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Delegația României la sesiunea
Star cinară a Adunării 6enerale a O.N.U.

Delegația Republicii Socialiste România la sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U., consacrată examinării situației din O- rientul Apropiat, va fi condusă de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii „Socialiște România. Din delegație face parte și' Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România.
Delegația #ste însoțită' de consilieri si eSfperți. (Agerpres)

A
VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID $1 DE 

ÎN REGIUNEA BRAȘOV t

IERI, IN CEA DE-A TREIA ZI A VIZITEI 1N REGIUNEA BRAȘOV, 
TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU, ION GHEORGHE MAURER, EMIL 
BODNĂRAȘ, ilie verdeț, leonte răutu, JANOS FAZEKAȘ, CON
STANTIN PÎRVULESCU ȘI ION POPESCU-PLȚLRI, AU FOST OASPEȚII 
SIBIULUI, UNDE AU VIZITAT ORAȘUL, BIBLIOTECA „ASTRA" ȘI MU
ZEUL BRUKENTHAL; DUPĂ O INTILNIRE CU INTELECTUALII DIN 
ACEST ORAȘ A AVUT LOC UN MITING. OASPEȚII AU POPOSIT APOI 
IN COMUNA AVRIG, ORAȘELE FĂGĂRAȘ ȘI VICTORIA, PRECUM ȘI 
LA COMBINATUL CHIMIC BOI ACEASTĂ LOCALITATE.

DUPĂ-AMIAZĂ, CONDUCĂTORII DE PARTID ȘI DE STAT S-AU IN- 
TÎLNIT CU ACTIVUL DE PARTID DIN REGIUNEA BRAȘOV.

J In continuarea vizitei în regiu
nea Brașov, conducătorii de partid 
și de stat au fast oaspeții Sighi- 
șoarei.Primul popas se face la Comple
xul de faianță și sticlă, cea mai importantă unitate industrială a o- rasului Sighișoara. Aici, conducătorii de partid și de stat sînt întâmpinați cu urale și flori de . muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Este prezent tov. Alexandru Sen- 
covici, ministrul industriei ușoare. 
Șe vizitează secțiile complexului. Oaspeții se; interesează îndeaproape de activitatea desfășurată de colectivul întreprinderii pentru ridicarea eficientei economice a producției, de variatele probleme, pe care- le ridică activitatea productivă. Din explicațiile directorului’ întreprinderii, inginerul Vasile Pupăză, se desprinde faptul că, în cei 9 ani căre s-au scurs de la darea în exploatare a primei unități din cadrul acestui complex, întreprinderea a înregistrat rezultate deosebite, producția cunoscând o dinamică continuu ascendentă.Conducătorii întreprinderii arată \ că încă din acest an aici vor începe importante lucrări de investiții, care vor spori capacitatea fabricii de faianță de la 5 000 tone cit este în prezent la 8 000 tone.In încheierea vizitei, conducătorii de partid și de stat au urat colectivului Complexului de faianță și sticlă noi succese în activitatea de viitor.întreaga Sighișoara a ieșit în întâmpinarea conducătorilor de partid și de stat, străzile pitorești sînt neîncăpătoare, la balcoane și la ferestre s-au pus steaguri, flori.Cetate veche, întemeiată la 1198, important centru economic al Evului de mijloc, Sighișoara a întreținut legături permanente cu Moldova $i Țara Românească. Cursul is
toriei acestui oraș este evocat se

Vlăstare noi 
ale industrializării socialistePe sub o poartă de lemn împodobită sărbătorește, conducătorii de partid și de stat ajung în comuna Bratei, pe meleagurile raionului Mediaș. 43 de întreprinderi industriale, puternice unități agricole socialiste cu tarlale ce se întind pe 87 760 ha, cu producții mereu sporite înscriu aceste locuri pe coordonatele economiei noastre naționale în plin avînt. Mii de țărani cooperatori întîmpină pe oaspeți la hotarul raionului, cu flori, crengi de brad, steaguri tricolore și roșii. In entuziastele urări de bun venit, formații corale și fanfare sătești interpretează cintece închinate patriei și partidului.Coloana, de mașini se îndreaptă spre orașul Mediaș, străvechea așezare; cu . șapte secole de existență. Un frumos arc de triumf străjuieș

col de secol, prin exponatele muzeului organizat în cel mai reprezentativ monument, turnul cu ceas, construit în secolele XIII și XIV. Aici, conducătorii de partid și de stat primesc explicații amănunțite de la; directorul muzeului, prof. 
Alecu Hobai, secretarul Comitetului raional de cultură și artă.De la nivelul superior al turnului unde se află mecanismul celebrului ceas, oaspeții admiră frumoasa priveliște panoramică a Sighi- șoarei, apoi scriu în cartea de o- noare a muzeului cuvinte de caldă apreciere pentru valoarea istorică și de artă a acestui așezământ.In piața centrală a orașului are loc apoi un impresionant miting deschis de primul secretar ăl comitetului orășenesc de partid, Va
ier Giurgiu. r. ■Relevîtid succesele obținute de oamenii muncii din orașul și raionul Sighișoara, în traducerea în viață a hotărârilor celui de-al IX- lea Congres, el a spus că toate a- ceștea sîht o expresie a politicii înțelepte a partidului de industrializare a țării, de dezvoltare armonioasă a tuturor ramurilor economiei noastre. Au luat apoi cuvîntul 
Matei Iulian în numele muncitorilor de la Complexul de faianță și sticlă Sighișoara, Schmidt Ioan, președintele cooperativei agricole de producție din Saroș, prof. Pom- 
piiiu Popescu, de la Liceul nr. 1, care, aducînd salutul muncitorilor, țăranilor și cadrelor didactice din Sighișoara, au asigurat pe conducătorii de partid și de stat că își vor înzeci eforturile pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului.In aplauzele miilor de sighișoreni, a luat apoi cuvîntul tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu.In încheierea mitingului, un grup de cetățeni ai Sighișoarei în costumele vechi ale breslelor oferă înalților oaspeți daruri simbolice în ariiintirea acestui popas de neuitat.

te intrarea urbei. Aici au venit să-t salute pe conducătorii de partid și de stat un mare număr de locuitori ai orașului.La Turnul Aurarilor, unul din cele 21 de „catarge" de piatră ale burgului de odinioară, străjerii a- flați pe. parapet anunță prin sunet de trompetă sosirea oaspeților. Porțile turnului, încadrate de hale bardieri, se deschid. In semn d= profundă prețuire și ospitalitate; un „Burgmeister" oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, după datină, macheta vechil cetăți.Cei peste 18 000 de oameni adunați în Piața Republicii întâmpină cu nesfîrșite urale pe oaspeții venit! să participe la mitingul ce are loc aici.Ih cuvîntul său, primul secretar al comitetului orășenesc de partid 

Mediaș, Dumitru Tolciu, a exprimat în numele locuitorilor orașului bucuria de a avea ca oaspeți dragi pe conducătorii-de partid și de stat. . Infațișînd noile realizări ale Mediașului, vorbitorul a dat glas ho* tărîrii oamenilor muncii de a munci cu însuflețire pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R.întâmpinat cu vii aplauze, ia cuvântul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Adresînd tuturor locuitorilor o- rașului -Mediaș un salut căldbros, vorbitorul a spus : Anul acesta Mediașul împlinește o vîrstă respectabilă : 700 de ani, șapte secole în care locuitorii de pe aceste meleaguri, romani, germani, maghiari, au muncit și luptat împreună, au făurit bunurile -materiale și spirituale din această parte a țări'. Tot ceea ce s-a înfăptuit - în această perioadă îndelungată este rodul muncii înfrățite a populației, fără deosebire de naționalitate. Nu puține sînt luptele pe care locuitorii de aici au trebuit să le dea împreună împotriva asupritorilor, dar întotdeauna cînd au acționat uniți au reușit să obțină victorii. Așa a fost de-a lungul veacurilor, așa a fost și în timpul regimului bur- ghezo-moșieresc, cînd clasa muncitoare. în frunte cu partidul Comunist au condus lupta tuturor oarne- niloc.rriun^i;. pentsu, p.vtaț^ mai bună, pentru dreptate sociala.-"pentru . independența și suveranitatea patriei noastre.Vizitînd orașul dv. în acest al 700-lea an de existență, doresc să vă transmit calde felicitări din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri și să vă anunț totodată că am hotărît, cei care ne aflăm aici și considerăm că întreaga conducere de partid și de stat va ti de acord, să decorăm orașul dv. cu Ordinul Steaua Republicii clasa întâi.Orașul Mediaș — a spus vorbitorul, este o veche așezare muncitorească și unul din marile centre muncitorești ale țării. In anii socialismului industria,a cunoscut aici o dezvoltare puternică. Producția întreprinderilor din oraș are o pondere însemnată în producția globală a regiunii Brașov și prin aceasta în avuția generală a patriei noastre socialiste. Aveți rezultate bune în activitatea dv. care vorbesc despre priceperea clasei muncitoare, a inginerilor si tehnicienilor pentru a produce mai bine, mai ieftin, pentru a da patriei noastre produse de înaltă calitate, destinate atît nevoilor economiei noastre naționale, cit și exportului. Rezultatele bune de pînă acum obligă pe toți muncitorii, inginerii și tehnicienii, conducerile întreprinderilor, organizațiile de partid să muncească și mai bine, să perfecționeze continuu întreaga activitate, pentru a da produse mai multe și de mai bună calitate, pentru a folosi mai eficient mijloacele materiale pe care le aveți la îndemână, pentru a utiliza mai intens marile rezerve existente în uzine si întreprinderi.Avem încă mari posibilități pentru creșterea productivității muncii, pentru .reducerea prețului, de. cost șl, pe această bază, pentru creșterea beneficiilor. Dumneavoastră știți prea bine că, cu cât fiecare întreprindere va produce mai, ieftin, mai. mult si va da mat multe beneficii, cu atît vom avea mai. multe mijloace financiare și materiale pentru dezvoltarea economiei naționale si creșterea nivelului de Viață a între* . gului popor.

In continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la preocupările partidului și guvernului de ridicare continuă a nivelului de trai al poporului, la efectele măsurilor pentru mărirea pensiilor și aplicarea noului sistem de pensionare, reducerea. prețurilor . la câteva sute de produse industriale,, precum și la măsurile ce se pregătesc pentru a ridica, începând de la 1 august, salariile mici la un minim de 700 lei. Posibilitatea de a lua această măsură încă în acest an — a spus vorbitorul — se datorește rezultatelor bune obținute în creșterea producției industriale, a productivității muncii, îndeplinirii și. depășirii planului.pe 1966, realizării și depășirii sarcinilor de plan pe primele cinci luni din acest an. faptului că în 1966 producția agricolă a fost cu 7 la sută mai mare . decît prevederile planului. Cu eît ne vom preocupa mai mult de perfecționarea și îmbunătățirea continuă a activității economice, vom întări disciplina și ordinea în muncă, vom crește productivitatea muncii, vom economisi materialele, materiile prime și vom obține a cantitate tot mai mare de produse cu ‘mijloacele pe care le avem, cu atît se va mări avuția națională, vor spori posibilitățile pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai al celor ce muncesc. Aceasta este singur.- cal® pefl- 
tru a ’asigură’ BunSSta.Pt fericirea Clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualilor; a întregului nos* tru popor.Vorbitorul a arătat că întreprinderilor din Mediaș le revin sarcini însemnate în îndeplinirea programului trasat de Congresul al IX-lea al-partidului. In următorii ani trebuie să se realizeze investiții de peste 400 milioane lei pentru industrie și unități social-culturale din oraș. înfăptuirea acestui volum de investiții cere o preocupare deosebită din partea conducerilor de întreprinderi, a tuturor oamenilor muncii, a comitetului orășenesc de partid pentru folosirea chibzuită a mijloacelor financiare și materiale, pentru a se obține o eficacitate maximă ,și a asigura; darea la timp în producție a noilor capacități, sporind astfel producția corespunzător sarcinilor de plan. Dacă veți lucra bine, nu avem nimic împotrivă îsă depășiți aceste sarcini. Noi avem încredere că muncitorii, toți , salariații din Mediaș, ca de altfel întreaga noastră clasă muncitoare, nu-și vor prec j- peți eforturile pentru a îndeplini în bune condiții șarcinile pe care le au, fiind convinși că Mediașul nu va fi printre centrele muncitorești din urmă ale regiunii Brașov, ci șe va afla printre primele. Vă dorim din toată inima să vă numărați nu numai printre fruntașii regiunii, ci și ai țării. Dacă veți fi primii, pe lîngă decorația . amintită veți primi fără îndoială aprecierile cuvenite. Noi sîntem . convinși, că Mediașul va obține rezultate bune în întrecerea . cu alte centre muncitorești. ,Rezultatele pe.care.le avem în înfăptuirea programului de dezvoltare a economiei, științei și culturii — a spus vorbitorul —: ne. îndreptățesc să vorbim cu mândrie de ele. dar noi, comuniștii,- știm că mai. avem multe de făcut pentru a lichida înapoierea pe care ne-au lăsat-o burghezia și moșierimea. pentru a asigura ridicarea, patriei noastre în rîndul țărilor avansate. De aceea, nu precupețim nici uri efort pentru a mobiliza toate forțele poporului; pentru a merge continuu înaințe și criticăm multe din’ nea- jurisurile noastre. Deși rezultatele 

obținute ne-ar face poate să trecem peste unele ; neajunsuri, n-am. proceda ..just .dacă nu am .vedea că, eu toate aceste succese, în munca noastră mai dăinuie lipsuri. Considerăm că în acest fel procedăm , bine, pentru că, dacă ne-am automulțumi și am în. chide ochii asupra neajunsurilor, am dăuna mersului nostru înainte. Noi, comuniștii, sîntem hotărîți să, facem totul pentru a asigura progresul necontenit al patriei.; pentru a crea condițiile necesare ca să putem, spune că am încheiat procesul deștul de lung al făuririi depline a socialismului și că avem posibilitatea să.pășim la înfăptuirea societății, comuniste.Cuvântarea secretarului general al Comitetului Central al partidului a fost subliniată de aplauze îndelungi și puternice, de urale.Aclamațiile nu mai contenesc. In ele își află mărturia dragostea celor prezenti fată de partid ■ și guvern.Vizitai continuă. In , numeroase puncte ale orașului au fost; 'Organizate originale expoziții, care-.ilustrează, o parte din activitatea, industrială locală. Bătrînul muncitor loan BordOti de la fabrica „Vitro- ' metan" se apropie de oaspeți și, din partea muncitorii^ acestei întreprinderi, oferă tovarășului Ni.- colae Ceduseseu o vază măiestrit încrustată:O călduroasă primire face Conducătorilor de partid și de stat populația din Copșa Mică, centru al industriei chimice. Răspunzînd saluturilor adresate de mulțime, tovarășul Nicolae Ceaușescu urează localnicilor noi succese în muncă, fericire si sănătate.In apropiere de comuna Șeica Mică, se află o stupină unde oaspeții sînt invitați să guste faguri de miere și să bea apă rece de izvor.In dreptul comunelor Ceriade șl Broșteni, zeci de dansatori se prind în frumoasele jocuri de pe Tîrnave.Se profilează în stînga ' șoselei siluetele .Complexului de industrializare a lemnului — Blaj, tînăr vlăstar, al industrializării socialiste. Aici, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de Ion Rîmbu, adjunct al ministrului economiei forestiere, de conducătorii și muncitorii întreprinderii. Directorul complexului, ing. Aurel Popa, prezintă oaspeților aspecte din activitatea întreprinderii, în care anual 220 000 m c de masă lemnoasă devin, printr-o neîntreruptă metamorfoză, placaje, panel, plăci fibrolem- noase, binale, mobilă. Conducătorii de partid și de stat sînt invitați să viziteze expoziția din incinta complexului. Grafice și panouri oglindesc dinamica ascendentă a producției, care se dezvoltă ' într-un ritm mediu anual de 15,8 Ia sută. Oaspeții se opresc cu interes în dreptul exponatelor prezentate de cele cinci fabrici ale complexului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită pe muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii, care au îndeplinit și depășit sarcinile de producție pe primele cinci luni ale a- nului la toți indicatorii, recoman- dîndu-le, totodată, să se preocupe mai stăruitor de organizarea științifică a muncii în vederea ridicării în continuare a eficientei economice a întreprinderii.Intr-o atmosferă de însuflețire, conducătorii de partid șt ■ de stat își iau rămas bun de la constructorii de mobilă, urîndu-le noi și importante succese.
(Continuare în pag. a 2-a) .
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2 STEAGUL ROȘU

Vizita conducătorilor de partid
(Brtaare din pag. 1)

Pe CîmpiaDrumul spre Blaj urcă pe" sub ghirlande de brad și de flori, pe sub drapele roșii și tricolore, în o- vațiile și aclamațiile mulțimii.Blajul e Încărcat de vestigii ale trecutului, amintind la tot pașul de mari figuri ale istoriei și culturii noastre. Aici a luat ființă la 1754 cea mai veche școală românească din țara noastră; Școala Ardeleană e și ea strîns legată de Blaj împreună cu marii ei cărturari — Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu. Aici se află stejarul lui Avram Iancu, precum și teiul sub care a poposit Mihail Eminescu exclamînd plin de entuziasm : „Te salut, mică Romă". Dar momentul prin care Blajul a pătruns adînc și definitiv în conștiința poporului român este anul revoluționar 1848. Loc de întâlnire a țăranilor iobagi din întreaga Transilvanie, Blajul a devenit un simbol al luptei pentru drepturile sociale și naționale ale românilor. Pe cîmpia denumită de atunci Cîmpia Libertății se adunaseră peste 40 000 de țărani din toate părțile Transilvaniei. Adunarea de la Blaj a înscris în programul revoluției de Ia 1848 importante reforme bur- ghezo-democratice, ca desființarea imediată a iobăgiei, egalitatea în drepturi a românilor cu naționalitățile conlocuitoare din Transilvania, școli cu limba de predare română etc. Masele adunate la Blaj și-au manifestat dorința unirii cu Țara Românească și Moldova....Acum, ca și atunci în '48, Cîm
pia Libertății freamătă de oameni. Reconstituită fidel, după stampele vremii, adunarea e așezată în cete

Muncind pentru întărirea și înflorirea 
necontenită a patriei noastre, ne facem datoria 

față de înaintași, față de prezent 
și de generațiile viitoare

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară 

de pe Cîmpia Libertății de la BlajDragi tovarăși, cetățeni ai Blajului,Dați-mi voie să încep prin a vă adresa cel mai cald salut din' partea Comitetului Central al Partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România.Adunarea dumneavoastră și e- vocarea momentului revoluționar din 1848 este un prilej minunat de a reaminti lupta dusă de poporul român împotriva asupririi sociale și naționale, lupta dusă de oamenii luminați ai poporului nostru pentru neatîrnare, pentru formarea națiunii și a statului național român.Trecutul poporului nostru este plin de exemple minunate de jertfire de sine a celor mai buni fii ai săi, pentru apărarea intereselor celor mulți. Unul din aceste momente este și 1848. In condițiile avîntului revoluționar din Europa pentru zdrobirea orinduirii feudale, s-a ridicat și poporul român, care urmărea împlinirea aspirațiilor sale de dreptate socială și de libertate națională. In această luptă, mulți dintre cei mai buni fii ai poporului și-au dat viața. Este drept că năzuințele pentru care s-au jertfit nu s-au realizat atunci, și nu pentru că poporul nu a fost hotărît să lupte susținut, dar pentru că condițiile istorice și sociale nu erau încă prielnice înfăptuirii acestor năzuințe. Pentru totdeauna vor rămîne în istoria poporului român, în inima lui, cei care pe Cîmpia Libertății ca și în alte locuri s-au ridicat la luptă pentru cauza și înfăptuirea aspirațiilor side.In Transilvania, în fruntea luptei

Libertățiidispuse ca razele soarelui. Moți îmbrăcați în straiele lor specifice, țărani din părțile Hunedoarei și ale Sibiului, de pe Tîrnave și de pe Mureș, au sosit aici întocmai ca în acea memorabilă primăvară a anului 1848 și întocmai ca atunci se află printre ei țărani maghiari , și sași.In urglele și aclamațiile mulțimii, conducătorii de partid și de stat se opresc pentru un moment de reculegere în fața obeliscului ridicat în amintirea luptei revoluționare a poporului nostru de la 1848. Apoi întreaga adunare retrăiește înălțătoarele momente de acum 119 ani. Un cor uriaș, acompaniat de fanfare, intonează „Marșul lui Iancu". Buciumașii aflați pe dealurile din jur dau semnalul de deschidere a adunării.In tăcerea care domnește deasupra Cîmpiei Libertății răsună e- moționant cuvintele lui Simion Bărnuțiu.De-a lungul întregii evocări, marea adunare cunoaște clipe de înalt entuziasm și de adîncă emoție, care culminează cu jurămîntul final: „Jur că voi duce totdeauna națiunea noastră română pe calea dreaptă și leguită, și o voi apăra cu toate puterile în contra oricărui atac și asupriri, nu voi lucra niciodată în contra drepturilor și a intereselor națiunii române și voi ținea și voi apăra legea și graiul român, precum și dreptatea, egalitatea șl frățietatea. Pe aceste principii voi respecta toate naționalitățile ardelene poftind egala respectare de la dînsele, nu voi încerca să asupresc pe nimenea dar 

revoluționare se găseau Simion Bărnuțiu, Timotei Cipariu, Papiu Ilarian, loan Buteanu, Avram Iancu, Gheorghe Barițiu, Aron Pumnul, Șaguna și atîția alții. Aici, pe această câmpie au venit din Moldova spre a-și spune cuvîntul pentru unitatea națională Vasile Aleesandri, Al. I. Cuza, Alecu Russo, George Sion, Costache Negri; din Țara Românească — A- xente Sever, Aron Florian, Ion Maiorescu și mulți alții. întâlnirea de acum 119 ani pe această cîmpie a constituit simbolul hotărîrli poporului român de a înfăptui unitatea națională, de a-și crea condiții pentru o viață demnă, liberă, de a fi stăpîn la el acasă.Sămînța aruncată aici, pe Cîmpia Libertății, a dat roade, în 1859, cînd s-a înfăptuit unirea Țării Românești și Moldovei, punîndu-se bazele statului național român. Ea a dat roade în 1877, cînd armatele române, cu sprijinul multor luptători din Transilvania, au luptat pentru cucerirea independenței statului național român și au înscris, alături de armatele ruse, de voluntarii bulgari, pagini glorioase de vitejie, arătînd ce este în stare un popor care luptă pentru neatîrnare, pentru apărarea intereselor lui vitale.Și am putea spune că această sămînță a rodit tot mai bogat, rezultatele ei întruchipîndu-se în făurirea statului național unitar român în 1918.Iată de ce întregul nostru popor, generațiile de astăzi evocă cu emoție lupta înaintașilor, datorită căreia noi putem astăzi, stăpîni pe soarta noastră, să ne făurim o viață liberă, fericită, independentă. 

nici nu voi suferi să ne asuprească nimenea. Voi conlucra după putință la desființarea iobăgiei, la e- manciparea industriei și a comerțului, la păzirea dreptății, la înaintarea binelui, umanității, al na
țiunii române și al patriei noastre".Văzduhul răsună de dangătul tuturor clopotelor din ținutul Blajului. Ga un curcubeu se ridică pe cer dungi late în culorile roșu, galben și albastru, învăluind Cîmpia Libertății în faldurile drapelului țării, în vreme ce corul intonează „Trei Culori".In această atmosferă de înalt patriotism, în care sentimentul de a- dînc respect față de tradițiile revoluționare ale poporului se contopește eu dragostea fierbinte față de conducerea de partid și de stat a României socialiste are loc mitingul de pe Cîmpia Libertății.In numele oamenilor muncii din raionul Mediaș, oaspeții sînt salutați de tov. Costin Felegean, prim- secretur al comitetului raional de partid, care prezintă în cuvinte sugestive noua înfățișare a orașelor și satelor de pe aceste meleaguri. 
Nicolae Badea, muncitor la complexul de industrializare a lemnului, prof. Laurian Raica, directorul liceului ,Jacob Mureșanu" din Blaj, 
Ion Rișca, președintele cooperativei agricole de producție Moșna, exprimă în cuvintele lor dragostea și prețuirea de care se bucură politica înțeleaptă a partidului în rîn- durile muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din raion și asigură pe conducătorii de partid și de stat că vor îndeplini cu hotărîre sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R.In entuziasmul și însuflețirea generală, ia cuvîntul tovarășul Ni
colae Ceaușescu.

înaintașii noștri nu uitau că pe meleagurile acestea, alături de români locuiesc maghiari, germani, alte naționalități și au înțeles că libertatea lor este strîns legată de libertatea tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, că numai înfrățiți și luptînd cot la cot pentru scuturarea jugului feudal al asupririi grofilor, moșierilor, cît și a asupririi străine vor putea să-și făurească o viață îmbelșugată. Cuvintele care au răsunat și aici, pe Cîmpia Libertății, în 1848, ca pretutindeni în țară, despre frăția între români și celelalte naționalități au dat, de a- semenea, roade. E drept, clasele stăpînitoare și după aceea, ca și înainte de 1848, au continuat să apeleze la arma învrăjbirii națio, nale, pentru că numai dezbinîn- du-i pe muncitori, țărani, intelectuali, pe motivul deosebirilor naționale, au putut să-i asuprească și pe unii și pe alții.Rolul de a conduce mai departe lupta revoluționară au trebuit să și-1 asume clasa muncitoare, mișcarea muncitorească, Partidul Comunist Român care de la înființare a înscris pe steagul său : desființarea robiei sociale și a inegalității naționale, înfrățirea oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, arătînd că poporul muncitor are un singur dușman — clasele exploatatoare, că o dată cu lichidarea claselor exploatatoare va fi înlăturată pentru totdeauna și asuprirea națională.Este meritul istoric al clasei noastre muncitoare, al partidului ei de avangardă, Partidul Comunist Român, că o dată răsturnată 

dictatura fascistă, au trecut la înfăptuirea revoluției populare, la înlăturarea de la cîrma țării și lichidarea claselor exploatatoare, la făurirea noii orînduiri, în care întreaga putere se află în mîna oamenilor muncii de la orașe și sate, fără deosebire de naționalitate. Această unitate frățească a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii este temelia de granit a societății noastre socialiste, ea reprezintă garanția că vom obține victoria în munca noastră pentru desăvârșirea construcției socialiste și crearea condițiilor de făurire a societății comuniste în România.In patria noastră a fost lichidată pentru totdeauna inegalitatea națională; oamenii muncii români, maghiari, germani, care de-a lungul veacurilor au muncit și luptat împreună, sînt astăzi mai strîns uniți ca oricînd și înfăptuiesc neabătut politica partidului comunist, de construire a socialismului.Iată, tovarăși, că sămînța de la 1848 a dus la crearea unui puternic arbore, care-i unește pe toți cetățenii patriei. Națiunea noastră socialistă se desăvîrșește pe drumul întăririi frăției dintre români, maghiari, germani, deoarece cu toții avem același drum, a- celeași interese, într-o societate în care toți oamenii muncii au drepturi egale, aceleași îndatoriri, aceleași posibilități. Acesta este rezultatul politicii partidului nostru, este cel mai bun omagiu pe oare îl putem aduce celor care au luat parte, acum 119 ani, la marea a- dunare de pe această cîmpie, cît și tuturor luptătorilor revoluționari și progresiști din trecut.Va trebui, tovarăși, ca evocînd aceste momente istorice, să tragem învățăminte, să înțelegem că ele trebuie să ne însuflețească în munca și activitatea noastră. Noi evocăm diferite momente istorice pentru că dorim ca din acestea generația de astăzi, tineretul nostru, să învețe să-și iubească patria, să lupte pentru înfrățirea întregului nostru popor, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, să înțeleagă că trebuie să facă totul pentru progresul continuu al patriei noastre. Numai așa ne vom face datoria față de înaintași și față de prezent. Și ne vom face datoria și față de cei ce vor urma. Să muncim în așa fel încît cei care ne vor urma să poată spune: în alte condiții, comuniștii, întregul popor, au ridicat pe o treaptă superioară ideea națiunii, ideea înfrățirii popoarelor și au făurit o societate care asigură fericirea și bunăstarea tuturor.România a obținut rezultate .nari în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, culturii. Congresul al IX-lea a trasat un program minunat de înflorire a patriei noastre. Avem rezultate bune în primul an și jumătate al cincinalului, în toate domeniile de activitate; avem perspectiva de a înfăptui și depăși directivele Congresului al IX-lea. astfel ca în 1970 patria noastră să fie mai bogată, mai puternică, iar viața întregului nostru popor să fie tot mai bună. Ridicarea continuă a nivelului de viață al poporului este țelul întregii politici a partidului nostru comunist. Sîntem convinși că înfăptuind programul elaborat de Congres, vom parcurge încă o etapă pe calea ridicării României pe treptele cele mai înalte ale progresului și civilizației.In continuare, vorbitorul a spus : Evocăm momentul revoluționar din 1848 în împrejurări internaționale deosebite. Cunoașteți că în Orientul Mijlociu, datorită intrigilor și manevrelor reacțiunii și imperialismului, s-a ajuns la un conflict militar între țările arabe și statui Iz- rael. Aceste evenimente au creat un pericol grav nu numai pentru pacea din această zonă a lumii, dar pentru pacea din întreaga lume. Partidul nostru și guvernul țării s-au ridicat de la început împotriva acestui război, arătînd că orice ciocnire militară între Izrael și țările arabe nu va aduce nimic bun acestor popoare, servind numai intereselor reacțiunii interne din a- ceste țări și forțelor imperialismului, în frunte cu cel american, care 

urmărește să-și mențină și să-și consolideze dominația în țările a- rabe, pentru a-și asigura stăpînirea marilor bogății petrolifere de aici. Evenimentele au confirmat această apreciere și justețea poziției adoptate de România. Acum este necesar să se facă totul pentru a nu se relua ostilitățile militare, să se dea dovadă de înțelepciune, de răbdare, și să Se meargă Ia rezolvarea problemelor litigioase pe calea tratativelor și înțelegerii. Numai în acest fel, atît țările arabe, cît și lzrae- lul, își vor putea asigura condiții mai bune de dezvoltare social-eco- nomică, iar popoarele arabe vor putea realiza aspirațiile lor de unitate națională. Este necesar ca Iz- raelul, care a ocupat teritorii pe calea armelor, să se retragă din aceste teritorii și să caute, împreună cu țările arabe, soluții care să asigure condiții de conviețuire pașnică a tuturor popoarelor din această zonă a lumii. Noi știm că nu este ușor de realizat aceasta, că reacțiunea din aceste țări și reac- țiunea internațională ar dori să mențină în continuare încordarea, pentru că numai astfel ea va putea să-și desfășoare activitatea de învrăjbire, să-i manevreze mai ușor atît pe unii cît și pe alții. Invrăj-, birea popoarelor pentru a Ie puteai- asupri și domina este o veche armă a imperialismului, a claselor exploatatoare în general.Noi, comuniștii, care totdeauna am luptat împotriva asupririi naționale, a politicii claselor dominante de învrăjbire între popoare, ne ridicăm și acum glasul pentru triumful rațiunii și înțelepciunii. Noi știm că niciodată un popor nu-și poate realiza aspirațiile sale naționale, dacă pornește pe calea asupririi altui popor; un asemenea popor nu va fi el însuși niciodată liber.Partidul și guvernul țării, a spus vorbitorul, promovează >eabătut în politica lor externă, colaborarea și prietenia cu toate țările socialiste, fiind conștiente că această prietenie și colaborare au un rol de seamă în lupta pentru pace în întreaga lume. Noi milităm neobosit pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie cu toate statele, indiferent de orîn- duirea lor socială, știind că numai pe această cale se pot găsi soluții problemelor multiple existente în lume și se pot asigura conviețuirea între popoare și pacea. Probleme care își cer rezolvarea există atît între state, cît și înlăuntrul u- nor state. Noi considerăm că problemele dintre state trebuie să-și găsească rezolvarea nu pe calea armelor. Soluționarea problemelor interne, referitoare la orânduirea socială dintr-un stat sau altul, reprezintă sarcina poporului respectiv. Numai el, poporul din țara respectivă, este chemat să hotărască ce orînduire socială să-și formeze. Noi, comuniștii, ne exprimăm totdeauna solidaritatea cu clasa muncitoare de pretutindeni, cu forțele care luptă pentru progresul social și vom continua, să ne-o afirmăm, deoarece această solidaritate este una din cerințele istorice, de care depind victoria păcii și asigurarea colaborării între popoare.Considerăm că activitatea desfășurată de partidul și poporul nostru corespunde pe deplin atît intereselor vitale ale întregului nostru popor, cît și cauzei generale a socialismului și păcii în întreaga lume. De aceea vom continua neabătut să realizăm această politică fiind încredințați că întregul popor va urma neclintit politica partidului și guvernului nostru pe plan internațional.In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Doresc să vă urez dumneavoastră tuturor muncitorilor, țăranilor, intelectualilor prezenți la această adunare, să obțineți succese tot mai mari în activitatea de înfăptuire a sarcinilor ce vă revin din minunatul program elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. Vă doresc tuturor, din toată inima, multă sănătate și multă fericire !,Cuvîntarea a fost însoțită în repetate rînduri de ovații și aplauze îndelungate.Pe Cîmpia Libertății coboară în-
(Continuare în pag. a 3-a)
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și de stat în regiunea Brașov
(Urmare din pag. a 2-a)serarea. Corul și fanfara intonează Hora Unirii și întreaga adunare se transformă într-o uriașă horă în care se prind și conducătorii de partid și de stat.La despărțire, secretarul general

Puternic entuziasm tineresc 
în bătrîna cetate a SibiuluiContinuîndu-și călătoria în regiunea Brașov, tovarășii Nicolae Ceaușescu, cu soția , Ion Gheorghe Maurer, cu soția, Emil Bodnăraș, Ilie Verdeț, cu soția, Leonte Rautu, Janos Fazekaș, Constantin Pîrvu- lescu și Ion Popescu-Puțuri au sosit ■Îmbăta dimineața, cu un tren special, la Sibiu.Vechea capitală a Transilvaniei care a jucat un rol de seamă în istoria țării, a devenit, în condițiile socialismului, un puternic centru industrial și cultural. Datorită investițiilor făcute an de an, au fost lărgite capacitățile de producție existente și s-au creat întreprinderi noi, înzestrate cu mașini și utilaje la nivelul tehnicii mondiale. Sibiul industrial produce utilaje pentru industria chimică, petrolieră, minieră și metalurgică, pentru industria textilă, mașini-unelte, aparate de măsură și control, piese de schimb auto, țesături de lină, tricotaje de lină și mătase, diferite produse alimentare, de artizanat, produse ale industriei poligrafice, mobilă și vestite articole de marochinărie. Ca urmare, valoarea producției globale a crescut în perioada 1948-1967 de aproape 30 de ori în industria metalurgică și constructoare de mașini și de 15 ori în industria textilă și alimentară.Mii de oameni ai muncii, români, germani, maghiari care prin munca lor înfrățită au dat o nouă înfățișare acestui oraș, au venit în în- tîmpinarea înalților oaspeți, mani- festîndu-și dragostea nețărmurită față de Partidul Comunist Român. Peronul gării este dominat de o mare pancartă cu urarea : „Bine ați venit iubiți conducători de partid și de stat în orașul nostruLa coborirea din tren, oaspeții sînt salutați de tovarășii Aurel Cristea, prim-secretar al Comitetului-orășenesc de partid Sibiu, Nicolae Marchian, prim-secretar al comitetului raional de partid, și de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.De la gară, coloana de mașini se îndreaptă către „Orașul de jos“, unde persistă și astăzi vestigiile ce

Comori de cultură 
și simțire româneascăOprîndu-se în fața parcului Astra. * conducătorii partidului și statului sînt aclamați cu însuflețire de mii de cetățeni. Profesorul Gheorghe Popescu invită pe oaspeți să viziteze biblioteca orășenească. Este de 

față președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, tov. Pompiliu Macovei. Păstrătoare a unor prețioase documente de cultură românească, adunate în decursul centenarei sale activități, această bibliotecă și cele mai multe dintre documentele sale sînt legate de nu- ■ mele „Astrei" — Asociația Transilvană pentru Literatura română și Cultura Poporului român — creată în anul 1861 ca rod al luptei și preocupării generației de la 1848 pentru făurirea prin cultură a unității naționale a românilor și ridicarea culturală a maselor. Asociația a promovat o muncă de cercetare științifică și o propagandă cultural- economică, care a cuprins marea majoritate a satelor transilvănene.lntrînd în sălile bibliotecii, conducătorii partidului și statului vizitează expoziția retrospectivă de documente, manuscrise și tipărituri. Reține în primul rînd atenția un document care atestă că, în anul 1544, de sub tiparnițele sibiene — încă de pe atunci vestite — a ieșit 

al Q.G. al P.GJl. strînge mina Ia numeroși participant la marea a- dunare.Marea Cîmpie a Libertății răsună de aclamațiile puternice ale mulțimii, care scandează numele conducătorului destinelor României socialiste, Partidul Comunist Român.

lor trei cetăți construite succesiv în secolele XIII-XV. Ridicat pe locul unei vechi așezări dacice și al unui castru roman — Cedonia — Sibiul, menționat pentru prima dată în documentele secolului al XII-lea, s-a dezvoltat în Evul Mediu ca un oraș de meșteșugari și negustori și, în același timp, ca un puternic centru cultural.Sub zidurile cetății, un grup de trompetiști vestesc apropierea conducătorilor de partid și de stat. La intrare se înalță simbolic o masivă poartă pe frontispiciul căreia strălucește stema veche a orașului. Burgmeisterul Sibiului înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu cheia porții de intrare în cetate. La rîndul său, centumvirul — consulul Sibiului — oferă oaspeților stema orașului și însemnele unor vechi bresle — simbol al iscusinței și hărniciei meșteșugarilor sibieni.In această atmosferă de evocare a îndelungatei istorii Sibiene, președintele Sfatului popular al orașului, tov. Constantin Buzdifghină, dă citire documentelor prin care Comitetul executiv al Sfatului popular orășenesc conferă tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer titlul de cetățeni de onoare ai orașului Sibiu, ca o mărturie a îhaltei prețuiri a activității neobosite desfășurate în fruntea partidului și guvernului, pentru înflorirea continuă a patriei și fericirea poporului român....Porțile cetății se deschid larg; dar iată că pătrundem nu într-o lume medievală, cum s-ar fi părut, ci într-o lume a prezentului șj a viitorului... Copiii Sibiului au organizat, în actuala piață .,6 Martie'*, un adevărat oraș al tineretului, în care diferite activități școlărești oglindesc viața nouă pe care, o trăiesc astăzi. In sunetele cîntecului „Azi e zi de sărbătoare" au loc felurite manifestări artistice și sportive. Sute de copii înscriu cu trupurile lor urările „Trăiască Partidul Comunist român !", „Trăiască Republica Socialistă România !".De aici oaspeții străbat centrul orașului.

prima carte de slovă românească datorită lui Filip Moldovanu. Sînt expuse, de asemenea, vechi tipărituri și manuscrise transilvane, mun- tene și moldovene, acte referitoare la legăturile revoluționarilor pașoptiști din cele trei ținuturi românești. In fiecare an se organizau sub egida Astrei ample manifestări i populare, la care veneau orășeni și săteni din mai toată Transilvania. O astfel de „serbare a Astrei" a fost organizată și în această zi, în parcul din fața bibliotecii, cu ocazia vizitei conducătorilor de partid și de stat.La intrarea în parc, trei bătrîni meseriași sibieni poartă un steag. Este steagul „Reuniunii sodalilor români din Sibiu", de la înființarea căreia s-a scurs un veac. (Cuvîntul sodalitas în limba latină înseamnă asociație, întovărășire). Toți trei — pantofarul Ilie Orășteanu, croitorul Emanoil Băncilă și zugravul Iosif Costea, sînt membri ai Reuniunii încă de la începutul veacului. Cu vădită emoție, ei oferă steagul reuniunii tovarășului Nicolae Ceaușescu. Apoi oaspeții pătrund în lumea evocată de „Serbările Astrei", așa cum o descriu documentele și cum și-o mai amintesc încă cei mai vîrstnici sibieni.

Una din cele mai fericite idei ale Astrei era aceea de a organiza o amplă paradă a portului românesc 
și german din împrejurimile Sibiului, acordînd premii celor mai reușite costume. Acum au venit țărani din Gura Rîului, Săliște și Tilișca, din Avrig și Cristian și din alte așezări unde portul își păstrează alesele sale frumuseți.Tot aici se află expoziția sodalilor, Meseriașii au adus la expoziție tot felul de produse lucrate cu mare meșteșug. Oaspeții sînt invitați să asiste Ia „Nunta Ciobănească", prilej de reînviere a unor variate obiceiuri din partea locului. Cîntecul, jocul, strigătura, tot alaiul de tradiții se îmbină într-o suită încîntătoare, plină de voie bună.Continuîndu-și vizita, oaspeții admiră expoziția de produse premiate — tradiție statornicită de Astra, asistă apoi la un dans specific a- cestor serbări — călușerul, pe melodia „banul Mărăcine", pentru ca apoi să se oprească la „Expoziția de copii", o altă tradiție a Astrei. care premia în fiecare an mamele ce-și îngrijeau și educau odras

Adeziune deplină fată de politica internă 
și externă a partiduluiConducătorii de partid și de stat străbat apoi piața centrală a orașului, unde sînt întîmpinați de a- proape 30 000 de cetățeni din oraș și împrejurimi. Aici are loc un însuflețit miting. Luînd cuvîntul, primul secretar al comitetului orășenesc de partid Sibiu, tov. Aurel Cristea, exprimă în numele locuitorilor orașului sentimentele de înaltă prețuire, de profundă dragoste, recunoștință și devotament față de Partidul Comunist Român și Comitetul său Central. Infăți- șînd o serie de rezultate obținute în dezvoltarea economică și socială a orașului, vorbitorul a asigurat conducerea de partid și de stat că oamenii muncii români, germani și maghiari, înfrățiți, muncesc cu elan pentru traducerea în viață a mărețelor sarcini ce le revin din planul cincinal, contribuind astfel la înflorirea continuă a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.In cuvîntul său, tov. loan Mețiu, vechi militant al mișcării muncitorești, a arătat că nu este bucurie mai mare pentru el decît aceea de a vedea cum idealurile de libertate și bunăstare pentru care s-au jertfit în anii ilegalității numeroși fii ai poporului au devenit astăzi, sub conducerea partidului, realitate. încercăm un sentiment de profundă recunoștință față de conducerea partidului pentru grija și atenția cu care îi înconjoară pe vechii mi- litanți — înalta pildă de respect și prețuire a tradițiilor mișcării noastre revoluționare. Vorbitorul a încredințat conducerea de partid și de stat că vă face totul pentru a-și aduce contribuția la educarea generației tinere în spiritul dragostei și devotamentului nemărginit) față de partid, față de trecutul său glorios.Ca dascăl, om de știință și cercetător — a arătat apoi prof. dr. docent Carol Gollner — am primit cu mare satisfacție măsurile luate de partid și guvern privind organizarea pe temelii solide a cercetării științifice, dezvoltarea susținută a științei și reconsiderarea valorilor culturale de masă din trecutul patriei noastre. Bucurîndu-ne de condiții excepționale de muncă, de drepturi egale în valorificarea capacității noastre creatoare și de un climat intelectual favorabil, noi, toți oamenii de cultură și știință, cadre didactice și cercetători români, germani, maghiari, ne angajăm să legăm și mai ferm tematica lucrărilor noastre de nevoile dezvoltării economiei naționale, ne vom strădui să contribuim mai intens la cimentarea prieteniei seculare a poporului român cu naționalitățile conlocuitoare.In numele muncitorilor sibieni, textilista Ștefania Jeleriu, de Ia fabrica Drapelul Roșu, a încredințat conducerea de partid și de stat că își vor intensifica eforturile pen

lele cu cea mai mare pricepere. Poate că această admirabilă tradiție și-ar găsi o binevenită reluare jn zilele noastre, cînd atenția partidului și statului nostru este concentrată cu nemăsurată grijă spre creșterea și educația viitoarelor generații de constructori ai comunismului.La ieșirea din parc, conducătorii de partid și de stat sînt din nou ovaționați de o mare mulțime de oameni.In fața impunătoarei clădiri a muzeului Brukenthal, în întîinpi- narea lor vin directorul muzeului, prof. Nicolae Lupu, și întregul colectiv de conducere, urîndu-le un cald „bun sosit" în acest vestit lăcaș de artă și cultură.Se vizitează cea mai valoroasă secție a muzeului — galeria de artă plastică. Brukenthalul — cel mai vechi muzeu din țară, de la deschiderea căruia se împlinesc 150 de ani — pune astăzi la dispoziția maselor comori de artă de o mare valoare, reprezentative pentru principalele școli de pictură. Conducătorii partidului și statului au cerce

tru mărirea producției prin întărirea disciplinei în muncă și folosirea cu randament sporit a timpului de lucru, pentru creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor. Prof. Nicolae Lupu a arătat că dacă trecutul cultural al Sibiului solicită considerație, prezentul său trezește o profundă admirație pentru tot ceea ce s-a realizat și se înfăptuiește astăzi sub conducerea Partidului Comunist Român. Aceste realizări ale geniului creator al poporului au contribuit de-a lungul vremilor Ia întărirea respectului reciproc și a legăturilor frățești între români, sași și maghiari. Relațiile strînse și influențele reciproce dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, cimentate prin, munca și lupta comună, și-au găsit în zilele noastre. în condițiile socialismului, cea mai fericită rezolvare și desăvîrșire, mulțumită politicii pline de clarviziune a Partidului.Profesorul Nicolae Lupu a oferit apoi tovarășului Nicolae Ceaușescu un exemplar din prima enciclopedie românească, care a văzut lumina tiparului aici la Sibiu.Salutul țăranilor cooperatori din raionul Sibiu a fost adus de președintele cooperativei agricole de
TELEVIZIUNE
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9,00 Ora exactă. Cum va fi vremea. 
9,02 Gimnastica de dimineață.
9,10 Emisiune pentru copii și tine

retul școlar : Ecranul cu pă
puși : „O poveste veche" de 
Uno Leyes. Prezintă Teatrul 
de păpuși din Alba Iulia. Film 
serial: Wilhelm Tell Jocuri 
de apă. Transmisie de la 
Ștrandul tineretului.

10,43 Emisiune pentru sate.
12,15 Concert simfonic.

Filme
19 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Cerul și iadul; Republica: Un film 
cu o fată fermecătoare; PETRILA: Cei 7 din Teba; LONEA — Mine
rul : Cenușă; LIVEZENI — Procesul 
profesorului Water; ANINOASA: 
Iu nord spre Alaska; VULCAN: 

tat cu mare interes tezaurul de artă expus în muzeu, felicitînd colectivul pentru grija cu care păstrează colecțiile și fructuoasa activitate științifică.In sala Baroc a muzeului a avut loc apoi o întîlnire a conducătorilor de partid și de stat cu reprezentanții intelectualității din Sibiu. Profesori, medici, cercetători științifici, artiști, ingineri, scriitori și compozitori au făcut oaspeților o însuflețită manifestare de atașament față de politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, de încredere în destinele patriei noastre socialiste și ale întregului popor român. O seamă de personalități reprezentative ale vieții culturale și științifice sibiene au fost prezentate conducătorilor de partid și de stat. Adresîndu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă apreciere activității rodnice a intelectualilor din Sibiu — români, germani și maghiari — feli- citîndu-i pentru contribuția însemnată la dezvoltarea științei și culturii, la făurirea socialismului în patria noastră.

producție din comuna Șura Mică. Nicolae Ivănuș, care a arătat că traiul cooperatorilor sibieni a devenit mereu mai îmbelșugat. Infă- țișînd unele rezultate obținute în cooperativa în care lucrează, vorbitorul a asigurat pe conducătorii de partid și de stat că țăranii cooperatori din comuna sa vor depune toate eforturile pentru înflorirea continuă a agriculturii noastre socialiste.Primit cu vii și puternice a- plauze, a luat cuvîntul* secretarul general al G.Cs al P.C.R., tovarășu1 
NICOLAE CEAUSESCU;Cuvîntarea a fost subliniată in repetate rînduri de vii și puternice aplauze.După miting, conducătorii de partid și de stat străbat din nOu principalele artere ale orașului, în- dreptîndu-se spre Brașov, Miile de cetățeni veniți în întîmpinarea înal- tilor oaspeți îi salută cu entuziasm.In drum spre Brașov, conducătorii de partid și de stat s-au oprit în comunele Șelimbăr și Avrig, au vizitat orașele Victoria și Făgăraș.Sîmbătă după-amiază a avut loc o întîlnire cu activul de partid din regiunea Brașov
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iunie
17,00 Magazin 111. Fotbal : Selecțio

nata divizionară a României
— Karlsruhe (Republica Fede
rală a Germaniei). >

19.30 Telejurnalul de seară
20,00 X, Y, Z, Cum a căzut avio

nul lui Aurel Vlăicu (reluare).
20.30 Film : Stan și Bran și pianul.
20,55 Recital spectacol Marcel Mar 

ceau.
21,20 Teatru în studio : „Lada" de 

Ion Sava.
22,15 Melodii distractive.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

Călătorul cu bagaj; CRIVIDIA: Magazinul de pe strada mare,- PA- ROȘENI : Lumina verde; LU-PENI — Muncitoresc: Steaua fără nume; Cultural: Inspectorul de politie,- BĂRBĂTENI: Fantuutes se dezlănțuie.
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Evoluția crizei din Orientul Mijlociu
Sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U.NEW YORK 17 (Agerpres). — Ședința de deschidere a Sesiunii extraordinare a Adunării Generale a OiN.U. consacrată examinării situației din Orientul Mijlociu, care a început sîmbătă la ora 14,10 GMT, a aprobat ordinea de zi propusă în
BeuRlunea minișirilor 
le externe al țărilor arabii1 KUWEIT 17 (Agerpres). — Sîmbătă seara au început lucrările Conferinței miniștrilor afacerilor externe ai țărilor arabe în prezența reprezentanților tuturor statelor membre ale Ligii Arabe, a a- nunțat agenția M.E.N. La reuniune participă, de asemenea, secretarul general al Ligii Arabe, Abdel Khalek Hassuna, și președintele Organizației pentru eliberarea Palestinei. Ahmed EI Shukeiry.

★CAIRO 17 (Agerpres), — Agenția United Press international relatează : „Ziariști Șl fotografi străini care au vizitat spitalele militare Maadi și Hilmiya de lingă Cairo, au constatat personal că numeroși răniți internați au arsuri grave provocate de napalm". Agenția France Presse menționează că medicii de la aceste spitale au declarat corespondentului său că 75 la sută din răniții internați au suferit arsuri grave de napalm Potrivit declarațiilor făcute de medici, napalmul folosit de trupele izraeliene în luptele din Sinai este de aceeași fabricație ca și napalmul folosit de trupele americane în Vietnam.
Declarațiile ministrului de externe

al AnglieiLONDRA 17 (Agerpres). — Lu- înd cuvîntul la o adunare a membrilor Partidului laburist, care a avut loc la Nottingham, ministrul afacerilor externe al Angliei, George Brown, a declarat că în criza din- Orientul Mijlociu „este inacceptabil ca soluțiile să fie impuse prin forță". „Problemele ca-
Insula Anquilla s-a proclamat 
independentăSAN JUAN 17 (Agerpres). — Mica insulă Anguilla din regiunea Mării Caraibilor s-a proclamat independentă și a cerut simultan să devină un teritoriu asociat la Statele Unite prin intermediul grupului vecin al insulelor Virgine. Liderul politic al acestei insule, Peter Adams, a declarat că Anguilla „a rupt toate relațiile cu guvernul central din Insulele St. Kitts". El a trimis o scrisoare secretarului general al O.N.U., U Thant în care l-a informat despre hotărîrea luată.Incepînd din luna februarie a. c., Anguilla forma, împreună cu Insulele St, Kitts și Nevis, un „stat asociat" independent pe plan intern, dar legat de Marea Brita- Xtie în problemele apărării și afacerilor externe. De la acordarea acestei independențe, în insulă. 

scrisoarea prin care guvernul sovietic a cerut convocarea sesiunii extraordinare : „Lichidarea consecințelor agresiunii Izraelului împotriva țărilor arabe și retragerea imediată a forțelor izraeliene în spatele liniilor de armistițiu".S-a stabilit ea viitoarea ședință — cînd vor începe dezbaterile pro- priu-zise — să aibă loc luni la ora14,30 GMT.
Izraelul se pronunța pentru negocieriTEL AVIV 17 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Izraelului, Abba Eban, a declarat în- tr-un interviu acordat postului de radio Ierusalim că reprezentantul la O.N.U. al țării sale se va pronunța pentru respectarea încetării focului și pentru negocieri directe cu fiecare țară arabă interesată. Referindu-se la problemele teritoriale, ministrul de externe izrae- lian a adăugat că țara sa „respinge categoric orice propunere care ar urmări, într-un mod sau altul, revenirea la situația dinainte de
Rezolufia Direcțiunii P. C. ItalianROMA 17. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : Direcțiunea Partidului Comunist Italian a examinat într-o ședință — pe baza raportului prezentat de Enrico Berlinguer, membru al Direcțiunii P.C.l. — evoluția evenimentelor din Orientul Mijlociu și a situației politice internaționale. In rezoluția adoptată se menționează că acest conflict poate fi rezolvat .-numai în cad nil unor negocieri de pace, care să salvgardeze atît drepturile legitime ale țărilor arabe, cit și dreptul la existență al statului Izrael".Arătînd că pretențiile anexioniste ale Izraelului constituie un se

re stau acum în fața comunității internaționale, a spus el în continuare, constau în a asigura o soluție permanentă. O contribuție la o asemenea soluție trebuie să fie și recunoașterea faptului că un război nu trebuie să ducă la expansiuni teritoriale".

care are o suprafață de 170 km pătrați și o populație de 6 000 locuitori, s-au produs numeroase tulburări provocate de opoziția față de proiectul britanic privind crearea acestui „stat asociat". In urma ciocnirilor, cei 17 polițiști trimiși aici de guvernul din St. Kitts au fost alungați și a fost creat un comitet conducător alcătuit din 15 persoane. Peter Adams, singurul reprezentant al insulei, în guvernul central al „statului asociat", a acuzat acest guvern de a fi ignorat nevoile economice ale Anguillei.După cum relatează agenția France Presse, o eventuală asociere a acestei insule la Statele Unite i-ar deschide perspective în domeniul turistic, singurul mijloc de 
a se obține venituri:

Siria și R.A.U. 
acuză IzraelulNEW YORK 17 (Agerpres). — Siria și R.A.U. au dat publicității scrisorile adresate președintelui Consiliului de Securitate în care acuză Izraelul de a fi încălcat rezoluția Consiliului din 14 iunie care obligă părțile să asigure securitatea populației în regiunile unde au avut loc operațiuni militare și recomandă guvernelor interesate să respecte principiile umanitare privind tratamentul prizonierilor de război și apărarea populației civile, în conformitate cu convenția de la Geneva.

5 iunie a.c.“. El a adăugat că S.U.A. și Marea Britanie sprijină această poziție a Izraelului.Totodată, primul ministru al Izraelului, Levi Eshkol, care a vizitat vineri partea iordaniană a Ierusalimului, ocupată de trupele izraeliene în cursul recentei conflagrații izraeliano-arabe, a declarat : „Intenționăm să- menținem partea veche a orașului (respectiv cea care aparține Iordaniei — n.r.) în limitele granițelor noastre. Ierusalimul a fost reunit și va rămîne reunit".
rios obstacol în calea stabiliri f păcii și că ele trebuie respinse cu e- nergie, rezoluția menționează : „Comuniștii cer ca guvernul italian să se opună unor astfel de pretenții, să ceară retragerea armatelor izraeliene în limitele granițelor lor".

★DAMASC 17 (Agerpres). — Potrivit datelor oficiale publicate de Societatea de Semilună Roșie din Siria, numărul refugiaților din teritoriile acestei țări, ocupate de trupele izraeliene, era la 17 iunie de 75 000 oameni. Dintre aceștia, 35 000 au fost cazați în școli, în clădirile aparținînd unor organizații de stat și obștești, 25 000 locuiesc la rude, iar 15 000 se află și acum fără adăpost.
Manifestații antiguvernamentale la Pusan

La Pusan, al doilea oraș ca mărime din Coreea de sud, au avut Ioc 
sîmbătă dimineața puternice manifestații antiguvernamentale. Majorita
tea universităților și școlilor secundare au fost închise. Intre studenți 
și forțele polițienești au avut loc ciocniri violente.

Intr-o conferință de presă, liderii partidelor de opoziție au cerut 
organizarea unor noi alegeri parlamentare.

«Campanie națională pentru pace în Vietnam"Astăzi (duminică) începe în întreaga Anglie „campania națională pentru pace în Vietnam“. Făcînd apel la populație să acorde un larg sprijin acestei campanii, ziarul „Morning Star" anunță că ia Hanoi a sosit un avion care a a- dus un transport de plasmă din 
Dispariția unui avionUn avion militar de transport brazilian, avînd 24 de persoane la bord, a fost dat dispărut vineri în timp ce se îndrepta spre baza de la Cachimbo, situată la circa 1050 km nord-vest de capitală, în jungla Amazoanelor. Autoritățile afirmă că avionul ar fi făcut o aterizare forțată în junglă și că au fost luate măsuri care să vină în ajutorul celor dați dispăruți. Avio-
SATELIT SECRETLa baza aeriană Vandenberg (California) a fost lansat vineri un satelit secret american transportat cu ajutorul unei rachete „Thor-Agena".

In legătură cu situafia 
din GreciaPARIS 17. — CorespondentulAgerpres, Georges Dascal, transmite : Intr-o conferință de presă ținută la Paris, Nikolas Nikolaidis, secretarul general al Partidului U- niunea de Centru, care a părăsit țara după lovitura de stat militară, a declarat că „planul inițial al juntei militare era de a aresta și executa pe conducătorii politici și sindicali dar, față de reacția puternică a opiniei publice mondiale, acest plan a trebuit să fie modificat". 'Nicolaidis a arătat că 20 000 de posturi telefonice au fost desființate în mod, arbitrar, deoarece poliția, ascultînd convorbirile efectuate, a constatat că abonații erau ostili regimului militar. El a ce
Companii franceze trecute sub controlul statului > 
în Congo (Brazzaville)BRAZZAVILLE 17 (Agerpres). — După cum transmit agențiile de presă Adunarea Națională a Con- goului (Brazzaville) a adoptat vi
S.U.A. pregătesc o nouă escaladare 
a războiului din VietnamWASHINGTON 17 (Agerpres). — Observatorii politici din capitala Statelor Unite apreciază că S.U.A. pregătesc în prezent o nouă escaladare a războiului din Vietnam, care se va concretiza prin noi trimiteri de trupe cerute de generalul Westmoreland. Aceste aprecieri sînt în directă legătură cu proiectata vizită a ministrului a- părării, Robert McNamara, în Vietnamul de sud. Șeful Pentagonului va pleca la Saigon în fruntea unei delegații compuse din înalți funcționari civili și militari,, printre care subsecretarul de stat al S.U.A., Nicholas Katzen- bach, președintele Comitetului mixt al șefilor de stat major din S.U.A., generalul Earle Wheeler, și noul secretar pentru forțele navale, John McNaughton. Motivul oficial al actualului turneu este explicat prin faptul că „vizite periodice ar permite trecerea în revistă a tuturor aspectelor războiului". Dar, în ciuda entuziasmului Pentago

sîngele colectat de la cetățenii englezi. Ziarul relatează că, un număr tot mai mare de tineri, oameni de cultură, muncitori și fermieri își aduc contribuția la colectele organizate de „Comitetul pentru acordarea de ajutor medical Vietnamului".
braziliannul transporta întăriri la această bază care, cu cîteva zile în urmă, a fost atacată de un trib de indieni. 

Calm relativ după incidentele rasiale 
din CincinnatiDupă patru zile de incidente rasiale, orașul Cincinnati (statul Ohio) cunoaște un calm relativ, anunță agenția U.P.I. Forțe de poliție continuă să patruleze, iar garda națională a fost întărită în încercarea de a preveni declanșarea unor noi incidente. Izolat, la periferia orașului, se mai aud focuri de armă. Alte 40 de persoane. în majoritale negri, au fost arestate. La circa 10 mile nord-est de Downtown, localitate situată la jumătatea distanței, dinspre Cincinnati și Dayton, ș-a produs un puternic incendiu ale cărui flăcări au mistuit cîteva case.Numărul celor arestați în cele trei zile de violențe la Cincinnati se ridică la peste 300.

rut forțelor democratice din Franța și din întreaga Europă, să-și manifeste în continuare solidaritatea cu democrații greci, subliniind- că. toate partidele politice din țară se opun dictaturii.Peste 100 de juriști francezi au semnat o scrisoare de protest împotriva „violării drepturilor constituționale ale poporului grec". Ei cer eliberarea deținuțîlor și depor- taților, abolirea tuturor măsurilor excepționale și restabilirea libertăților constituționale în Grecia. De asemenea, 100 de profesori, a- sistenți și alte cadre universitare de la Sorbona și de la diferite facultăți din Paris, au semnat o moțiune de solidaritate cu cadrele tiriiversitare din Grecia.
neri o lege conform căreia sînt trecute sub, controlul statului d ’̂uă companii franceze, „L'Union Elec- trique d'Outre Mere" și „Compagnv Africaine du Service".

nului, subliniază agenția France Presse, nimeni nu se îndoiește Ia Washington de semnificația acestei deplasări. Numărul pierderilor americane în Vietnam crește considerabil. Așa-zisa campanie de pacificare, cum este justificată în S.U.A. agresiunea* din Vietnam, face ca mlaștinile din junglele sud-vietnameze să înghită mii’ de militari americani. încă în lună aprilie, generalul Westmoreland l-a prevenit pe președintele Johnson că nivelul global de 470000 de militari, prevăzut pentru sfârșitul anului 1967, este insuficient. Șeful guvernului marionetă de la Saigon, generalul Ky, cere ca pî- nă la sfârșitul anului acestuia corpul expediționar american să ’ a- tingă cifra de 600 000. Se pare câ Pentagonul împărtășește această părere, deoarecg se prevede deja expedierea a trei sau patru divizii suplimentare, ceea ce ar însemna încă 100 000 de militari.
STRADĂ SUBTERANĂIn peninsula Ciukotka, în zona cercului polar, a fost construită o stradă subterană de jumătate de kilometru care leagă așezarea O- zernîi de cea mai mare centrală e- lectrică din această peninsulă. Strada, unde este menținută o temperatură constantă de cameră, îi va apăra pe energeticienii care merg la lucru de gerurile de 50 grade și vînturile, care aici ating deseori o viteză de 40 metri pe secundă.
ARESTĂRI ÎN GHANAGuvernul militar ghanez a .pus sub stare de arest alte 122 de persoane, fără a se preciza motivul. De Ia lovitura de stat, în Ghana au fost arestate aproximativ 800 de persoane, majoritatea lor fiind cunoscuți adepți ai- fostului președinte Kwame Nkrumah.
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