiilâr cointeresării materiale a 
țărănimii au- făcut ca transforma^- 
rea socialistă a agriculturii • să fie 
însoțită de creșterea continuă a 
producției agricole. Ca urmare a 
creșterii producției cerealiere și ani
maliere, veniturile țărănimii s-ău 
dublat.

Șirurile de demonstranți se scurg 
necontenit într-un șuvoi de entu
ziasm și voie bună. Pe fețele lor 
citești bucuria zilei de astăzi. Din 
mii de pieptari izbucnesc neconte
nit - cuvinte izvorîte din inimă de 
recunoștință față de partid și gu
vern. dare de-a lungul anilor au 
asigurat îmbunătățirea și ridicarea 
sistematică • -a; nivelului de trai al 
tuturor oamenilor muncii.

tfec prin fața tribunelor grupuri 
compacte de Constructori ai noilor 
Obiective industriale și cartiere bu
cureștene. Demonstrează cot la tot 
muncitorii oare lucrează in aceste 
întiiepfinderi își locuitorii* tinerelor 
cartiere printre care Balta Albă, 
DriMnul Tabefii, Pajura. De la o zi 
la'alta Bucuțeștiul devine un oraș 
elegant modern care șe poate ase
mui1 cu mari’ capitale din lume.

O expresie a grijii pe care o 
poartă conducerea partidului și sta
tului nostru pentru dezvoltarea Ca
pitalei, o constituie faptul că în ul
timii rinei ani, pentru dezvoltarea 
economică și social-culturală a o- 
râșalui au fost alocate fonduri de 
investiții în sumă de 24,5 miliarde 
Iei. Au fost construite și date in 
exploatare 50 de întreprinderi și 
secții noi, au fost dezvoltate și ren- 
țiiate aproape toate celelalte fabrici 
și-"uzine,

Tn perioada 1966—1970, pentru o- 
rașul București sînt prevăzute fon
duri de investiții în sumă de 35,5 
miliarde lei. Se vor construi și da 
în funcțiune în această perioadă noi 
și importante întreprinderi: Uzina 
metalurgică. Fabrica de’ elemente 
electronice pentru automatizări. 
Termocentrala București-Sud, noi 
unități în industria materialelor de 
construcții, In industria ușoară și 
alimentară. Va continua vastul pro
gram al construcției de locuințe și 
de importante obiective social-cul
turale. In perioada 1966—1970 se 
vor construi peste 85 000 de apar
tamente, două studiouri de televi
ziune, Teatrul Național, Institutul po
litehnic, numeroase noi săli de cla
să, magazine moderne, dispensare 
și policlinici, cinematografe etc.

In rîndurile demonstranților se 
află, ca de obicei, oameni de știin
ță, de literatură și artă care con
tribuie deopotrivă cu ceilalți oa
meni ai muncii din patria noastră 
la dezvoltarea economică și social- 
culturală a țării. Știința româneas
că organizată astăzi pe baze noi 
pentru a putea contribui eficient 
la rezolvarea problemelor complexe 
ale economiei noastre naționale, se 
bucură de prestigiu mondial prin 
remarcabilele realizări din ultimii 
ani. Alături de profesorii lor de
monstrează mii de studenți, cei ci
rc. urrnînd cu înflăcărare cnvîntul 
partidului, și-au' făcut un singur 
idăal: acela de a sluji cu toate for
jele poporul, de a-și pune toate cu
noștințele lor în slujba /Wlprțrii 
pațrieL In urma acestora pășeșe 
purtătorii halatelor albe, cei cărata 
l‘e' revine nobila misiune de a păs
tra sănătatea omului.

Demonstranții poartă numeroase 
panouri pe oare sînt înscrise cu
vinte care exprimă adeziunea t în
tregului nostru popor fată de po
litica externă a tării, în centrul că
reia se află întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească cu 
toate țările socialiste. In același 
tîmp. România promovează relații 
multilaterale cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor sorial- 

Talegrame de felicitare sosite pe adresa 
tovarășului Chivu Stoica 

cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări
a eliberării României

Cu prilejul s bătoririi celei de-a 
XXII-a.. aniversări ,a eliberării Ro- 
mâniei, tovarășul Chivu Stoica, pre
ședințele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România a primit 
telegrame de felicitare din partea 
următorilor șefi de state:

Gamal Abdel Nasser, președintei*. 
Republicii Arabe Unite,- Baudouin 
regele Belgiei; Ne Win, președin
tele Consiliului Revoluționar ai U 
niunii Birmane; Elisabeta, regina 
Marii Britanii; Frederik, regele Da
nemarcei; Arhiepiscopul Makarios 
președintele Republicii Cipru; Haile 
Selassie, împăratul Etiopiei; Urho 
Kekkonen, președintele Republicii 
Finlanda; Charles de Gaulle, pre
ședintele Republicii Franța; Joseph 
Ankrah. președintele Consiliului 
Național de Eliberare din Ghana; 
Constantin, regele elenilor — Gre
cia,- Ahmed Sekou Toure, președin
tele Guineei; dr. Sarvepalli Radha- 
kirishnan, președintele Indiei; Su

- ’* 
politică, în spiritul principiilor co
existenței pașnice.

Urmează apoi tradiționala para
dă a sportivilor deschisă de steja
rii asociațiilor și cluburilor. .

Aplauze puternice salută măies
tria sportivilor Care înscriu cu triș- 
purile lor pe platoul piețli-I „23 
August", stema P.C.R. și cofatural 
hotarelor tării, cuvîntul scump td- 
turor — Pace. In rîndurile sportivi
lor sînt recordmeni și camptoni 
mondiali, cîștigători ai multe îh- 
tîlniri sportive internaționale: Du
pă 22 de ani sportul românesc Se 
mîndrește cu sute de medalii, cu 
numeroase titluri de campioni jși 
■recordmeni mondiali, olimpici șl eu
ropeni. Aceste succese sînt ilustra
te de un car. alegoric pe carj» -pn 
grup statuar de tineri redau st gas- 
tiv momente specifice fiecărui aport. 
Intr-un „teren mobil" de volej re
prezentanții cluburilor Dinamo și 
Rapid, care anul aceșta și-au dis
putat finala „Cupei campionilor eu
ropeni", demonstrează frumusețea 
acestui sport. .Ultima coloană de 
sportivi duce cu ea o mar» de 
flori, prinos de recunoștință adus 
patriei și partidului pentru necon
tenita grijă pe care o poartă tine
retului, întregului nostru popor.

Demonstrația ia sfîrșit prin defi
larea oamenilor de ordine. Reuiliti 
în grup masiv în piață, ei dan glas 
împreună cu cei prezenți în tribu
ne imnului de luptă al clasei mun
citoare din întreaga lume —„inter
naționala".

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii a fost trai nisă 
de posturile noastre de radioțete- 
viziune. Ele au fost preluate, dea- 
semena, în direct de televlzinpiîe 
sovietică, și bulgară.

In ziua de 23 august, în toate 
centrele de regiune din țară au,a- 
vut loc demonstrații ale oamenilor 
muncii, iar în numeroase-alte ora^e 
și localități muncitorești demonstra
ții sau mitinguri închinate marii 
sărbători.

■ > 
\. î ........ *

In după- a filei 23 Au
gust, in parcurile și piețele din Ca
pitală, cît și în alte localități din 
țară, sute de mii de oameni ai 
muncii au participat la numeroașe 
manifestări culturale, serbări «popu
lare și cîmpenești, manifestări spor
tive la care și-au dat * concursul 
artiști profesioniști și amatori. -■

(Transmis prin Agerpres) . ■«-.>

ADRIAN lONESQU 
MIRCEA IONESGU 
IOAN COSTEA

karno, președintele Republicii -Indo
nezia; general locotenent Abput 
Rahman Mohammed Aref, președin
tele Republicii Irak; Mohammad 
Reza Pahlavi, șahinșahul Iraniilili; 
Asgeir Asgeirsson, președintele Ir
landei,- Zalman Shazar, președintele 
Izraelului; Hirohito. împăratul Japo
niei; Modibo Keita, președintele Re- 
□ublicii Mali; Hasan al Il-leț re
gele Marocului; Iuliana, regină ‘ O- 
landei,- Mohammad Ayub Khan, pre
ședintele Pakistanului,- dr. Nuredțim 
El Atassi, președintele Republicii’ A- 
rabe Siria; Lyndon B. Johnson, pre
ședintele Statelor Unite ale AmerG 
cii,- Ismail El Azhari. președintele 
Consiliului Suprem de Stat at 'Re
publicii Sudan; Gustaf Adolf, regele 
Suediei; Habib Bourguiba. preșe
dintele Republicii Tunisia; Cevdet 
Sunay, președintele Republicii Tur
cia,- Mareșalul Abdullah Al-Saîlat 
președintele Republicii Arabe .Ye
men.
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