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Guvîntarea te rarășului Nicolae Ceaușescu la f ntîlnirea cu activul de partid din regiune
Dragi tovarăși,Ne aflăm la sfârșitul vizitei noastre în regiunea Ploiești; timp de două zile ne-am întîlnit cu muncitori, cu țărani și intelectuali, cu bărbați și femei, cu tineri și vîȘstnici, am, fost, s-ar putea spune, oaspeții întregii populații a regiunii. Cetățenii din localitățile Ploiești, Tîrgoviște, Moreni,. Cîm- pina, Rîmnicu Sărat, Buzău, Mizil și din numeroase alte comune și sate prin care am trecut ne-au primit cu brațele deschise, cu e- mc^onante manifestări de dragoste caldă. îmi este greu să redau în cuvinte impresiile deosebit de bogate și de puternice produse de vizita în regiunea Ploiești, de în- tîlnirile și discuțiile cu oamenii muncii: Noi vedem în sentimentele cu 1 care am -.fost înconjurați ■ pretutindeni dovada dragostei și devotamentului nețărmurit pe care oamenii muncii din regiunea Ploiești, la fel ca întregul popor, le poartă Partidului Comunist Român, a atașamentului'lor față de .politica marXist-leninistă a partidu- W^-'v.;xpresii fidelă ă intereselor vițșle ale patriei, ale națiunii noastre socialiste; (Aplauze, urale).
Tovarăși,■ ’Toate forțele creatoare ale țării sînt concentrate astăzi pentru a traduce în viață hotărîrile Congresului al IX-lea, pentru a înfăptui obiectivele planului cincinal, pentru a ridica România pe o nouă treaptă a progresului economic și social.■. - Opera de industrializare socia- •istă continuă într-un ritm înalt și -susținut, exercitînd o puternică influență pozitivă asupra dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor economice, asupra întregii Vieți; sociale. Se înfăptuiește programul de modernizare a agriculturii, de dezvoltare a bazei ei teh- nico-materiale, se obțin succese însemnate pe linia practicării unei agriculturi intensive,- se asigură producții tot mai ridicate, satisfă- cîndu-se tot mai bine nevoile economiei și ale aprovizionării populației.Așa după cum știți, în lumina Indicațiilor Congresului al IX-lea, partidul si guvernul au luat o serie de măsuri menite să creeze condiții pentru accelerarea dezvoltării Unor sectoare esențiale ale vieții economice și sociale, pentru mai buna valorificare a potențialului material și uman al țării si 

a Superiorității orînduirii noastre socialiste.Regiunea Ploiești constituie o ilustrare grăitoare a drumului victorios parcurs de poportil român pe toate planurile, în anii socialismului, a transformărilor înnoi- ; toate determinate de creația conștientă a maselor. Prețioasele bogății naturale ale regiunii, și în special petrolul — aurul negru al Văii Prahovei —. încăpuseră în vechea orînduire pe mîinile capitaliștilor autohtoni și ale marilor monopol iști străini, care storceau profituri fabuloase, în timp ce poporul — stăpînul de drept al tuturor avuțiilor țării — trudea în nevoie, și suferință. Mulți dintre dumneavoastră au trăit în vremurile grele ale exploatării capitaliste, în epoca cînd muncitorii se aflau la cheremul exploatatorilor români și Străini, cînd capitalul străin domina în Valea Prahovei. — ra de altfel în întreaga țară —. cînd drepturile cele mai elementare trebuiau cucerite prin luptă dîrză.

Orînduirea socialistă a trezit la viață nouă - întreaga țară, a schimbat din temelii traiul oamenilor muncii. In România socialismul a învins definitiv și pentru totdeauna, capitalismul nu se va mai întoarce nicfoaată. (Urale, aplauze). Transformări profunde au avut loc și în' regiunea , Ploiești. Din 1959 și pînă în 1966, producția globală industrială a regiunii s-a dublșt. Paralel ’cu aceasta. în • perioada1960—1966 veniturile bănești, alepopulației, obținute din sectorulsocialist, au .crescut de aproapedouă ori.Regiunea ocupă în prezent o pondere însemnată în ansamblul economiei naționale, asigurând dproape 10 la sută din producția industrială a României. Vechi centru petrolifer, Valea Prahovei oglindește marile progrese pe care le-a făcut țara noastră în anii puterii populare în crearea capacității de prelucrare superioară a resurselor naturale. Numele Ploieștiului a devenit acum cunoscut pe plan mondial pentru producția sa de utilaj petrolier care vorbește elocvent despre priceperea si măiestria muncitorilor români. De asemenea, regiunea dumneavoastră ocupă primul loc pe planul , economiei naționale în producția de energie electrică și un loc de seamă îh petrochimie, în industriile’ . materialelor de construcții, forestieră, ușoară și alimentară. Regiunea Ploiești constituie unul din- cele mai puternice centre industriale ale țătii noastre (Aplauze); aici se află fabrici cu tradiții vechi— unele de un secol — dezvoltate și modernizate în anii socialismului, Uzine și combinate noi, construite de puterea populară după cerințele celei mai avansate . tehnici. Clasa muncitoare ploieșteană— CU binecunoscuta ei experiență de muncă și de luptă — reprezintă o remarcabilă forță a industriei noastre socialiste, a nrogresului e- conomic al tării. (Aplauze).Se dezvoltă de la an la an, în regiunea Ploiești, agricultura, comerțul, transporturile, se extinde rețeaua de școli si instituții sanitare; iau amploare activitatea <jle cercetare - științifică si viața cultural-artistică/O expresie a hărniciei Si entuziasmului oamenilor muncii din regiune sînt rezultatele bune obținute în îndeplinirea planului de stat pe primele patru luni ale anului îh curs. Ca în întreaga țară, și în regiunea dumneavoastră prevederile cincinalului se realizează cu succes. Priri aceste înfăptuiri, prin roadele muncii dumneavoastră pline de .abnegație, aduceți un aport de seamă la opera de industrializare socialistă, la dezvoltarea economică ă țării, la ridicarea nivelului de trai - al'întregului popor. (Aplauze).- Pentru toate acestea vă felicit călduros pe dumneavoastră, pe . toți muncitorii, țăranii și intelectualii din regiune, puternica organizație de partid regională, activul de partid, pe toți comuniștii care nu-și precupețesc . eforturile pentru înlănțuirea politicii partidului de înflorire; a patriei. (A- plauze).Stimați tovarăși,Planul cincinal pune în fața întregului nostru popor sârcini sporite în toate domeniile construcției socialiste. îndatoriri însemnate din prevederile- Cincinalului -revin si oămehildr muncii din rerimiea R'o- iești. Pentru dezvoltarea în continuare d-in • nunct' de vedere economic și social a regiunii, în planul cincinal s-au prevăzut fonduri de 

investiții ce se ridică la aproape 17 miliarde de lei, cu circa 5 miliarde mai mult decît cele realizate n anii 1960-1965.Obiectivele noi, planificate să se construiască în acești ani, vor duce la industrializarea unor raioane rămase în urmă din punct de vedere; economic cum sînt raioanele Rîmnicu Sărat, Buzău, Mizil, la apariția unor noi centre muncitorești în-cuprinsul regiunii, ceea ce va aVea o influență pozitivă asupra dezvoltării vieții sociale într-o serie de localități. Aceasta este o expresie a politicii partidului nostru de dezvoltare armonioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, de creare a condițiilor pentru ridicarea raioanelor slab dezvoltate industrial, pentru creșterea nivelului de trai al întregii populații, de desavir- șire a construcției socialiste și făurire a premiselor pentru trecerea . treptată la comunism. (A- plauze).Se vor construi în regiunea Ploiești noi unități și instalații. în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor, în ramura circulației mărfurilor, se va . lărgi rețeaua învățămîntului de Cultură ăeho- rală și a instituțiilor Sorial-cultu- râle. -Referindu-țse lamele Spuse de unul din vorbitori despre necesitatea ca în Ploiești să funcționeze un institut pentru pregătirea cadrelor de ingineri petroliști, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că a- ceastă problemă a fost discutată în conducerea partidului, lUîndu-Se o hotărîre de principiu cu privire la organizarea încă din *oamna a- . ceasta a unei instituții ...de. învăță- mînt superior (aplauze, urale). Pitoreasca Vale a Prahovei, ca și alte zone de mare frumusețe naturală ale regiunii, oferă eondiții propice pentru dezvoltarea turismului • este necesar ca și această bogăție a regiunii dumneavoastră să fie mai bine valorificata în viitor.Planul cincinal prevede îmbunătățirea în continuare a aprovizionării oamenilor muncii, dezvoltarea .acțiunilor gospodărești-edili- tare și alte măsuri îndreptate Spre ridicarea nivelului de trai al maselor. Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a referit la hotărîrea Conducerii de partid și de stat de a stimula în mai mare măsură construirea de locuințe cu fondurile oamenilor muncii. Arătînd că în întreaga țară există un număr mare de cereri din partea persoanelor doritoare sg-și construiască locuințe și care au și depus bani în acest scop la C.E.C., vorbitorul a arătat că pentru #a se asigura satisfacerea acestor cereri, conducerea de partid a stabilit să li se vîndă doritorilor u- nele din apartamentele construite de stat. S-a indicat organelor de partid și de stat din regiune să a- eorde o atenție sporită construcției de locuințe în _ proprietate personală, satisfacerii - mai largi a cererilor existente în cuprinsul regiunii în acest sens. Referîndu-se la faptul că în cursul vizitei a constatat că în Unele locuri din regiune se face exces în demolarea unor locuințe vechi, vorbitorul a cerut organelor locale să combată unele tendințe de grandomanie și demagogie socială care se manifestă pe alocuri. Relevînd eforturile mari pe care le face statul . pentru conservarea fondului de locuințe, el a a- rătat că organizațiile de partid și sfaturile populare trebuie să se ocupe în mai mare măsuță de'creșterea răspunderii locatarilor pentru întreținerea fondului de locuințe 

vechi și .pentru buna îngrijire a noilor construcții. Tovarășul Ceaușescu a subliniat, de asemenea, necesitatea, îmbunătățirii transportului. salariaților care locuiesc în alte localități decît în cele unde lucrează și care în mod justificat nu doresc să-și schimbe domiciliul.Corespunzător cerințelor dezvoltării neîntrerupte a societății, partidul nostru a . pus în fața tuturor cadrelor de partid și de stat, a tuturor oamenilor muncii, îndatorirea de a milita neobosit pentru ridicarea nivelului calitativ al ;întregit activități economice. Se depun eforturi pentru îmbunătățirea conducerii și planificării economiei, pentru sporirea eficienței tuturor ramurilor de producție. In prezent se desfășoară îh toate întreprinderile o largă și însuflețită acțiune pentru perfecționarea organizării producției și muncii pe baze științifice. Recenta hotărîre a partidului și guvernului, care reglementează după criterii mai. judicioase valorificarea timpului de lucru în întreprinderi și instituții — pe baza;experienței înaintate ;a numeroase colective și a propunerilor, oamenilor muncii — a fost primită cu satisfacție .de Opinia publică din țâra noastră, Pornind de la aprecierea că economia noastră socialistă, are însemnate rezerve insuficient valorificate' încă — lucru subliniat și de numeroși tovarăși din regiunea dumneavoastră cu care am stat de. vorbă în cursul vizitei — trebuie să-facem totul ca âcțiunea ce se desfășoară în întreprinderi să ducă la mai buna folosire a utilajelor, a tehnicii noi. la utilizarea mai deplină ■ si eficientă a forței de muncă. Alături de marile succese obținute în industria noastră. în unele întreprinderi, inclusiv din regiunea Ploiești, se constată tendința unor consumuri mari de materii prime și materiale. a unui procent ridicat de rebuturi, se mențin pierderi planificate, De aceea, una din obligațiile .. principale; ale cadrelor de părtid și de stat ale oamenilor muncii este de a lua măsurile cele mai hotărrte pentru creșterea rentabilității fiecărei unități economice. Efectele acțiunii de organizare, științifică a producției si a muncii trebuie să se facă simțite în
Pleearea președintelui 

Consiliului de Stat 
Cliivu Stoica în IranPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, ChiVu Stoică, : și soția : au părăsit sîmbătă dimineața Capitala, pierind spre Iran, unde la invitația Mhiestății. Sale Imperiale, Șahin- șahul Mohammad Re2a Pahlavi Aryamehr, vor face o vizită oficială.Președintele Consiliului de-. Stat este însoțit de- Pompiliu Macovei, președintele ; Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Petru Bur- lacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de consilieri și . expert!.La plecare, pe aeroportul , Bă- neasa, erau prezenți tovarășii lor. Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș. Maxim Ber- ghianu,. Constantin Drăgan, Văsile Vîlcu, Ștefan Voitec, vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai- Consiliului- de Miniștri, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, 

creșterea continuă a productivității muncii, în reducerea cheltuielilor de producție și a prețului , de . cost, în diminuarea și lichidarea pierderilor, în sporirea beneficiilor. Aceasta este singura cale de. a a- sigura dezvoltarea în ritm susținut a economiei, țării, ridicarea [Continuă a nivelului de trai al populației. (Aplauze).Cheltuirea cu maximum de randament a marelui volum de - mijloace materiale și financiare pe oare, le prevede planul de- investiții al regiunii Ploiești'ridică sarcini de cea mai mare răspundere în fața tuturor organelor de partid și de stat, a cadrelor economice. Paralel cu realizările- obținute în această direcție în regiunea Ploiești, tovarășul Nicolae, Ceaușescu a relevat și unele deficiențe constatate în timpul vizitei, și anume tendința de a se risipi suprafețe mari de teren la unele obiective ■noi, dispersarea pe o suprafață prea întinsă "a unor construcții — ceea ce scumpește noile investiții, -îngreunează și face - mai .costisitoare .exploatarea lor. ■ Vpnbitotșpl a cerut organelor economice .și de partid să se preocupe de economisirea fiecărui metru d(* teren, de piarHfie&rea rațională a dimensiunilor spațiilor .de producție pentru a nu hămîne nici ceâ mai ■ mică suprafață nefolositâ.' Numai dacă vom folosi cu cea mai mare chibzuință și cu maximum de randament fondurile de investiții — a spus tovarășul Ceaușescu — vom putea dovedi că sîntem buni gospodari, că ne îndeplinim cu cinste obligația pe care ne-a încredințat-o poporul. (Aplauze). In vederea realizării la termenele stabilite și la nivelul calitativ cel mai înalt a tuturor obiectivelor planului de investiții, este necesar să se ia măsuri energice pentru perfecționarea organizării activității pe șantiere și a aprovizionării acestora, pentru procurarea la timp a utilajelor și instalațiilor necesare intrării rapide în funcțiune a noilor capacități de producție, pentru calificarea temeinică a cadrelor de muncitori și'tehnicieni. Criticînd situația de pe șantierul fabricii de zahăr de la Buîău, unde datorită întîtzietii
(Continuare în pag. a S-a)

conducători de instituții centrale, generali, Ziariști. ,Au fost de față Cyrus Zotfa, însărcinat cu afaceri ad-interim ăl Iranului la București, și membru ambasadei, precum și șefi ai unor misiuni diplomatice acreditate în țara noastră.
¥.TEHERAN 13. — Trimișii speciali Agerpres, ion Gălățeanu și Victor Stamate, transmit: - Sîmbătă după- amiază, la ora 16, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și soția. împreună cu- persoanele , oficiale care îl însoțesc, au sosit la Teheran.La cpborîrea din avion, oaspeții români sînt salutați cordial de Sa- hinșahul Iranului, Mphammed Reza Pghlavi Aryamehr, și .de împărăteasa Farah. (Agerpres)
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CULTURA
i

ARTA
Prinos partidului

Iți cunoșteam pasul tău de gigant Și te știam conducted corul de robi,Traversînd cu istoria din versant în versantCa raza de lună printre umbre de plopi;
Cîntecele pluteau de la tine la mine Pe limbi de oameni mereu inspirate 
Și te cunoșteam tot mai bine, Din cuvintele: tovarășe, frate I

Munca culturală de masă Îm
bracă aspecte variate care, indife- 
t*nt de forma lor, concură ta râs- 
pindirea culturii șl științei in ma
sa oamenilor muncii. Una din for
mele folosite cu succes în activita
tea de răspîndire a cunoștințelor 
cuKural-științifice este brigada ști
ințifică. Alcătuite din oameni; de 
specialitate, brigăzile științifice sînt 
forme vii, atractive de activitate. 
Membrii lor — medici, profesori, 
agronomi, juriști, ș.a. — răspund 
la timp și cu competență la cele 
mai variate întrebări formulate 
de auditori

In cadrul Comisiei pentru răs- 
pfndirea cunoștințelor cultural-ști- 
tnțlfice de pe lingă Comitetul oră
șenesc pentru cultură și artă din 
Petroșani își desfășoară activitatea 
4 brigăzi științifice în localitățile 
Petroșani, Lupeni și Vulcan. In ca
drul acestor brigăzi activează 28 
d« Intelectuali. In cursul anului 
curent brigăzile științifice au efec
tuat numeroase deplasări In satele 
Iscronl, Paroșeni, Bărbăteni, Băni
te, Maleea, Jleț ș.a. Ele au vizitat, 
de asemenea, exploatările forestiere 
de la Buta, Poiatiște, Bilugu. Cu 
prilejul deplasărilor, membrii bri
găzilor științifice au stat de vorbă 
Cu oamenii muncii și au răspuns eu 
competență la întrebările puse de 
aceștia, confirmîndu-și astfel rolul 
de consultanți permanenți ai mase
lor.

In cursul lunii măi una din bri
găzile științifice din Petroșani S-a 
deplasat la Cimpa unde, la cămi
nul cultural, s-a întilnit cu oamenii 
muncii din localitate. Profesorii

i ___________

Stoican Petru șl la’Cob Paraschiva, 
dr. Frățilă Augustin, avocatul Ma
nea loan șl activistul cultural Băl- 
șan Rusalim, care au făcut parte 
din brigadă, au răspuns, In fața 
celor peste 40 de auditori, la între
bări privind cea de-a 90-a aniver
sare a independenței de stat a Ro
mâniei, originea omului, păstrarea 
avutului obștesc etc.

Urmărind popularizarea adevăru
lui științific despre natură și so
cietate, canalizind interesul audi
torilor spre cunoașterea noțiunilor 
de astronomie și biologie de pe 
poziții ateiste, membrii brigăzilor 
științifice au răspuns Ia întrebări 
ca : Ce sint corpurile cerești și cînd 
au luat ființă ? Cum se obține i- 
maginea televizată ? Ce sînt eclip
sele ? Dacă omul a provenit din 
maimuță, azi de ce nu au loc ase
menea transformări ? Ce progrese 
s-au făcut în vindecarea canceru
lui ? și altele.

Prin participarea juriștilor Mici- 
ora Alexandru, 
Szilagyi A. și : 
științifice contribuie 
zarea legilor 
îmbunătățirea 
și a vieții de 
rate expuneri, 
științifice au 
tica internă și 
șl statului nostru, despre trecutul 
glorios de luptă al patriei. Pentru 
ca expunerile făcute să fie mai ac
cesibile sînt folosite, acolo unde 
este cazul, mijloace intuitive mo
derne cum sînt diafilmele, planșele 
etc.

Fiind o formă eficientă și acce
sibilă de răspîndire a culturii și

Valea Jiu- 
spre a-și 

culturaliza- 
ca acțiu-

științei în mase, brigada științifică 
trebuie mai bine organizată, tre
buie mobilizați un număr mai mare 
de intelectuali, de care 
lui nu duce lipsă, 
aduce aportul la 
rea maselor. Pentru
nile care se organizează în acest 
scop să dea rezultatul scontat, di
rectorii căminelor culturale, precum 
și activele obștești ale acestora au 
datoria să mobilizeze oamenii mun
cii la intîlnîrile care se progra
mează-

Iată, sub stindardele tale,Intr-o zi am pășit cu cîteva milioane în rînd... M-am simțit tare, îmbrăcat parcă-n zale, $1 am iscat de pe strune întîiul meu cînt.iIți aduc acum toate melodiile-n dar.Despre mare și munți, despre vînturi și Despere codrii umbroși ce parcă din apaDar mai ales, despre marii eroi; ploi, răsar

M. CHIOREANU

Și-ți aduc bratu-mi ce știe zidi,Și gura-mi ce știe cînta,Și-ți mai aduc soarele sensului unic de-a Luminos și întreg : inima. fi
IOAN CHIRAȘ

Expoziție de arta populara

Gheorghiu Ilie, 
a altora, brigăzile 

la populari- 
statului nostru, Ia 

conviețuirii sociale 
familie. In nenutnă- 

membrii brigăzilor 
vorbit despre poli- 
externă a partidului

Artiștii amatori fruntași 
din nou în întrecereLuna trecută, s-a consumat faza 
pe localități a celui de-al VIII-lea Concurs al formațiilor artistice de amatori. întrecerile au fost deosebit 
de disputate și, cum era firesc, locul î a fost cîștigat de cei mai buni. Aceștia se întîlnesc astăzi la Câsa de cultură din Petroșani, la 
faza orășenească.Pentru confruntarea de azi for
mațiile artistice de amatori ce-și 
vor disputa întîietatea s-au pregătit cu conștiinciozitate și simț de răspundere. Zile la rînd, artiștii a- matori ce activează pe lingă Clubul muncitoresc din Vulcan, cei de 
la Dîlja, Cimpa, T.C.M.M., de la spitalul din Petroșani sau de la Cooperativa meșteșugărească din Petroșani au fost repetiții, și-au însușit și melodii cu care vor 
fața celui mai exigent blicul spectator.

Această confruntare

tistice va aduce pe scena petroșă- neană fragmente din bogăția folclorului local, va confirma noi talente în persoana unor tineri proaspăt însoțiți cu scena.Va răsuna din nou azi la ora 10 pe marea scenă a Casei de cultură din Petroșani ropot de pași și zvon de melodii, izvorîte din pasiunea pentru artă și frumos a u- nor oameni care-și petrec liber în tovărășia muzicii și lui. Sînt oameni animați de de a-și face Viață și pe oameni care aprecierea.Publicul petroșănean îi va vedea azi la lucru pe acești entuziaști artiști amatori, îi va aplauda după merit, iar juriul le va acorda punctajul cuvenit.Cei mai buni, la faza orășenească, vor participa la faza regională. Și cei mai buni acolo — mal departe...

timpul dansu- dorinta propriamal frumoasă cea a semenilor lor, merită toată stima și
„Jiul" prezenți la noile texte compărea în juriu — pu-de forțe ar-AGENDA CULTURALA

„Medalion 
Topîrceanu"

S-au împlinit 30 de ani de la 
moartea poetului „Baladelor vesele 
și triste". Ca semn de ogiagiu pen
tru cel al cărui vers a cîntat cu 
gingășie paternă viața micilor vie
țuitoare, a umililor anonimi și a 
ridicat glasul cu timbru de bărbat 
indignat împotriva vicisitudinii și 
arbitratului. Casa de cultură din 
Petroșani ■* pregătit pentru astăzi 
Un „Medalion Topîrceanu". Prilej 
de evocare a vieții și operei poe
tului, medalionul va fi 
Un recital de poezii din 
Ne Vom întîlni azi la ora 
mică a Casei de cultură
șui grăbit sau cu grozavul pui de 
pițigoi ce a rămas singurul care 
nu se sperie la trecerea acCeiera- 
ttttai? Cu cometa ce răspunde cu 
emfază unui Pămint irămlntat me-

reu de ambițiile oamenilor, sau cu 
țînțarul mort de inanițle la înce
put de toamnă ? E, In orice caz, o 
întllnire plăcută cu un poet cunos
cut șl apreciat.

urmat de 
opera lui. 
10 in sala 
cu cbiria-

Cei „Șapte băieți 
și o ștrengărită"Coproducție româno-franceză, filmul „Șapte băieți și o ștrengărită", despre care publicul cunoaște cîte ceva încă de pe cînd actorii transpirau pe platoul de filmare, în sfîrșit pe ecrane. După știe, o parte din scenele au fost filmate la noi înCheile Turzii. Ne vom întîlni deci luna aceasta într-o producție nouă cu idolul spectatorilor de Ia noi și de pretutindeni — Jean Marais. Și faptul că alături de el, de Nfarilu Tola și de Sidney Chaplin joacă,

a ajuns cum se filmului țară, la

Comitetul orășenesc pentru cul
tură și artă a organizat, in holul 
Casei de cultură din Petroșani, o 
interesantă și originală expoziție 
de artă populară. Artiști amatori 
din Petroșani, Cimpa, Iscronl au 
expus aici diferite lucruri de mi
nă, costume țărănești, alte obiec
te gospodărești cu pronunțat spe
cific local.

Modul ingenios de expunere a . 
lucrărilor și a celor două perechi 
de țărani imbrăcați in frumoasele 
lor costume de sărbătoare, dă im
presia că s-au pregătit pentru o 
petrecere sau poate chiar pentru 
tradiționala nedeie. Mai ales că 
fetele s-au gătit după ultima mo
dă : și-au îmbrăcat cămășile și ca- 
trințete, și-au luat pe mîini bro
boadele, în schimb și-au tapat 
rul și vopsit unghiile, iar in 
doare poartă pantofi cu... toc 
(Nu prea uzează fetele de pe
leagurile noastre — localnicele — 
de asemenea artificii de modi). E 
adevărat că personajele sint ma
nechini și așa sînt ei concepuți 
(cam inestetic), dar prin mai multă 
strădanie din partea organizatori
lor puteau fi create niște perso
naje. pur locale. Inițiativa de a 
deschide o asemenea expoziție, ca
re să redea cit mai autentic por
tul local, care să trezească admi
rația vizitatorilor și patriotismul 
pentru locurile pe care trăim și 
muncim, este, fără îndoială, lău
dabilă. Este meritorie și strădania 
organizatorilor și bunăvoința ar
tiștilor amatori Barna Ilina, Ma
tei Alexandra, 
Gîrlici Georgeta, 
Babălău Măria,
de a aduce la expoziție lucruri pe 
care ei le-au executat sau pe care 
le poartă. Sînt prezente cămăși, 
catrințe, pantaloni, carpete, traiste 
și covorașe de lină, cojocele de

ce ilustrează fru- 
pe care 
migală

le execută 
fetele din

dacă acele

piele, broboade, o bită din corn, 
clopuri și alte obiecte ce ilustrea
ză portul local, 
moașele lucruri 
cu pricepere și 
Valea Jiului.

Considerăm totuși că
frumoase costume naționale (pan
talonii — largi — nu sînt cei mai 
specifici pentru localnicii noștri, 
mai ales în zilele de sărbătoare]

nu erau aruncate pe niște mane- 
chini prea Solizi (in plus bărbații 
sînt blonzi ceea ce, de asemenea, 
nu-i specific Văii Jiului), ci <țrau 
expuse îngrijit pe un fundal 'și el 
ornamentat cu obiecte de artă 
populară, expoziția avea numai de 
cîștigat; era mai interesantă, mai 
originală.

Și așa însă merită vizitată.
D. G.

LITER
pă- 
pi- 

cui. 
me-

Ardelean Maria,
Colda Marina, 

Popa Paraschiv

printre alții. Florin Piersic, Șerban Cantacuzino și Dem. Rădulescu va determina cu atît mai mult asaltăm sălile cinematografelor, șadar, pe curînd; pe curînd șiecranele cinematografelor din Valea Jiului coproducția româno-fran- ceză „Șapte băieți și e ștrengărită".
ne să A- pe

Pe scenă, la noi 
și în regiune

Activitatea slujitorilor Thaliei de 
la Teatrul „Valea Jiului", se des
fășoară în săptămînile care urmea
ză pe două fronturi. Turneul pe 
care-I întreprinde teatrul în regiu
ne cu piesa „Io, Mircea Voievod" 
de Dan Tărchilă vizează localită
țile : Orăștie, Brad, Simeria, Călan, 
Gura Barza, Sebeș, Hunedoara, Cu- 
gir. Alba lulia. La înapoierea din 
turneu colectivul teatrului, va tre
ce, în fața publicului din Petroșani, 
un nou examen: premiera piesei 
„Andromaca" a Iul Jean Racine.

arîndul pe citi-Enigma scriitorului B. Traven preocupat ani de-a torii săi din diferite țâri. Mulți au încercat să afle cine se ascunde de fapt sub numele lui. Recent, revista mexicană „Siempre" a publicat un material senzațional —- un interviu cu B. Traven.Interviul a fost luat în împrejurări neobișnuite. Sculptorul Federico Canessi, un vechi prieten al lui’B. Traven, lucrează în prezent la bustul scriitorului. Mulți vizita- ; tori ai atelierului lui Canessi au văzut bustul și chiar l-au fotografiat. Unele fotografii au ajuns și în mîna ziariștilor, care au început să-1 asalteze pe sculptor cu tot felul de întrebări. Aflînd acest lucru, B. Traven a acceptat să acorde ziariștilor primul său interviu de 40 de ani încoace.Sriitorul nu s-a arătat prea vorbăreț. El a declarat că s-a născut în 1890 la Chicago, că numele său este Traven Torsven, că părinții săi au emigrat în S.U.A. din Scandinavia. El a trăit cîtva timp în Germania. Hitleriștii, nemulțumiți de romanul său „Guvernul", au interzis cărțile lui. In prezent, B. Traven trăiește în orașul Mexico.„Viața mea particulară îmi a- parține, publicului îi aparțin doar cărțile mele" <— a declarat Traven cînd ziariștii au încercat să afle mai mult decît considera el necesar să le spună.

Iul căpitanului Peter McKay, care cade prizonier la luptătorii Frontului de Eliberare 4jațională din Vietnamul de sud.Eroul principal este Youk, un tî- năr de 20 de ani, dintr-un sat australian de munte, și instruit pentru Vietnam. Youk nu trebuie să lupte în ucidă oameni care nici un rău, nici lui, sale.
SUB TIPAR:

i

„Soldatul took pioitMTineretul australian își exprimă fățiș dezaprobarea pentru vărsarea sîngelui în Vietnam în interesul imperialismului american. Aceasta este tema tratata în piesa „Soldatul Youk protestează" de Alain Hophood, actor și dramaturg din Melbourne, care se joacă cu succes pe scena teatrului din Sydney.Hophood însuși interpretează ro-

II

luat în armată a fi trimis în înțelege de ce . Vietnam și să nu i-au făcut nici patriei -4

Volumul II 
al Tratatului de istorie 

a limbii române

române, relevă unele aspecte

După apariția în Editura Academiei a primului volum din Tratatul de istorie a limbii române, intitulat „Limba latină", a fost predat tiparului al doilea volum. El reconstituie formele cele mai vechi, ale limbiiale latinii populare vorbite în părțile Daciei și expune detaliat e- poca de despărțire în cele patru dialecte: daco-român, aromân, meglenoromân și istto-român. Celelalte părți ale lucrării, la realizarea căreia contribuie un colectiv larg de academicieni, profesori universitari, critici și istorici literari din București, Cluj, Iași, Timișoara — condus de acad. Alexandru Rosetti — se vor ocupa de influențele e- xercitate asupra limbii române de-a lungul veacurilor, scrise și contribuția secolele X1X și XX melor limbii româneTratatul de istoriene continuă una din preocupările principale ale școlii românești de lingvistică, strălucit reprezentată de Ovid Densușianu, Alexandru Phi- lippide și Sextil Pușcariu, constituind prima istorie completă a limbii române.

primele texte scriitorilor din la fixarea nor- literare.a limbii româ-

(Agerpres)
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(uvlntarca tovarășului Nlcolac Ceausescu
(Urmare din pag. 1)construcțiilor o serie de utilaje nu au fost încă instalate, cu toate că fabrica trebuie să-și înceapă producția le 1 septembrie a. c., tovarășul Ceaușescu a atras atenția asupra necesității de a se depune toate eforturile pentru ca fiecare obiectiv să intre în producție la termenul planificat, orice întîr- ziere provocînd pagube economiei naționale.întreprinderilor din regiunea Ploiești le revin un rol important fn asigurarea producției pentru export mai ales a produselor petrolifere, a utilajelor petroliere, a unor mașini-unelte și a produselor chimice. Unele mărfuri produse în întreprinderile regiunii se exportă în zeci de țări ale lumii; și de calitatea lor depinde ridicarea continuă a prestigiului industriei românești peste hotare, sporirea capacității ei de a se întrece cu cele mai bune produse similare ale altor țări. De aceea, una din îndatoririle primordiale ale colectivelor care lucrează pentru export este de a ridica nivelul tehnic al tuturor produselor, de a depune e- forturi pentru perfecționarea continuă a caracteristicilor de calitate ale acestora, de a ține pasul cu cele mal noi cuceriri tehnice pe pjan mondial. Numai astfel vom putea dezvolta continuu exportul țării noastre, vom putea intensifica cooperarea cu alte țări în interesul progresului industriei noastre.îndatoriri mari au, de asemenea, oamenii muncii de la sate în îndeplinirea hotărîrilor Congresu

lui al IX-lea, în creșterea contribuției acestei importante ramuri a economiei naționale la progresul 
general al țării. In regiunea dumneavoastră există condiții favorabile pentru dezvoltarea mai accentuată a unor ramuri agricole 
cum sînt zootehnia, viticultura, pomicultura, legumicultura și al
tele. Este necesar să se asigure traducerea în viață în timpul cel mai scurt a prevederilor hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român eu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii socialiste de stat, să se depună toate eforturile pentru ca fermele agricole să dea statului produse agricole vegetale și animale tot mai multe, la prețuri din ce în ce mai scăzute. Organele rfgricole și organele de partid din regiune trebuie să acorde, de asemenea, un sprijin susținut întăririi economice și organizatorice a cooperativelor agricole de producție, dînd cea mai mare atenție aplicării pe scară largă în producția a- grlcolă a științei, a agrotehnicii înaintate.O contribuție de preț la realizarea sarcinilor mari care stau în fața oamenilor muncii, la înfăptuirea obiectivelor cincinalului, sînt chemați să aducă cercetătorii din unitățile științifice existente pe teritoriul regiunii. Rezultatul activității de cercetare științifică desfășurată în institute, în serviciile de cercetare, în laboratoarele uzinale și stațiunile experimentale agricole trebuie să se materializeze în creșterea productivității muncii, în ridicarea calității produselor, în progresul continuu al economiei noastre, în înflorirea multilaterală a societății. In regiunea Ploiești lucrează numeroase cadre de cercetători Cu experiență bogată și sîntem convinși că ei vor aduce un aport tot mai mare la dezvoltarea științei românești, la rezolvarea multiplelor cerințe ale construcției socialismului. (Aplauze).Ne exprimăm convingerea că eroica muncitorime ploieșteană, harnica țărănime cooperatistă, valoroasa intelectualitate, toti oamenii muncii din regiune nu-șl vor precupeți energia și puterea de muncă pentru a traduce în viață linia politică a partidului, pentru a îndeplini sarcinile ce le revin din planul cincinal. In felul acesta veți face Cu toții să înflorească și mai mult frumoasa dumneavoastră regiune, veți aduce un aport prețios la mersul înainte al României socialiste. (Aplauze).Stimați tovarăși,Străbătînd în aceste zile meleagurile regiunii Ploiești, ne-am o

prit în fața unor străvechi mărturii ale mult frămlntatei și totodată măreței istorii a poporului român. Pe aici, ca și pretutindeni în țară, poporul a păstrat cu sfințenie nenumărate relicve ale trecutului, monumente istorice și de artă, lăcașuri cu adînci semnificații patriotice, ca și amintirea unor evenimente memorabile petrecute pe pămîn- tul românesc. Vizitînd regiunea Ploiești ne-am oprit cu adîncă e- moție la Tîrgoviște — străvechea cetate de scaun a Țării Românești — care timp de aproape trei veacuri a jucat un rol deosebit de important în existența poporului nostru. De numele acestei localități este legată viața și lupta unora dintre cele mai glorioase figuri de conducători ai poporului nostru din trecut — printre care voievozii Mircea cel Bătrîn, Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Neagoe Basa- rab și Matei Basarab — care au pus mal presus de orice libertatea și neatîrnarea patriei. (Aplauze). Luptînd eu vitejie împotriva cotropitorilor, ei au făcut posibile succesele de mai tîrziu în înfăptuirea statului național român, au pregătit condițiile pentm dezvoltarea națiunii române, ne-au permis nouă să trecem la construirea socialismului.Am revăzut zilele acestea locuri pe care, cu secole în urmă, românii le-au udat cu sîngele lor pentru a apăra glia strămoșească împotriva cotropitorilor, pentru a-și apăra dreptul la viață și libertate. Atît monumentele și locurile istorice din regiunea dumneavoastră, cît și cele din Moldova, din Ardeal, din Oltenia, aduc mărturie faptului că poporul român nu și-a plecat niciodată capul sub jugul a- supririi străine, nu a considerat nici un preț prea mare pentru a-și apăra libertatea și demnitatea. (A- plauze). Infruntînd furtuni pustiitoare, ținînd piept tuturor vitregiilor, el a adus o contribuție de preț la apărarea civilizației în a- ceastă parte a lumii, la lupta popoarelor împotriva asupritorilor. Păstrînd nestinsă flacăra idealului de libertate, de independență și ne- atîrnare, poporul român a dat, de-a lungul milenarei sale istorii, nenumărate pilde de eroism și spirit de jertfă.Faptele sale de vitejie, înaltele sale virtuți <jatriotice i-au însuflețit pe marii cărturari și artiști ai țării, i-au inspirat pe poeți, pe scriitori, pe compozitori și pe pictori. Regiunea Ploiești are vechi și prețioase tradiții culturale. Aici s-au găsit urme ce atestă existența, pe pă- mîntul patriei noastre de azi, a u- nei strălucite civilizații preistorice, a unei valoroase culturi geto-da- cice, precurp și a culturii românești în plină dezvoltare la sfîrși- tul primului mileniu al erei noastre. La Tîrgoviște au apărut cele dintîi tipărituri românești care au marcat un moment esențial în dezvoltarea limbii și culturii poporului român. Din această regiune s-au ridicat, sau aici și-au desfășurat o bună parte din activitatea lor, numeroase personalități proeminente ale țării noastre, savanți de renume mondial ca Teodor Diamant, Nicolae Iorga, Traian Săvu- lescu, mari scriitori și poeți ca I. L. Caragiale, Eliade Rădulescu, Cîr- lova, Alexandrescu, Hașdeu, poeții Văcărești, Basarabescu, Brătes- cu-Voinești; pictori celebri ca Nicolae Grigorescu, Petrașcu, Ștefan Popescu^ Iser; actori de seamă ca Bulandra, Manolescu. Maximilian și multi alții. Din rîndul poporului s-au ridicat în lupta grea pentru neatîrnare, oameni înaintați care și-au consacrat viața propășirii culturii, științei și artei românești, formării limbii naționale — indispensabile pentru orice națiune care vrea să trăiască independentă. (A- plauze).Dovezile de cultură materială e~ xistente pe întregul cuprins al patriei noastre vorbesc cu elocvență despre geniul creator al poporului român, despre talentul și măiestria cu care l-a înzestrat natura, despre marea lui sete de frumos. Totodată, istoria arată că marii noștri gînditori și creatori de valori spirituale și-au pus vocația în slujba libertății șl independenței patriei, a dezvoltării limbii și culturii ei, a propășirii națiunii 

române. Glorificînd eroismul le
gendar al luptei strămoșilor pentru neatîrnare, operele lor dădeau în același timp răspuns aspirațiilor de progres ale societății din vremea lor, jucau rolul de Instrumente ale luptei pentru înfăptuirea idealurilor de libertate și progres ale poporului român. (Aplauze). Prin a- ceasta, și prin înalta lor valoare artistică sau științifică, aceste opere aparțin nu numai tezaurului nostru național, ci și patrimoniului culturii universale. (Aplauze).Viața și creația personalităților de seamă ale culturii românești constituie o pildă vie de slujire devotată a poporului, de îmbinare a respectului față de trecutul glorios cu lupta pentru slujirea prezentului, cu eforturile pentru ridicarea spirituală a poporului, pentru strălucirea culturii.Fără îndoială că oamenii de cultură de azi au de învățat de la clasicii artei și literaturii noastre și nu ne îndoim că ei vor ști să continue cu cinste luminoasele tradiții ale înaintașilor, servind azi unirii eforturilor întregului popor în lupta pentru triumful idealurilor de progres si civilizație. (A- plauze).

Dragi tovarăși,Sînt cunoscute și apreciate de întregul popor tradițiile revoluționare proletare ale regiunii Ploiești. O dată cu dezvoltarea industriei cu apariția clasei muncitoare, în Valea Prahovei s-a înfiripat mișcarea socialistă : clubul muncitorilor din Ploiești a fost unul din primele cercuri socialiste apărute în România. De numele orașului Ploiești se leagă activitatea t nora din militanții de frunte ai mișcăriisocialiste, cum a fost C. Dobrogea- Gtmwhiu și socialiști plo- aetiv la creanu-Gherea, Ștefan alții. Revoluționarii ieșteni au participatrea partidului comunist. Atașamentul lor față de detașamentul marxist-îeninist al clasei muncitoare, încrederea pe care o aveau în forța sa revoluționară rezultă și din faptul că lucrările celui de-al doilea Congres al partidului s-au ținut aici, la Ploiești. Aceasta oglindește, de asemenea, și încrederea partidului în clasa muncitoare din Ploiești, în rîndul căreia știa că va găsi întotdeauna sprijin în lupta sa grea. Viața a arătat că această încredere a fost pe deplin îndreptățită. (Aplauze).In întreaga perioadă a ilegalității, Valea Prahovei a fost unul din importantele centre ale mișcării revoluționare din România. Au rămas în istoria poporului român luptele muncitorilor petroliști din ia- nuarie-februarie 1933, care au culminat cu ocuparea orașului de către greviști. Aceste bătălii purtate în anii crizei economice împotriva înfeudării țării imperialismului străin, împotriva fascismului, au dovedit forța revoluționară a clasei muncitoare din România, capacitatea organizatorică și politică a partidului comunist. In acei ani, ca și în alte perioade, proletariatul din Plojești s-a aflat în primele rînduri ale luptei revoluționare. (Aplauze).Este cunoscută activitatea desfășurată de formațiunile patriotice organizate de comuniști în regiunea Ploiești pentru sabotarea mașinii de război fasciste, participarea muncitorilor ploieșteni, alături de armată, la înfăptuirea insurecției armate, la zădărnicirea planurilor hitleriștilor de a transforma Valea Prahovei într-o mare de foc. la salvarea de la distrugere a avuțiilor poporului. Partidul și guvernul nostru, societatea socialistă, acordă o înaltă prețuire șl înconjoară cu toată dragostea și stima pe vechii militanți revoluționari, pe veteranii în viață ai mișcării socialiste, pe activiștii vechi ai partidului nostru, care și-au consacrat viața intereselor poporului, cauzei eliberării naționale și sociale. (Apl luze).In timpul vizitei prin regiunea Ploiești ne-am întîlnit cu revoluționari, numeroși comuniști care au participat la multe din bătăliile de ' las" duse de nroletariat pe aceste meleaguri, care au adus o contribuție prețioasă la lupta pentru cucerirea puterii, lă înfăptuirea operei de construire a socialismului. Unii dintre ei se găsesc și aici 

în sală. Mi-a făcut o deosebită plăcere să revăd pe unii din tovarășii cu care am lucrat în ilegalitate în această regiune, împreună cu care am stat în închisori și în lagăr. A- ceste întilniri amintesc de anii grei, de faptul că în acei ani organizația de partid din această regiune a fost o organizație puternică, pe care partidul a putut conta întotdeauna, de numeroșii militanți ilegaliști care au știut să țină aici sus steagul luptei revoluționare. Acesta este un izvor de mîn- drie pentru organizația de partid, pentru întreaga clasă muncitoare ploieșteană.Nenumărate mărturii din regiunea Ploiești, ca și din întreaga țară, demonstrează că proletariatul s-a dovedit în întreaga istorie modernă a României cea mai înaintată forță politică a societății. Si- tuîndu-se — sub conducerea Partidului Comunist Român —- în fruntea maselor muncitoare, clasa muncitoare a răsturnat vechea orîn- duire socială, a alungat clasele exploatatoare de la putere, s-a eliberat pe sine și a eliberat întreaga societate, concentrîndu-și apoi toate forțele, împreună cu întregul popor, pentru edificarea socialismului pe pămîntul României. (A- plauze).Putem spune, tovarăși, că în regiunea Ploiești, ca și în întreaga țară, s-au împletit în mod armonios, în procesul logic al dezvoltării sociale, vechile tradiții ale luptei poporului pentru libertate și neatîrnare, împotriva asupririi naționale și sociale, pentru formarea națiunii române și a statului național, cu tradițiile militante ale culturii inspirate din năzuințele și idealurile maselor și cu lupta revoluționară eroică a proletariatului împotriva claselor exploatatoare, pentru răsturnarea orînduirii burghezo-moșierești, pentru zidirea societății socialiste. (Aplauze).Partidul comunist continuă cele mai bune tradiții progresiste, revoluționare ale 'poporului român, ridicîndu-le în condițiile de azi, ale construirii socialismului, pe o treaptă superioară. Ne preocupăm continuu de a educa tineretul nostru, întregul popor în spiritul prețuirii acestui trecut, a tot ceea ce am realizat pînă acum și care reprezintă izvor de energie în o- pera construcției socialiste. Muncitorii, țărânii, intelectualii, fără deosebire de naționalitate, întregul popor muncesc sub conducerea partidului pentru a asigura mersul mereu înainte al societății, al națiunii noastre socialiste. (Aplauze, urale).
Tovarăși,Organizația regională P.C.R. Ploiești este una din cele mai puternice organizații ale partidului nostru. Avînd bogate tradiții de luptă revoluționare, călită în focul muncii pentru construirea socialismului, numărînd în rîndurile sale peste 131 000 dintre cei mai valoroși muncitori, țărani și intelectuali din regiune, organizația regională Ploiești a Partidului Comunist Român a adus și aduce o importantă contribuție la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la realizarea marilor sarcini ale construcției socialiste, la dezvoltarea economică și sociâl-culturală a regiunii Ploiești. (Aplauze). Dispuneți de numeroase cadre de activiști de partid și de stat, temeinic pregătiți din punct de vedere politic și profesional, experimentați, însuflețiți de pasiune și devotament pentru înfăptuirea politicii partidului. Mii și mii de comuniști care lucrează în toate sectoarele vieții sociale constituie o pildă vie de înaltă responsabilitate față de îndatoririle încredințate de partid și popor, de disciplină și corectitudine în muncă, de competență și receptivitate față de tot ceea ce este 

nou și înaintat.Etapa actuală a construcției socialiste face să crească tot mai mult rolul partidului în întreaga activitate socială. îndeplinirea cu cinste a acestei înalte misiuni istorice, încredințată de întreaga națiune, cere ca toate organele și organizațiile partidului nostru să-și ridice activitatea la un nivel din ce în ce mai înalt. Se impune să 

crească continuu competența organelor șl organizațiilor de partid în elaborarea hotărîrilor și măsurilor menite să ducă la accelerarea mersului înainte în toate domeniile de activitate. Aceasta necesită studierea aprofundată a-cerințelor dezvoltării societății, a condițiilor și particularităților concrete în care-și desfășoară activitatea fiecare organizație de partid, stabilirea' soluțiilor celor mai corespunzătoare în vederea realizării directivelor și ho- tărlrilor C.C. al P.C.R. Se cere, totodată, organelor și organizațiilor de partid să-și Îmbunătățească activitatea organizatorică, să-și ridice capacitatea de mobilizare a maselor pentru înfăptuirea în practică a liniei politice a partidului, să perfecționeze exercitarea controlului a- supra îndeplinirii hotărîrilor de partid și de stat. Creșterea rolului conducător al partidului presupune sporirea contribuției fiecărui comunist, a fiecărui activist de partid și de stat, la întreaga activitate de partid, precum și Ia îndeplinirea exemplară a sarcinilor în sectorul în care lucrează. Comuniștii au datoria de a se afla în primele rînduri ale luptei împotriva spiritului de rutină, a mentalității anchilozate, pentru înlăturarea a tot ceea ce frînează progresul, pentru afirmarea nestingherită a noului în viața socială.Sîntem pe deplin încredințați că organizația regională Ploiești a Partidului Comunist Român, strîns unită în jurul Comitetului Central, va ști să-șj îndeplinească și în viilor cu cinste mărețele sarcini ce-i revin din programul desăvîrșirii construcției socialiste, va mobiliza energiile și elanul tuturor oamenilor muncii din regiune în lupta pentru înflorirea patriei, pentru traducerea în viată a politicii de construire a socialismului și comunismului.Tovarăși,Succesele obținute de poporul român reprezintă o conțjpbuție de seamă a constructorilor socialismului din patria noastră la întărirea sistemului mondial socialist, la creșterea prestigiului și influentei ideilor socialismului în lume. lii- treaga dezvoltare a vieții sociale contemporane pune puternic în e- videntă faptul că, cu cît rezultatele pe care fiecare tară socialistă le obține în dezvoltarea producției materiale și spirituale sînt mai mari, cu atît mai însemnat este aportul acesteia la cauza socialismului, la creșterea forțelor progresului și păcii în lumea întreagă.Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste România, desfășoară o intensă activitate internațională, punînd în centrul întregii politici externe întărirea prieteniei frățești și a colaborării cu toate țările socialiste. In același timp, pornind de la imperativele vieții internaționale contemporane, țara noastră își lărgește și intensifică legăturile cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. In înfăptuirea acestei politici, partidul șl guvernul nostru pleacă de la principiul, temeinic verificat de practica internațională, că relațiile dintre state se pot dezvolta în mod normal, în interesul tuturor popoarelor, al păcii și colaborării, numai pe baza respectării independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului' în treburile interne. Noi considerăm că numai astfel de relații sînt de natură să favorizeze instaurarea unui climat de destindere, de înțelegere și colaborare între popoare.Poporul nostru, ca și toate celelalte popoare europene este profund interesat în crearea unui climat de securitate în Europa. Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România apreciază că — așa cum se arată și în Declarația țărilor socialiste de la București — reglementarea problemelor litigioase existente în Europa, eliminarea hotărîtă a tuturor focarelor care ar putea aprinde aici un nou conflict armat — și în care în mod fatal ar fi atrasă întreaga omenire — este un deziderat vital al tuturor popoarelor de pe acest continent, o cerință imperioasă a întregii vieți internaționale
(Continuare in pag. a 4-a)



STEAGUL ROȘU

Cuvlntarca tovarășului 
Nlcolac (caușcscu ȘTIRI EXTERNE

(Urmare din pag. a 3-a) 
actuale. Interesele omenirii cer ca 
Europa să-și pună forțele nu în 
slujba unei politici de război, ci a progresului, să valorifice uriașul ei 
potențial pentru dezvoltarea ști- 
ințeiji a producției de bunuri mate- 

. riale, a culturii, pentru a contribui 
la progresul tuturor statelor si continentelor, la ridicarea standar
dului lor de viață.Realizarea obiectivului securității presupune contribuția activă a ce
lor mai lărgi forțe politice de pe continent, a clasei muncitoare, a mișcării comuniste, a tuturor orga- . nizațiilor progresiste, democratice, a păturilor mijlocii ale populației, 

,a exponenților realiști ai burgheziei, a tuturor popoarelor euro
pene.Problema securității europene , este o parte componentă esențială a. luptei generale a popoarelor pen- . tțu pace, pentru dezvoltarea colaborării internaționale. După părerea noastră, înfăptuirea securității Europene ar da o lovitură puternică forțelor imperialiste, în special . imperialismului american, tuturor cercurilor reacționare din' Europa și de pe alte continente. Lupta forțelor antiim- perialiste din întreaga lume constituia un tot unitar, inseparabil, și otice succes obținut într-un sector sau altul al acestui front slujește intereselor generale ale mișcării 
pentru pace și progres social. Desființarea bazelor militare și retragerea trupelor Statelor Unite ale .Americii de pe continent, renunțarea la politica clădită pe existența blocurilor militare, ar lipsi imperialismul american de unul din principalele sale puncte de reazim politic și militar, ar îngusta baza sa de âcțitlne în înfăptuirea politicii de 'dominație în lume, ar slăbi în general pozițiile imperialismului intern țional. Retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriul altor Stat.e, desființarea blocului N.A.T.O. și, concomitent, a Pactului de la Varșovia ar așeza relațiile dintre Statele europene pe baze noi. Securitatea europeană ar avea urmări deosebit de pozitive asupra vieții politice de pe alte continente. înfăptuirea ei ar încuraja popoarele îhî lupta lor pentru independentă 

și suveranitate națională, împotri
va dominației economice și politice a imperialismului, a colonialismului și neocolonialismului, ar stimula forțele progresiste de pretutindeni în lupta pentru lichidarea tuturor coalițiilor militare agresi
vei Realizarea securității în Europa vă crea un climat politic general 
de colaborare multilaterală între stfcte și, în acest cadru, se vor crea condiții pentru extinderea relațiilor țărilor europene cu țările în curs de. dezvoltare, pe baza egalității în drepturi, pentru sprijinirea eforturilor acestora în vederea dezvoltării- de sine stătătoare a economiei și culturii.. Desigur, instaurarea unui climat, dec pace și largă cooperare internațională .nu este un lucru simplu,- cercurile imperialiste în frunte cu principala lor forță, imperialismul american se opune dezvoltării relațiilor normale între state, pun la cale imixtiuni în viața popoarelor, săvirses*' acte de agresiune,. încearcă să împiedice cu forța armelor lupta popoarelor pentru libertate și progres social. Actul care acuză cel >mai puternic imperialismul a- mexican în momentul de față es

te agresiunea din Vietnam. Poporul: român, animat de solidaritate frățească față de cauza dreaptă a poporului vietnamez, își unește glasul cu întreaga omenire înaintată ' și cere încetarea războiului barbar al Statelor Unite ale Ame- ricii împotriva Republicii Demo
crate Vietnam și a Vietnamului de 
sud, și înaintd de toate încetarea

necondiționată, definitivă, a bombardamentelor americane împotriva orașelor și satelor vietnameze, respectarea dreptului inalienabil al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară.O cerință fundamentală a vieții internaționale contemporane, a promovării intereselor păcii și securității, este întărirea continuă.a unității tuturor forțelor antiimpe- rialiste. democratice și progresiste. A nu ține seama de această necesitate imperioasă înseamnă a te încărca cu o grea răspundere în fața popoarelor și istoriei. Generațiile viitoare nu vor găsi nici o scuză pentru orice acțiuni care ar contribui Ia agravarea divergențelor din mișcarea comunistă și muncitorească, la adîncirea pericolului sciziunii. Partidul nostru este hotărît să facă tot ce depinde de ei pentru a-și aduce contribuția la întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor care se ridică în calea acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru apărarea si întărirea păcii în lume. (Aplauze). Sîntem convinși că în felul acesta ne îndeplinim o înaltă îndatorire nu numai față de poporul român, de patria noastră socalistă, ci si față de clasa muncitoare internațională, față de frontul antiimperialist mondial, față de popoarele iubitoare de pace de pretutindeni. (Aplauze).
Tovarăși,Vizita pe care am făcut-o în cursul acestor două zile în regiunea dumneavoastră, întîlnirile pe care le-am avut cu populația, n--au lăsat impresii și amintiri de -'eșters. Este o practică curentă a partidului nostru să se sfătuiască cu oamenii muncii în legătură cu cele mai importante probleme ale politicii interne și externe. Aceasta dă garanția că hotărîrile și măsurile adoptate de partid, și guvern corespund tot mai bine condițiilor •oncT,ete ale țării noastre, cerințelor dezvoltării sociale, năzuințelor întregului popor. In același timp aceasta este o expresie a lărgirii conțin 'e aj' democrației noastre socialiste. Po-j porul urmează și înfăptuiește neâ-g bătut linia partidului pentru că el| participă activ Ia elaborarea a-xs-» tei linii, considerînd-o drept pro-J pria sa linie. In aceasta constă tă-» ria și forța de neînvins a partidu-l lui nostru. (Aplauze). Trebuie lăr-! gite și dezvoltate în continuare Ie-1 gâturile organelor și organizațiilor, de partid cu oamenii muncii. Ele| trebuie să se consfătuiască cu ac-, tivul de partid, cu comuniștii, | cu toți cei ce muncesc a-1 supra tuturor problemelor mai» importante legate de înfăptui-1 rea politicii de construcție a j socialismului. Dacă vom acționa în-| totdeauna strîns uniți, împreună cu | întregul popor. (Aplauze) puteți fii siguri tovarăși că nu va exista nicil o piedică, nici o greutate pe care* să nu o putem învinge.Aș dori în încheiere să urez Co-« mitetului regional, sfatului popular,| comuniștilor, activului de partid, | tuturor oamenilor muncii, succese* și mai mari în activitatea lor; săj obțineți nu numai realizarea sar-l cinilor ce vă revin în cadrul pla-g nului cincinal, dar să le și depă-l șiți. Avem convingerea că organi-| zația de partid, clasa muncitoare,* oamenii muncii din regiunea Plo-J iești au această capacitate. Vă do-, rim succes deplin în această mun-| că nobilă. (Aplauze, urale). IRidic acest pahar în sănătatea co-1 muniștilor, a întregului activ de | partid si de stat din regiune, a* comitetului regional, a biroului re-1 gional, a primului secretar, în să-1 nătatea oamenilor muncii din re-1 giunea Ploiești, pentru noi succese I în activitatea dv. a tuturor —* (Urale puternice, prelungite). |

Acte agresive 
împotriva LaosuluiSAM NEUA 13 (Agerpres). — Postul de radio Patet Lao a anunțat că Fumi Vongvicit, secretar general al Comitetului Central al Partidului Neo-Lao-Haksat, a adresat o telegramă copreședinților Conferinței de la Geneva din 1961- 1962 cu privire la Laos, atrăgîn- du-le atenția asupra noilor acte a- gresive comise de americani prin bombardarea regiunilor eliberate laoțiene.De la introducerea bombardierelor strategice grele de tipul „B-52"

Vizita tovarășului
Ion Cosma la LondraLONDRA 13. — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite: Președintele Comitetului Executiv al Sfatului popular al orașului București, Ion Cosma, care se află în Marea Britanie la invitația președintelui Consiliului municipal al londrei, a vizitat Școala medie de orientare tehnică „Beaufort". In bibliotecă, elevii școlii au organizat un stand de broșuri și albume despre România.Oaspetele român a vizitat, de a- semenea, un complex de locuințe moderne, construit și administrat de Consiliul municipal, Sediul central al brigăzii de pompieri din Londra și cunoscutul centru național de recreație „Crystal Palace" din Londra și a avut o convorbire cu lordul primar al districtului central Westminster.

în Tailanda, în aprilie 1967, se spune în telegramă, agresorii a- mericani și-au intensificat tot mai mult bombardamentele asupra regiunilor populate laoțiene aflate sub controlul trupelor Neo-Lao- Haksat, cum. ar fi Kham Mouane, Savannaket, Saravane și Attopeu. Numai între 2 șl 25 aprilie, avioanele „B-52" au efectuat 36 de bombardamente, uneori cite patru într-o zi, ucigînd numeroși civili și provocînd însemnate pagube materiale.Aceste acte, se subliniază în telegramă, fac parte dintr-un plan vi- zînd intensificarea și extinderea războiului de agresiune asupra Laosului. Fumi Vongvicit a cerut copreședinților Conferinței de la Geneva să ia măsuri pentru a determina Statele Unite să respecte si să aplice cu strictețe prevederile acordului din 1962 cu privire la Laos.

KESaQȚLA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani str.

RABAT 13 (Agerpres). — La Rabat s-a anunțat vineri seara o remaniere guvernamentală a cabinetului marocan. Remanierea, de mici proporții, nu afectează deeît trei miniștri, care și-au schimbat între ei portofoliile: Abdelhadi Boutaleb, fost ministru al justiției, a primit portofoliul educației, naționale, iar în locul său a fost numit Aii Ben- jelloun, în timp ce fostul miniștrii al educației. Mohamed Benhima, a devenit ministru al lucrărilor publice.Noile schimbări nu par a avea vreo ' semnificație politică, remarcă observatorii de presă. Doar numirea unui nou ministru al educației naționale ar putea avea oarecari repercusiuni, relevă corespondentul în sensul intensifica ■ al învăță- Mohameți
■ y

agenției France Presse, că acesta va continua și procesul de arabizare mîntului, întrerupt de Benhîma.
Conferinta de presă a ministrului 
de externe al SuedieiSOFIA 13 (Agerpres). — In cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc la Sofia, Torsten Nilsson, ministrul afacerilor externe al Suediei care a făcut o vizită în R. P. Bulgaria, a declarat că Suedia sprijină ideea creării de zone demilitarizate în Europa, cu condiția ca un acord în acest sens să fie semnat de cit mai multe state, atît din nordul, cit și din centrul Europei, și în măsura posibilităților și din sudul continentului. Nilsson a declarat că problema vietnameză poate fi rezolvată în

primul rînd prin încetarea bombardamentelor asupra Vietnamului de nord, prin dezescaladarea războiului și prin recunoașterea, ■ ca parte cu drepturi egale la eventuale tratative, a Frontului- Național de Eliberare a Vietnamului de sud. Ministrul suedez â subliniat în continuare importanța întăririi colaborării țărilor rWici, în primul rînd în domeniul tehnicii și industriei.Sîmbătă dimineața, Torsten Nilsson și-a încheiat vizita în R. P. Bulgaria, plecînd spre patrie. v-
Ciocniri violente în orașul Jackson,Incidentele dintre studenții de culoare de la Colegiul din orașul Jackson (statul Mississippi) și polițiști continuă. Peste 2 000 de studenți au participat joi la noi demonstrații de protest în sprijinul drepturilor civile, baricadat clădirea ripostat împotriva lițiștilor Poliția ame de foc și a ucis pe tînărul de

Manifestanții au colegiului și au intervenției po- făcut uz de ar-
ACTIVITATEA C. I. AAgenția Centrală de Investigații a S.U.A. desfășoară o ofensivă a- sUpra independenței țărilor africane, se arată într-un articol publicat în ultimul număr al revistei „West Africa", care apare la Londra. După cum se subliniază în articol, C.I.A. apare în rolul de principal organizator al loviturilor militare din Africa, care au dus la înlăturarea guvernelor alese de popoare. In continuare, se relevă că activitatea C.I.A. în Africa urmărește menținerea uriașelor resurse minerale și naturale ale continentului negru în mîinile firmelor străine, în timp cesînt lipsiți de posibilitatea produce mărfurile necesare bligați să le cumpere din și din alte țări occidentale.Politica americană în Africa urmărește să permanentizeze exploa-

africanii de a si o- S.U.A.
Gatastrofă aeriană 
în Turcia

Două avioane cu reacție de 
tip „F-100", aparținînd torțe
lor. aeriene ale Turciei, s-au 
ciocnit în cursul zborului, pră- 
bușindu-se în apropierea loca
lității Eskișehir. Piloții și-au 
pierdut viața.

Republicii

culoare Benjamin Brown. Alți trei studenți au fost grav răniți. Au lost operate numeroase arestări. Guvernatorul statului Mississippi. Paul Johnson, a ordonat comandantului poliției să trimită de urgență la fața locului noi întăriri. Pe străzile orașului Jackson circulă zi și noapte mașini blindate însoțite de polițiști înarmați.
IN AFRICAtarea și asuprirea populației băștinașe din Africa de Sud-Vest, Angola, Mozambic și Rhodesia. Cercurile conducătoare conchide de dolari financiar colonialenentul african.

din S.U.A., articolul, alocă milioane pentru a acorda ajutor și militar regimurilor și rasiste de pe conti-

EXPLOZIA UNEI 
BOMBE ÎN CIPRU kIn noaptea de vineri spre sîmbătă, asupra reședinței din Limassol a lui Kyriakos Hristu, membru al Biroului Politic al Partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru a fost aruncată o urma exploziei, fiul fost rănit, iar casa • numeroase avarii.
(A.K.E.L.), bombă. Inacestuia aa suferit trecută, în urma u-Săptămînanei explozii asemănătoare, a fost rănită soția secretarului Federației muncii din Cipru.

Jack Ruby a fost complicele lui Lee H. Oswald
După luni de inves

tigații pentru a găsi 
date privind existența 
unui complot în vede
rea asasinării fostului 
președinte Kennedy, 
procurorul districtual 
Jim Garrison a reușit 
să stabilească că în 
agenda lui Lee Harvey 
Oswald, a existat îm

ACCIDENTELE

mărul de telefon al 
lui Jack Ruby, mort 
de cancer în luna ia
nuarie anul acesta. Du
pă cum se știe, Ruby, 
l-a asasinat pe Os
wald, fără o cauză a- 
parentă, la două zile 
după . moartea preșe
dintelui Kennedy. Co
misia Warren, însărci
nată cu anchetarea îm-

prejurărilor in care a 
murit John Kennedy, 
a stabilit că Ruby și 
Oswald nu se 
leau. Garrison 
monstrat însă 
riul, declarînd 
descifrat codul 

se servea
notarea numerelor 
telefon.

re 
în 
de

cunoș- 
a de- 

contra- 
că d 

de ca- 
Oswald

RUTIERE DIN FRANȚA
PARIS 13 (Agerpres). — Numărul crescînd de accidente rutiere din 

Franța a determinat autoritățile să ia măsuri drastice de prevenire și 
sancționare a contraveniențiilor. Un număr suplimentar de 32 000 de po
lițiști și agenți speciali intră în acțiune în zilele de sărbătoare, iar „tri
bunale" speciale, dispuse de-a lungul șoselelor, vor putea suspenda per
misele conducătorilor de automobile și motociclete, pe baza unei „jude
căți" sumare. De la începutul acestui an au fost înregistrate peste 4 000 
de accidente mortale și, spun autoritățile, dacă acest ritm va continua, 
pînă la sfîrșitul anului numărul morților se va ridica la aproximativ 
15 000. Tiparul : I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369 ,-v


