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

Parada militară ți deinoiistrația 
oamenilor muncii din Capitală

S-au scurs 23 de ani de la acel 
august 23 care a încununat cu lau
rii victoriei lupta dusă de veacuri 
de poporul nostru pentru înfăptui
rea r ăzuințelor și aspirațiilor sale 
naționale. Dată memorabilă, în
scrisă cu litere de aur în șirul eve- 
nimrjtelor istorice care au funda
mentat temeliile României de astăzi, 
ziua de 23 August marchează, de 
fiecare dată, o nouă treaptă urca
tă-pe scara anilor, spre construirea 
socialismului în patria noastră. Des- 
i ător al celui mai glorios capitol 
al istoriei României, august 1944 a 
adus pentru întiia dată pe cerul pa
triei strălucirea libertății, alun
gind pe vecie asuprirea națională 
Și socială.

I>a acest 23 August, întregul nos
tru popor își reafirmă hotărîrea 
fermă de a munci cu hărnicie și ab- 
â^gație pentru a da viață hotărîri- 
-Jsțr istorice ale celui de-al IX-Iea 
Congres al partidului. La marea 
sărbătoare națională milioanele 
de oameni ai muncii, de pe întreg 
cuprinsul țării, își exprimă marea 
bucurie pentru victoriile dobîndite 
pe urcușul fără preget al istoriei 
noaștre contemporane, hotărirea de 
nestrămutat de a munci, sub con
ducerea încercatului partid al co
muniștilor, consacrîndu-și toată e- 
nergia, talentul și priceperea, pen
tru a, ridica pe noi piscuri Româ
nia socialistă.

București... Piața Aviatorilor, lo
cul' tradițional al marilor sărbători 
ale oamenilor muncii din Gapttaiă, 
Mte dominată de o mare stemă a 

‘ .epublicii Socialiste România, în
tru ată de datele festive „1944— 
1967“. Deasupra tribunei oficiale 
este înscrisă urarea scumpă tutu
ror: „Trăiască 23 August — ziua 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist l”. La înălțimea celorlalte 
bube se află un medalion cu 
tretele marilor dascăli ai 
letariatului mondial 
Engels, Lenin 
utaiile: „Trăiască Partidul Comu
nist Român, conducătorul încercat 
al poporului, inspiratorul și organi
zatorul victoriilor noastre !“, „Tră
iască și înflorească scumpa noastră 
patrie — Republica Socialistă Ro
mânia !“. „Trăiască poporul român 
< nstructor al socialismului!“, 
„Trăiască unitatea țărilor socialis
te,! a mișcării comuniste și munci
torești internaționale !“, „Trăiască 
pacea și prietenia între popoare !“. 
Imaginea festivă este întregită de 
nenumărate drapele roșii și tricolore.

Pe marele platou al picții erau 
aliniațe trupe ale forțelor noastre 
armate.
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DEMONSTREAZĂ reprezentanții minei fruntașe pe ramura. (Continuare ?în pag. a 2-a)

Ora 8. Sosesc conducătorii parti
dului șj statului. In piață răsună 
puternice aplauze și urăle. In tri
buna oficială au luat loc: tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoică, 
Ion Gheorglje . Maurer, Gbeorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, E- 
mil Bodnăraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Petre Borilă, 
Constantin Drăgan, Gheorghe Ra
dulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîl- 
cu, Ștefan Voitec, membrii suple- 
anți ai Comitetului Executiv și 
secretarii C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinții Consiliului de Stat si Con
siliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

In tribună Oficială alături de con
ducătorii noștri de partid și de stat 
a luat loc Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R.D. Vietnam, conducătorul delega
ției guvernamentale economice a 
R.D. Vietnam, care se află in țara 
noastră.
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In ’nesfirșltul torent uman, mul
ticolor și polifonic — ce s-a des
fășurat pe artera principală a o- 
rașului, în frunte, așa cum au fost 
mereu, se aflau minerii — deta
șamentul cel mai reprezentativ al 
Văii Jiului.

Au fost mereu în frunte...
Și-au afirmat personalitatea dîr-

• ză îhcă >în anii beznei și nedrep- 
I tății sociale, lăsînd în cartea isto-
• riei pagini scrise cu litere • de foc.

Și-au afirmat existența prin 
I suprema ■■ dăruire în anii imediat
• următori marii încleștări mondiale, 
j cînd razele unei lumi noi le-au
• luminat pentru ■ prima oară fețele

I supte de decenii de privațiuni și 
umilinți.

Da. A venit un august luminos 
I și peste țară s-a ridicat un soare 
j uriaș, incandescent. Și minerii 

și-au ridicat fețele spre el surîză- 
tori. Au sorbit din razele lui dă-
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Pentru a asista la . parada* milita
ră și la 'demonstrația oamenilor 
muncii, în tribune se aflau condu
cători ai instituțiilor și; organiza
țiilor i obștești,' vechi militant! ai 
mișcării muncitorești, din țâra* noas
tră, participant! la ■■ insurecția ar
mată din august 1944. generali ac
tivi și in rezervă, foști comandanți 
de mari unităti pn frontul antihit
lerist, fruntași în întrecerea socia
listă din întreprinderile bucureș- 
tene, academicieni,-și alți'.oameni 
de știință, artă și- cultură, activiști 
ai organelor centrale de partid șl 
de stat, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați in Republica 
Socialistă România,- atașați militari 
și ălți membri ai corpului diploma
tic.

In tribune sînt prezenți, de ase
menea, numeroși oaspeți, de peste 
hotare aflați în tara noastră.
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tătoare de viață, de certitudini și 
s-au dăruit fortificați, cu poten
țialul de vigoare Și entuziasm- în
zecit marilor încleștări i din anii 
ce au venit pe drumul luminat de 
acel soare uriaș și, incandescent 
care a fost Eliberarea.

I-am' privit îh fruntea revăr
sării torentului uman ce a stră
bătut cu vuiet festiv ~ ’ mtțgistrala 
orașului din inima V:ăii cu prile
jul Zilei eliberării: Au fost tot ei. 
Au aceeași figură — A BĂRBĂ
ȚIEI; au privit spre soare cu a- 
celași surîs ca acum 23 de ani — 
CV DEMNITATE. Au tot : dreptul 
la această demnitate. In răstimpul 
de la eliberare au înscris noi fap
te de vrednicie în istoria poporu
lui liber care își făurește o viață 
nouă, o țară nouă și fyindră. Au 
purtat în coloană steaguri și flori; 
ciocănele cu care înfruntă durita
tea stîhcilor, lămpile cu care în-
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ving tenebrele, pancarte care, ai- 
ttoma un- cărți ' ăfâllșe dăsch&e, 
arătau sinteza', fâWătțuțitor înătri- 
nate marii sărbători.

Vn interviu din mers cu primul 
om, din fruntea primei coloane ce 
trece prin fața tribunei, cu purtă
torul trofeului de cinste:: Steagul 
roșu de. exploptar.e; ^rpnțașă pe 
țâră, deținut de minerii, celei', m,ai 
mari mine, mina Lupenv — prim 
rrțaistrul' miner Drimbpreanu ■ Pa
vel. întrebărilor reporterului le 
răspunde cu un surîs : cald dezin
volt : ; . . .'<

— Sînt. mîndru că port , azi stin
dardul vredniciei minerilor lupe- 
neni. Și mai sînt mîndru că colec
tivul minei noastre a dat dovadă 
că e demn de titlul de mină frun
tașă pe țară.

A fost o satisfacție omniprezen
tă la oamenii coloanei minerilor 
Idpeneni. . N.e-au sugerat-o și ■ fe
țele surîzătoare ale minerilor Pe
tre Constantin, Gandore loan, Gî- 
rea loan, Sălceanu Petre, Popescu. 
loan, Ciuciu Andrei și Minuț . Pa
vel, prezenți in coloană, ale tine
rilor ingineri Feieș Ludovic, Răs- 
popa Nicglae și Tivig Nicolae. Ul
timul, inginerul șef mecanic al , 
minei, ne-a redat cîteva cifre sem- ; 
nificative: din volumul de 23 000 
tone cărbune extrase peste plan 
în acest an de minerii Lupeniului . 
mai bine de .jumătate a fost tăiat ■, 
din abataje susținute cu armături ■ 
moderne și cu mecanisme de, prim 
rang.

Ne-am despărțit de minerii lu- 
peneni cu o întrebare adresată 
tehnicianului Drîmbore.anu :, „Care 
e cea mai mare dorință a dum-' 
neavoastră de viitor ?'“ Răspunsul 
e semnificativ: „Ca • la anul tot 
lupenenii să fie în frunte...".

s

I

Vrmătoarea coloană e a mine
rilor de la Vricani. ‘Din’ „Cartea 
deschisă", a uricănenilor transcriem 
cîteva cifre: 8 000 tone .cărbune 
extrase peste plan, randamentul 
cu 62 kg!post mai 'mare decit 'cel 
prevăzut' 48 000 lei economii. la 
prețul de cost. Care.e cheia ^suc
ceselor ? „Munca bine, organizată.
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Scînteierile discrete ale £. a- ■ 
cgsteț âițfe; ftaina sțrățucițpițre. 
a orașelor inundate de culorile 
steagurilor partidului și ale 
patriei socialiste, florile ce-ți 
Zîmbeau din brațe tinere ca și 
din ferestre larg -deschise spre ' 
Zări, chipurile oamenilor ce 
inundaseră străzile cu inimile 
pline de bucurie anunțau so
sirea marii sărbători.

Valea Jiului, sărbătorea cea 
dea 23-a aniversare a elibe- 

, rării patriei de sub jugul fas
cist etalîndu-și cu mindrie 

: noile' sale frumuseți' născute 
- din hărnicia și priceperea oa

menilor eliberați pentru- tot
deauna de - exploatare, ■ stăpîni 
pe propriile lor destine, încre
zători îu viitorul luminos pe 
care : și-l făuresc sub condu
cerea partidului comunist.* Ve
neau la marea sărbătoare mi
neri din Lupeni, Uricani, Pe- 
trila st din celelalte așezări mi
niere raportînd partidului drag 
că; din - abatajele lor trimit in
dustriei socialiste mereu > mai 
mult cărbune. . Veneau împre
ună cu minerii,oameni- deprinși 
cu schelele, cei care stabilesc 
coordonatele noilor înălțimi ale 
orașelor. Și-n- deosebi, străzile 
erau i inundate de tineret, de 
Inimi tinere, pentru că 23 Au
gust 1944 a deschis poporului 
nostru drum‘ larg de luptă și 
victorii. Inaintînd ferm pe a- 
cest-; drum, . sub conducerea 

, gloriosului nostru .partid comu
nist, poporul nostru se poate 
astăzi mftidri cu realizări fără 
precedent: o economie puter- 
nică, modernă,- o cultură 
floritoare, Un nivel de trai
nțai ridicat.; Patria - noastră li - 
beră .și prosperă, România, 
cialistă, se ' avîntă .spre 
culmi ale progresului'și civili
zației. '• . ' > '

Ateastă - bogăție de a senti
mente stăpînea’ inimile .miilor 
de oameni veniți la marea săr
bătoare - pentru a trece în re
vistă realizările . de piînă .acum, 
dar mai ales pentru a-și rea
firma hotărirea de a munci cu 
și - mai - mult elan pentru în
deplinirea' mărețului program 
de înflorire * multilaterală a 
patriei elaborat de cel de-al 
IX-lea Congres 1 ai ’ P.C.R.

•. ' 1, ca , . ' ■ "

(Continuare în pag. a 2-a) 
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2 STEAGUL ROȘU

FIITIN6IIL SI DEMONSTRAȚIA OAMENIEOR
(Urmare din puff. 1J

Ștrăda Republicii, artera principală 
a orașului, străzile Învecinate de
veniseră o mare de oameni. Fanfa
rele, formațiile artistice ale sitidi- 

sărbătoareÎmpreună cu tăticu, ia marea

tatelor, aduceau la mkirea sărbătoa
re un plus de veselie șl frumusețe.

La tribuna oficială au luat loc 
tovarășii Vușdea Gheorghe, secre
tar al Comitetului regional al P,C.R. 
Hunedoara, Bălan Vichente, preșe
dintele comitetului executiv ai Sfa
tului popular regional HUnedoara, 
Lazăr David, prim secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani, Furdui Gheorghe, Pîini-

6înduri, aspirații, mulțumiri
Petroșani. Dimineața zilei 

de 23 August. Șuvoiul de oa
meni și de entuziasm se 
scurge neîntrerupt în sunete 
de fanfară. Sub cerul albas
tru și soarele arzător are loc 
o mare revărsare de bucurie. 
Trec rînduri-rînduri prin fa
ța tribunei cu faldurile dra
pelelor tricolore și roșii flu- 
turînde. M-am alăturat coloa
nei în care demonstrau medi
cii petroșăneni. Printre acești 
căutători și tămăduitori ăi 
vieții se găsea și dr. Marți- 
novici Mihai, de la care am 
solicitat unul din microinter- 
viufile pe care aveam de 
gînd a le lua unor reprezen
tanți ai intelectualității din 
Valea Jiului. Ih drumul nos
tru spre tribună medicul, neu
rolog specialist, a relatat: 
„Mă aflu în Valea noastră de 
15 ani. In toți acești ani atn 
muncit pentru vindecarea a- 
tîtor plăgi rămase din timpul 
de tristă memorie al regimu
lui trecut. Am aplicat în via
ță, pe cît posibil, hot ăririle și 
directivele partidului". Modes
tie... Este știut doar, comu
nistul Martinovici a făcut și 
continuă să facă cercetări și 
studii de specialitate. Bună
oară pentru un viitor apro
piat și-a propus cercetări le
gate de condițiile de muncă 
și de securitate la exploată
rile miniere din Valea Jiului.

...Altă coloană, alți oameni, 
alte preocupări. Trec harnicii 
energeticieni de la Paroșeni. 
Ei raportează partidului suc
cesele și realizările obținute 
în acest an. Recunosc prin
tre ei ingineri, muncitori, 
maiștri. In primele rînduri 
pășește și Morjan loan, care 
a venit fa termocentrala Pa
roșeni de la țară cu peste zece 
ani In urmă, tatoat de twtă-

Petto- 
deschis 
eonia-

șoari Titus, N<rtt| Clamant, secre
tari ai coiaitrtttiui ori|ene«c de 
partid Petroșani, Blaj Traian, pre
ședinta ai csmitttului executiv ai 
Sfatului popular dl orașului Petro
șani, Maxim Mihai, prim secretar 

ei Comitetului o- 
rășenesc u.T.c. 
petroșani, Brăniș- 

» teanu Maria, pre
ședinta comite
tului orășenesc 
dl iemeilor pre
cum și aifl repre
zentant! ai orga
nizațiilor de par
tid șl oUștdșa 
conducători de 
inirepriiidotl și 
insiitUlii, munci
tori, ingineri și 
tehnicieni de 
frunte din Minele 
șl întreprinderile 
VIU Jiului.

TovuriȘUl ilaj 
Traian, W0Mln- 
tele C Mtetulut 
executiv al Sfa
tului popular al 
orașului 
șâhi a 
mitingul ____
crat slrbltbritii 
zilei de 23 Au
gust, dina apoi 
cUvihiui tovară
șului Vușdea 
Gheorghe, care a 
vorbit despre 
semnificația cetei 
de a Sd-a aniver
sari a eliberării 
patriei do sub ju
gul fascist.

A urmat apoi 
demonstrația oa
menilor mllbcii 
Hn Valea Jiului, 

adevărată revărsare de buCuHi, en
tuziasm și încredere în Viitor, Vi
brantă manifestare a dragostei fier
binți față de partidul comunist, 
conducătorul înțelept ăl Întregului 
popor spre bunăstare și fericire, 
prilej de reafirmare a hotărîrii de 
a fauri prin muncă neobosita, nai 
cununi de glorie patriei noastre li
bere, Republic? Sm-talișța ȘtaRiaH|Ș.

rîrea de a învăța și de a se 
ridică, au trecut anii. Greu 
i-a fost, a absolvit liceul șl 
școala tehnică. Acum este teh
nician și director âl clubului 
„Energia11 din Paroșeni.

Și trec coloane după coloa
ne. Pășesc cu demnitate șl Cei 
din rîndurile oamenilor de la 
catedră. Ptihtre cadrele di
dactice din Lupeni care apli
ca în practică dictonul latin 
„Mens sana in corpore saho“ 
— trece și profesorul Emil Te- 
tileanu, unul din cei care a 
ridicat și pregătit pentru via
ță atîtea generații de elevi. 
„Am încărunțit în învățămînt. 
40 de ani de muncă, de luptă 
pentru mai bun. Din aceștia, 
20 de ani numai la Lupeni. 
Aceștia din urmă au consti
tuit pentru mine cei mai fru
moși ani ăi vieții, ei sînt șl 
mîndria mea. Partidul ml-a 
dat putința de a’ desfășura 
din plin activitatea de edu
care și pregătire a elevilor 
pentru viitor. îmi sîht dragi 
fiii minerilor, sînt harnici și 
silitori ia învățătură. In cali
tate de director adjunct al 
Școlii nr. i mă străduiesc să 
creez condiții optime necesa
re învățăturii. Pentru cei mai 
frumoși ani ai mei din învă- 
țămînt, pentru condițiile mi
nunate care ne-au fost creiate, 
mulțumesc din inimă parti
dului !“

Șl trec coloane, flutură fal
durile drapelelor șl din piep
tul miilor de demonstranți se 
înalță mărturisit ca un imn, 
recunoștința oamenilor, avea 
minunată primăvară veșnică 
adusă de Partid 1

IttUu MMhA

PE LOCUL CUVENIT: ÎN FRUNTE!
(Urmare din pag. 1) 

disciplinata — ne răspunde briga
dierul Lefter Aristide din sectorul 
I, sector fruntaș pe mină. In a- 
cest an mai mult ea în anil pre
cedent!, perfecționarea organizării 
producției și-a spus cuvîntul asu
pra întregii activități a minei. Și 
ceea ce e esențial: roadele n-au 
Inttrziăt... „

Din coloana punerilor pettileni 
îl avem ca interlocutor pe tehni
cianul Pica Mircea din sectorul 
HI, sitelor cu cele mai vechi „sta- 
te de vrednicie". II întrebăm de 
satisfacții personale și ne vorbeș
te de.., satisfacțiile altora: ale 
brigăzilor de mineri conduse de 
Cîșlaru loan, Purda Constantin, 
Nagy Alexandru, Bartha Coloman, 
Bartok IOsif, Stăuceanu Gheor
ghe și ale altora, brigăzi care au 
ajun» să permanentizeze în aba
tajele lor realiiări pînă acum so
cotite record: randamente de pes
te 8 tone pe post.

Iată izvorul „plusului" de peste 
2 000 tone realizat doar în luna au
gust de către mi
nerii petrileni.

In coloana mi
nerilor din Lonea 
l-am întilnit pe 
tînărul inginer 
Marhan Aurel, 
locțiitorul șefului 
sectorului II. O- 
tiginar din Lonea, 
după terminarea 
fnrtitutuhii de 
mine s-a înrolat 
in riadul mine
rilor loneni în a- 
nul cînd mina a 
făcut un adevă
rat salt spre mo
dernizare. Pasiu
nea lui e tot per
fecționarea, In 
seCtOriil unde «c-

......tlțltf&n».

Dîrz, ferm, pășește detașamentul minerilor

9trăvechiul șl mereu noul dans romanesc

tivează se experimentează o nouă 
metodă de exploatare prin care 
randamentele au sporit cu peste 
2 tone iar la consumul de lemn 
s-a înregistrat o economie consi
derabilă. Extinderea metodei va 
chezășui obținerea unor realizări 
și m&i substanțiale in sporirea 
productivității muncii la Lonea, 
chezășuind dezvoltarea realizărilor 
de pînă acum — 5 000 tone căr
bune extrase peste plan de la în
ceputul anului.

sfîrșit lucrările ce vor permite ca 
in anul ce vine cea mai tînără ex
ploatare dată în funcție sa UvreȘă 
economiei țării 250 000 tone căr
bune.

Deschizătorii noilor timpuri mi
niere au fost și ei prezent i in co
loană. inginerul șef de la E.D.M.N., 
Pătruică Grigore, ne-a înșirat cî- 
teva din ultimele realizări ale mi
nerilor din brigăzile conduse de 
Aursulesei Gheorghe, Demeter Au
gustin și ale altora care in adîn- 
ctirile celor trei mine aflate in 
deschidere, Paroșeni, Bărbătenl, 
Livezeni croiesc noile drumuri 
subterane spre fronturile de căr
bune. La Livezeni a început, în 
acest an săparea a 3 puțuri de ex
tracție, la Paroșeni se apropie de

In coloana minerilor de la Ani- 
noăsa l-am avut ca interlocutor 
pe minerul Miergheș Gavril, șef 
de schimb in brigada fruntașă, 
condusă de minerul Roman Petrii, 
in abatajul căruia productivitatea 
a atins în acest an 8,89 tone pe 
post.

,— Cu randamentele stăm bine, 
cu „plusul", de asemenea; briga
da noastră și-a depășit pthă acum 
sarcinile ctt aproape 660 tone. To
tuși... satisfacția nu e deplină. Co
lectivul minei e mai la urmă... 
Dar promitem că la anul vom de
monstra printre fruntași.

Această promisiune au făcut-o 
și alți mineri și tehnicieni anina- 
seni. Tov. Ledrer lostf, șeful mi
nei, ne-a vorbit de măsurile in 
curs de aplicare menite să ridice 
activitatea minei la nivelul celor 
fruntașe.

înnoitorii Vâii noastre
Zi fierbinte de august, zi 

plină de împliniri. In mulți
mea coloanelor, trece prin fa
ța tribunei coloana construc
torilor, înnoitori ai înfățișării 
Văii noaBtre.

...Constructorii. In ochii lot 
scrutători și hotărlți, citești 
toată înnoirea Văii noastre: 
cele 12 cartiere noi cu circa 
14 000 apartamente moderne 
ridicate pînă acum, frumosul 
cinematograf din Lupeni și 
somptuoasa Casă de cultură 
din Petroșani, complexele co
merciale din Lupeni și Petro
șani, impunătoarele clădiri 
ale Institutului de mine.

— „Cincinalul actual pune 
sarcini noi în fața construc
torilor — deelnrâ tov. ing, 
Turnă Dumitru, directorul 
Grupului II construcții Petro
șani. In fața noastră se ridică 
obligația executării numai în 
acești cinci ani a încă 7 936 
apartamente noi îtisumînd 
240 000 m p suprafață locati- 
vă. Statul cheltuiește pentru 
acestea peste 600 milioane lei! 
Este o sarcină mare pe care 
vom căuta s-o ducem la bun 
sfîrșit: anul trecut am pre
dat în folosință 1762 aparta
mente iar în prezent sînt pre
date sau în curs de predare 
la recepție alte 13 blocuri îh- 
sumîtid 696 apartamente, și 
încă un succes: ia ora ac
tuală, toate blocurile acestui 
an sînt puse în lucru !“

In coloana constructorilor 
se află șeful de echipă meca
nică Cioroianu Iulian care lu
crează la glisarea blocului i 1 
cu 120 garsoniere din Urieani, 
zidarii Zâgreanu Mihai, Nis- 
tor Nicolae, MUler Martin, 
Rrester Hantz, electricianul 

Ștefănică Nicolae, instalatorul 
Cîrstoiu Valentin, tîmplarul 
Cimpoi Dumitru, șoferii Ursu 
Vasile, Roată Vasile, Șoinea» 
nu Petru, Buțu Alexandru, 
montatorul de macarale Lo» 
sonezi Alexandru, mecanicul 
Racoveanu Emil de la I.P.i.P. 
Livezeni și alții.

...La CÎteva sute de metri 
depărtare de tribună, pe co- 
fragul glisant al blocului B3c 
care va avea 10 etaje șl 66 
apartamente, se găsesc for
mații complete de construc
tori care sărbătoresc prin 
muncă ziua eliberării. De la 
etajul II, Unde au ajuns, se 
aude bine muzica fanfarelor, 
se văd chiar frînturi din co
loanele manifestanților, stea
gurile fîlfîinde. Cu inima și 
sufletul alături de manlfes- 
tanți, de tovarășii lor care 
trec prin fața tribunei, con
structorii Goia Lazăr, Mihala- 
che Dumitru, Calotă Ion, Bu
suioc VaBile, Foniei Emil, fra
ții Pop Constantin și Damian 
au înălțat în ziua de 23 Au
gust blocul glisant cu încă 
doi metri. Alături de ei lu
crează pe schele, executînd 
placajul exterior, Teirău Eu
gen, Berințan Eugen, meca
nicul pompelor de glisare Lu- 
cescu Marin, macaragistul 
Rusu Ion și alții.

— „Noi așa sărbătorim ani
versarea eliberării, spline 
maistrul Pop Cornel. Prin 
muncă, la post iar ca noi sînt 
și alții pe șantiere. Așa fău
rim blocurile, contribuim la 
înnoirea acestui frumos bazin 
carbonifer al țării, la ridica
rea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii din 
Valea Jiului".
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CF" zi minunată pentru demon
strație și-a zis ea cu bucurie. A- 
poi, a ieșit in bucătărie aâ pre
gătească dejunul. Cinti totul a fost 
gata o intrat in dormitorul copiilor 
și drăgăstos le-a șoptit, fiecăruia 
tn parte.

— Scoală-te dragul mantii, să 
nu intirzii de la defilare.

DUpă ce au plecat Copiii și so
țul, ea s-a îmbrăcat în rochia ce-i 
place cel mai mult, și-a prins la 
piept distincțiile, și-a luat buche
tul de flori și închizînd ușa în ur
ma el a plecat la locul de aduna
re a demonstranților.

...Irfj această zi de sărbătoare în 
colos ij nesfirșită de demonstranți 
pășefie cu demnitate femiia.

„23 August, libertate ne-a, adus“ 
scandează demonstranții. Ea, fe
meia de pe Vale, strings florile 
la piept iar cînd ajunge in drep
tul tribunei aruncă cile un fir din 
buchetul său, în semn de recunoș
tință fierbinte față de partid, pen
tru ceea ce t-a adus ei zftm de 23 
August 1944.

Brațe făuritoare de fire de mă
tase poartă cu mindrie legitimă 
stema Republicii noastre socialiste. 
In urma ei vin sute de femei cu 
distincțiile hărniciei pe piepturi, cu 
brațele încărcate de flori. Mesa
gere ale dragostei fierbinți față 
de partid și de patrie — florile 
— azi au menirea să transmită 
sentimentul de recunoștință a fe
meii pentru dreptul de a avea 
bucurii, de a se numi egală a băr
batului și participantă activă în 
desăvîrșirea construcției socialis
mului.

— Ce a însemnat pentru mine 
23 August ? Ne răspunde la între
bare brigadiera Bartha Ema.

Această dată istorică a însemnat 
Un moment de cotitură în biogra
fia femeii muncitoare. Am fost șt 
în trecut muncitoare, dar atunci 
trăiam în ignoranță, lipsite total 
de drepturi, munceam ptnfi la is
tovire, cite 12 ore pe zi să ne cîș-

Țară mîndră și bogată
Purtate de brațe vlttjoase, 

harta economică și politica a 
Republicii Socialiste România, 
deși în miniatură, impresionea
ză puternic. întreaga țară a 
tost împodobită In anii noștri 
cu obiectivele economice ale 
socialismului. Hidrocentralele 
și termocentralele de la licăz, 
Argeș, Sadu, Luduș, Paroșenl 
strălucesc ca oiște stele de 
prima mărime pe harta țării, 
pulsind energie și lumină în 
cele patru zări. Pe harta țării 
se conturează tot mal mult a 
stea Latre stelele producătoare 
de energie electrici românești. 
Hidrocentrala de la Porțile de 

tigăm umilitoarea noastră existen
ță. Și rodul munca noastre se 
vărsa în buzunarul fără fund dl 
capitaliștilor. De grijă pentru fe
meia muncitoare abia îndrăzneam 
să visăm. Dar visele noastre nu
mai după 23 August au prins aripi, 
sub conducerea înțeleaptă a_ parti
dului. Acel 23 August eliberator 
a adus umililor — demnitatea, co
piilor — copilăria, maturilor — e- 
nergia, bătrînilor — odihnă bine 
meritată, tineretului dragostea 
și visul fără de care nimic nu ee 
poate împlini sub soare, im- nouă 
femeilor ~ rangul de om liber, 
părtaș la cot ce se înfăptuieșteîn 
patria noastră pentru binele omu
lui iubitor dS' pace. De aceea, noi 
femeile muncitoare din Fabrica 
de fire artificiale „Viscoza" Lu- 
peni răspundem acestei griji cu 
angajamentele îndeplinite, respec
tiv cu 3,2 tone fire de mătase date 
pgste plan, 66,8 din totalul pro
ducției date de calitatea A; răs
pundem cu 746 000 lei economii la 
prețul de cost dar mai ales cu 
hotărirea de a adăuga noi cifre 
însemnate la rezultatele noastre 
de țină acum.

Coloana făuritorilor firelor de 
mătase, a purtătoarelor de baticuri 
roșii, galbene, albastre, s-a Scurs 
in fața tribunei ca un torent de 
apă vie, dătătoare de viață. I-au 
Urmat altele cu omniprezența fe
meii, tovarășe de muncă și de 
viață a bărbatului, sprijin de sea
mă tn gospodărirea și continua 
înfrumusețare a localităților Văii 
Jiului.

— Am fost aleasă deputată încă 
la primele alegeri in sfaturile 
populare, ne-a spus gospodina 
Szacsko Elitabeta. De munci îmi 
consacru timpul îmbinînd activi
tatea in rîndul femeilor eu cea 
de gospodar în treburile obștești. 
Mă bucur de fiecare bloc care se 
ridică pe fastele maidane, de fie
care floare care înflorește, atît în 
noile cartiere cit și în cele vechi;

Pier. Cetățile de oțel ale Hu
nedoarei șl Reșiței au o su
rioară nouă dar mai puterni
că. Cetatea oțelului de la Ga* 
lăți. Puternicele centre ale 
industriei constructoare de ma
șini Craiova, Arad, Brașov, 
Timișoara și multe altele se 
încadrează în mod armonios 
în peisajul sondelor de la 
Țicleni, de pe Valea PMBtoVel 
sau a Trotușului. Minele din 
Valea Jiului au crescut tn ul
timii ani ca număr cu cel» de 
la Paroșeul șl Bărbăteai. La 
Mutra șl Bovinari tn regiunea 
vertnâ Oltenia, la Moldova 
Nouă din Banat și în alte re

mă bucur de transformările care 
au făcut din fosta noastră Vale 
a Plîngerii — Valea Fericirii. Mă 
bucur privind chipul țării renăs
cute la 23 August 1944, în 23 de 
ani de luptă și muncă, in 23 de 
ani de biruințe, mă bucur și-mi 
exprim fericirea de a fi contribuit 
prin modesta dar însuflețită mea 
participare la aceste realizări.

Cînd a trecut șirul nesfirșit de 
demonstranți printre care am ză
rit pășind, alături de tovarășii lor 
de muncă, figuri cunoscute de fe
mei dăscălițe, inginere, artiste, 
medici, judecătoare, laborante, teh- 
niciene, lucratoare în comerț am 
revăzut parcă simbolul stelei pur
purii de pe stema Republicii noas
tre dragi — lumina socialismului 
revărsată cu prisosință peste fru
moasa noastră patrie, lumină în
gemănată cu biruința răsăritului 
unei lumi noi. In acest moment 
am întîlnit privirea caldă, priete
nească a unei femei — Csiki Zam
fira.

— Nu pot să spun despre ceea 
ce 23 August a însemnat pentru 
viața mea și a semenilor mele, 
înainte de a preciza că această 
dată a constituit pentru mine, co
munist din ilegalitate, una din a- 
cele bucUrii supreme care îți pe
cetluiește viața odată pentru tot
deauna.

Margareta MICA

BOGĂȚIA 

AURULUI VERDE
Forestierii, cei care pun în va

loare aurul verde al masivelor 
noastre muntoase, Au vetilt în nu
măr mare da manifestație. Șefii de 
brigăzi Todea Ioan II și Popa I. Oc
tavian, funicularlstul Enășescu Ste- 
Hsn, maistrul stoica I. Gheorghe, 
lăcătușul RădulCscu Matei, gateris- 
tul Gores loan, maistrul mecanic 
Mpnteanu Gheorghe, bolinderis- 
tul Chiș Gavrilă sînt doar cîți- 
va din ee! care au contribuit la rea
lizările întreprinderii forestiere, 
câte, pe primele 7 luni din acest an, 
șl-a depășit planul producției glo
bale cu 374 000 lei iar planul pro
ducției marfă cu 130 000 lei. In pe
rioada amintită, s*au dat peste plan 
413 m.c. bușteni gater rășînoase, 
222 m.c. celuloză fag, 362 m.c. blle- 
manele, 1 767 buc. traverse înguste, 
21? m.c. traverse speciale, 124? 
m c cherestea, sporind totodată 
productivitatea muncii pe salariat 
cu 3,37 la sută.

— „Putem muncii și mai bine — 
spune tov, Urban Kmeric. Șeful sec
torului forestier Cîmpu lui Neag. 
Este însă necesar depunerea unei 
mai mari preocupări pentru asigu
rarea ritmicității producției, folosi
rea întregii capacități a exploatări
lor forestiere. Sectorul nostru a reu
șit să redeschidă anul acesta ex
ploatările Cîmpu Mielului. Valea 
Mării, Bute, să depășim planul 
la bușteni de gater, lemn de mină 
rușinoase, celuloză fag, traverse în
guste, cherestea rășinoase și alte 
sortimente.

Organizînd mai bine cele 7 bri
găzi de exploatate, folosind din 
plin utilajele cu care sîntem dotați, 
sectarul nostru forestier Cîmpu lui 
Neag își va realiza cu cinste și în lu
nile viitoare sarcinile ce-i revin în 
Exploatarea lemnului, acest aur ver
de al munților hostri“.

giuni ale țării s-au deschis, de 
asemenea, noi mine. Despre 
dezvoltarea industriei petro
chimice vorbesc uzinele din 
orașul Gheorghe Ghebrghlu- 
Dej, Năvodari ele. cuvintele, 
hdtta miniaturală, purtată cu 
prilejui demonstrației de 23 
August de cei de la F.F.A. 
„VisCOZa" LUpeni nu pot cu
prinde tot ceea ce S*a înffip- 
tuit în anii noștri. Privesc și 
văd cum

„înflorește țara maa 
Mă uit la ea și simt 
Că*ml crește inima**...
Crește inima mea și a tu* 

tutor acelor ce și-au adus o 
mică contribuție la înflorirea 
patriei noastre socialiste.

D. C.

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii JEn Capitali

(Vrmare din pag. 1)

Sunetele prelungi de trompetă 
anunță Începerea festivității : In 
fața, tribunei centrale, ministrul for
țelor armate ale Republicii Socia
liste România, gerietal-Co Ionel Ion 
Ionițâ, primește raportul coman
dantului parăzii, general-locotenent 
Ion Șerb, apoi, trecînd în revistă 
trupele aliniate pentru paradă, sa
lută și felicită pe militari cu pri
lejul celei de-a XXIII-a aniversări 
a eliberării României de sub jugul 
fascist. Răsună urale puternice. 
Ministrul forțelor armate urcă la 
tribuna oficială.

Se intonează solemn Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. In semn de salut pentru mă
rea sărbătoare națională a poporu
lui nostru se trag 21 de salve de 
artilerie.

începe parada militară. Se pune 
in mișcare un adevărat fluviu ăl 
tinereții și dîrzeniei ostășești. Ră
sună acordurile marșului „Mftră- 
șești**. Este un semn de Înălțător 
omagiu adus eroilor glorioaselor 
bătălii purtate cu vitejie legendară 
de armata română acum o jumă
tate de secol pentru apărarea și 
Întregirea vetrei strămoșești.

Defilarea batalioanelor pedestre 
o deschide, după tradiție, blocul 
perfect simetric al ofițerilor elevi 
ai Academiei Militare Generale, El 
este urmat la scurtă distanță de 
elevii Școlii militare superioare de 
ofițeri „Nicolae Bălcescu** șl ai Li
ceului militar „Ștefan cel Mare**. 
Umăr la umăr defilează infanteriști, 
vînători de munte, marinari, mili
tari ai trupelor de securitate.

Trec în șiruri strînse transpor
toare blindate, construite special 
pentru cercetarea chimică șl de ra
diație. Le urmează suple și rapide 
mașini care tractează tunuri anti
aeriene, aruncătoare de mine șl ra
chete antitanc. La bordul acestor 
mașini se află oamenii salturilor 
Îndrăznețe, militarii din trupele de 
desant-parașutBre. Văzduhul este 
săgetat de bolizii super?»nici, avioa
ne cu reacție, Io manșa cărora se 
află plloțl de clasă.

Sosesc artiieriștii, defilează un 
UdeVgrat torent de oțel, puternice 
guri de foc de diferite tipuri și ca
libre.

Prin fața tribunelor în sărbătoa
re se perindă dlvizioane de rachete 
antitanc dirijate, de aruncătoare 
de mine cu reacție și de obuziere. 
In fața unităților flutură drapele 
tricolore, pe mătasea cărora sînt 
țesute cu fire aurii cuvintele ins
piratoare de bărbăție: „Pentru pa
tria noastră, Republica Socialistă 
România !“, In fața acestor drapele, 
simbol al onoarei, vitejiei și gloriei 
militare, au jurat multe generații 
de ostași, legindu-se din toată ini
ma să fie demni și priccpuli apă
rători ai pămtntulul străbun, stră- 
juitori neînfricați ai cuceririlor re
voluționare ale poporului muncitor.

Continuă să defileze coloanele de 
artilerie. Prin fața tribunelor trec 
diviztoane de tunuri antiaeriene și 
tunuri-obuziere de calibru greu, 
tractate de mașini pe șenile, ade
vărate cetăți ale forței și rezisten
ței.

.„Se apropie tancurile. Pe cît de 
masivi sînt acești coloși de oțel, pe 
atît apar de supli în construcție și 
de repezi în deplasare

Tradiționala paradă militară atin
ge punctul culminant în momentul 
cînd, prin fața tribunelor trec, scîn- 
teind în soare, rachetele, arme re
dutabile, fulgere nimicitoare care 
nu-și greșesc țintele situate la mari 
depărtări. Sînt rachete de diferite 
tipuri, cu destinație aeriană, na
vală și terestră, expresii elocvente 
ale cuceririlor repurtate de știința 
contemporana și de tehnica mili
tară.

Văzduhul vibrează. Intr-o atmos
feră de emoție generală, corul și 
fanfara intonează marșurile „Strîns 
uniți*?, „Pui de lei* și „Trei cu
lori?*, etntete dragi care*! Însoțesc 
pe ostașii armatei noastre în suișul 
lor cutezător spre măiestria mili
tară. ,

...Piața este inundată de tinerețe 
și voioșie. Sute de pionieri, flutu- 
rind cravate purpurii formează în 
fața tribunii cu trupurile lor gin
gașe un soare strălucitor, simbol 
al vieții leilcite pe care o trăiesc 

copiii patriei. Din rîndurile lor se 
desprinde un grup de pionieri care 
Utcă la tribuna oficială și oferă bu
chete de Hori Conducătorilor parti
dului și statului.

începe apoi marea demonstrație. 
Coloana Mie deschisă de o imensă 
pancartă pe care este înscrisă ura
rea : „Trăiască 23 August!**. Ea 
este urmată de faldurile a sute de 
steaguri roșii și tricolore. Demons
tranții poartă un medalion cil por
tretele genialilor dascăli ai prole
tariatului mondial• Marx, Engels, 
Lenin. O mare de steaguri din 
mătase, tricolore și purpurii, Stră
juiesc portretele membrilor Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
Alte Sute de drapele ale partidului 
și țării înconjoară stemele Partldu- 
dului Comunist Român Și ale Re
publicii Socialiste România. Lo
zinci inscribe pe mari panouri slă
vesc partidul. Republica noastră 
socialista, unitatea întregului po
por în jurul partidului și guvernu
lui nostru.

Coloane nesfîrșite trec prin țața 
tribunelor. Pe mari pancarte stat 
purtate urări pentru întărirea u- 
nității țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, cu saluturi frățești adrMa
te oamenilor muncii din țările so
cialiste, clasei muncitoare din în
treaga lume, popoarelor care luptă 
pentru libertate și democrație, pa
ce și progres social.

Din mijlocul coloanei se Înalță 
nouă grafice imense care oglindeac 
succesele oamenilor, muncii din Ca
pitală în întrecerea pentru dezvol
tarea economică și culturală a în
tregii țări. In primele șapte luni, 
producția întreprinderilor bucureț- 
tene a crescut cu 15,2 la sută față 
de aceeași perioadă din anul tre
cut, iar productivitatea muncii cu 
10,8 la sută. S-au obținut peste plan 
produse în valoare de 413 milioane 
lei.

In primele rinduri ale demons
tranților se află muncitorii uzine
lor ce poartă numele măreței săr
bători — 23 August. Ei au venit la 
demonstrație cu panouri sugestive, 
ce înfățișează impresionante cons
trucții de metal pentru siderurgie, 
chimie, petrol, transporturi, precum 
și noile tipuri de locomotive Diesel 
hidraulice cu puteri pină la 1250 
CP, realizate pentru prima dată în 
țara noastră. Alături sînt muncito
rii Uzinei cu nume de sonoritate 
istorică — „Grivița Roșie**, conti
nuatori ai puternicelor tradiții de 
luptă muncitorească.

Alte zeci de mașini moderne, pu
ternice, expresia potențialului nos
tru economic, a prestigiului indus
triei românești peste hotare sînt 
prezentate simbolic sub formă de 
machete de colectivele altor între
prinderi bucureștene — „Vulcan**, 
„Timpuri Noi**, „Autobuzul**, Uzi- 
zina de mașini electrice.

La marea demonstrație au venit 
colectivele unor întreprinderi tine
re ale capitalei — Fabrica de ele
mente pentru automatizare, Fabri
ca de mașlni-unelte și agregate, 
autoarea noilor tipuri de strunguri 
Carusel cu dlametre piuă la 3 200 
mm, Complexul pentru Industria
lizarea lemnului de la Pipera, Fa
brica de pîine — Titan.

Trec rinduri nesfîrșite de oameni 
ai muncii. In fața tribunei oficiale, 
din miile de piepturi răsună lozinci 
pentru Partidul Comunist Român 
și Comitetul său Central, care 
conduce cu siguranță poporul spre 
noi victorii în desăvîrșirea cons
trucției socialiste.

Din tribuna oficială, conducăto
rii partidului și statului nostru răs
pund aclamațiilor entuziaste ale 
mulțlfatl.

După demonstrație urmează tra
diționala paradă a sportivilor. Prin 
mișcări de ansamblu el înscriu cu 
trupurile lor : „23 August**, iniția
lele Partidului Comunist Român și 
ale Republicii Socialiste România, 
cuvîntul pace scump tuturor, pre
cum și cele cinci cercuri olimpice, 
simbol al prieteniei sportivilor din 
întreaga lame.

Demonstrația la sflrșlt prin de
filarea oamenilor de ordine, care 
dau glas împreună CU cei prezenți 
în tribune imnului de luptă al cla- 
set muncitoare din întreaga lume 
“ Internaționala.
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Aviația americană a bombardat din nou 
capitala R. 0. Vietnam

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ZILEI DE 23 AU6UST PESTE HOTARE

BELGRAD

Corespondentul Agerpres, N. Plo- 
peanu, transmite : Cu prilejul zilei 
de 23 August, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Bel
grad, Aurel Mălnășan, a oferit un 
cocteil.

In seara zilei de 23 August, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Belgrad, Aurel Mălnășan, 
a rostit o cuvîntare la posturile de 
televiziune iugoslave.

STOCKHOLM

Cu prilejul zilei naționale a Ro
mâniei, în sala Medborgarhuset din 
Stockholm a avut loc o adunare 
festivă organizată de Asociația de 
prietenie Suedia-România. Au luat 
cuvîntul Eduard Mezincescu, am
basadorul României în Suedia, și 
scriitorul Henric Petter Matthis, 
președintele asociației.

In încheiere a rulat filmul „Ex
cursie pe litoral".

ULAN BATOR

Asociația de prietenie mongolo- 
română a organizat în sala cine
matografului „Ard" din Ulan Bator 
o gală de filme consacrată zilei de 
23 August, Au fost prezenți T. Bat- 
mong, președintele Asociației de 
prietenie mongolo-române, D. Sam- 
bu, secretar al Consiliului Central 
al sindicatelor din R. P. Mongolă, 
funcționari din Ministerul Afaceri
lor Externe, Ministerului Culturii, 
oameni ai muncii. Au fost prezenți 
atașații culturali de la misiunile 
diplomatice din Ulan Bator.

A participat, de asemenea. Petre 
Niță, ambasadorul României în 
R. P. Mongolă, și membri ai am
basadei.

BUDAPESTA

Corespondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite: La cimitirul Rakosliget 
din Budapesta, unde sînt înmormm- 
tați eroii români căzuți pentru eli
berarea Ungariei de sub jugul fas
cist, a avut loc miercuri solemni
tatea depunerii unor coroane. Au 
participat Erdelyi Karoly, membru 
al C.C. al P.M.S.U., adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R. P. 
Ungare, Astalos Lajos, adjunct al 
ministrului siderurgiei și construc
țiilor de mașini, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și din Ministerul Siderurgiei 
și Construcțiilor de Mașini. Mor
mintele eroilor români erau stră
juite de gărzi de onoare alcătuite 
din militari ai forțelor armate un
gare și din membri ai gărzilor 
muncitorești. Au depus coroane 
Dumitru Turcuș, ambasadorul la 
Budapesta al României, precum și 
reprezentanți ai Ministerului Side
rurgiei și Construcțiilor de Mașini 
al R. P. Ungare.

PEKIN

La Pekin s-a deschis la 23 August 
o expoziție de fotografii avînd ca 
temă dezvoltarea industrială a Re
publicii Socialiste România. Au fost 
de fată Sun I-pin, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, Ting Si-ling, mem
bru al conducerii Asociației de
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prietenie chino-române și alte per
sonalități.

Au mai luat parte Aurel Duma, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Pekin, membri ,ai am
basadei române și reprezentanți ai 
corpului diplomatic.

MOSCOVA

Corespondentul Agerpres, N, Cris- 
toloveanu, transmite: La librăria 
„Drujba" din capitala Uniunii So
vietice s-a deschis miercuri „De
cada cărții românești". Sînt expuse 
opere ale clasicilor literaturii ro
mâne și universale, literatură so- 
cial-politică, albume de artă româ
nească, volume de literatură pen
tru copii.

La deschiderea decadei au parti
cipat membrii delegației oamenilor 
de cultură din România, condusă 
de acad. Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor, și colabo
ratori ai Ambasadei române la 
Moscova.

V. Grudinin, președintele Comi
tetului pentru tipărituri de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al R.S.F.S.R., 
și acad. Zaharia Stancu au rostit 
cuvîntâri.

VIENA

Cu ocazia sărbătoririi celei de a 
23-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, Gheorghe 
Pele, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Austria, a ofe
rit un cocteil în saloanele Amba
sadei române din Viena, Au parti
cipat : dr. Wilhelm Korab, direc
tor de cabinet la Președinția Re- 
publîcîf, Feprezentînd pe președin
tele Republicii, Franz Jonas; dr. 
Beroldinger Lukas, șeful protocolu
lui Cancelariei federale,’reprezen- 
tînd pe cancelarul federal, dr, Jo
sef Klaus,- dr. Wilfred Platzer, se
cretar general în M.A.E.. reprezen- 
tînd pe ministrul de externe, Lujo 
Toncic generalul Seitz Otto ; ing. 
Rudolf Sallinger, președintele Ca
merei federale pentru comerț și 
industrie; Anton Benya, președin
tele Uniunii sindicatelor din Aus
tria ; Bruno Pittermann, președin
te al fracțiunii parlamentare so
cialiste; Franz Muhri, președintele 
Partidului Comunist din Austria; 
Johann Koplenig, președintele de o- 
noare al P.C.A. ; prof. univ. dr. 
Nikolaus Hoffreiter, rectorul Uni
versității din Viena, și alte persoa
ne oficiale.

HELSINKI

In cinstea Zilei de 23 August săr
bătoarea națională a poporului ro
mân, Asociația de prietenie Fin- 
landa-România, cu sprijinul amba
sadei Republicii Socialiste Româ
nia la Helsinki, a organizat o sea
ră festivă la Casa de cultură din 
capitala finlandeză. Cu acest prilej, 
a avut loc și deschiderea expozi
ției „Peisaje și tipuri din Republica 
Socialistă România".

RANGOON

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului român, 23 August, ra
diodifuziunea din Birmania a pre
zentat, în cadrul unei emisiuni spe
ciale, viața și opera compozitoru-
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lui român George Enescu. 
prezentare, a fost transmisă 
șadia Română".

După 
-RaP-

TOKIO 1

FloreaCorespondentul Agerpres,
Țuiu, transmite : Cu prilejul Zilei 
de 23 August, sărbătoare națio
nală a țării noastre, ambasadorul 
României în Japonia, Ion Datcu, 
a oferit un cocteil în saloanele ho
telului Hilton din Tokio.

FRAGA

Corespondentul Agerpres, Eugen 
Ionescu, transmite: In localitatea 
Uherske Hradiste, regiunea Mora
via de sud, s-a deschis la 23 Au
gust o expoziție de- artă populară 
românească ..Portul popular româ
nesc". - Expoziția a fost organizată 
de Muzeul de artă populară din 
București în colaborare cu Muzeul 
slovac din localitate și cu Ministe
rul Culturii și Informațiilor din 
R.S Cehoslovacă,

La deschiderea expoziției au par
ticipat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai Mi
nisterului Culturii și Informațiilor, 
specialiști etnografi, reprezentanți 
ai presei locale, nrecum și un nu
meros public.

REPUBLICA MALI

îi-a nat inii iin
BAMAKO 24 (Agerpres). — In

tr-o cuvîntare rostită marți seara, 
președintele Republicii Mali, Mo
dibo Keita, a declarat că Biroul 
Politic al Uniunii sudaneze, parti
dul politic care exercită puterea 
în această țară, nu se mai bucură 
de încrederea organizațiilor demo
cratice și, în consecință, Consiliul 
Național al Apărării Revoluției a 
hotărît să-și asume toate puterile. 
Consiliul își extinde . autoritatea 
asupra tuturor organelor partidu
lui și statului

Intrevedere I. B. Tito L. Longo
BELGRAD 23 (Agerpres). — Du

pă cum transmite agenția Taniug, 
miercuri a avut loc o întrevedere 
între Iosip Broz Tito, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, și Luigi Longo, secretar gene
ral al Partidului Comunist Italian,

Acte provocatoare 
împotriva 
Republicii Yemen

Douăsprezece avioane britanice 
au violat în repetate rînduri — 
între 16 și 21 august — spațiul 
aerian al Republicii Yemen, anun
ță un , comunicat al Ministerului 
Afacerilor Externe al Yemenului. 
Comunicatul menționează că. gu
vernul yemenit își rezervă drep
tul legitim de apărare a teritori
ilor- sale și atrage atenția Marii 
Britanii asupra pericolului pe ca
re îl reprezintă asemenea acte 
provocatoare. •

Puternică explozie la Cordoba
BUENOS AIRES. O bombă a explodat miercuri în centrul orașului 

Cordpba, la numai cîteva minute după trecerea președintelui argentinian, 
Ongaqia. Explozia a provocat pagube importante. Săptămîna trecută o 
altă bombă a. explodat în apropierea sălii unde urma să ia masa preșe
dintele Qngania și guvernatorul Cordobei, rănind ușor trei persoane.
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HANOI 23 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al Repu
blicii Democrate Vietnam a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că în zilele de 21, 22 Și 23 
august avioane americane au e- 
fectuat atacuri asupra unor regiuni 
populate si obiective economice din 
centrul și de la periferiile orașului 
Hanoi. In aceste zile au fost ata
cate, de asemenea, sate din distric
tele Dong Anh, Gia Lam și Thanh 
Trj. Peste 100 de civili au fost uciși 
sau răniți, numeroase clădiri, prin
tre care un templu și Catedrala 
centrală din Hanoi au fost avaria
te se arată în declarație. Astfel, 
subliniază declarația, în ultimile 
două săptămîni aviația, americană a 
intensificat bombardamentele asupra 
Hanoiului, înmulțind ~ crimele îțnpo- 
triva poporului vietnamez. Agreso
rii- americani au încălcat în mod

Baza americana de la Manzarali 
va fi transferată Turciei

In- 
A-

ANKARA 24 (Agerpres). — 
tr-un comunicat al Ministerului 
facerilor Externe al Turciei se ara
tă că guvernele Turciei și Statelor 
Unite au convenit ca baza ameri
cană situată în localitatea Manza- 
rali, la sud de Ankara, să fie trans-

Ii slat
politicii de neutralitate po- 
promovate de Republica

Consiliul Național al Apă-

Președintele a adăugat că aceste 
măsuri nu au nici ,o ihfluență a- 
supra 
zitivă 
Mali.

Din 
rării Revoluției fac parte, în afara 
președintelui republicii, Modi'jo 
Keita, principalii membri ai guver
nului, șeful statului major al ar
matei și. reprezentanți ai sindicate
lor și mișcării de tineret.

de 
al 
al

care se află la Brioni. Au fost 
față Mialko Todorovici, secretar 
Comitetului Executiv al C.C. 
U.C.I., Petar Stambolici, membru 
ăl Prezidiului C.C al UC.l., și alte 
persoane oficiale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă tovărășească, prietenească.

Mari inundații la Caraci
Ca urmare a ploilor torențiale care au 

de ore la Caraci, orașul a fost inundat. Mari 
tuate în apropierea rîului Malir, se află sub

căzut timp de peste 48 
cartiere ale orașului, si- 
apă. Legăturile telefonice 

au fost întrerupte, iar aprovizionarea cu curent electric a avut de
ferit in cîteva rînduri. Inundațiile au paralizat transporturile pe 
lea ferată, iar din cauza timpului 
cele aeriene.

Proces intentat 
din Grecia

agenției 
început

Potrivit relatărilor
France Presse,/miercuri a 
în fața Tribunalului militar din 
Atena procesul Intentat unui grup 
de 37 de persoane din Grecia acu
zate „de a fi imprimat și distri
buit manifeste ostile actualului gu
vern militar". împreună cu aceș
tia vor fi judecate, de asemenea,

ț.
Genevade la

Ia Vietnam și

de sud, 
agresorii

grosolan acordurile 
din 1954 cu privire 
cele mai elementare principii Sie 
dreptului internațional.

Relevînd că o dată cu atacurile 
inumane ale aviației americane a- 
supra Hanoiului, agresorii sporesc 
neîncetat efectivul trupelor for, in
tensifică folosirea gazelor' toxice, 
bombardează satele și masacrează 
populația Vietnamului 
declarația cere ca
S. U. A. să pună capăt războiu
lui împotriva poporului vietnamez, 
să înceteze definitiv si necondițio
nat bombardamentele și toate ac- - 
tele de război împotriva ■ Republicii 
Democrate Vietnam, să fie retrase 
trupele americane și satelite din 
Vietnamul de sud, să dea poporu
lui Vietnams* posibilitatea de alși 
rezolva singur problemele interne.

ferată, în anul 1968, forțelor-'Smli- 
tare turce. In baza acestui acord, 
instalațiile, militare aflate la Man
zarali vor intra în posesia forțelor 
militare aeriene turce la T iiflie 
1968, iar pînă Ia această: dât^ în
tregul personal american va fi e» 
vacuat . . --

După cum subliniază agenția 
France . Presse, evacuarea buzei 
Manzarali constituie un prim re
zultat al convorbirilor care‘ au toc 
de mai multe luni între reprezen
tanții guvernelor de la Ankara.și - 
Washington în vederea revizuirii 
celor 55 de acorduri bilateral^tur- 
co-ămeriean# îhctteiate în,-.3arul 
N.A.T.O.LUPTE VIOLENTEÎN NIGERIA

LAGOS 24 (Agerpres)..—% puter
nice lupte au avut loc, miercuri îm- 
tre trupele guvernului'■ federal • a] 
Nigeriei și cele ale provinciei orien
tale secesioniste Biafra. Cițînd .sur
se din Lagos, agenția France Pres
se relevă că în împrejurimile loca
lității Okitipupa, situată în zona 
de coastă a Nigeriei de vest, s-a în
registrat miercuri cea mai violență 
luptă de la începutul ostilităților 
armate. In cursul acestei lupte, po
trivit aceleiași agenții, ar fi fost 
omorîți 300 de soldați biafrezi.

a

nefavorabil, au fost întrerupte

su- 
ca-

î*

unui grup de persoane
i

alte 32 de persoane, în cea mai 
mare parte studenți. Alți 25 de 
membri ai asociației „Tinerii Cen
trului" vor apare în fața tribuna
lului la 20 septembrie.

• MOSCOVA. Agenția 
TASS anunță că la 24 august 
în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al 
pămîntului „Cosmos I7J".

La bordul satelitului se află 
aparatură științifică destinată 
cercetării spațiului cosmic, 
conform programului anunțat 
de TASS la 16 martie 1962'.

Aparatura aflată pe satelit 
funcționează normal. ,
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