într-o atmosferă de puternică angajare

revoluționară, sub semnul hotăririi tuturor
lucrătorilor presei de a-și îndeplini
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ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CȚAUȘEȘCU A AVUȚ LOC IER±

Adunarea festivă consacrată celei de-a 50-a aniversări a „Scînteii“ și sărbătoririi Zilei presei
DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Victoria socialismului"
ziarului „Scînteia"
Pentru contribuția adusă la Înfăptuirea politicii
interne și externe a Partidului Comunist Român,
la desfășurarea cu succes a operei de construire
a socialismului in România, la activitatea de edu
cație comunistă, revoluționară a oamenilor muncii,

Cu prilejul Împlinirii a 50 de ani de la apariția
primului număr al ziarului „Scînteia",
Președintele Republicii Socialiste România de
cretează :
Articol unic. — Se conferă ordinul „Victoria so
cialismului" ziarului „Scînteia".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a parti
cipat, simbătă 15 august, la adu
narea festivă consacrată Împlinirii
a 50 de ani de la apariția ziarului
„Scînteia" și Zilei presei române.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți
tovarăși din conducerea partidului
și statului au fost întimpinați la
sosirea în sala Radioteleviziunii,
unde a avut loc adunarea festivă,
cu cele mai alese ginduri și senti
mente. Asistența a scandat înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. !“. Participanții — și prin ei toți ziariștii
din țara noastră, români, maghiari,
germani și de alte naționalități —
au reafirmat profunda dragoste,
stimă și recunoștință față de secre
tarul general al partidului, pentru
grija și atenția manifestate față de
presă și slujitorii acesteia, pentru
înalta competență și înțelepciune
cu care le călăuzește munca dă
ruită fără preget partidului, po
porului, patriei noastre socialiste.
împreună cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la adunare au luat parte

tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii
Ilie Verdeț, Emil Bobu, Ion Coman,
Nicolae
Constantin,
Constantin
Dăscălescu,
Ludovic
Fazekas,
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană,
Dumitru Popescu, Ștefan Voitec,
Petru Enacbe, Mihai Gere, Nicolae
Giosan, Suzana Gâdea.
La adunare au luat parte, de ase
menea, membri ai C.C. al P.C.R.,
conducători de instituții centraic.
organizații de masă șl obștești,
redactori șefi ai principalelor cotidiane, ai revistelor și publicațiilor
editate în limba română și in lim
bile naționalităților conlocuitoare,
redactori și tipografi ai ziarului
„Scinteia", redactori din presa cen
trală, de la Agerpres și Radioteleviziune, alți iucrători din presă,
colaboratori ai presei din rîndul
oamenilor muncii.
Adunarea a fost deschisă de to
varășul Constantin Mitea, membru
el C.C. al P.C.R., redactor-șef al
ziarului „Scînteia", care a spus :
„Cu prilejul Zilei presei și al îm
plinirii a 50 de ani de la apari
ția primului număr al ziarului
„Scînteia", avem deosebita bucurie
de a saluta prezența la adunarea

festivă consacrată acestui impor
tant eveniment din viața presei
noastre comuniste, a celui mai
iubit fiu al poporului român, a
strălucitului militant revoluționar
și înflăcăratului patriot — secreta
rul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Prezența la această sărbătoare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu con
stituie pentru noi toți o înaltă
cinstire, o expresie a atenției deo
sebite pe care partidul, conducerea
sa o acordă presei noastre, a preo
cupării statornice pentru ca presa
să-și îndeplinească mereu mai
bine nobila misiune ce-i revine.
Salutăm, de asemenea, cu alea
să stimă și considerație, prezența
la adunarea noastră a tovarășei
Elena Ceaușescu. a celorlalți tova
răși membri ai Comitetului Politic
Executiv al Comitetului Central al
partidului.
Această înaltă prezență onorează
adunarea noastră, conferă semnifi-

(Continuare în pag. a II-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăți și prieteni,
Sărbătorim 50 de ani de la apari
ția „Scînteii", moment cu profun
de semnificații în istoria luptei
partidului nostru pentru libertate,
dreț Ațe, socială și națională, pen
tru edificarea socialismului în
România. Totodată, sărbătorim
„Ziua presei", ce se serbează anual la 15 august, subliniind prin
aceasta caracterul revoluționar,
partinic al presei șl radioteleviziu
nii din România. (Aplauze pu
ternice, urale).
Am deosebita plăcere să adresez,
cu acest prilej, colectivului redac
țional, colaboratorilor și corespon
denților voluntari ai „Scînteii",
muncitorilor și lucrătorilor care ti
păresc și difuzează ziarul, un căl
duros salut comunist, revoluționar.
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).
Adresez, de asemenea, un salut
revoluționar călduros tuturor lu
crătorilor din presă, tipografilor și
corespondenților voluntari, maselor
largi de cititori, cu prilejul „Zilei
presei", și le urez succes în întrea
ga activitate viitoare. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Acordarea ordinului „Victoria
eocialismului" „Scînteii" constituie
o înaltă apreciere a activității des
fășurată de ziar în propagarea po
liticii partidului și statului nostru,
în ridicarea nivelului politic al
maselor - largi populare. Aceasta
subliniază și mai mult rolul pe care
„Scînteia", presa și radioteleviziunea îl au în întreaga noastră ac
tivitate de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de
dezvoltare continuă a patriei noas
tre, de întărire a independenței și
suveranității sale. (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
și poporul !“).
Adresez, încă o dată, pentru această înaltă distincție, cele mai
călduroase felicitări „Scînteii", în
tregului colectiv de redactori și
muncitori, și le urez succese tot mai
mari în activitatea viitoare. (Aplauze puternice, prelungite ; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).
Presa democrată, muncitorească
și socialistă s-a dezvoltat odată
cu mișcarea revoluționară de eli
berare națională și socială, cu
mișcarea muncitorească și socialis
tă și, după cum se știe, a jucat un
rol de seamă în lupta poporului
nostru împotriva asupririi și ex
ploatării, împotriva regimului bur

ghezo-moșieresc, pentru realizarea
unității statului național, pentru a-'
sigurarea afirmării României ca
țară liberă, pentru făurirea socia
lismului pe pămîntul patriei noas
tre. (Aplauze puternice, prelungite).
în acest context, apariția în luna
august 1931 a „Scînteii" a marcat
un moment important, s-ar putea
spune o nouă calitate, în dezvol
tarea presei muncitorești, revolu
ționare, din România, în creșterea
combativității și capacității ei de
luptă pentru afirmarea principiilor
revoluționare, pentru apărarea in
tereselor vitale ale poporului nos
tru. înfruntînd nenumărate greu
tăți și, în primul rînd, represiu
nile vechiului regim, „Scînteia", ca
dealtfel întreaga presă democrati
că, revoluționară, a acționat . cu
hotărîre pentru a duce în rîndul
maselor populare cuvîntul partidu
lui, contribuind la unirea efortu
rilor clasei muncitoare, a oameni
lor muncii, a poporului, în mari
le bătălii împotriva burgheziei și
moșierimii, a reacțiunii și fascis
mului, împotriva războiului, pen
tru libertate socială și independen
ță națională, pentru democrație și
socialism.'
Putem spune că „Scînteia" ile
gală, întreaga presă muncitorească
revoluționară, democratică, cei care
au scris-o, tipărit-o și răspîndit-o
în acea vreme cu riscul vieții și
libertății lor, au dat un luminos
exemplu de eroism și abnegație co
munistă, de slujire devotată a cau
zei clasei muncitoare, a partidului,
a poporului, a independenței și su
veranității României. (Aplauze pu
ternice. prelungite).
Continuînd aceste tradiții, „Scîn
teia", întreaga presă, radioteleviziunea au desfășurat o amplă ac
tivitate în cele peste trei decenii
și jumătate de la victoria revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, afirmîndu-se ca un factor
important în măreața epopee con
dusă de partid — de transforma
re revoluționară a societății noas
tre, în asigurarea victoriei revolu
ției socialiste în România, în fău
rirea unei vieți noi, în care po
porul, liber și stăpîn pe destinele
sale, își creează în mod conștient
viitorul socialist și comunist.
(Aplauze puternice, prelungite).
Conducerea partidului dă o
înaltă apreciere rolului pe care
„Scînteia", ca organ al Comitetu
lui Central, l-a avut și îl are în
societatea noastră, în înfăptuirea

politicii partidului de dezvoltare a
patriei și ridicare a nivelului de
viață și civilizație al poporului
încă o dată, pentru întreaga acti
vitate desfășurată de „Scînteia", de
întreaga noastră presă, ca și de
radioțeleviziune, în anii construcției
socialiste, doresc să adresez cele
mai calde felicitări ; exprim con
vingerea că și în viitor, „Scînteia",
întreaga noastră presă, radioteleviziunea își vor îndeplini înalta
misiune de a servi întotdeauna
cauza poporului, a partidului, a
socialismului, cauza păcii, inde
pendenței și suveranității Româ
niei. Urez tuturor noi și noi suc
cese ! (Aplauze puternice, urale ;
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).
Aniversarea a 50 de ani de la
apariția „Scînteii" are loc în pri
mul an al celui de-al VII-lea cin
cinal, în condițiile cînd întregul
nostru popor acționează cu toată
fermitatea pentru înfăptuirea ho
tărîrilor Congresului al XII-lea al
partidului, a Programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare spre
comunism a României. (Aplauze
puternice, îndelungate).
Cel de-al VII-lea cincinal pre
vede trecerea României la o etapă
superioară de dezvoltare — de la
stadiul de țară în curs de dezvol
tare la cel de țară mediu dezvol
tată, realizarea unei noi calități a
muncii și vieții în toate domeniile
de activitate. în aceste condiții,
„Scînteia", întreaga presă, radioteleviziunea trebuie să-și concen
treze forțele pentru unirea efor
turilor creatoare ale tuturor oa
menilor muncii în vederea înfăp
tuirii cu succes a acestui obiectiv
fundamental al politicii partidului
nostru, să desfășoare o intensă
activitate de promovare a spiritu
lui revoluționar, a noului, în în
treaga viață economică și socială.
Trebuie să avem permanent în
vedere că noua etapă de dezvol
tare a patriei noastre presupune
eforturi susținute, atît materiale
cît și spirituale, o largă activitate
științifică,
culturală,
ridicarea
continuă a nivelului de pregătire
profesională, tehnică, științifică și
politică a tuturor oamenilor mun
cii. Aceasta este condiția primor
dială pentru asigurarea mersului
ferm al patriei noastre pe drumul
societății socialiste multilateral
dezvoltate, pentru trecerea la o
nouă etapă și înfăptuirea unei

civilizații superioare în patria
noastră.
In aceste condiții, „Scînteia",
toate celelalte publicații, radioteleviziunea trebuie să fie pă
trunse de un înalt spirit revolu
ționar, partinic, să militeze cu
toată consecvența pentru a face
cunoscută politica partidului și
statului nostru socialist, pentru a
asigura ca toți oamenii muncii,
fără deosebire de naționalitate,
toți cetățenii patriei noastre să
înțeleagă bine obiectivele acestei
politici, rolul pe care îl au în în
făptuirea ei, în victoria socialis
mului și comunismului în Româ
nia. Pornim de la faptul că socia
lismul și comunismul îl construim
cu poporul și pentru popor — și
numai în măsura în care oamenii
muncii, întregul popor vor acționa
în strînsă unitate sub conducerea
partidului nostru comunist vom
asigura victoria socialismului și
comunismului. (Aplauze, urale pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu
și poporul !“).
Sîntem la o importantă aniver
sare. De aceea, nu aș dori să mă
opresc asupra unor lipsuri care,
din păcate, se mai manifestă în
presă și la radioțeleviziune. Dar
nu aș putea să nu subliniez fap
tul că, cu toate rezultatele bune
pe care le au, presa, radioteleviziunea — și în acest cadru, fără
îndoială, și „Scînteia" — sînt încă
datoare poporului, clasei munci
toare, partidului în îndeplinirea
înaltei misiuni ce le revine în so
cietatea noastră socialistă.
Aș menționa numai faptul că
riu întotdeauna se reușește să se
explice în mod corespunzător, pe
înțelesul maselor, problemele fun
damentale ale politicii partidului
și statului nostru socialist, că nu
în suficientă măsură spiritul de
combativitate se simte în presă și
la radioțeleviziune, că se acordă
încă o atenție neîndestulătoare
problemelor noi ale dezvoltării
economice, științei, culturii, că in
tr-o măsură insuficientă sînt tra
tate problemele ce se ridică in
patria noastră în noua etapă de
dezvoltare. Așa cum nu în măsură
suficientă sînt tratate problemele
dezvoltării mondiale, ale unirii
forțelor progresiste, antiimperialiste pentru o politică de pace, de
independență națională, pentru asigurarea viitorului pașnic al ome
nirii.

Consider că, nediscutînd acum
aceste probleme, colectivele de
conducere ale presei și radiotele
viziunii, toți lucrătorii din aceste
sectoare vor face ei înșiși o ana
liză mai temeinică a lipsurilor existente. Necriticînd, cu acest pri
lej, mai aprofundat, unele stări de
lucruri negative, conducerea parti
dului acordă un credit celor care
lucrează în acest sector important
de activitate ; sper că veți face to
tul perîtru ca să răspundeți așa cum
trebuie, și să vă achitați de aceas
tă datorie. (Aplauze vii, îndelun
gate).
După cum se știe, Congresul al
XII-lea, noul cincinal pun pe
primul plan asigurarea bazei energetice și de materii prime în
tr-o măsură cît mai mare cu for
țele proprii, buna folosire a ma
teriilor prime, a energiei, recupe
rarea și refolosirea materialelor
pentru a asigura desfășurarea co
respunzătoare a aprovizionării tehnico-materiale. în această direcție,
„Scînteia", întreaga presă, radioteleviziunea trebuie să aibă un rol
mult mai activ, făcînd bine înțe
leasă această orientare a Congre
sului partidului de către toate ca
drele noastre, de către toți oame
nii muncii. Practic, trebuie să fa
cem în așa fel îneît să nu existe
zi în care problemele bazei mate
riale, problemele folosirii raționa
le a mijloacelor de care dispunem
să nu fie larg dezbătute, criticîndu-se energic neajunsurile, lipsuri
le ce se mai manifestă în acest
domeniu.
Este necesar, de asemenea, să
se acționeze cu toată hotărîrea în
direcția dezvoltării activității știin
țifice, pentru o legare mai strînsă
a științei cu producția și învățămîntul, pentru soluționarea mai
rapidă a problemelor multiple pe
care economia noastră, societatea
românească în general, le reclamă
cercetării științifice.
Este necesar ca presa și radioteleviziunea să aibă un rol mai
activ în stimularea inițiativei crea
toare a maselor populare, a luptei
pentru o nouă calitate, pentru o
tehnică superioară, pornind de la
adevărul bine cunoscut că socia
lismul trebuie să-și demonstreze
superioritatea asupra capitalismu
lui, și să învingă capitalismul, toc
mai în domeniul științei, al tehni
cii, al unei calități noi, în dome
niul productivității muncii, al eficienței și rentabilității întregii ac
tivități economice-sociale.

Este necesar să se acționeze cu
toată hotărîrea pentru buna înțe
legere a noului mecanism economico-financiar, pentru afirmarea
în toate domeniile a autoconducerii muncitorești și autogestiunii,
pentru creșterea răspunderii con
ducerilor colective, a consiliilor oa
menilor muncii, a adunărilor ge
nerale, în întreaga activitate, în
buna gospodărire a avuției națio
nale, în dezvoltarea generală a pa
triei noastre socialiste. Dezvoltarea
democrației socialiste presupune
neapărat o largă dezbatere publi
că a problemelor fundamentale ale
activității de zi cu zi a consilii
lor oamenilor muncii, a adunări
lor generale. Presa și radioteleviziunea trebuie, prin întreaga lor
activitate, să devină exponenții fi
deli ai preocupărilor clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității,
ale tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, ale în
tregului nostru popor.
O atenție deosebită trebuie să fie
acordată problemelor agriculturii,
înfăptuirii hotărîrilor Congresului
al XII-lea privind modernizarea și
dezvoltarea producției agricole, în
făptuirea noii revoluții agrare, care
presupune o înaltă eficiență și o
înaltă productivitate, satisfacerea
din plin a necesităților de consum
ale oamenilor muncii, ale poporu
lui, ca și a necesităților de materii
prime ale economiei naționale.
Este necesar să se acorde mai
multă atenție în presa noastră
problemelor ordinii și disciplinei
în toate sectoarele de activitate,
atît în industrie cît și în agricul
tură, astfel ca fiecare om al muncii
să înțeleagă bine că numai pe mă
sura dezvoltării economiei națio
nale, pe măsura creșterii mai pu
ternice a industriei și a agricultu
rii, creăm condiții pentru dezvol
tarea generală a țării, ca și pentru
ridicarea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului.
„Scînteia", presa în general, radioteleviziunea, trebuie să ofere
cadrul organizat pentru generali
zarea experienței celei mai avan
sate în toate domeniile de activi
tate, pentru o mai bună organizare
a producției și muncii, să stimuleze
cu toate forțele inițiativele crea
toare ale maselor populare, între
cerea ce se desfășoară între toate
unitățile economice și sociale, între
județele și localitățile patriei
noastre. Trebuie să facem astfel
îneît presa să oglindească perma

nent, nu numai la sfîrșitul anului,
cum se desfășoară și ce rezultate
se obțin în această întrecere și să
stimuleze zi de zi această activi
tate care are un rol deosebit în sti
mularea inițiativei creatoare a
oamenilor muncii.
Este evident, presa și radioteleviziunea trebuie să oglindească
marile realizări obținute de oa
menii muncii. Să popularizăm și
să extindem tot ceea ce este bun și
pozitiv în toate domeniile ! In ace
lași timp, să criticăm cu toată ho
tărîrea neajunsurile, rămînerile în
urmă, stările de lucruri negative,
orice manifestări de lipsă de răs
pundere față de proprietatea so
cialistă, apărînd cu intransigență re
voluționară interesele generale ale
oamenilor muncii, ale construcției
socialiste din Rom.ânia !
în acest cadru, „Scînteia", cele
lalte publicații, radioteleviziunea
trebuie să redea, într-o formă co
respunzătoare, marile realizări ob
ținute în dezvoltarea generală a
patriei, în ridicarea nivelului de
viață material și spiritual al po
porului. Explicînd bine că tot ceea
ce am realizat pînă acum este re
zultatul politicii partidului nos
tru, și demonstrează cu, putere
justețea acestei politici — bazată
pe aplicarea creatoare a adevăruri
lor generale ale construcției so
cialiste la condițiile concrete din
România, — faptul că partidul
nostru comunist își îndeplinește cu
cinste rolul de forță politică con
ducătoare a societății noastre, să
arătăm că și în continuare înfăp
tuirea Programului partidului, a
hotărîrilor Congresului al XII-lea
este nemijlocit legată de afirmarea
cu putere a rolului politic condu
cător al partidului în toate dome
niile de activitate. (Aplauze puter
nice,
urale;
se
scandează
„Ceaușescu — P.C.R.").
în același timp, să explicăm per
manent că tot ceea ce am realizat
este rezultatul muncii eroicei noas
tre clase muncitoare care își înde
plinește cu cinste misiunea isto
rică de clasă conducătoare a so
cietății, al alianței dintre munci
torime, țărănime, intelectualitate,
dintre toți oamenii muncii, fără
deosebire de naționalitate, că toc
mai afirmarea în continuare a ro
lului clasei muncitoare, a unității
tuturor claselor și categoriilor so-
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ CELEI DE-A 50-A ANIVERSĂRI
A „SCÎNTEII" Șl SĂRBĂTORIRll ZILEI PRESEI

APELUL

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTIN MITEA
redactor-șef al ziarului „Scînteia
**
Mult stimate șl iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
____
tovarășă
______
____
Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți mal intîi să
dau glas sentimentelor de mulțumire șl fierbinte recunoștință ale întregului colectiv al „Scinteii" pentru
aprecierile și îndrumările de o deosebită valoare pe care secretarul .ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae ,
Ceausescu, le-a adresat colectivului
„Scinteii". tuturor lucrătorilor din
presă, cu prilejul marii sărbători a
presei comuniste, al împlinirii unei
Jumătăți de veac de la apariția pri
mului număr al ziarului. Am ascultat
cu totii. cu profundă emoție cuvîritarea dumneavoastră care ne-a înfă
țișat înaltele cerințe pe care partidul
le nune in fața presei, sarcinile ce ne
revin în actuala etapă de dezvoltare
a societății românești, orientările și
liniile directoare ale activității noas
tre de viitor. Toate acestea reprezin
tă pentru noi un cuprinzător program
de acțiune, un îndreptar de inestima
bilă valoare în munca și eforturile
noastre de a sluji cit mai bine poli
tica partidului, cauza socialismului și
comunismului în România.
Evocînd. în continuare, bogatele
tradiții ale presei muncitorești, re
voluționare din România, rolul lor în
popularizarea ideilor și idealurilor
socialismului, in organizarea și edu
carea politică a maselor muncitoare,
vorbitorul a subliniat că apariția
„Scînteii", în august 1931, a mar
cat un moment de seamă în dez
voltarea presei comuniste, revoluțio
nare. Ani în șir, acționind în condi
țiile grele ale ilegalității, „Scinteia"
a avut un rol important în rîndul ce
lor aproape 500 de ziare, reviste și
publicații — ilegale, semilegale și le
gale — conduse și editate de partid,
în limba română și în limbile na
ționalităților conlocuitoare in perioa
da de la crearea partidului ptnă la
eliberarea tării. Prin întreaga lor
activitate, prin abnegația și spiritul
de sacrificiu, prin pasiunea comu
nistă, cei care au contribuit la re
dactarea. tipărirea și difuzarea
„Scinteii" în anii ilegalității au dat
o puternică dezvoltare tradițiilor
progresiste ale presei noastre. Prin
aceasta ei ne-au lăsat nouă, celor
tare lucrăm astăzi in presa de
partid, o prestigioasă moștenire,
pe care avem datoria de inaltă
onoare și răspundere de a o păstra
ți amplifica necontenit, in climatul
profund democratic al timpului so
cialist pe care-1 trăim.
» ț- w
l&u1
Evocînd, apoi, activitatea (^Scînteii“
din anii de după eliberare, vorbitorul
a spus : Șiariștii comuniști din țara
noastră nutresc o legitimă mindrie
că, urmlnd îndemnurile partidului și
acționind nemijlocit sub conducerea
partidului, „Scinteia", presa noastră
comunistă s-a aflat în miezul eve
nimentelor fierbinți care au marcat
acea perioadă, a participat cu forța
cuvintului la Istoricele bătălii purta
te de partid.

Un loc distinct în această perioadă
eroică a bătăliilor și izbînzilor repur
tate de popor, a drumului său mereu
mai avîntat spre progresul și civili
zația societății noastre socialiste, re
vine anilor de după Congresul al
IX-lea al partidului, ani în care cla
sa muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, toți fiii patriei, fără deose
bire de naționalitate, s-au angajat
cu energie într-o amplă operă de
construcție și perfecționare multilate
rală a organizării și conducerii so
cietății, de înălțare a patriei spre
împliniri fără egal ; ani ce-și leagă
nemijlocit numele de gindlrea clar
văzătoare și activitatea patriotică
înflăcărată a dumneavoastră, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, nobil exemplu
pentru întreaga noastră națiune,
pentru întregul nostru partid.
Vorbitorul a subliniat că, în pas cu
aceste realizări și pe baza orientă
rilor noi, profund revoluționare date
de partid, personal de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a sporit conside
rabil rolul „Scînteii", al presei în
general, care a devenit un instrument
și mai activ de promovare și înfăptu
ire a politicii partidului, și-a perfec
ționat și diversificat activitatea, și-a
întărit legăturile cu oamenii muncii.
Avem satisfacția să spunem că or
ganul de presă al Comitetului Central
al partidului — „Scînteia" — se ti
părește și difuzează astăzi în aproa
pe 2 milioane de exemplare, că în
jurul ei există un puternic detașa
ment de corespondenți voluntari din
rîndurile celor mai diferite categorii
de oameni ai muncii.
In continuare, vorbitorul a spus :
în munca noastră de ziariști, avem
mereu în față inestimabilul exemplu
pe care ni-1 dați, în permanență, sti
mate tovarășe secretar general. Ar
ticolele pe care le-ați publicat în
„Scînteia" — încă de la primul său
număr de după 23 August — inter
viurile și cuvintările pe care le-ați
rostit în toată această perioadă, în
treaga operă teoretică — reunită în
cele 20 de volume apărute pină acum,
precum și in numeroase studii și lu
crări publicate in țară și peste hota
re — constituie pentru noi, ziariștii,
un înalt exemplu ți un model de
abordare creatoare, în spirit revoluționar, a marilor probleme ale construcției socialiste in România, de
analiză științifică, materialist dialec
tică, a fenomenelor ce caracterizea
ză dezvoltarea contemporană.
Făcînd bilanțul activității noastre,
rememorînd drumul parcurs, avem
conștiința limpede că toate realizășije obținute, toate .succesele presei
noastre în general sînt nemijlocit
legate de conducerea presei de către
partid, de îndrumările și orientările
pe care partidul, dumneavoastră per
sonal, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, le-ați asigurat in
permanență. In aceasta, tn conduce
rea fermă de către partid noi vedem
chezășia succeselor noastre de azi șl
de mîine în îndeplinirea marilor răs
punderi ce revin presei.
Sintem conștienți că mai avem

încă multe de făcut pentru a răspun
de pe deplin marilor cerințe pe care
partidul le pune în fața „Scînteii", a
presei noastre, că în activitatea noas
tră mai există încă multe neajun
suri și neîmpliniri. Nu întotdeauna
— a spus vorbitorul — „Scinteia"
abordează cele mai esențiale proble
me ale construcției socialiste, nu În
totdeauna modul în care sînt tratate
asemenea probleme este suficient de
argumentat, nu funcționează sufi
cient spiritul de inițiativă al presei
pentru generalizarea noului.
Vorbitorul a arătat apoi că. in spi
ritul îndrumărilor partidului nostru,
al orientărilor deosebit de prețioase
date de secretarul general al parti
dului și cu acest prilej, se va acțio
na în modul cel mai energic pentru
a realiza o îmbunătățire radicală a
muncii, pentru îndeplinirea în con
diții tot mai bune a marilor sarcini
ce revin presei, Întărind caracterul
militant, combativ al ziarului, sporindu-i contribuția la îndeplinirea
politicii partidului în toate dome
niile, la realizarea hotărîrilor istorice
ale Congresului al XII-lea.
Cu pasiune și mîndrie comunistă
— a spus redactorul-șef al „Scînteii"
— yom milita și vom face larg cu
noscută politica externă de pace și
colaborare a partidului nostru, parti
ciparea activă a României la viața
internațională. Vom pune toată
forța noastră de convingere, toată
priceperea noastră în a face să răsu
ne cît mai larg în conștiințe che
marea pe care dumneavoastră, stima
te tovarășe secretar general, o
adresați cu atîta înflăcărare tuturor
națiunilor lumii — de a se face to
tul pentru apărarea celui mai
fundamental drept al popoarelor, al
omului — dreptul la viață, la liber
tate, la existentă independentă și
suverană.
în încheiere, vorbitorul a spus :
Ne angajăm să ducem mai departe tradiția vieții și muncii comuniste a gazetarului angajat în
slujba celui mai nobil ideal al
partidului — făurirea societății socialiste și a comunismului pe Pămintul scumpei noastre patrii “*»
să milităm neobosit pentru ca
„Scînteia" să promoveze cu și mai
multă forță de convingere politica
partidului, să contribuie tot mai activ la mobilizarea tuturor energiilor
țării in impresionanta operă de
construcție socialistă, de înălțare
a patriei sub soarele comunismului,
acolo unde generații și generații de
înaintași, de militanți comuniști au
visat să fie înălțată, acolo unde, cu
strălucire. partidul nostru, sub
conducerea dumneavoastră, poartă
neabătut minunatul nostru popor.
Acesta este legămîntul nostru solemn,
de comuniști, de activiști pe tărimul
presei, pe care ni-1 asumăm cu
toată convingerea și cu toată ființa
noastră în această zi în care
„Scinteia"
organul de presă al Comitetului Central al partidului —
împlinește 50 de ani de activitate.

Festivitatea din sala Radioteleviziunii
(Urmare din pag. I)

cațil deosebite sărbătorii presei co
muniste și a „Scinteii".
A urmat un moment solemn, plin
de adinei semnificații. Președintele
Republicii, tovarășul
N lcolae
Ceaușescu. a înminat redactorului
șef al „8cînteil“ Ordinul „Victoria
socialismului", conferit prin Decret
prezidențial ziarului cu prilejul glo
rioasei sale aniversări.
Mulțumind, redactorul-șef al zia
rului „Scinteia" a spus :
„Mult stimate și Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu.
Acum, in acest moment sărbăto
resc, de profundă emoție, cind ziarului ..Scinteia" i s-a conferit Ordi
nul „Victoria socialismului", cu pri
lejul aniversării sale semicentenare,
vă rog să-mi îngăduiți să dau ex
presie celor mai vii mulțumiri pen
tru această deosebită onoare ce ni
«e face.
Vedem in conferirea acestei înalte
distincții o expresie a prețuirii acor
date colectivului „Scinteii", Întregii
noastre prese comuniste, care slu
jește neabătut politica științifică,
clarvăzătoare a partidului nostru, în
chinată progresului țării și prospe
rității întregului popor.
Vă asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general, că distincția pe care
ne-ațt conferit-o astăzi va constitui
pentru noi, toți cei ce activăm în
redacția „Scînteii", cît și pentru toți
lucrătorii presei și Radioteleviziunii,
un puternic imbold de a nu precu
peți nici un efort, de a munci cu
toată ființa, cu toată dăruirea și res
ponsabilitatea de ziariști comuniști
pentru ca ziarul, presa să-și Îndepli
nească în condiții cît mai bune. în
mod exemplar, marile sarcini și răs
punderi încredințate de partid, să
■Iuțească neabătut luminoasa politică
■ Partidului Comunist Român, mâ
reața operă de construcție ți creație
socialistă la care, prin minunatul
dumneavoastră exemplu, îndemnați
întreaga noastră națiune".
Primit cu multă căldură, cu intensă
bucurie și satisfacție, a luat euvintul
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.
Cuvlntarea secretarului general al
partidului a fost urmărită cu viu in
teres și deplină aprobare, fiind sub
liniată in repetate rinduri de puter
nice aplauze, de entuziaste urale și
ovații.
însuflețiți de generoasele îndemnuri
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Slujitorii presei noastre comuniste
Si-au exprimat, astfel. în acest
moment sărbătoresc, angajamentul de
a-și îndeplini în mod exemplar mi
siunea de onoare și inaltă răspun
dere, de a fi purtători ai cuvintului
partidului spre inima și cugetul ma
selor, de a contribui mai eficient,
prin scrisul lor, la mobilizarea tutu
ror forțelor și energiilor poporului
pentru Înfăptuirea hotărîrilor Con-

greșului al XII-lea al P.C.R., a Pro
gramului de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
de înaintare a patriei spre comu
nism, la promovarea și afirmarea
politicii externe a României socia
liste, orientate ferm și consecvent
spre edificarea unei lumi a păcii,
independenței și progresului social.
In continuare, tovarășul Constantin
Mitea a prezentat o expunere pri
vind activitatea de cinci decenii a
„Scinteii" și preocupările actuale ale
colectivului redacțional pentru spo
rirea contribuției ziarului la înfăp
tuirea politicii partiduluL
Au adresat apoi cuvinte de salut
colectivului ziarului „Scinteia" tova
rășii : Ion Cumpănașu, președintele
Consiliului ziariștilor, director ge
neral al „Agerpres". Alexandru Ionescu, director general al Radiotele
viziunii române. Neagu Andrei,
membru de partid cu stagiu în llegalitate,
președintele Comitetului
foștilor luptători' șl veteranilor de
război împotriva fascismului. Mari»
Costache, redactor șef al revistei
„Femeia", Szilăgyi Dezidoriu, redactor-șef al ziarului „Elore“. Iuliana
Dumitriu, maistru tipograf la Combinatul poligrafic „Casa Scinteii“,
Alice Ouatu, redactor-șef al ziarului
„Flacăra Iașiului", Marian Avram,
Erou al Muncii Socialiste, muncitor
la întreprinderea „23 August" din
Capitală, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii,
membru al consiliului de conducere
al ziarului „Scînteia", și Nicolae
Dan Fruntelată, redactor-șef al re
vistei „Luceafărul".
In Încheiere, tovarășul Ion Cum
pănașu, președintele Consiliului zia
riștilor, a dat citire Apelului participanților la adunarea festivă consa
crată împlinirii a 50 de ani de la
apariția ziarului „Scînteia" șl Zilei
presei române, adresat tuturor zia
riștilor din România, lucrătorilor
Radioteleviziunii, . corespondenților
voluntari, tipăritorilor, difuzorilor și
cititorilor presei din țara noastră.
Vibrantele chemări cuprinse în
apel au fost întărite prin aplauzele
entuziaste ale celor prezențl, care au
exprimat din nou hotărîrea solemnă
a tuturor celor ce Iși desfășoară
activitatea pe tărimul presei de a
acționa cu energie și responsabilitate
comunistă, în spirit revoluționar pen
tru traducerea în faptă a minunate
lor orientări, a mobilizatoarelor sar
cini cuprinse in ampla expunere a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a-și
pune întreaga activitate în slujba
înfăptuirii politicii partidului de ri
dicare a României pe culmi tot mai
înalte de progres și civilizație ■Ocialistă.
In încheierea adunării, In sală
răsună din nou puternice ovații
și urale, se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.I", „Ceaușescu
și poporul I".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați în strada Nuferilor, la sosirea
și la plecarea de la sala Radiotele
viziunii, de numeroși locuitori al
Capitalei, care și-au exprimat și cu
acest prilej sentimentele de nețărmu
rită dragoste șl adîncă recunoștință
pentru preocuparea statornică față
de continua dezvoltare și înflorire a
patriei noastre socialiste, față de
sporirea neîntreruptă a bunăstării
materiale șl spirituale a întregului
nostru popor.

a 50 de ani de la apariția ziarului „Scinteia"
» a

Noi, participanții la adunarea
festivă prilejuită de Ziua presei și
împlinirea unei jumătăți de veac
de la apariția „Scînteii" — ziariști
ai presei scrise, lucrători ai Radio
televiziunii, corespondenți volun
tari, tipografi, difuzori și cititori —
am ascultat cu profundă emoție
strălucita cuvîntare rostită de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
sufletul fiecăruia dintre noi vibrînd
cu putere căldurosul îndemn comu
nist, revoluționar, pe care ni l-a
adresat. Considerăm că aprecierile
și orientările formulate în cuvîn
tare cu privire la activitatea
„Scînteii", a întregii noastre prese,
constituie pentru toți ziariștii din
țara noastră un minunat și cuprin
zător program de lucru, a cărui în
deplinire va duce la creșterea substanțială a rolului presei, corespunzător cerințelor supenoare ale
actualei etape de dezvoltare a so
sarcini
cietății noastre, mărilor
_____
stabilite de Congresul al XII-lea al
partidului. în numele celor mai
înalte idealuri ale națiunii noastre,
toți cei ce lucrăm în presă, la
Radioteleviziune. corespondenți vo
luntari ne angajăm să facem totul,
să nu precupețim nici un efort
pentru a asigura transpunerea
neabătută in viață a orientărilor și
indicațiilor trasate de secretarul
general al partidului. Exprimăm cu
toții recunoștința noastră fierbinte
conducătorului iubit al partidului
și țării pentru indicațiile de inesti
mabilă valoare, pentru ajutorul de
neprețuit pe care ni-1 acordă și de
această dată spre a ne îndeplini cu
succes îndatoririle de ziariști co
muniști, pentru a fi la înălțimea
răspunderilor de ostași devotați al
partidului !
Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, actualul cincinal
— cincinalul unei calități noi, su
perioare, în toate domeniile con
strucției socialiste — trebuie să
marcheze perfecționări și în do
meniul presei, căreia îi revin sar
cina și obligația de onoare de a-și
ridica substanțial nivelul activității
pentru a-și spori contribuția la în
făptuirea Programului partidului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare
a României spre comunism 1
Pornind de la importanța pri
mordială a dezvoltării și moderni
zării economiei, pentru întregul
mers înainte al societății noastre,
să asigurăm în paginile ziarelor și
publicațiilor, In emisiunile Radio
televiziunii o îmbunătățire sub
stanțială a tratării problemelor din
acest domeniu, să milităm neobosit
pentru a face temeinic cunoscută
și însușită în mase politica eco
nomică, profund științifică a parti
dului. pentru mobilizarea tuturor
oamenilor muncii la aplicarea ei
exemplară !
Să asigurăm o abordare mai pro
fundă, tot mai competentă și mai
eficientă a problemelor îndepli
nirii planurilor de producție în in
dustrie și în agricultură, dezvol
tării bazei de materii prime și
energetice, obținerii unei produc
tivități a muncii superioare în toa
te ramurile producției materiale '
Să ne sporim eforturile pentru a
contribui la promovarea fermă a
noului mecanism economico-financiar în toate unitățile de producție,
la buna funcționare a autoconducerli muncitorești șl a autogestiu-

te

nii, la folosirea cu randament su
perior a resurselor încredințate de
societate fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii.
în expunerea rostită la adunarea
noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu
ă relevat marile îndatoriri ce revin
presei în generalizarea experienței
avansate. In lumina acestor exi
gențe, să milităm ferm pentru a
deschide cale cît mai largă noului
în producție, în cercetare, în toate
domeniile, să popularizăm amplu
cele mai bune rezultate obținute și
metode folosite, pentru ca inepui
zabilele comori de inițiativă și
spirit gospodăresc ale colectivelor
fruntașe să fie pe deplin valori
ficate, să devină bun al întregului
popor ! Adresăm corespondenților
voluntari ai presei, tuturor citito
rilor chemarea de a contribui la
evidențierea și reliefarea a tot ce
este înaintat și prețios în diferitele
domenii de muncă, în așa fel incit
presa să-și îndeplinească in con
importantele
diții tot mai bune
’
' . ’ ‘ '
sarcini ce-i revin in opera istorică
I
de făurire a socialismului șl. comunismului în România.
Țelul suprem, permanent, al politicii partidului este omul, bunăstarea sa — și în numele acestui
țel, prin întreaga activitate a pre
sei, să sădim adine în conștiința
fiecărui cetățean ideea majoră
cultivată stăruitor de partid că de
munca noastră depinde bunăstarea
noastră, că sporirea continuă a pro
ducției și a avuției naționale re
prezintă singură sursă a dobîndirii
unui trai tot mai îmbelșugat și mai
fericit !
Avem cu toții satisfacția că in
țara noastră s-a creat un cadru
minunat, de excepțională valoare
principială și practică, al democra
ției noi muncitorești socialiste, care
asigură participarea activă, con
știentă, a întregului popor la dis
cutarea și soluționarea problemelor
economico-sociale, la conducerea
tuturor unităților și instituțiilor, a
întregii societăți. Să nu precupe
țim nici un efort pentru a contri
bui ca acest cadru organizatoric să
funcționeze ireproșabil, ca măsurile
adoptate da. partid și de stat In ve
derea , perfecționării
conducerii
vieții sociale și a relațiilor sociala
să fie aplicate exemplar. De ase
menea, să facem din toate ziarele,
din emisiunile Radioteleviziunii o
amplă tribună a democrației socia
liste, la care oamenii muncii, în
calitatea lor de proprietari și pro
ducători, să-și spună permanent
cuvîntul asupra tuturor probleme
lor vieții noastre economice, știin
țifice și culturale, afirmîndu-și din
plin rolul de făuritori ai propriei
istorii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a
atras atenția șl de această dată a■ ■ ■ ‘ - ce revin
supra marilor îndatoriri
presei în făurirea omului nou, în
_______ conștiinței
__ T__ a
ridicarea
socialiste
tuturor celor ce muncesc, în edu
carea revoluționară a maselor. în
acest spirit, să asigurăm creșterea
rolului educativ al întregii noastre
prese, să acționăm neobosit pentru
ridicarea nivelului politico-ideolo
gic al oamenilor muncii, pentru în
sușirea temeinică de către toți ce
tățenii patriei a concepției partidu
lui despre lume și Viață — mate
rialismul dialectic și istoric — pen
tru cunoașterea și folosirea con
știentă a legilor obiective ale dez-

VOltării sociale ! Cel mai puternic
stimulent in această privință îl
constituie luminosul exemplu al actlvitătii teoretice neobosite a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui gindire mereu proaspătă și cutezătoare, îmbinînd strălucit spiri
tul creator cu rigoarea științifică,
inspirîndu-se din cunoașterea rea
lității și din cuceririle cunoașterii
umane, deschide drum larg nou
lui, oferă soluții originale, pe de
plin adecvate realităților șl cerin
țelor dezvoltării multilaterale a so
cietății noastre.
Așa cum ne cere partidul, să ac
ționăm cu mai multă energie și
fermitate pentru educația revolu
ționară a maselor, pentru comba
terea oricăror rămășițe ale vechiu
lui în gindire și comportare, a
mentalităților înapoiate moștenite
din trecut, ca și a concepțiilor și in
fluentelor străine, împotriva ten
dințelor de parazitism, de trai
fără muncă, de a pretinde cît mai
mult de la societate și a da cît mai
puțin. Să milităm cu mai multă vi
goare pentru cultivarea principiilor
eticii și echității socialiste în în
treaga viață socială, pentru dezvol
tarea atitudinii înaintate față de
muncă și față de avutul obștesc,
față de interesele generale ale so
cietății. Zi de zi să acționăm neo
bosit pentru dezvoltarea spiritului
de prietenie și frăție între toți oa
menii muncii fără deosebire de na
ționalitate, pentru întărirea unității
și coeziunii întregului nostru popor,
pentru cultivarea in conștiința fie
cărui om al muncii a hotărîrii de
a face totul pentru progresul pa
triei comune — România socialistă.
Adresăm tuturor celor ce lu
crează în domeniul presei apelul de
a-și spori contribuția la lărgirea orizontului de cultură și îmbogățirea
vieții spirituale a poporului. Să
acționăm pentru deplina valori
ficare a exceoționalelor condiții
create de partid maselor de oameni
ai muncii spre a participa, în ca
drul Festivalului național „Cîntarea
României", la dezvoltarea culturii
noastre noi. socialiste. Să urmă
rim ferm promovarea strictă a
principiilor Ideologice și estetice ale
partidului In literatură și artă, să
milităm pentru o creație artistică
de înaltă, valoare umanistă care să
înfățișeze în adevăratele lor di
mensiuni marile victorii obținute
de popor sub conducerea partidu
lui, să redea veridic chipul înaintat
al constructorilor noii orînduiri. să
nemijlocit dezvoltării
slujească
conștiinței revoluționare a maselor.
Avînd în vedere marile răspunderi ale presei în abordarea problemelor vieții internaționale, să
depunem eforturi sporite pentru a
face larg cunoscută politica ex
ternă de pace și colaborare a par
tidului și statului nostru, să mili
tăm neabătut pentru dezvoltarea
relațiilor de prietenie cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs do
dezvoltare și nealiniate, cu țările
capitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orînduire socială, să acționăm fără
preget pentru întărirea solidarității
partidului nostru cu partidele co
muniste și muncitorești, cu toate
forțele progresiste, democratice de
pretutindeni !
Să relevăm și mai pregnant prin
cipiile noi. de deplină egalitate în

drepturi, respect al independentei
și suveranității naționale, neames
tec în treburile interne și avantaj
reciproc pe care partidul și statul
nostru le așază la temelia rapor
turilor României cu toate statele șl
pentru a căror generalizare in via
ța internațională militează neabă
tut, cu convingerea că acestea re
prezintă chezășia păcii și dezvoltă
rii libere a tuturor națiunilor.
Să înfățișăm mai sistematic ampla
activitate internațională a României
socialiste, consacrată soluționării
constructive a marilor probleme ale
epocii — instaurarea unui climat de
securitate și colaborare pe continen
tul european, rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase numai pe cale
pașnică, prin tratative, trecerea la
măsuri concrete de dezarmare și, în
primul rind, de dezarmare nucleară,
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale ! Să manifestăm spirit
combativ ferm împotriva politicei
imperialiste, colonialiste și neocolo- ,
nialiste, împotriva ideilor reaction^re din lumea capitalului, a recru
descenței fascismului, rasismului ‘
șovinismului, împotriva oricăror în
cercări de învrăjbire a popoarelor,
de ațîțare la ură și război.
Acționind astfel, ne îndeplinim
una din sarcinile de mare răspun
dere care revin presei comuniste —
aceea de a contribui la realizarea
năzuințelor supreme ale popoarelor
de a trăi într-o lume mai bună șl
mai dreaptă, a păcii, libertății, in
dependenței și progresului !
Pentru a putea răspunde cu de
plin succes nobilelor sarcini și în
datoriri ce ne revin, considerăm —
așa cum pe bună dreptate a subli
niat și astăzi secretarul general al
partidului — că se impune să ac
ționăm mai energic pentru ridicarea
nivelului politic și ideologic al tu
turor cadrelor din presă, pentru lăr
girea orizontului lor cultural, pen
tru creșterea competenței profesio
nale, publicistice. Să situăm în pri
mul plan al preocupărilor noastre
întărirea neîncetată a legăturilor cu
oamenii muncii, integrîndu-ne mai
profund în clocotul muncii creatoa
re a poporului, participind nemijlo
cit și sprijinind direct activitatea co
lectivelor de muncitori, țărani, oa
meni de știință și cultură, aprofundînd cunoașterea vieții, a realităților
României socialiste.
în acest moment solemn, ne ex
primăm încă o dată convingerea,
întemeiată pe întreaga experiență a
acestor decenii, că izvorul forței și
chezășia tuturor succeselor presei
noastre Ie constituie conducerea și
îndrumarea sa de către partid. Con
ducerea de către partid a presei a
fost, este și va fi întotdeauna legea
supremă a întregii noastre activități.
Asigurăm, într-un singur glas,
partidul, pe secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că
pentru noi, toți ziariștii din Româ
nia, nimic nu este mai presus decit activitatea plină de abnegație
pentru traducerea în viață a Pro
gramului partidului, a politicii sale
interne și externe, a indicațiilor
conducătorului nostru iubit, pentru
a contribui într-o măsură tot mai
mare la progresul patriei și binele *
poporului, la mersul neabătut î®a?' 34
te al națiunii noastre, la ridicare,
ei spre cele mai înalte culmi ale ci
vilizației umane — civilizația socia
listă și comunistă !
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ciale în cadrul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, sub con
ducerea partidului nostru comu
nist, constituie chezășia mersului
ferm înainte, a victoriei societății
socialiste multilateral dezvoltate, a
întăririi continue a patriei noastre
socialiste, a ridicării bunăstării
materiale și spirituale a poporului
— țelul suprem al politicii partidu
lui, esența societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe care o edifi
căm în România ! (Aplauze puter
nice, prelungite, urale ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).
Este necesar, de asemenea, să se
acorde o atenție mai mare afir
mării eticii și echității socialiste,
realizării principiilor socialiste de
retribuție, în raport cu cantitatea
și calitatea muncii depuse, acționîndu-se cu hotărîre împotriva
oricăror denaturări sau abateri de
la aceste principii, combătîndu-se
ferm tendințele de a se obține venityfi fără muncă, de a se trăi pe
«T -a altora sau a societății.
Este necesar să se facă totul pen
tru realizarea unor relații de de
plină egalitate, pentru afirmarea
neabătută a echității în toate do
meniile ! Nu trebuie să uităm nici
un moment că societatea socialistă
este societatea bazată pe munca
liberă a tuturor membrilor săi.
Tot ceea ce se înfăptuiește apar
ține membrilor societății și tre
buie repartizat după principiul
socialist, în raport cu cantitatea și
calitatea muncii, asigurîndu-se,
totodată, dezvoltarea continuă a
bazei tehnico-materiale, întărirea
capacității de apărare a patriei.
Putem spune că, în această pri
vință, avem încă multe de făcut.
Presa noastră, radioteleviziunea
trebuie să se angajeze cu mai
multă fermitate și energie în
această luptă, care trebuie să ducă
la înlăturarea — și în perspectivă
la lichidarea — unor manifestări
negative, la dezvoltarea conștiin
ței noi, revoluționare, care înnobi
lează omul și îl face să devină cu
adevărat liber, conștient că nu
poate -trăi decît prin munca și
gîndirea sa. (Aplauze puternice,
prelungite).
în acest cadru un rol important
are activitatea desfășurată de
partid pentru formarea omului
nou, constructor conștient al so
cialismului, munca politică-ideologică, activitatea cultural-artistică, dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor largi populare. La
baza întregii activități punem —
după cum este bine cunoscut —
concepția științifică, materialistdialectică despre lume și societate,
principiile socialismului științific,
acționînd pentru înțelegerea lor
de întregul partid, de toți oamenii
muncii, de întregul nostru popor.
Presa și radioteleviziunea tre
buie să acorde o atenție deosebită
acestei activități, care are un rol
de mare însemnătate în dez
voltarea patriei noastre, în for
marea unui om cu o înaltă con

știință revoluționară și patriotică.
Este necesar să se acționeze cu
hotărîre pentru combaterea con
cepțiilor retrograde, mistice, a in
fluențelor și mentalităților înapo
iate, moștenite de la vechea socie
tate sau care pătrund sub diferite
forme din lumea capitalistă. O ati
tudine intransigentă trebuie ma
nifestată față de toți cei care,
atrași de propaganda străină, de
iluzia deșartă că în altă parte vor
găsi, poate, un trai mai ușor, sînt
gata să-și părăsească țara în care
au trăit, să-și lase patria în care
părinții și strămoșii lor au luptat
pentru a o dezvolta, pentru a-i
asigura viitorul liber și indepen
dent. Dacă mai sînt asemenea oa
meni — și, din păcate, mai sînt —
aceasta este și un rezultat al lip
surilor din activitatea noastră politico-educativă, deci și a presei
și radioteleviziunii. Fără îndoială
că în țările capitaliste dezvoltate,
care și-au asigurat actualul stadiu
pe baza exploatării marii majori
tăți a omenirii, există un nivel
mai ridicat față de România, care
sute de ani a fost asuprită și je
fuită. De fapt, bogăția din aceste
țări a fost realizată într-o bună
măsură și pe seama petrolului, a
produselor agricole și a altor pro
duse românești, a muncii poporu
lui nostru. Noi trebuie să explicăm
poporului că avem datoria să fa
cem totul pentru ca, în viitor,
nimic din ce e al nostru să nu mai
poată servi altora, ci numai și nu
mai dezvoltării patriei noastre
socialiste, bunăstării poporului
român. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu
și poporul!“).
Este cunoscut că două treimi
din popoarele lumii se află in
scare de subdezvoltare, ca, după
datele
Organizației
Națiunilor
Unite, — care nu poate fi în nici
un caz bănuită că e o „organiza
ție subversivă" — citeva sute de
milioane de oameni nu au ce
mînca. Acesta este rezultatul poli
ticii imperialiste și colonialiste.
Noi trebuie să explicăm clar
aceasta întregului popor, tineretu
lui. Să arătăm limpede că greută
țile pe care le mai întîmpinăm nu
pot fi învinse decît de noi înșine,
prin munca noastră unită, sub con
ducerea partidului nostru comu
nist. Este adevărat, mai avem
greutăți ; dar, oare, cînd se consu
mau doar 16 kg carne anual pe
locuitor — și aceasta era în 1950 —
aceste greutăți erau mai mici ?
Astăzi consumăm peste 60 de kg
de carne anual. S-au publicat cifre
în această privință — nu vreau să
le mai repet Am parcurs un drum
lung, am ridicat nivelul general al
patriei noastre la un stadiu cu care
ne putem mîndri. Trebuie să facem
să fie bine înțeles de întregul po
por, de tineretul patriei că nu căutînd în afară, undeva, cîțiva ar
ginți în plus, poți reuși să trăiești
mai bine, ci aici în patria ta, mun
cind, luptînd pentru învingerea
greutăților, pentru a construi socie
tatea nouă prin munca și forța

noastră creatoare ! Am realizat lu
cruri minunate ! Stă în puterea
noastră — și avem deplina garan
ție — că vom înfăptui neabătut
socialismul și comunismul în
România ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu —
România, stima noastră și mîn
dria !“).
în acest cadru, presa și radiote
leviziunea trebuie să-și asume un
rol mai activ, atît în a face cu
noscută politica partidului și sta
tului, marile realizări ale societă
ții noastre, cît și pentru a comba
te politica imperialistă și colonia
listă. Ele trebuie să facă larg cu
noscut drumul pe care popoarele
trebuie să-1 urmeze în lupta pen
tru lichidarea deplină a dominației
imperialiste și colonialiste, pentru
o lume mai dreaptă și mai bună,
a egalității în drepturi, în care fie
care națiune să aibă posibilitatea
să se dezvolte liber, fără nici o
asuprire străină. (Aplauze puter
nice, îndelungate).
Să acordăm mai multă atenție
dezvoltării spiritului patriotic, a
dragostei față de patrie, față de
popor ! Să facem mai bine cunos
cut gloriosul trecut de luptă al
poporului nostru pentru libertate
și neatîrnare, pentru apărarea fiin
ței naționale și dezvoltarea țării !
Să înfăptuim pe larg bogatele tra
diții revoluționare ale mișcării
muncitorești și socialiste, ale for
țelor democratice progresiste, ale
Partidului Comunist Român pen
tru transformarea revoluționară a
societății ! Trebuie să facem ca
toți cetățenii patriei noastre, fără
deosebire de naționalitate, întregul
tineret să fie pătrunși de adevă
rul că de mai bine de două milenii
înaintașii noștri nu au părăsit aceste meleaguri, că ei au luptat și
au învins multe greutăți, și-au dat
viața, dar au păstrat tradițiile stră
bunilor și le-au dezvoltat în noile
condiții. Ei au făcut totul pentru
făurirea poporului român, a na
țiunii române, a statului național
unitar ! Avem înalta datorie să
dezvoltăm statul nostru socialist,
să asigurăm un viitor demn, liber,
comunist, națiunii noastre ! (Aplauze și urale puternice. Se scan
dează îndelung : „Ceaușescu și po
porul !“).
Trebuie combătute cu fermitate
orice manifestări șoviniste, națio
naliste, rasiste ; trebuie întărit spi
ritul de prietenie și frăție între
toți oamenii muncii, fără deosebire
de naționalitate. Să facem să fie
bine înțeleasă politica națională a
partidului nostru care a realizat,
pentru prima oară în fapt, în
România, deplina egalitate între
toți oamenii muncii, fie ei români,
maghiari, germani sau de altă na
ționalitate. Trebuie bine înțeles că
numai clasele exploatatoare au
avut și au interesul să învrăjbeas
că oamenii muncii de diferite na
ționalități. Toți cetățenii Româ
niei, indiferent de naționalitate,
au aceleași drepturi și aceleași
îndatoriri și, în deplină unitate,
trebuie să asigure făurirea socia

lismului și comunismului, dezvol
tarea patriei noastre, întărirea in
dependenței și suveranității națio
nale ! (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate; se scandează
„Ceaușescu și poporul 1").
Trebuie să folosim mai bine mij
loacele politico-educative de care
dispunem — presa, radioteleviziu
nea, teatrul, cinematografia, acti
vitatea de creație literar-artistică !
Să realizăm o largă mișcare- de
masă, în cadrul festivalului „Cîntarea României", în care toate ca
pacitățile creatoare, întregul popor
să se afirme ca o puternică forță în
stare să asigure, odată cu dezvol
tarea bazei materiale, o viață spi
rituală nouă, un înalt nivel de
cultură și civilizație al națiunii
noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).
în acest an vom avea, probabil,
o plenară pe problemele activității
ideologice — de aceea nu doresc să
mă opresc mai pe larg asupra acestor domenii. Sînt multe de spus
și în ce privește literatura, arta,
muzica ușoară, ca și despre faptul
că toate acestea trebuie să se in
spire într-o mai mare măsură din
munca și viața poporului, să ser
vească poporul. Trebuie să înlătu
răm unele concepții cosmopolite
care se mai manifestă și la noi, po
trivit cărora arta și cultura patrio
tică ar aparține unei perioade din
secolul trecut, că acum nu mai
sînt la modă. Aceasta este o con
cepție reacționară pe care trebuie
s-o demascăm — așa cum am demascat-o și în trecut —, pentru
că ea nu poate decît să slăbească
forța proletariatului, a clasei mun
citoare, forța poporului în lupta
pentru progres, pentru indepen
dență, pentru o viață mai bună.
(Aplauze și urale puternice; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).
După cum vedeți, nu există sec
tor al activității statului și parti
dului nostru, al societății, în care
presa, radioteleviziunea să nu fie
implicate într-un fel sau altul.
Dispunem de o forță uriașă în
acest sector de activitate.
Cu prilejul acestei adunări so
lemne aș dori să exprim convinge
rea că lucrătorii din presă și radioteleviziune vor face totul pen
tru a-și îndeplini în condiții și mai
bune înalta misiune pe care o au
în societatea noastră, că vor ac
ționa cu toată fermitatea, în spiri
tul politicii partidului și statului
nostru socialist, servind întot
deauna cauza socialismului, a
partidului și poporului, a indepen
denței patriei. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. ).!**
Dragi tovarăși și prieteni,
După cum este cunoscut, întot
deauna presa noastră — atît în
condițiile ilegalității, cît și în anii
construcției socialismului — a avut
un rol activ în susținerea și pro
movarea politicii internaționale a
partidului. Noi acționăm cu toate
forțele pentru a contribui la în

făptuirea hotărîrilor Congresului
al XlI-lea privind activitatea pe
plan internațional, politica de
destindere și pace, de independență
națională.
în viața internațională sînt pro
bleme complexe. Se confruntă două
linii diametral opuse : linia cercu
rilor imperialiste, colonialiste, de
dominație șl asuprire — șl linia for
țelor socialiste, progresiste, antiimperialiste, de pace, de indepen
dență, de lichidare a politicii de
asuprire și inegalitate. Putem
afirma fără teama de a greși că, în
această luptă, forțele antiimperialiste, progresiste — în cadrul că
rora țările socialiste ocupă un loc
important — au obținut succese de
seamă, avînd un rol tot mai mare
în determinarea cursului politicii
internaționale. Aceste forțe, acțio
nînd unite, pot bara calea războiu
lui, pot opri cursa înarmărilor, pot
realiza o nouă politică interna
țională, democratică, de egalitate
între toate națiunile, de conviețuire
pașnică, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în tre
burile interne, renunțării la forță
și la amenințarea cu forța, respec
tării dreptului fiecărei națiuni la
dezvoltare liberă, fără nici un
amestec din afară. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu — pace !“). Acționăm
ferm pentru soluționarea proble
melor complexe, litigioase, pe calea
tratativelor. Considerăm că tre
buie să se excludă cu desăvîrșire
recurgerea la forță ! Toate sta
tele care au probleme de soluțio
nat, să se așeze la masa tratative
lor, și oricît de grele ar fi aceste
tratative, ele sînt totuși incompa
rabil mai ușoare decît calea răz
boaielor. Să facem totul pentru a
exclude conflictele armate, răz
boaiele, din viața societății, pen
tru soluționarea tuturor proble
melor numai și numai pe ca
lea pașnică, a tratativelor! (Aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Este necesar să facem totul pen
tru înfăptuirea securității și coo
perării în Europa, pentru înche
ierea cu succes a reuniunii ce se
desfășoară la Madrid, pentru a se
ajunge la convocarea unei confe
rințe consacrată încrederii și de
zarmării în Europa, pentru conti
nuitatea reuniunilor de securitate
și cooperare pe continent. Pentru
noi, pentru toate statele europene,
problema securității și păcii este
una din cele mai arzătoare pro
bleme. De aceasta depind înseși
civilizația și viața tuturor națiu
nilor continentului european. Con
siderăm că trebuie să facem totul
pentru a împiedica amplasarea de
noi rachete în Europa! Trebuie să
ne ridicăm cu hotărîre împotriva
noii arme, așa-zis „curate" — arma
cu neutroni. Nu există armă
atomică curată ! în general, nu
există nici un armament despre
care se poate spune că e curat 1

Orice folosire a armamentului nu
clear înseamnă distrugerea vieții
și civilizației. Noi, în Europa, sîntem cei care avem înalta răspun
dere de a face totul ca pe acest
continent, unde sînt concentrate
uriașe mijloace de distrugere în
masă, să le eliminăm, asigurînd ca
această regiune a lumii să “de
vină un continent al păcii, al
colaborării egale în drepturi. (Aplauze și orale puternice, prelun
gite).
Ne pronunțăm ferm pentru de
zarmare și, în primul rind, pentru
dezarmare nucleară. înțelegem
preocuparea de a se păstra un
echilibru al forțelor și sîntem pen
tru o dezarmare, sub un control
corespunzător, care să asigure acest
echilibru, care să nu pună în pri
mejdie securitatea nimănui. Dar
securitatea, echilibrul trebuie rea
lizate nu prin impulsionarea cursei
înarmărilor, ci prin diminuarea
continuă a armamentului. Aceasta
este în interesul tuturor popoare
lor, în interesul europenilor! Noi,
statele europene, trebuie să facem
totul pentru a obține o dezarmare
reală ! (Aplauze puternice, pre
lungite)
Să acționăm cu toată hotărîrea
pentru înfăptuirea noii ordini eco
nomice internaționale, pentru re
lații noi în viața internațională,
care să asigure progresul țărilor
rămase în urmă și, totodată, dez
voltarea economiei mondiale —
aceasta constituind una din cerin
țele esențiale ale unei politici de
destindere, de pace și indepen
dență națională.
Este necesar să asigurăm parti
ciparea, cu drepturi egale, a tutu
ror statelor — indiferent de mă
rime sau orînduire socială — la
soluționarea problemelor interna
ționale. Trebuie să facem totul
pentru ca Organizația Națiunilor
Unite, alte organizații internațio
nale, să aibă un rol mai impor
tant în soluționarea problemelor.
Să întărim colaborarea țărilor
socialiste — ca un factor primor
dial al politicii de destindere și de
pace —, să întărim unitatea for
țelor antiimperialiste și progresiste
de pretutindeni! Să întărim unita
tea și colaborarea țărilor în curs
de dezvoltare, a țărilor nealiniate,
a tuturor popoarelor care se pro
nunță pentru o politică de pace,
de independență națională! (Aplau
ze puternice, prelungite).
Să acționăm, cu toată hotărîrea,
pentru respectarea dreptului su
prem al oamenilor și popoarelor —
la viață, la independență! Nici un
drept nu este mai fundamental
decît dreptul omului de a trăi li
ber, de a fi la adăpost de orice
agresiune, de a nu fi asuprit și
exploatat! Acest drept la viață li
beră și independentă trebuie să-1
apărăm cu toată forța! (Aplauze și
urale puternice; se scandează:
„Ceaușescu — România, stima
noastră și mîndria!", „Ceaușescu—
Pace!").

Dragi tovarăși și prieteni,
în cadrul politicii noastre in
ternaționale, presa, radioteleviziu
nea au o misiune importantă. Este
vorba nu numai de a susține și
a face cunoscută în rîndul maselor
populare,
poporului
politica
noastră, dar și de a participa ac
tiv, pe "pian internațional, la reali
zarea principiilor • noastre funda
mentale, știut fiind că numai în
condițiile păcii, destinderii și
respectului independenței putem
înfăptui
Programul partidului,
asigura dezvoltarea patriei noastre
socialiste, așa cum toate popoarele
socialiste, toate popoarele lumii își
pot realiza obiectivele proprii. Po
litica de pace, independență și
destindere nu este o politică ab
stractă, ci o politică vitală, de care
depind construcția socialismului,
viața, libertatea poporului nostru,
ca și a altor popoare. Să facem
totul pentru a apăra pacea, inde
pendența, pentru destindere, pen
tru o lume a egalității între toata
națiunile ! (Aplauze puternice).
Putem spune că nu există sector
al politicii interne sau internațio
nale în care presa și radiotelevi
ziunea să nu aibă un loc impor
tant în înfăptuirea Programului
partidului nostru. Iată de ce doresc
să exprim convingerea că „Scînteia", care a împlinit 50 de ani de
la apariție, întreaga noastră pre
să, radioteleviziunea vor acționa
și în viitor în spirit revoluționar,
partinic, vor face totul pentru a-și
aduce o contribuție tot mai în
semnată la înfăptuirea Programu
lui partidului, a hotărîrilor Con
gresului al XÎI-lea.
Sînt convins că toți lucrătorii
din presă și radioteleviziune vor
înțelege răspunderea înaltă pe
care o au față de popor, față de
partid, față de cauza socialismu
lui, și nu vor precupeți nimic pen
tru a-și face datoria, așa cum tre
buie s-o facă fiecare revoluționar,
fiecare patriot al României socia
liste. (Aplauze puternice, prelun
gite).
Cu această convingere, vă urez
mult succes, dumneavoastră, tutu
ror lucrătorilor din presă și radio
televiziune, tuturor celor ce mun
cesc pe tărîmul propagandei, în
tregului nostru popor — pentru că
el este, pînă la urmă, adevăratul
făuritor a tot ceea ce înfăptuim in
patria noastră. Lui îi aparțin și
presa și radioteleviziunea — el
este acela care trebuie să aprecieze
dacă este bine slujit sau nu ! Și
toți trebuie să slujim poporul,
cauza socialismului, a independen
ței României, a păcii ! (Aplauze și
urale puternice, prelungite; se
scandează : „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“,
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul !". Intr-o atmosferă de
puternică însuflețire toți cei prezenți la adunarea festivă se ridică
în picioare și aclamă îndelung
pentru partid, pentru Comitetul
său Central, pentru secretarul ge
neral al partidului și președintele
Republicii,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu).
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Cuvîntul participanților la adunarea festivă consacrată
celei de-a 50-a aniversări a „Scînteii" și sărbătoririi Zilei presei
Cuvîntul tovarășului
Ion Cumpănașu
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
îmi revine sarcina de onoare
de a transmite, în numele Con
siliului ziariștilor, precum și al
colectivului Agenției române de
presă Agerpres. unde îmi des
fășor nemijlocit activitatea, un
colegial salut „Scinteii", cu pri
lejul împlinirii unei jumătăți de
secol de la apariția primului
număr al ziarului, și cele mai
calde felicitări pentru înalta
distincție primită.
întîlnirea cu dumneavoastră,
stimate tovarășe secretar ge
neral al partidului, la sărbăto
rirea „Scînteiî", sărbătoare a în
tregii noastre prese comuniste,
conferă zilei de astăzi o strălu
cire fără egal. Prezența în mij
locul gazetarilor, magistralul dis
curs pe care ați binevoit a-1
adresa presei și slujitorilor ei
luminează cu putere grija sta
tornică a partidului, a dum
neavoastră personal față de ac
tivitatea ziariștilor, preocupa
rea de a situa munca de fie
care zi a presei comuniste la
cotele superioare de exigență de
finite la nivelul întregii noastre
societăți.
Ingăduiți-ne, stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să Vă mulțu
mim pentru cuvintele pline de
căldură cu care v-ați referit
la strădaniile noastre și să vă
asigurăm că indicațiile, orientă
rile stabilite cu acest prilej re
prezintă pentru noi toți progra
mul de acțiune concretă în în
făptuirea misiunii' de înaltă răs
pundere pe care ne-a încredin
țat-o partidul.
In numele Consiliului ziariș
tilor vă încredințăm, stimate to
varășe secretar general, că zia
riștii întregii țări, din redac
țiile presei centrale și locale, ale
Radioteleviziunii și Agerpres,
sînt hotărîți să acționeze neobo
sit, în spiritul cuvîntării pe care
ați rostit-o azi, să facă totul pen
tru a înlătura lipsurile ce se
manifestă încă in activitatea
noastră, pentru a se integra și
mai profund efortului construc
tiv al întregii națiuni, militînd

mai energic, mai eficient, prin
scris, prin emisiuni radiofonice
și de televiziune, pentru creș
terea contribuției presei la pro
cesul istoric de edificare a noii
orînduiri, la formarea omului
nou, precum și la afirmarea și
promovarea politicii externe a
partidului și statului nostru,
orientată ferm spre realizarea
unei lumi mai drepte și mai
bune, o lume a păcii, indepen
denței și progresului social.
Sîntem conștienți că o activi
tate de calitate nu poate fi asi
gurată decît prin susținute efor
turi pentru o pregătire politică
și ideologică temeinică, pentru
continua perfecționare profesio
nală a noastră, a tuturor. în con
diții de superioară înțelegere a
ideii de disciplină, de înaltă
ținută morală, de exigență în
întreaga activitate. Chemați să
participăm la educația patrio
tică, revoluționară, de formare
și dezvoltare a conștiinței so
cialiste a maselor, înțelegem să
o facem prin a așeza pe primul
plan propria noastră educație,
săvîrșită la lumina ideilor, do
cumentelor de partid, a tezelor
de înaltă valoare teoretică și
practică cuprinse in opera dum
neavoastră politică.

Stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Ați înnobilat astăzi fruntea
semicentenar^ a „Scînteii" cu
Înaltul ordin
„Victoria so
cialismului". Vedem în aceasta
o generoasă recunoaștere a
exemplului său pilduitor de
muncă și luptă sub steagul glo
rios al Partidului Comunist
Român, a cărui cauză ziarul s-a
angajat s-o slujească, cu ne
strămutată credință și pasiune,
încă din prima zi de apariție.
Permiteți-ne. mult stimate
și iubite tovarășe secretar ge
neral, ca noi, toți ziariștii Româ
niei, să vedem în acest act do
vada încrederii dumneavoastră
că presa comunistă din țara
noastră va acționa cu devota
ment, cu nedezmințită pasiune
revoluționară pentru înfăptuirea
Programului partidului, pentru
edificarea societății socialiste
multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei noastre.

Cuvîntul tovarășului
Alexandru Ionescu
tățile neconcordante cu concep
Mult stimate și iubite tova
rășe secretar general Nicolae ția partidului nostru despre
lume și Viață, cu morala comu
Ceaușescu,
nistă, cu etica și echitatea afir
Stimată
tovarășă
Elena
mate și promovate cu pildui
Ceaușescu,
toare stăruință în toată opera
Dragi tovarăși,
dumneavoastră.
Avem marea
bucurie șl
Stimate tovarășe și 6timați
Înalta cinste să sărbătorim
tovarăși,
„Scînteia" în prezența condu
Felicităm redacția „Scinteii"
cătorului partidului și statului,
la această sărbătoare onorată
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ctitorul României moderne, care, de prezența, de cuvintele de
laudă și îndemnurile rostite de
fundamentind cu gîndirea sa
social-politică profund originală, secretarul general al partidului,
cinstită prin înalta distincție
îndrăzneață și clarvăzătoare
direcțiile devenirii noastre, a acordată de președintele țării.
Sărbătorind cele cinci decenii
definit și rolul presei în edifi
carea societății socialiste multi de apariție a „Scinteii". oma
giem, de fapt, tradițiile unei
lateral dezvoltate, menirea mi
litantului comunist pe tărimul prese aflate incă de la începu
turile el, prin tot ce a avut mai
publicisticii, a gazetarului in
opera de făurire a conștiinței bun, în primele rinduri ale
luptei pentru progres și drep
omului nou, a ceea ce trebuie
să însemne spiritul partinic,
tate socială.
revoluționar, in
publicistica
Și, pentru că cel mai potrivit
modernă.
mod de a cinsti o mare tradiție
Dați-mi voie, mult stimate este acela de a o continua cu
demnitate, purtîndu-i flamura
tovarășe secretar general, să
măcar cu o treaptă mai sus, do
mă fac purtătorul de cuvînt al
lucrătorilor Radioteleviziunii și resc să vă asigur că lucrătorii
să exprim gratitudinea noastră de la Radioteleviziunea română,
indiferent de profesiunea exer
pentru grija ce o acordați pre
citată în complexitatea acestei
sei, pentru sprijinul determi
instituții, își privesc îndatoririle
nant care a făcut din Radiocu răspunderea și maturitatea
televiziune o instituție modern
politică proprii gazetarilor co
utilată, slujită cu devotament
muniști. Ne deosebesc, desigur,
de un putemi.c colectiv gazetă
de colegii din presa scrisă mo
resc, artistic și ingineresc, pen
dalitățile specifice prin care ne
tru aprecierile și recomandările,
adresăm opiniei publice, dar ne
pentru indemnurile și cuvintele
unesc
partinitatea,
statutul
de încurajare ce ni le-ați adre
comun de militanți pentru
sat astăzi cu înțelepciune și
traducerea în fapt a politicii
dragoste, pentru excepționalul
Partidului Comunist Român, a
program de acțiune oferit cu
său
generozitate nouă, tuturor celor indicațiilor secretarului
ce lucram in presa 6crisă și la
general.
Radioteleviziune.
Muncim, zi de zi, cu bucuria
Vă încredințăm că nu numai
dăruită nouă de frumusețea
sarcinile, orientările și obiecti
profesiei exercitate, de noblețea
vele ce se desprind din magis
idealului slujit. Dar și cu insa
tisfacția atîtor neîmpliniri, a
trala expunere ținută in aceas
tă adunare, ci și Înaltul exem
marilor datorii încă neacoperite
plu de răspundere comunistă pe
față de partid, față de cetă
care ni-1 oferiți cu consecvență
țenii care așteaptă de la noi,
vor călăuzi activitatea noastră
firesc și cu îndreptățire, emi
siuni de o mai bună calitate,
viitoare.
mai atrăgătoare, cu o mai mare
Vă asigurăm, 6timate tovarășe
putere de înrîurire. Acele emi
secretar general, că nu ne vom
siuni de care secretarul general
cruța forțele pentru ca progra
al partidului ne-a amintit as
mele radioteleviziunii — pătrun
tăzi din nou, arătîndu-ne și
se de spirit partinic — să con
calea de urmat către realizarea
tribuie, așa cum ne-ați cerut,
lor.
mai mult și mai bine ia mobi
lizarea maselor în opera de în
Avem multe de făcut pentru
făptuire a politicii partidului, la ca definiția strălucită dată de
munca zilnică de îndeplinire a
tovarășul Nicolae Ceaușescu
prevederilor cincinalului, de
programelor Radioteleviziunii, și
aplicare in viață a noului me
anume aceea de „tribună vie
canism economic, de puternică
și captivantă de dezbatere a tu
afirmare a autoconducerii mun
turor problemelor importante
citorești in întreaga noastră or
ale societății noastre", să se
ganizare economică și socială,
regăsească pe deplin în realita
de continuă adincire a democra
tea programelor noastre.
ției socialiste.
Ne vom strădui să punem in
Ne vom strădui să valorifi
valoare cu mai multă pricepere
căm mai bine, așa cum ne-o
imensa putere de influențare a
cere datoria noastră de mili- mijloacelor audiovizuale, astfel
tanți revoluționari, mijloacele
încit să ridicăm întreaga activi
deosebite și atît de variate de
tate a Radioteleviziunii la înăl
care dispun radioul și televi
țimea sarcinilor încredințate as
ziunea pentru a combate cu
tăzi nouă, tuturor, de secretarul
eficiență sporită manifestările
general al partidului. Vom face
retrograde, influențele nocive
tot ce depinde de noi pentru ca
— rămășițe ale trecutului sau
modernitatea canalelor de co
venite din exterior — mentali
municare ce ne-au fost încre

dințate să confere în mai mare
măsură modernitate și deci
eficiență formativă .. gîndului,
verbului, actului creator care
este publicistica vorbită sau
filmată, tuturor emisiunilor ce
trebuie să concorde cu funcția
de creator și difuzor de cultură
proprie instituției noastre.
Permiteți-mi, în încheiere, să
exprim în fața conducerii parti
dului,
personal
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, angajamen
tul lucrătorilor Radioteleviziu

nii de a-șî perfecționa necon
tenit pregătirea politică și pro
fesională, de a acționa cu mai
multă competență pentru înde
plinirea sarcinilor și indicațiilor
primite, de a munci astfel încit
să poată întîmpina viitoarele
momente de bilanț cu fruntea
sus, cu conștiința datoriei im
plinite față de partid, față de
popor, față de cauza construirii
socialismului în România — în
veci liberă, independentă și
suverană.

Cuvîntul tovarășului
Neagu Andrei
Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Dragi tovarășe și tovarăși,
Sînt încă sub puternica im
presie a cuvîntării tovarășului
Nicolae Ceaușescu, care a evo
cat cu atîta forță lupta eroică
a partidului nostru pentru ca
îndemnurile și chemările sale
formulate adeseori și prin
„Scînteia" să mobilizeze masele
largi populare la acțiuni împo
triva exploatării, pentru liber
tate socială și națională, împo
triva fascismului și războiului.
Revăd azi, aici, tovarăși cu
care în anii 1938—1940 am co
laborat în activitatea de redac
tare, tipărire și difuzare a
„Scînteii" ilegale, în calitate de
membru al biroului Comitetului
orășenesc de partid București.
Era perioada luptei îndîrjite
organizate de partidul nostru
împotriva pericolului fascist din
țară și de peste hotare. Din în
sărcinarea ‘ Comitetului orășenesc
de partid al Capitalei am scris
atunci cîteva articole în revis
tele „Reporter" și „Cuvîntul
liber", în cadrul campaniei des
fășurate de partidul nostru pen
tru demascarea caracterului di
versionist al agitației naționa
liste, rasiste, desfășurate de
Garda de Fier — agentură a
Germaniei hitleriste — în scopul
de a slăbi capacitatea de rezis
tență a poporului nostru și a-1
supune dominației nazismului.
în corespondențele, informa
țiile și reportajele pe care co
mitetul orășenesc de partid le
trimitea „Scînteii" era prezenta
tă, număr de număr, creșterea în
amploare și intensitate a luptei
antifasciste a maselor. în co
respondența în care era înfăți
șată desfășurarea marii demon
strații antifasciste și antirăzboi
nice din București de la 1 Mai
1939, se arăta : „Din piepturile a
douăzeci de, mii de demonstranți
răsună: Jos fascismul! Jos Gar
da de Fier! Jos regimul de
dictatură regalai Pace — Pîine
— Pămînt — Libertate! Vrem
România liberă și independen
tă! Jos fascismul! Jos agreso
rul hitlerist! Vrem amnistie
pentru deținuții antifasciști !
Arestarea fasciștilor! Și asta în
fața palatului regal"... Demon
strația de masă din București și
adunările din provincie au do
vedit cît de adîncă este indig
narea poporului contra fascismu
lui... Această demonstrație a
dovedit că lozincile partidului
nostru sinț urmate de mase,
înainte! Comuniști și muncitori

social-democrați! — întăriți fron
tul unic! Munciți pentru con
centrarea tuturor forțelor de
mocratice și sincer patriotice in
tr-un front larg combativ îm
potriva dușmanului fascist de
afară, a agenților hitleriști din
țară"...
Bucuria de a-1 avea azi în
mijlocul nostru pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu se îmbină cu
amintirile care îmi evocă rolul
lui proeminent, alături de alți
militanți ai partidului, în orga
nizarea acelei mari demonstra
ții antifasciste cu larg ecou in
ternațional. Ca participant, în
calitate de secretar al organiza
ției de partid a Sectorului 1
galben la ședința lărgită a Co
mitetului organizației București
a P.C.R., în cadrul căreia s-a
stabilit modul de desfășurare a
campaniei politice de 1 Mai,
mi-a rămas întipărită în memo
rie imaginea revoluționarului
dîrz și a patriotului înflăcărat
Nicolae Ceaușescu, care vădea,
încă de atunci, clarviziune po
litică, fermitate principială și
capacitate organizatorică, tră
sături ce aveau să se dezvolte
continuu în decursul anilor —
constituind temeiul profundelor
sentimente de prețuire,' dragoste
și admirație cu care este azi
înconjurat
de întregul popor
conducătorul partidului și sta
tului nostru. Cei care am lucrat
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu
în acea perioadă eram impre
sionați de faptul că elanul,
energia și dinamismul care se
manifestau de la aderarea sa la
mișcarea muncitorească la vîrsta
de abia 15 ani se împleteau cu
.experiența și maturitatea parti
nică pe care le dobîndise în
anii luptei ilegale și ai deten
țiunii la Doftana.
Azi, ca și ieri, „Scînteia" își
îndeplinește cu cinste îndato
rirea de a răspîndi în mase
cuvîntul partidului, de a mo
biliza întregul popor la în
făptuirea politicii partidului. In
numele
Comitetului
foștilor
luptători și al veteranilor de
război împotriva fascismului
exprim deplina convingere că,
așa cum a făcut încă de la
apariția sa cu cinci decenii în
urmă, „Scînteia" își va înde
plini și în viitor nobila misiune
încredințată de partid.
Trăiască „Scînteia"!
Trăiască presa noastră revo
luționară!
Trăiască Partidul Comunist
Român!
Trăiască încercatul luptător
revoluționar, conducătorul parti
dului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu!

Cuvîntul tovarășei
Maria Costache
Mult stimate tovarășe secre
tar general.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși.
Cu adîncă emoție, cu deose
bită atenție, am ascultat. îm
preună cu toți cei prezenți, ma
gistrala expunere a secretaru
lui general al partidului, care
trasează cu înflăcărat spirit re
voluționar și exigentă comu
nistă calea de acțiune pentru
perfectionarea continuă a pre
sei românești.
Aniversarea ziarului „Scîn
teia". care coincide cu Ziua
presei, este prilej de retros
pectivă a unui drum de luptă
care, cu condeiul drept armă, nu
a fost totuși ușor, constituie o
sărbătoare scumpă a întregii
prese comuniste, dar în același
timp un moment de evocare cri
tică. de analiză exigentă a mo
dului în care fiecare dintre noi
ne facem datoria, răspundem ca
revoluționari comuniști sarcini
lor trasate de partid, decurgînd
din dezvoltarea însăși a socie
tății noastre, cuprinse cu de
plină claritate în indicațiile și
orientările date de dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe se
cretar general, a cărui pre
zentă astăzi în mijlocul nostru
reprezintă încă o dovadă a grijii
fată de presă și slujitorii ei.
După cum ne-ati atras atenția
în repetate rinduri, avem răs
punderi deosebite în răspindirea
politicii și ideologiei revoluțio
nare a partidului. în educarea
comunistă a oamenilor muncii,
in asigurarea unirii eforturilor
creatoare ale întregului popor în
vederea înfăptuirii neabătute a
programului partidului de dez
voltare multilaterală a patriei
socialiste. întreaga presă comu
nistă din România se adresează
tuturor cetățenilor țării, băr
bați și femei deopotrivă, egali
tatea deplină și efectivă a fe
meii în toate domeniile fiind Una
din marile cuceriri ale socialis
mului în România. în același
timp, noi, care lucrăm la re
vista „Femeia", publicație edi
tată de Consiliul National al
Femeilor, înțelegem bine că ne

revin sarcini specifice, decur
gînd din condiția specifică a
femeii, din calitatea noastră de
activiste ale mișcării de femei,
angajate plenar în înfăptuirea
politicii
umanist-revoluționare
de afirmare a femeii în socie
tate, politică promovată de par
tid, de secretarul său general,
de tovarășa Elena Ceaușescu,
care îndrumă permanent, cu
înaltă competentă și clarviziune,
mișcarea de femei din tara noas
tră.
în spiritul celor mai bune tra
diții ale partidului nostru, ale
presei noastre comuniste, sîn
tem datori, așa cum ne-a cerut
și astăzi secretarul general al
partidului, să nu ne lăsăm cu
prinși de automultumire. să nu
uităm, chiar intr-o astfel de îm
prejurare festivă, exigenta au
tocritică.
Realitatea noastră socialistă
este bogată, complexă, multila
terală, evident, nu lipsită de
contradicții, iar în această rea
litate ampla participare a fe
meii se afirmă ca un fapt de ne
contestat. înfăptuire istorică a
Partidului
Comunist Român.
Tocmai această realitate nu
reușim să o redăm întotdeauna
cu destulă vigoare, cu acea pu
tere de convingere care să facă
din reflectare o forță transfor
matoare.
Considerăm esențial, așa cum
ne-ati cerut-o și astăzi, tova
rășe secretar general, să per
fecționăm pe toate planurile
munca politico-educativă. să în
tărim
necontenit legăturile
noastre cu munca și viata ma
selor largi ale femeilor, izvorul
viu al adevăratei inspirații crea
toare.
în această zi de măreață săr
bătoare a presei românești, ne
angajăm în fața partidului, a
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să
depunem toate eforturile pentru
ca orientările dumneavoastră,
izvorîte din viata și aspirațiile
întregului nostru popor, din ce
rințele înfloririi națiunii noastre
socialiste, să se materializeze
într-o calitate mai înaltă a pu
blicației noastre, tribună a par
tidului, purtătoare de cuvînt a
partidului in rîndul maselor de
femei.

Cuvîntul tovarășului
Szilăgyi Dezideriu
Mult stimate și iubite tovarășe
secretar general,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Onorată adunare festivă,
în aceste clipe de istorie pen
tru presa noastră, cînd prin
înalta prețuire a partidului, per
sonal a tovarășului. Nicolae
Ceaușescu,
pe
frontispiciul
„Scînteii", de ziua ei aniversară
a fost așezat înaltul ordin „Vic
toria socialismului" — vă rog
să-mi permiteți ca, în numele
celor care lucrăm la ziarul „Elore", să adresez sărbătoriților —
cu mîndrie, cu emoție și căldură
tovărășească. — sincere felici
tări, urîndu-le noi succese în
muncă.
Este adevărat că înalta dis
tincție îi privește nemijlocit pe
tovarășii de la „Scînteia", dar
eu așa simt că ea onorează și
obligă întreaga noastră presă,
munca tuturor slujitorilor ei.
Cuvîntarea
dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, va răsuna
încă multă vreme în conștiința
noastră a activiștilor de partid
care lucrăm în presă ; ea încu
nunează în chip fericit culege
rea de texte alese din opera
dv. „Rolul presei în opera de edificare a socialismului", re'prezentînd împreună o deosebit de
valoroasă contribuție teoretică și
indicații practice, adevărat pro
gram de acțiune, unul dintre
cele mai bogate și substanțiale
de care dispune ziaristica co
munistă, rod al atenției și gri
jii permanente pe care dum
neavoastră o acordați presei și
ziariștilor — pentru care noi vă
mulțumim respectuos.
Ne angajăm în fața dumnea
voastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
aceste clipe solemne, cărora pre
zența dumneavoastră le conferă
marea semnificație a unei noi
angajări de conștiință comunis
tă pentru toți ziariștii tării, că
și noi, cei care lucrăm la „Elo-

re“, vom munci cu răspundere
partinică in spiritul cuvîntării
dumneavoastră, vom face și mai
mult pentru ca publicația la
care lucrăm și pe care o vrem,
în spiritul tradițiilor presei din
România, o adevărată foaie
pentru minte și inimă, să fie
într-o măsură și mai mare o
tribună a ideilor timpului nostru,
a politicii Partidului Comunist
Român — forța politică conducă
toare a societății, redînd reali
tățile noastre în permanentă de
venire, faptele și chipul celor
care, fără deosebire de naționa
litate, prin munca lor creatoare,
înalță în România civilizația so
cialistă și comunistă, oameni adevărați — un popor unit, demn
și harnic — care și-au asumat
conștient răspunderea istorică
de a făuri, printr-o angajare de
plină, prin dăruire și pasiune re
voluționară, cea mai umană
dintre societăți.
Ne angajăm în aceste clipe
marcate de emoții și bucurii să
aducem în paginile ziarului cu
și mai mare forță de convinge
re faptele de la sine vorbitoare
ale puternicei unități a tuturor
fiilor patriei, români, maghiari,
germani si de alte naționalități
— pe deplin egali în drepturi și
îndatoriri — faptele dragostei
pentru țară ce se exprimă la
noi în România prin graiul co
mun al muncii, grai care cu
noaște doar sensul adevărului
adevărat,
Respectînd exigențele sporite
și criticile pe deplin îndreptățite
pe care le-ați formulat la adresa
presei și radioteleviziunii, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
ne vom face datoria în lumina
adevărului frumos și sacru ce
sălășluiește adînc sădit în con
știința noastră, a ziariștilor, in
diferent în ce limbă scriem, ca
trăsătura definitorie a ziarelor
noastre să fie — și nu poate fi
alta decît — slujirea cu devota
ment ferm a Partidului Comu
nist Român, a întregului nostru
popor, a socialismului, a comu
nismului, a României — buna
patrie mamă pentru toți fiii ei.

Cuvîntul tovarășei
Iuliana Dumitriu
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tova
rășă Elena Ceaușescu,
îngăduiți-mi ca la această, emoționantă sărbătoare a „Șpînteii", onorată de înalta partici
pare a celui mai iubit fiu aF; po
porului nostru, secretarul gene
ral al partidului, președintele
republicii, cu firească și legi
timă mîndrie să aduc ziarului
semicentenar salutul celor care
îl tipăresc.
Ca lucrător în tipografie, pen
tru care gestul simplu de a-și
face meseria este în fapt un legămînt de inimă și de conștiin
ță, în temeiul căruia pagina pe
care cerneala este încă proas
pătă pornește. în zorii fiecărei
zile, către toate localitățile tă
rii. asemenea tuturor celor pre
zent! am ascultat cu deosebit in
teres, cu vie satisfacție și de
plină aprobare ampla dum
neavoastră expunere, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Acest deosebit document poli
tic trasează cu claritate direc
țiile de acțiune pentru viitor,
marile răspunderi ce revin tu
turor celor care, prin natura
muncii lor, contribuie la apari
ția ziarelor și revistelor.
Noi, cei care avem cinstea de
a culege, pagina și tipări
„Scînteia". sîntem mîndri că lu
crăm la un ziar care a fost pre
zent cu demnitate și spirit re
voluționar în toate marile bătă
lii conduse de partid pentru
progres social, pentru libertate
și independentă națională, care

s-a aflat mereu în linia lntîi a
revoluției și construcției socia
liste. Alături de toți cei care au
contribuit activ la editarea
„Scînteii", la; editarea întregii
noastre prese comuniste, a că
rei zi o aniversăm azi, s-au aflat totdeauna tipografii, devo
tați tovarăși de muncă, de idei,
de idealuri ai ziariștilor. Ca ti
pografi, avem privilegiul de a ft
primii care se emoționează în
fața cuvîntului turnat în plumb,
cuvint ce dă expresie marilor
realizări ale acestui minunat po
por care, sub înțeleaptă dumnea
voastră conducere, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. făurește o societate
nouă, o viață nouă.
Motiv pentru care, cu emoție,
cu gînduri tovărășești, în numele
celor 3 200 de oameni ai muncii
din Combinatul poligrafic „Casa
Scinteii", al tuturor muncitorilor
tipografi, urez „Scînteii", pe
care o sărbătorim astăzi, ani
multi, de frumoase împliniri pu
blicistice.
îngăduiți-mi, mult stimate to
varășe secretar general, să dau
glas hotărîrii tuturor muncitori
lor tipografi de a contribui cu
tot ce avem mai bun, cu abne
gație comunistă, devotament,
competență profesională și elan
revoluționar, la transpunerea
exemplară în fapt a indicațiilor
și orientărilor dumneavoastră cu
privire la perfecționarea activi
tății întregii noastre prese, che
mată să contribuie la mobili
zarea tuturor energiilor patriei
pentru înfăptuirea minunatului
Program al partidului.

Cuvîntul tovarășei
Alice Ouatu
Mult stimate și Iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Dragi colegi,
Sînt deosebit de onorată de
prilejul ce mi s-a oferit de a
participa, in prezența mult sti
matului și iubitului nostru con
ducător,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, la această jubiliară
manifestare a ziarului „Scînteia",
a întregii prese românești. Ne
aflăm la această sărbătoare gaze
tari din aproape toate generațiile
de după 23 August 1944, oameni
care au slujit, nu numai cu pe
nița, dar și cu conștiința, actele
istorice înfăptuite de poporul
nostru, sub conducerea încerca
tă a partidului, in construirea
socialismului in scumpa noastră
patrie. Poate cei mai mulți ne
situăm in eșalonul de gazetari
care s-au format sub fasciculul
de lumină proiectat de ' Congre
sul al IX-lea al partidului, eve
niment cu implicații istorice asupra prezentului și viitorului,
a destinului nostru in lumea acestui sfîrșit de mileniu.
Am ascultat cu deosebită emoție vibranta cuvîntare a se
cretarului general al partidului
nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, document de o mare
însemnătate teoretică și practi
că pentru prezentul și viitorul
presei noastre românești. Văd in
aceasta înalta prețuire pe care
conducerea partidului, personal
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
o acordă presei, slujitorilor săi,

chemați să contribuie, prin in
termediul cuvîntului scris, la în
făptuirea în cele mai bune con
diții a politicii de făurire a so
cietății noastre noi, socialiste și
comuniste. Definitoriu pentru
viziunea secretarului general al
partidului este că profesiunii de
ziarist i-a fost conferită o ve
ritabilă demnitate, presa însăși
devenind o instituție cu largi
drepturi și Îndatoriri, o expo
nentă autorizată a opiniei pu
blice. De la această înaltă tri
bună, doresc să vă asigur, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în numele
ziariștilor de la „Flacăra lașiului", al tuturor gazetarilor ie
șeni de înalta stimă și conside
rație ce v-o purtăm, alături de
hotărîrea noastră fermă de a
înfăptui în mod exemplar însuflețitorul program al presei ro
mânești pe care ni 1-ati înfă
țișat în mod magistral, în aceas
tă zi jubiliară pentru noi, gaze
tarii comuniști.
Permiteti-mi ca. In numele
ziariștilor ieșeni, să adresez, în
încheiere, colectivului redacțio
nal al ziarului „Scînteia" căl
duroase felicitări, urări de noi
și tot mai prestigioase succese
în nobila misiune de slujire,
prin intermediul scrisului, a po
liticii partidului, a patriei și po
porului, pentru ca, și in viitor,
„Scînteia" să se situeze la înal
ta temperatură spirituală a ide
ilor deschizătoare de drumuri
noi și fertile, cuprinse In isto
ricele documente ale Congresu
lui al Xlî-lea al partidului.

Cuvîntul tovarășului
Marian Avram
Mult stimate și iubite tovșrășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
Sînt profund emoționat să
particip la această mare sărbă
toare a ziarului „Scînteia", a
întregii prese comuniste, pe care
dumneavoastră, stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, o onorați prin
prezența dumneavoastră, prin
ideile profunde pe care le-ați
rostit de la această înaltă tri
bună. Cuvintele calde de apre
ciere, ca și îndemnurile, sarci
nile de mare răspundere pe care
le-ați formulat cu clarviziunea
și profundul spirit comunist ce
vă sint caracteristice constituie,
pentru lucrătorii de pe acest
tărîm minunat al muncii ideolo
gice, ca și pentru noi, cititorii,
beneficiarii de zi cu zi ai pre
sei, un îndreptar de inestimabilă
valoare teoretică și practică.
Ca reprezentant al clasei
muncitoare, ca om mai in vîrstă
și cu experiență, care de 33 de
ani muncește pe același loc de
muncă, aducindu-și aportul la
construirea noii societăți după
priceperea și forțele sale, martor
și părtaș la multe evenimente,
îngăduiți-mi, vă rog, numai
cîteva gînduri,
în anii negri ai cruntei sărăcii
și exploatări, născut în întune
ricul pivnițelor, dar din lumina
adevărului și deopotrivă din dra
gostea de oameni și din grija
pentru viitorul acestui popor ne
căjit, așezat de istorie la răspîntia tuturor furtunilor, „Scîn
teia" ne-a fost raza de lumină și
de speranță, cea care ne chema
la luptă în numele celor mai
scumpe idealuri. Și am urmat-o
cu nețărmurită încredere, pen
tru că era glasul partidului co
munist, partidul de eroi, emana
ția unui popor de eroi. în cli
pele de răscruce, cînd asupra
clasei muncitoare se adunau nori
negri, cînd aceasta era pusă
să plătească prețul greu al unei
politici aventuriste, cînd erai
suspectat nu pentru altceva, ci
numai pentru că erai muncitor,
în „Scînteia" am găsit curajul
și îmbărbătarea de care am avut
nevoie. Și fiecare număr care
ne sosea ascuns în sufertașul de
mincare sau in căptușeala șepcii
era apa rece care stinge setea
în arșița verii.
Și au trecut anii, unul după
altul. Marele 23 August 1944 a
însemnat piatra de hotar care
despărțea două istorii. Odată cu
primul număr legal, care apărea
în zgomot de lanțuri căzute și de
trîmbiți care chemau la luptă
pentru dezrobirea păminturilor
noastre vremelnic înstrăinate,
ni s-au limpezit ochii și am vă
zut clar și am înțeles clar că
acum începe o altă luptă.
„Totul pentru front, totul pen
tru victorie" a însemnat, pen
tru cei rămași acasă, efortul cel
mai mare pentru susținerea oști
rii, care, pas cu pas și cu grele

jertfe, aducea înapoi acasă braz
dele pe care-și purtase pașii
cîndva strămoșul Decebal.
Și „Scinteia". în fruntea presei
noastre, era factorul de mobili
zare in susținerea luptei. Și am
înțeles să facem sacrificii și
le-am făcut. Și țara a fost din
nou țară.
Desigur, de multe ori drumul
pe care am mers a fost tare și
aspru, dar l-am udat cu su
doarea noastră și am mers pe el
înainte cu comuniștii in frunte.
Pe acest drum, „Scînteia" ne-a
venit, așa cum i-a cerut parti
dul, mereu in ajutor. Aflam ce
fac alții, cum rezolvă alții
aceleași sau cam aceleași pro
bleme, învățam din ziar.
Astăzi, „Scinteia" ne este prie
ten bun, prietenul care ne-a în
vățat mereu de bine și de ale
cărui sfaturi simți mereu ne
voia. prietenul care te laudă, dar
care ți-o și zice. așa. de la obraz,
cinstit și pe față atunci cind
nu-ți faci datoria. Și asta nu ne
supără, ci dimpotrivă avem a-i
mulțumi ca oricăruia care îți
atrage la timp atenția atunci
cind încurci drumurile.
Și noi muncitorii am putut
remarca, cu multă satisfacție, că
paginile „Scînteii" au devenit
mai vii, mai aproape de pro
blemele muncii, ale țării, după
Congresul al IX-lea al partidu
lui. Ideile dumneavoastră cute
zătoare au luminat și paginile
„Scinteii". Iar azi, prin tninunata expunere. „Scînteia". MiJ
al cărei consiliu de condude>„
am onoarea să fac parte, ca în
treaga noastră presă dealtfel au
primit un generos program de
muncă.
Sint convins că în spiritul înal
telor exigențe formulate de dum
neavoastră, presa noastră va fi
și mai bună, va milita cu mai
multă eficiență pentru înlătura
rea neajunsurilor care mai exis
tă. va fi mereu la înălțimea
adevărurilor țării, a sarcinilor
puse de partid, de dumneavoas
tră, în fața poporului, a clasei
muncitoare, a îndrumărilor pre
țioase de care la fel ca toți oa
menii muncii și colectivul de
la „23 August", consiliul oame
nilor muncii din uzină au bene
ficiat din plin.
îngăduiți-mi, mult stimate to
varășe secretar general, să fo
losesc acest prilej pentru a rea
firma hotărîrea colectivului în
treprinderii „23 August" de a
nu-și precupeți eforturile, de a
fi la înălțimea mărețelor sar
cini pe care le avem de Înde
plinit și pe care dumneavoastră
le-ați definit cu claritate și la
cel de-al II-lea Congres al oa
menilor muncii, aducîndu-ne
contribuția tot mai spornică la
opera de înflorire și dezvoltare
a patriei noastre, pe care o do
rim tot mai viu prezentă cu mi
nunatele ei fapte și în coloa
nele „Scînteii", pe care o sărbă
torim astăzi, urîndu-i „La mulți
ani !“.

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Dan Fruntelată
Mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Cu sentimente de adîncă emo
ție, cu o totală adeziune și par
ticipare, am ascultat strălucita
cuvîntare rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, astăzi, la
acest forum aniversar al presei
române. Profundă analiză a ac
tivității noastre, jalonare lim
pede a sarcinilor ce ne revin
sub semnul unei permanente și
revoluționare înnoiri in munca
pe care o desfășurăm, cuvintarea devine, din această clipă,
programul nostru de acțiune
comunistă, asumat, conștient și
responsabil, mandatul de onoare
încredințat ziariștilor români,
militanți devotați ai partidului,
în numele colectivului in care
lucrez, al lucrătprilor presei cul
turale, vă exprim deplina grati
tudine, dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, pentru grija și aten
ția statornice ce le acordați
muncii noastre, perfecționării
continue a presei ca parte in
tegrantă a frontului ideologic,
pentru ca ea să fie pe măsura
acestui timp măreț pe care-1
trăiește țara, să contribuie efec
tiv la construcția de conștiință,
la edificarea multilaterală a
patriei.

Stimați tovarăși, .
Este o cinste deosebită pentru
mine că am posibilitatea să aduc
la semicentenarul ziarului „Scin
teia", sărbătoare a intregii prese
comuniste române, salutul co
lectivului redacțional al revistei
„Luceafărul", al gazetarilor pre
sei culturale, sincere felicitări
pentru înalta distihcție acordată.
Sărbătorim astăzi un eveniment
care face parte din istoria de
luptă 'a poporului român, condus
de partidul său comunist, pen
tru libertate, pentru o viață
demnă, pentru construirea unei
patrii în care am fost, sîntem și
vom fi totdeauna acasă. Cu
adevărurile noastre prin care
ne-am numit eroii și izbînzile,
prin care se zidesc acum orașe
și destine de oameni, și opere
ia temelia duratei. Și cu greută
țile inerente ale unui drum care
n-a fost și nu este, cum spu
nea secretarul general al parti
dului, „plimbare pe o alee cu
trandafiri". Prețuindu-ne martie
valori și conjugîndu-le in efor

tul de a crea valori noi, disprețuind lașitatea și trădarea in
orice formă s-ar deghiza ea, de
la inerția resemnată a „specta
torului la muncă" pînă la veni
noasa negare a tot ceea
seamnă realitate români.’-'
Prin datele sale esențiale, ds
noastră, și în primul rînd „Scin
teia", își asumă irevocabil drep
tul și calitatea participării la
istorie. în acest front al ideii
și al muncii pentru țară, oame
nii de cultură de autentică vo
cație patriotică — si aceasta i-a
caracterizat pe toți marii cărtu
rari ai națiunii noastre — au
fost și sînt prezenți in pagina
caldă cu miros de plumb, care
înseamnă zi-inainte și gind-înainte. într-un timp cînd geogra
fia fizică a lumii se desenează
incă pe linii tragice de tranșee,
dar cind conștiința lumii cere
zidiri de pace, a fi gazetar ro
mân, indiferent dacă lucrezi în
presa social-politică ori cultu
rală, înseamnă a fi în primul
rînd al țării tale care este —
prin politica partidului ce-o
conduce, prin șansa unică a
istoriei de a avea în fruntea
destinului nostru un erou re
voluționar ce ne exprimă stră
lucit vrerea și ființa — o
țară a păcii, o țară a viitoru
lui.
Această zi aniversară este, de
aceea, momentul cel mai priel
nic să reafirmăm angajamentul
nostru solemn de a ne situa în
permanență munca la parame
trii noii calități, înlăturînd cu
hotărîre din întreaga noastră ac
tivitate șablonul, rutina, iner
țiile comode ale izolării de viața
adevărată. Așa cum ne cereați
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, vom face totul pen
tru ca presa culturală, scrisul
nostru în ansamblu să se con
funde cu pulsul viu al țării și
al oamenilor ei, promovind cu
mal multă fermitate prin
cipiile ideologice și estetice
ale
partidului
nostru în
literatură și artă, militînd
pentru o creație care să slu
jească nemijlocit cauza construc
ției socialiste, să contribuie la
ridicarea conștiinței revoluțio
nare a maselor, la formarea
omului nou. Ne angajăm să
facem din orientările și sarcinile
cuprinse în cuvîntarea ce ne-a
fost adresată un adevărat sta
tut politic și profesional, slujind
cu devotament idealurile prin
care țara ne este țară, demnă și
liberă, urcînd în stima lumii și
în certitudinile viitorului.
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Prezentarea de condoleanțe
la Ambasada R. S. F. Iugoslavia

In întâmpinarea zilei de 23 August

Fruntașii se prezintă

cu un bilanț bogat
Publicăm în continuam rezultatele în întrecerea socialistă obținute
pe șapte luni ale anului în curs de alte colective fruntașe de oameni
ai muncii din întreprinderi industriale, de construcții și transporturi, din
unități ale agriculturii, circulației mărfurilor, prestărilor de servicii și
din centrale industriale.
Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii, la 31 iulie *) pe primele
locuri se situează:

IN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE,
COLORANȚI ȘI LACURI

In domeniul producerii
ENERGIEI ELECTRICE
ȘI TERMICE PE BAZĂ
DE HIDROCARBURI

Locul I : întreprinderea electrocentrale Brăila, cu 644,8 puncte.

Principalii indicatori de plan aU
fost depășiți cu : 6 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor, 6 la sută la
graficul de putere la dispoziția sis
temului energetic național. 7,9 la
sută la productivitatea muncii ;
consumul de combustibili pentru
producerea energiei electrice și ter
mice a fost redus cu 0,6 la sută,
cel de energie electrică pentru con
sumul tehnologic propriu cu 0,5 la
sută, iar la bugetul de cheltuieli
s-au înregistrat economii de 0,5 la
sută.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Galați.
Locul III : întreprinderea electrocentrale București.

DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȚțLc ’’LUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de extracție Comăuești, județul Bacău, cu 1 034,2
puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,6 la sută la pro
ducția fizică, 2,9 la sută la producția-marfă vindută și încasată. 28.8
la sută la beneficii. 10,9 la sută la
volumul de fluide injectate în zăcămînt pentru creșterea factorului
final de recuperare ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă au
fost reduse cu 3,6 la sută.
Locul ÎI : întreprinderea de ex
tracție Mediaș, județul Sibiu.
Locul III: Schela de extracție
Moreni, județul Dîmbovița.

IN INDUSTRIA METALURGIEI
NEFEROASE
Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 911 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,2 la sută la pro
ducția netă. 1,8 la sută la produc
ția fizică, 2,2 la sută la producti
vitatea muncii și 6,1 la export ;
cheltuielile materiale la 1 000 lei
producție-marfă au fost reduse cu
1.8 la sută, iar consumurile norma
te de materii prime și materiale cu
3,1 la sută.
Locul II : întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului Slatina.
Locul III : întreprinderea „Laromet“-București.

IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE
DE MAȘINI DE RIDICAT,
MATERIAL RULANT
ȘI CONSTRUCȚII NAVALE
Locul I : întreprinderea de va
goane Arad, cu 709,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,9 la sută la pro
ducția netă, 5,1 la sută la producti
vitatea muncii, 2 la sută la bene
ficii și 21,' 'a sută la export ; chel
tuielile
Sriale la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 0,9
la sută, iar ponderea producției
produselor noi și modernizate a
sporit cu 10,1 la sută față de pre
vederi.
Locul II : întreprinderea „Armă
tura" din Cluj-Napoca.
Locul III : întreprinderea „Electrotimiș" din Timișoara.

IN DOMENIUL
CHIMIEI ANORGANICE
ȘI AL PRODUCȚIEI
DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : întreprinderea chimi
că Dudești-BuCurești, cu 1497,6
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 17,8 la sută la
producția fizică și 3,7 la sută la ex
port ; cheltuielile materiale la 1 000
lei producție-marfă au fost reduse
cu 3.4 la sută, consumurile normate
de materii prime și materiale cu
5.9 la sută, iar ponderea producției
produselor noi șl modernizate a
sporit cu 11,6 la sută față de pre
vederi.
Locul II : Combinatul de produ
se sodice Govora, județul Vllcea.

Locul III : Combinatul chimic
Rimnicu Vîlcea.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii,
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe șase luni.

• IN MEMORIA LUI
ENGELS.
La
Wuppertal
(R.F.G.) a fost inaugurat un
monument in cinstea lui Frie
drich Engels. Marele ginditor
revoluționar s-a născut în această localitate. Pe care a pă
răsit-o la începutul revoluției
din 1848. Monumentul, ridicat
ca omagiu adus de orașul
Wuppertal „celui mal celebru
fiu al său", a fost realizat de
sculptorul Vienez Alfred Hridllcka si simbolizează un mun
citor sfărîmind lanțurile sclaviei.

• MOTOCICLETA
SUBMARINĂ.
Institutul
unional de piscicultura marină
Si oceanografie din Moscova a
fost conceput un original mij

Locul I : întreprinderea de me
dicamente și coloranți „Sintofarm"București, cu 756,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,5 la sută la pro
ducția netă, 8,5 la sută la produc
ția fizică. 7,7 la sută la producțiamarfă vindută și încasată, 9,2 la
sută la beneficii și 25 la sută la
export; cheltuielile materiale la
1 000 lei producție-marfă au fost
reduse cu 1,7 la sută, iar consumu
rile normate de energie electrică
și combustibili cu 2,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de me
dicamente București.
Locul III: întreprinderea de pro
duse cosmetice „Nivea‘‘-Brașov.

IN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII LEMNULUI

leacul I : întreprinderea „ILEFOR"Țg. Mureș, cu 1038,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,7 la sută la
producția netă, 7,7 la sută la pro
ducția fizică, 4,3 la sută la productia-marfă vindută și încasată 3,9
la sută la beneficii și 4.6 la sută
la export ; cheltuielile materiale la
1 000 lei producție-marfă au fost
reduse cu 0,9 la sută, iar consumu
rile normate de energie electrică și
combustibil cu 4,8 la sută.

Rezultatele
în întrecerea socialistă
pe șapte luni

ale anului 1981
Locul II ! întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade"Bucureștl.
Locul III : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Zalău.

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ
(MĂTASE, IN, CÎNEPĂ, LÎNĂ)
Locul I: întreprinderea de stofe
de mobilă București, cu 821 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 12,1 la sută la pro
ducția netă, 3,4 la sută la producția
fizică, 6,1 la sută la producția-marfă
vindută și încasată, 8,7 la sută la
productivitatea muncii, 8,8 la sută
ia livrările de mărfuri la fondul
pieței ; cheltuielile materiale la
1 000 lei producție-marfă au fost
reduse cu 4,7 la sută.
Locul II : întreprinderea de
postav Buhuși, județul Bacău.
Locul III : întreprinderea „Trai
nica" din Pucioasa, județul Dîm
bovița.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a cărnii Bacău.
Locul III: întreprinderea de In
dustrializare a cărnii București.
IN SUBRAMURA
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI
Locui I ! întreprinderea de in
dustrializare a laptelui București,
cu 648,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13 la sută la pro
ducția netă, 4,2 la sută la producția
fizică, 13,8 la sută la productivita
tea muncii, 3,7 la sută la 1‘vrările
la fondul pieței ; cheltuielile mate
riale la 1 000 . lei producție-marfă
au fost reduse cu 1,1 la sută.

ÎN ACTIVITATEA DE
CONSTRUCȚII-MONTAJ DIN
CADRUL UNOR MINISTERE
Locul I : întreprinderea de con
strucții căi ferate Brașov, cu 671
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10 la sută la pro
ducția netă, 6,8 la sută la producti
vitatea muncii și 6,1 la sută la bene
ficii ; cheltuielile materiale la 1 000
lei producție de construcțil-montaj
au fost reduse cu 0,5 la sută ; au
fost puse in funcțiune la termen 7
obiective de investiții in execuția
unității.
Locul Iî : Trustul „Energomontaj" — București.
Locul III : Trustul de construcții
pentru economia forestieră și ma
terialelor de construcții — Brașov.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— STAȚII DE CALE FERATA
Locul 1 : Stația de cale ferată Fe
tești, cu 416,3 puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,6 la sută la vo
lumul de transport, 9,1 la sută la
productivitatea muncii, 48,8 la sută
la vagoane intrate-ieșite, 1 la sută
la greutatea medie brută a trenu
lui de marfă și 3 la sută la utiliza
rea mijloacelor de transport.
Locul II : Stația de cale ferată Slmeria Triaj.
Locul III i Stația de cale ferată
Bacău.

ÎN DOMENIUL CIRCULAȚIEI
MĂRFURILOR - ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri ali
mentare Baia Mare, cu 428 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,5 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata, 13 la
sută la beneficii, 5,4 la sută la Vo
lumul livrărilor de mărfuri pe lu
crător ; cheltuielile de circulație la
1 000 lei livrări au fost reduse cu
4 la sută, iar viteza de circulație a
mărfurilor a sporit cu 2,1 la sută.
Locul II : întreprinderea Comer
cială cu ridicata pentru mărfuri textile-încălțăminte Baia Mare.
Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
metalo-chimice Ploiești.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII
TEHNICO-MATERIALE

Locul I: Baza Județeană de aprovizionare tehnico-materială Bu
zău, cu 2 147 puncte.
Principalii indicatori de plan au
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR fost depășiți cu : 4 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit. 8
Locul I : întreprinderea de trico
la sută la mărfuri Încărcate șl ex
taje și perdele Pașcani, județul
pediate paletizat ; cheltuielile de
Iași, cu 1116,4 puncte.
circulație la 1000 lei desfacere au
fost reduse cu 10 la sută, viteza de
Principalii indicatori de plan au circulație a mărfurilor a sporit cu
fost depășiți cu : 5,7 la sută la pro
1,7 la sută ; munca în acord a fost
ducția netă, 9,7 la sută la produc
extinsă cu 4,5 la sută peste preve
ția fizică și 6 la sută la productivi
deri.
tatea muncii ; cheltuielile totale la •
Locul II : Baza județeană de apro
1 000 lei producție-marfă au fost
vizionare tehnico-materială Bihor.
reduse cu 7,4 la sută, iar consumu
rile normate de energie electrică șl
Locul III : Baza județeană de acombustibili cu 5,2 la sută.
provizionare tehnico-materială Caraș-Severin.
Locul II : întreprinderea de mă
nuși șl ciorapi Agnita, județul Si
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
biu.
LOCATIVE ȘI PRESTĂRILOR
ÎN CONSTRUCȚII
Locul Iîl : întreprinderea „Tînăra
gardă" — București.
Locul I : Exploatarea de construc
ții, reparații și administrare locativă
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — Arad, cu 776,7 puncte.
SUBRAMURA
Principalii Indicatori de plan au
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII
fost depășiți cu : 6,8 la sută la în
casări din activitatea de producție
Locul I : întreprinderea de pre
și prestări de servicii, 3 la sută la
parate $1 conserve din carne Bucu
volumul lucrărilor de întreținere, re
rești, cu 1 923,7 puncte.
parații curente și prestări în con
strucții, 0,5 la sută la producția de
Principalii indicatori de plan au
construcții
montaj ; cheltuielile ma
fost depășiți cu : 35,3 la sută la pro
teriale la 1000 lei producție-presducția netă, 22,3 la sută la produc
tații au fost reduse cu 7,9 la sută.
ția fizică, 27.3 la sută la producțiaLocul Iî : întreprinderea de Con
marfă vindută și încasată, și 12,5
strucții, reparații și administrare lo
la sută la livrările la fondul pieței ;
cativă Brașov.
cheltuielile materiale la 1 000 lei
Locul III : întreprinderea de con
producție-marfă au fost reduse cu
strucții, reparații și administrare lo
2,2 la sută, iar consumurile nor
cativă
„Colentina" București.
mate de energie electrică și com
bustibili cu 2,9 la sută.
(Agerpres)

loc de transport pentru sca
fandrii care lucrează cu echipa
ment ușor. Scafandrul poate să
încalece pe această „motocicle
tă". prevăzută cu două aripi
scurte, deplastndu-se destul de
rapid pe suprafața mării, iar
apoi, răsucind cîrma. să se scu
funde. Ambarcațiunea va fi uti
lizată pentru cercetări submari
ne. supravegherea diferitelor
construcții de ne fundul mării,
la întreținerea culturilor de
alge. întocmirea de hărți biolo
gice ale fundului mării, culege
rea de mostre de sol submarin,
la transportarea pe distante
scurte a unor mici conteinere cu
echipament s.a. Ea va facilita,
de asemenea, fotografierile si
filmările subacvatice. în caz
extrem, poate fi și un mijloc
de salvare.

în legătură cu încetarea din viață
a tovarășului Stevan Doronski, mem
bru al Prezidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, membru
al Prezidiului Comitetului Central al
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,
la ambasada acestei țâri la București
a avut loc, sîmbătă dimineață, pre
zentarea de condoleanțe.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a C.C.
al P.C.R., a Consiliului de Stat șl
Guvernului
Republicii
Socialiste
România au transmis condoleanțe
tovarășii Ion Coman, membru al Co-

mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., Petru Enache,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului
de Stat, Vasil» Bulucea, ministrul
transporturilor și telecomunicațiilor,
Aurel Duma, ministru secretar de
stat la Ministerul Afacerilor Externe,
Emilia Sonea șl Dumitru Turcuș,
adjuncți de șefi de secție la C.C,
al P.C.R.
Cei prezențl au păstrat un moment
de reculegere In fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat in
cartea de condoleanțe.
(Agerpres)

Cronica

•| •
zilei

Sîmbătă seara a sosit în Capitală
o delegație militară din Republica
Democratică Somalia, condusă de generalul-maior Omar Naj Mohamed,
ministrul apărării, care, la invitația
generalului-maior Constantin Olteanu. ministrul apărării naționale al
Republicii Socialiste România, va face
o Vizită oficială in țara noastră,
Pe aeroportul Otopeni, delegația
militară somaleză a fost salutată de
ministrul apărării naționale, de primadjunctul și adjuncți ai ministrului
apărării naționale, de generali și
ofițeri.

Sîmbătă, tovarășa Marla Groza, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, a primit pe Macit Akman, direc
torul general al Corporației turce de
radio și televiziune.
Cu acest prilej au fost abordate as
pecte referitoare la extinderea și di
versificarea cooperării dintre Cele
două țări în domeniul radioului și te
leviziunii.
La Întrevedere a fost prezent Nahit
Ozgiir, ambasadorul Turciei la Bucu
rești.
(Agerpres)

15,00 File de cronică revolutionart ta
dramaturgia românească
17,00 Serata muzicală TV. Forte ale ar
tei interpretative românești
19,00 Telejurnal
19,25 Telerama
19.55 Serata muzicală TV (continuare)
31,10 Evoluție. Documentar TV realiza»
de studiourile engleze
21.40 Muzică de jaz
22.40 Telejurnal • Sport

tv
PROGRAMUL 1
4,00 Urmind exemplul comuniștilor
9,35 Film serial pentru copil.
Micul
prinț, de Antoine de Salnt-Exupery.
Episodul 3
10,00 Viața satului
11,48 Bucuriile muzicii. Retrospectiva
festivalurilor „George Enescu" (UD
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,03 Album duminical
15,43 $ah. Prezintă maestre Internațio
nală Blisabeta Pollhroniade
16,00 Filme Inspirate din lupta P.C.R.
pentru făurirea vieții noi. „A fost
prietenul meu". Producție a stu
dioului cinematografic „București".
Cu : Nicolae Slreteanu, Ștefan
Ciubotărașu, Flavla Buref, Victor
RebengiUC,
ștefan
MlhâllescuBrâlla, Silviu Stănculescu. Regla t
Andrei Blaler. Ultima parte
17,10 Telesport
18.40 Micul ecran pentru cel mid
19,00 Telejurnal ■ Țara tntlmptnă marea
sărbătoare
19,25 „Cîntarea României"
20,50 Film artistic. Sosea odată un călăreț. Premieră TV. Producție a
studiourilor americane. Cu : James
Caan, Jane Fonda, Jason Robards,
Richard Farnsworth. Regla : Alan
J. Pakula
22.40 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL I

11,06 Matineu de vacanță
11,23 Teleșcoaiă
12,15 Analele stagiunii 1980—1981. Piese
de compozitori români in concer
tele Filarmonicii bucureștene
13.30 Inscripții la noul chip al țării.
Zalău
14,00 Din muzica și dansurile popoare
lor
14,35 Pentru voi, dragi copil. Desene
animate
realizate
de
Studioul
„AnimafUm"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17,
18 și 19 august, ta țară : Vremea va fi
In general frumoasă;, cu cer variabil.
Unele înnorărl mai jjronunțate se vor
semnala tn sudul și In vestul țârii, unde
vor cădea ploi locale de scurtă durată.
In rest, ploi cu caracter Izolat. Vînt

cinema
• Veronica — 9; ii) 13; 15, Pruncul,
petrolul și ardelenii — 17,15; 19,30 :
DOINA.
• Campionii : TIMPURI NOI — 9;
li; 13,15; 15,30; 17,45; 30.
• Am o idee : AURORA — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20. FLAMURA — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Alo, aterizeazâ străbunica i LIRA
— 16; 18; 20, la grădină — 21.
• Duelul : FERENTARI — 15,30;
17,45; 20.
• Punga cu libelule t VIITORUL —
15,30; 17,30; 19,30.
• „Tridentul" nu răspunde «• 16; 18;
20, Dumbrava minunată — 14 : MUN
CA.
• Castelul din Carpați : FLACARA
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Viața e frumoasă : SCALA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EFORIE —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Polițist sau delincvent : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18;
20,15, FAVORIT — 9;
11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Vara speranțelor : CAPITOL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Războiul stelelor : SALA MARE A
PALATULUI — 11; 14; 17.
• Alergătorul : STUDIO — 10; 12; 14;
10; 18; 20.
• Intre două curente de apă : CEN
TRAL - 9; 11,15; 13,30; 16; 16; 20.
• Ostaticii de la Bella Vista : GRIVITA — 9; 12,30; 16; 19,15.

LUNI, 17 AUGUST
PROGRAMUL I

j

15.30 Emisiune tn limba maghiar*
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara tntimpină marea
sărbătoare
19.25 Actualitatea economică. Obiective
ale întrecerii socialiste i calitatea
producției
19,45 Orizont tehnlcn-ștUntifle. Realizări
ale științei romanești
20.26 Roman foileton : „Străinul" dup»
romanul eu aceiași titlu de Tltus
Popovici, Producție a studioului
cinematografic „București".
Cu :
ștefan lordache, Irina Petrescu,
Șerban Cantacuzlno, George Calboreanu, ștefan Ciubotărașu, Fory
Etterle, George Măruță, Gheorghe
Dinieft,
Corlna
Constantlnescu,
Costache Antonlu. Partea intil
21.50 Cadran mondial. Români» tn lu
mea contemporană
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 1

18,00 „Cîntarea României"
16,35 Punți pentru oameni — reportaj
TV
17,05 Film artistic. „Sosea odată un că
lăreț". Producție a studiourilor amerlcane. cu : James Caan. Jane
Fonda, Jason Robards. Richard
Farnsworth.
Regla :
Alan
J.
Pakula
19,00 Telejurnal • Țasa lntlmplnâ marea
sărbătoare
19,28 Mozaic (selecțluni)
21,05 Partlcipanțl la Festivalul „Cîntarea
României"
21.30 Ora tineretului
22,15 Telejurnal

moderat. Temperaturile minime Vor fi
cuprinse Intre 8 și 18 grade, izolat mal
coborîte in depresiunile muntoasa, iar
maximele între 22 și 32 de grade, local
mal ridicate. In București : Vremea va
fi în general frumoasă. Cerul va fi
schimbător, favorabil ploii de scurtă
durată. Vînt slab pin
*
la moderat.
Temperaturile minime vor ti cuprinse
între 13 și 15 grade, Iar maximele între
29 și 31 de grade. (Margareta Struțu,
meteorolog de serviciu).

• înainte de miezul nopții : BUZEȘTI - 15: 17; 19.
• La revedere, prietene ; Aventurie
rii : PALATUL SPORTURILOR 51
CULTURII - 11; 18.
• Detectivul i DACIA — 9; 12: 16; 19.
• In căutarea chibriturilor: COTROCEN1 - 15; 17,30; 20.
• Aii Baba și cel <0 de hoți : POPU
LAR — 15,30; 19.
• Familie nouă : PROGRESUL — 16;
18; 26,
• Un șerif extraterestru : LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
la grădină — 21, BUCUREȘTI — 8.45;
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, lâ grădină — 21.
• Strada Hanovra : VICTORIA — 9;
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Campionul — 15; 17.30, Centrală
este
pe
emisie - 20 ;
DRUMUL
SĂRII.
• Căpitanul răzbunării : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; aO, MELO
DIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GRADINA BUZESTI - 21.
• Corleone : EXCELSIOR - 9; 11,18;
13,30; 16,45; 18; 20,15, VOLGA — 9;
11,15; 13,30; 15,45) 18; 20,15.
• Clinele: GlULEȘTI — 9; 11; 13,18;
15,30; 17,45; 20, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• infernul din zgtrie-nori : FLOREASCA - 9.30; 12; 16; 19.
• Sint timid, dar mă tratez : MIO
RIȚA - »; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 18; 20,
la grădină —■ 20,45.
• Clinele
electronic t
GRĂDINA
PARC HOTEL — 20,45.
■ Shabana : COSMOS — 13; 18.13; 19.
• Aventuri tn Marea Nordului: ARTA
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră

derea ungară de transporturi
..Volan" a analizat. împreună cu
cercetători de specialitate, reac
țiile conducătorilor auto tn
funcție de schimbările meteoro
logice. Unii șoferi sint foarte
influențabili la creșterile bruște
ale electricității in atmosferă,
posedînd parcă ..antene" spe
ciale de captare, ceea ce li face
să reacționeze mal încet la dife
ritele situații ce se ivesc în
timpul conducerii automobilu
lui. în astfel de cazuri, acci
dentele de circulație depășesc
media obișnuită cu circa zece
la sută. Cind presiunea at
mosferică crește, la unele per
soane s-a observat o mai mare
agresivitate. Testarea șoferilor

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII GABONEZE
Excelenței Sale EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze
LIBREVILLE
Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a proclamării independenței Re
publicii Gaboneze, imi este plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru
poporul gabonez prieten.
îmi exprim convingerea că fn spiritul convorbirilor și Înțelegerilor con
venite împreună, relațiile de prietenie și strînsă conlucrare dintre țările
noastre se vor aprofunda in continuare în folosul popoarelor român și gabo
nez, al politicii de pace, libertate și independență națională, colaborare și în
țelegere în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Gabonul, care sărbă
torește astăzi 21 de ani
de la proclamarea in
dependenței Sale na
ționale, este una din
țările cele mai bogate
în resurse, ale conti
nentului african. Din
suprafața sa totală de
268 000 kmp, circa 80 la
sută o reprezintă zo
nele acoperite de pă
duri cu esențe prețioa
se. în vreme ce subso
lul adăpostește imense
rezerve de mangan,
fier, uraniu și petrol.
Acest fapt a făcut ca
tn perioada ce a urmat
proclamării indepen
denței, și cu deosebi
re In ultimii ani, tînă
ra republică africană
să depună eforturi sus
ținute în vederea valo
rificării bogățiilor na
turale pentru lichida
rea înapoierii econo
mice, reușind să obți
nă o serie de succese
care au schimbat În
fățișarea multora din
tre regiunile țării. Un
exemplu edificator în
această orivință îl ofe
ră localitatea Moanda.
Situată
in
centrul
uneia dintre cele mai
mari exoloatări de
mangan din lume, a-

electric obținut cu ajutorul
energiei solare, facilitindu-se
astfel receptionarea informați
ilor în regiunile mai îndepărta
te șl Izolate ale tării.

• SAT SOLAR.InIn-

• „SECRETUL LUI
BEETHOVEN". După por

donezia se proiectează crearea
unul sat solar. Energia obținută
de la astrul zilei va fi utilizată la
irigații, desalinizarea apei de
mare si conservarea prin frig a
alimentelor. în cadrul acestui
proiect se urmărește, de aseme
nea, realizarea unor aparate de
televiziune adaptate curentului

tretele
cinematografice
ale
compozitorilor Ceaikovski. Liszt
și Mahler. regizorul britanic
Ken Russel si-a propus să în
ceapă vara aceasta, la Vlena șl
in împrejurimi, unde atitea
locuri amintesc de viata si crea
ția marelui titan al muzicii.

în spiritul politicii
sale de solidaritate cu
tinerele state africane,
cu toate statele care
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare. România socia
listă urmărește cu
simpatie și satisfacție
eforturile depuse de
poporul gabonez pen
tru lichidarea sechele
lor dominației colonia
le și accelerarea pro
gresului
economicosocial. între țara noas
tră și Republica Gaboneză s-au statornicit
relații de prietenie și
colaborare, care cu
nosc o continuă dez
voltare. O contribuție
de cea mai mare im
portanță în realizarea
acestui curs pozitiv âu
adus întîlnirile dintre
președinții
Nicolae
Ceaușescu și Omar
Bongo, acordurile și
înțelegerile realizate
cu aceste prilejuri deschizînd ample perspec
tive conlucrării româno-gaboneze. în inte
resul reciproc și în
concordanță cu cerin
țele cooperării inter
naționale, ale păcii și
înțelegerii intre po
poare.

FOTBAL
După două etape, numai șapte echipe neînvinse
După două etape, O singură echipă
a ciștlgat patru puncte și aceasta este
echipa campioană — Universitatea
Craiova. Stadionul local și-a primit
formația cu tribunele arhipline, pes
te 30 01)0 de spectatori, care au asis
tat la o victorie netă : Universitatea
Craiova — C.S. Tîrgovlște: 4—0
(2—0).
La Timișoara, Intr-unui dintre
derbiurile universitare, Politehnica a
întrecut pe Sportul studențesc cu
2—1 (0—1). A fost un meci dominat
clar de bănățeni, care au jucat avlntat și parcă mai ambițios decit in alte
partide, punctul lor forte fiind linia
de mijloc Dumitru — Manea — Vlătânescu. în schimb, tocmai aceiași li
nie de mijloc, la bucureșteni însă
a funcționat cu Întreruperi și neclari
tate, făcîndu-se vinovată de prestația
mai slabă a Sportului studențesc.
După cum era de așteptat. Ia Hu
nedoara a fost o partidă-spectacol,
Corvinul— F.C, Argeș : 2.—0 (1—0),
cu formația locală în prim plan, ani
mată mereu de jucătorul-antrenor
Mircea Lucescu. Etapa viitoare ne
promite un bun joc de fotbal la
București, între Steaua și Corvinul.
Fiindcă și Steaua se pare că a mai
pus ordine in rindurile formației
sale, smulgînd astfel un punct „în
deplasare" > C.S. Bacău — Steaua
l-l (1-1).
O altă echipă care a eîștigat un
punct pe teren străin a fost Univer
sitatea Cluj-Napoca. Deci, la Rimni
cu Vîlcea : Chimia — „U“ 1—1 (0—0),

dină — 20,45,
GRADINA
GLORIA
— 21.
• O singură dată ta viață : CULTU
RAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Articolul 420 : GRADINA AURORA
— 20,30.
• Par șt impar : PACEA — 15; 17,15;
19,30, Gradina cultural — 30.45.
• Pierdut și regăsit : GRADINA
FESTIVAL — 20,45.
■ Cactus Jack : GRADINA FLACARA — 21.
• Love story pe ring :
GRADINA
MIORIȚA — 20,45.
• Marea neliniște : GRADINA CA
PITOL — 21.

teatre
• Teatrul Național (sala mlcâ) : Co
medie de modă veche — 19.30; (la
Arenele Romane) ! Gaițele — 20; (la
grădina Bâicescu, cartier Bucureștii
Noi) : Gimnastica sentimentală — 19.
• Filarmonica „George Enescu" (ro
tonda Ateneului Român) ; spectacoievocare „tn lumea muzicii și tn mu
zica lumii cu George Enescu si con
temporanii săi" — 19,30.
■ Teatrul Mic (la rotonda scriitori
lor din Clșmigiu) : CintecUl iubirii
(spectacol de sunet și lumină) — 21.
• Teatrul de comedie (la Muzeul na
tional de istorie al Republicii Socia
liste România) : Clntec pentru țara
mea (spectacol de poezie șl muzică)
— 10.30.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic) :
Dragă mincinosule — 19,30; (la Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste

• PEȘTELE CEL MIC...
în funcție de reacțiile lor la
starea vremii a permis elabo
rarea de recomandări privind
comportarea fiecăruia In raport
cu modificările intervenite în
condițiile meteorologice.

ceastă așezare, apărută
în urmă cu două de
cenii, a cunoscut o dez
voltare rapidă sub ra
port edilitar și econo
mic, ajungînd un pu
ternic centru al indus
triei extractive. Anual,
de aici se extrag circa
2,4 milioane tone man
gan destinat exportu
lui. Importanța orașu
lui și a regiunii încon
jurătoare va crește și
mai mult odată cu pre
lungirea căii ferate
transgaboneze și cu
crearea
pe țărmul
Atlanticului a unui
port — Santa Clara —
specializat in exportul
de minereu de mangan
și de fier.
Crearea unei indus
trii proprii, valorifica
rea bogățiilor subsolu
lui și. în primul rînd,
a petrolului, care re
prezintă circa 75 la
sută din totalul expor
turilor, au avut ca re
zultat sporirea consi
derabilă a venitului
național. Gabonul aflîndu-se astăzi pe lo
cul trei în rîndul țări
lor africane in ceea ce
privește produsul na
țional pe locuitor.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

turnarea unui film despre
Beethoven, intitulat „Secretul
lui Beethoven".

• VOLANUL Șl ME
TEOROLOGIA. întreprin

5

Un biolog american a descoperit
că un mic peste din Marea Ro
șie fabrică o otravă extrem de
violentă care, chiar diluată de
5 000 de ori în apa mării, ac
ționează in cîteva minute asupra
sistemului nervos al celei mai
mari părți a reprezentanților
faunei marine. El este capabil
să paralizeze mușchii maxila
rului unui rechin care se gă
sește dintr-odată In imposibili
tatea de a Închide gura sa ame
nințătoare. Numai omul rămîne
insensibil la efectele acestei
otrăvi. Biochimistii se străduiesc
în prezent să sintetizeze aceas

cu aportul portarului clujean Lăzăreanu, revenit în formație după o
absență îndelungată. Isprava unul
punct cucerit „afară" au realizat-o,
in mod oarecum surprinzător, fotba
liștii de pe litoral ; la București,
Progresul Vulcan — F.C. Constanța :
I-J (0-1),
Rezultatele normale în meciurile
Dinamo — A.S.A. 3—2 (1—0) și
F.C.M. Brașov — Jiul 2—1 (1—0).
Scorul etapei, identic cu cel de la
Craiova, l-a realizat șl F.C. Olt, în
dauna arădenilor de la U.T.A., 4—0,
prin aceasta echipa gazdă evoluînd
de la un golaveraj foarte slab (0—3)
la unul pozitiv (4—3).
în clasamentul general, Universi
tatea Craiova — 4 puncte este secon
dată de Un grup compus din cinci
echipe cu cite 3 puncte : Corvinul,
Steaua, S.C. Bacău, Politehnica Ti
mișoara și Universitatea Cluj-Napo
ca. După cite două jocuri, numai
aceste echipe (plus. Progresul Vul
can) rămîn neînvinse în noul cam
pionat. Etapa viitoare se va desfășu
ra sîmbătă. 22 august, din programul
ei desprinzîndu-se partida amintită
mai înainte : Steaua — Corvinul.
Astăzi, începe și campionatul divi
ziei B, cu cele trei serii ale sale. In
seria a II-a, la București, numeroșii
susținători ai Rapidului își pot reve
dea formația favorită, la ora 11, in
meciul cu echipa Chimica din Tîrnăveni.
Valerlu MIRONESCU

România) : Popas ta istorie (specta
col de sunet și lumină) — 11,
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase"
(grădina Boema) : Idolul femeilor —
20; (grădina Batistei) : Veselie la Tă
nase — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : EX —
18,30.

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. Sala
Dalles : Expoziția republicană de artă
plastică „Cîntarea României" (pictură,
sculptură, artă decorativă); sala Arghezl : Expoziția republicană de gra
fică „Cîntarea României".
• Galeriile Orizont : Alexandru Țlpoia, pictură; (atelier 35) : Llviu Călinescu, pictură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter) :
Svetlana Utto, design ; (etaj) :
Vasile Paulovics, pictură, grafică.
■ Galeria Simeza : Răduș Jugăurs,
grafică.
• Galeria „Cenaciu“-Hanul cu tel :
Cenaclul tineretului — Expoziție co
lectivă de desen si gravură „Peisaj
•81".
• Galeria Gaiateea : Dlonisie Popa,
artă decoratlvă-stielă.
• Galeria Eforie : Aspazia Burduja,
tapiserie;
Vasile Aciobănitei, sculp
tură.
• Muzeul satului ; Expoziția „Cera
mica tradițională din România".
• Galeria municipiului
București :
Sanda Nljankowski, pictură, Nicolae
Savopol, pictură. Anton Slijevschi,
sculptură.

tă substanță care ar fi de un
real ajutor scufundătorilor în
apele mărilor.

• PROCEDEU ÎMBU
NĂTĂȚIT DE TURNARE A
OȚELULUI.
Procedeul „Mag• UN NOU FRUCT

»l-a făcut apariția pe piețele
din Japonia : măr-pară. Denu
mit eisu. ceea ce înseamnă
prosperitate si longevitate, acest
hibrid posedă savoarea perei și
calitatea de conservare a măru
lui. Mărul-pară este rodul mun
cii de 30 de ani a unui grădinar
japonez în vlrstă de 62 de ani.
Masunobu Shindo. Foarte dis
cret asupra metodelor care i-au
permis sâ ajungă la acest re
zultat. Shindo recunoaște totuși
că a utilizat unde electrice pen
tru a crea un climat favorabil
creșterii fructului.

netogyr". elaborat în Elveția, se
bazează pe inducerea unei miș
cări de rotatie a otelului lichid
în forma de turnare, cu ajutorul
unui cimp electromagnetic. Miș
carea de rotatie imprimată ote
lului lichid împiedică formarea
incluziunilor de zgură între
oochile și mantaua de solidificare, care dăunează calității su
prafeței pieselor si reprezintă
totodată surse potențiale de for
mare a fisurilor. Procedeul per
mite creșterea substanțială a vi
tezei de turnare.

„Este timpul să înceteze fabricarea
și stocarea de noi arme nucleare"
— apreciazâ premierul indian Indira Gandhi

DELHI 15 (Agerpres). — într-un
discurs rostit cu prilejui celei de-a
34-a aniversări a Zilei independenței
Indiei — 15 august — primul ministru,
Indira Gandhi, a arătat că principala
preocupare a guvernului pe plan in
tern este înlăturarea dificultăților ce
grevează asupra dezvoltării generale
a economiei, arătînd că s-au realizat
o serie de succese, mai ales in ce pri
vește stăvilirea creșterii prețurilor.
Se are in vedere, de asemenea, o reorientare a activității de comerț ex
terior, care să ducă la reducerea de
ficitului balanței comerciale.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. anunță că, la invi
tația C.C. al P.C.U.S., Stanislaw Ka
nia. prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,
și W. Jaruzelski, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P.
Polone, au efectuat o scurtă vizită
prietenească de lucru în Uniunea So
vietică.
Ei au avut convorbiri în Crimeea
cu L. I. Brejnev, secretar general
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului
Sovietului Suprem al
U.R.S.S., cu alți conducători sovie
tici.
Simbâtă a fost dat publicității un
comunicat in care se arată, între al
tele, că au fost dezbătute probleme
ale dezvoltării unei colaborări largi,
pe multiple planuri, între cele două
țări, precum și aăpecte ale vieții in
ternaționale A fost exprimată hotă
rîrea celor două părți de a acționa in
continuare pentru extinderea colabo
rării reciproce.

POPULAȚIA ÎNCONJOARĂ CU SIMPATIE
PE COMBATANȚII S.W.A.P.O.

Abordînd aspecte ale situației in
ternaționale, primul ministru al In
diei a tăcut un apel la încetarea cursei
înarmărilor. în primul rind pentru
oprirea procesului de producere și
stocare de noi arme nucleare. Este
timpul, a spus Indira Gandhi, ca ome
nirea să restabilească valorile de bază
ale umanității, în primul rind să apere
viața locuitorilor planetei. Este timpul
să înceteze uriașa irosire de resurse
financiare și umane pentru construi
rea de arme menite să distrugă vie
țile și bunurile oamenilor, a declarat
premierul indian.

Marș al tineretului nipon pentru pace
TOKIO 15 (Agerpres). — Sîmbătă
s-a încheiat marșul tineretului nipon
pentru pace. Participanții au parcurs
timp de 15 zile drumul dintre Hok
kaido și Okinawa. Cu prilejul mar-

șului au fost organizate, în mal mul
te localități de pe traseu, diferite ma
nifestări împotriva cursei Înarmări
lor, îndeosebi a celei nucleare.

la

VIENA 15 (Agerpres). — Secreta
rul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim. a avut, sîmbătă. la Viena. o
întrevedere cu Bruno Kreisky, can
celarul Austriei, informează agenția
Associated Press. Convorbirea a fost
consacrată, in special, viitoarei reu
niuni la nivel înalt de la Cancun (Me

r

Cancun
xic) a unor state industrializate și In
curs de dezvoltare, programată să se
desfășoare in cadrul dialogului NordSud.
Cancelarul B. Kreisky va fi, îm
preună cu șeful statului mexican,
Jose Lopez Portillo, copreședinte al
reuniunii de la Cancun.

In ciuda represiunilor trupelor regimului rasist de la Pretoria, luptătorii
Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) controlează
un șir de regiuni din Namibia, unde se bucură de sprijinul locuitorilor.
In fotografie : un grup de combatanți ai S.W.A.P.O. intimpinați cu simpoy_______________________ tie de populație_________________

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt
LA C.C. AL P.C.U.S. a avut loc
o consfătuire în problemele inten
sificării activității economice, or
ganizatorice și politice pentru în
deplinirea hotărîrilor Congresului
al XXVI-lea al P.C.U.S. privind ac
celerarea dezvoltării industriei ga
zelor, precum și a sarcinilor de
construire, în actualul cincinal, a
unor sisteme pentru transportul
gazelor —
relatează
agenția
T.A.S.S.
BALCANFILA. La Istanbul s-a
deschis cea de-a S-a ediție a expo
ziției de filatelie a țărilor balcanice
— Balcanfila — organizată in ca
drul manifestărilor dedicate aniver
sării centenarului nașterii lui Ata
turk, fondatorul Turciei moderne.
La expoziție participă Bulgaria,
Grecia, România, Turcia și Iugo
slavia. Toate exponatele prezentate
de țara noastră s-au bucurat de un
succes deosebit, atit din partea vi
zitatorilor, cit și a juriului. Ele au
fost distinse cu 13 medalii de aur,
cu medalii de argint și bronz,
precum și cu premii speciale.

CONFERINȚA NAȚIUNILOR UNITE asupra surselor noi și rege
nerabile de energie, care se desfă

șoară in capitala Kenyei, și-a
încheiat dezbaterile ln ședința ple
nară, anunță agenția France Presse.
Luni, conferința urmează să-și
continue lucrările in comitete,
pentru redactarea unui „plan de
acțiune" in legătură cu problema
tica utilizării surselor noi și rege
nerabile de energie.

numele din Salisbury in Harare, a
declarat, intr-un interviu acordat
ziarului „The Herald", primarul orașului, Tizirai Gwata. Harare —
in prezent o suburbie a capitalei
— este numele unui lider al miș
cării de rezistență a populației africane din perioada dominației co
loniale.

FUNERALIILE LUI STEVAN
DORONSKI. Agenția Taniug infor
mează că la Novisad au avut loc,
sîmbătă după-amiază, funeraliile
lui Stevan Doronski, membru al
Prezidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia și al Prezi
diului R.S.F.I., care a încetat din
viață joi la Belgrad. Despre viața
și activitatea defunctului a vorbit
Serghei Kraigher, președintele Pre
zidiului R.S.F.I.

RATA ANUALA A INFLAȚIEI
IN CANADA a atins nivelul re
cord de 13 la sută in luna iulie —
relevă statisticile publicate la
Ottawa. Se precizează că aceasta
este cea mai înaltă rată a inflației
în Canada din septembrie 1948,
cind a fost de 13,6 la sută.

SECRETARIATUL C.C. AL P.C.
DIN VIETNAM a adoptat Hotărîrea
privind aniversarea celei de-a 36-a
aniversări a Revoluției din august
și a proclamării independenței țării.
CAPITALA REPUBLICII ZIM
BABWE îș» va schimba, in curind,

ARESTĂRI. Fostul vicepreșe
dinte al Gambiei și liderul opozi
ției parlamentare, Mustapha Diba,
a fost arestat în urma tentativei
nereușite de lovitură de stat, care
a avut loc în Gambia, a anunțat mi
nistrul gambian al justiției, potri
vit agențiilor Reuter și France
Presse. Mustapha Diba va fi jude
cat pentru trădare. Totodată, se
menționează că au fost efectuate
și alte arestări în rîndul opoziției.

NU! — primejdiei atomice
DA!—negocierilor de dezarmare
Presa internațională despre luările de poziție
și demonstrațiile împotriva spiralei înarmărilor nucleare
Popoarele europene, întreaga omenire doresc cu
ardoare să se pună capăt cursei înarmărilor, să fie în
treprinse măsuri reale de dezarmare — ca o condiție
esențială a securității și păcii pe continentul nostru și în
întreaga lume. „NOI, ÎN EUROPA, SÎNTEM CEI CARE
AVEM ÎNALTA RĂSPUNDERE DE A FACE TOTUL CA PE
ACEST CONTINENT, UNDE SINT CONCENTRATE URIAȘE
MIJLOACE DE DISTRUGERE ÎN MASĂ, SĂ LE ELIMI
NĂM, ASIGURÎND CA ACEASTĂ REGIUNE A LUMII SĂ
DEVINĂ UN CONTINENT AL PĂCII, AL COLABORĂRII
EGALE IN DREPTURI" - a subliniat tovarășul NICOLAE
CEAUSESCU ÎN CUVÎNTAREA ROSTITĂ LA ADUNAREA
FESTIVĂ CONSACRATĂ CELEI DE-A 50-A ANIVERSĂRI
A „SCÎNTEH" Șl SĂRBĂTORIRII ZILEI PRESEI.
Aceasta este o cerință imperioasă, pentru a cărei
realizare își ridică cu vehemență vocea forțe politice și
sociale dintre cele mai largi, care cer să se renunțe la
măsurile de intensificare a competiției înarmărilor, la
producerea bombei cu neutroni și amplasarea rachete
lor cu rază medie de acțiune și să se treacă la dezar
mare, în primul rînd la dezarmare nucleară.
Publicăm mai jos un grupaj edificator în acest sens.
„ln întreaga Europă occidentală
— scrie ziarul britanic -GUARDIAN— există o foarte mare îngrijorare
în legătură cu gravele repercusiuni
pe care le va avea hotărîrea S.U.A.
de a produce și stoca bomba cu neu
troni.. Imediat după anunțarea aces
tei știri, pe lingă declarațiile vehe
mente de protest, auzite pretutindeni,
s-au manifestat și asemenea luări
de poziție ca cea a ministrului de
externe al Danemarcei, care a ex
primat temerea că decizia america
nă va periclita convorbirile de dezar
mare, convorbiri pe care Statele Uni
te au anunțat că intenționează să le
ducă cu Uniunea Sovietică.
Îngrijorarea Danemarcei este îm
părtășită și de alte țări vest-europene, in special de Olanda, Belgia
fi Germania occidentală" — continuă

„Guardian". Primul ministru al Nor
vegiei, doamna Gro Harlem Brundtland, a exprimat dezamăgirea sa
față de hotărîrea americană, declarind că negocierile privind limitarea
înarmărilor nucleare in Europa sînt
de o foarte mare importanță și că nu
trebuie făcut nimic care să îngreu
neze aceste negocieri.
tmpotriva hotărîrii S.U.A. de a
produce bomba cu neutroni au avut
loc demonstrații la Frankfurt și in
alte localități vest-europene. Purtă
torul de cuvînt al guvernului
vest-german a declarat că gu
vernul federal n-a fost consul
tat de Administrația Reagan. Casa
Albă anuntînd că bomba cu neu
troni urmează să fie, deocamdată,
stocată doar în S.U.A. Dar oamenii
politici din vestul Europei știu că,

A REPUBLICII INDONEZIA
Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia
JAKARTA

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Indonezia îmi oferă plăcutul pri
lej de a vă adresa cele mai calde felicitări, însoțite de sincere urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului indonezian
prieten.
îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Indonezia se vor
dezvolta continuu pe plan bilateral, cît și în viața internațională, spre binele
popoarelor român și indonezian, in interesul cauzei păcii, destinderii, inde
pendenței și colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Indonezienii Isi defi
nesc patria prin două
elemente fundamenta
le — „tanah" și „air“,
adică
„pămînt"
și
„apă" — simbolizlnd
conglomeratul
celor
13 677 de insule care
formează arhipelagul
indonezian, întinzîndu-se pe o distanță de
5 000 km de-a lungul
Ecuatorului de la Sabang la Merauke. ca
o punte între două
continente și între
două oceane. Bogății
le solului și subsolu
lui au atras din tot
deauna atenția cotro
pitorilor străini, țara
aflîndu-se timp de aproape patru secole
sub dominație colo
nială. în urmă cu 36
de ani, la 17 august,
intr-o clădire modestă
din centrul Jakartei,
Adunarea consultativă
populară provizorie a
adoptat Declarația de
independentă — eve
niment care a încunu
nat lupta îndelungată
a poporului indone
zian împotriva stăpînirii străine, pentru li
bertate și o viată mal
bună,
Rupînd lanțurile co
lonialismului, poporul
Indoneziei s-a angajat
pe calea construirii
unei vieți noi. drum
anevoios datorită mai
ales grelei moșteniri a
trecutului. O atenție

PREOCUPĂRI ENERGETICE

în pregătirea reuniunii la nivel înalt

de

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Convorbiri sovieto- polone

NAMIBIA

după hotărîrea de a produce această
bombă, americanii vor cere s-o sto
cheze in centrul Europei. De aceea,
opinia publică din Europa occidentală
s-a pronunțat și se pronunță împo
triva unei asemenea arme de ucidere
in masă.
ln Marea Britanie, liderul opozi
ției laburiste, Mighael Foot, a atacat
viguros decizia S.U.A. — continuă
„Guardian". «Deosebit de periculos
pentru noi toți — a declarat el —
este faptul că bomba cu neutroni va
agrava cursa înarmărilor și, totoda
tă. se va încerca să se acrediteze ideea
nebunească privind posibilitatea unui
așa-zis război nuclear limitat». Or, cea
mai mare amenințare pentru omenire
la ora actuală este intensificarea
cursei înarmărilor nucleare. Cit pri
vește Europa, aceasta este într-un
pericol uriaș — acela de a deveni
primul teatru de luptă unde să fie
folosite armele nucleare»", își încheie
relatările „Guardian".
Semnificative sint și luările de po
ziție ale primarului Iliroshimei, Hitosi Motojima. publicate de ziarul vestgerman „FRANKFURTER RUNDSCHAU". „Specia umană — a spus
el — trăiește astăzi pe marginea prăpastiei, singura cale pentru supra
viețuirea ei este dezarmarea și dis
trugerea totală a armelor nucleare.
Noi, care am trăit coșmarul războiu
lui atomic, adresăm tuturor chema
rea pentru abolirea armelor nuclea
re, pentru dezarmare generală și
pace perpetuă. Omenirea ar avea
infinit mai mult de ciștigat dacă, in
loc de arme nucleare, puterile nu
cleare își vor cheltui banii mai de
grabă pentru salvarea milioanelor de
ființe umane care mor de foame,
pentru ajutorarea lumii a treia sd
iasă din sărăcie".
La rîndul său. săptămînalul fran
cez „L’EXPRESS" a publicat o am
plă anchetă în țările Europei occi
dentale in legătură cu atitudinea
opiniei publice față de proiectele
N.A.T.O. de amplasare pe continent
a noi rachete nucleare. Revista scrie:
„Jos cu proiectele nucleare ale
N.A.T.O. !" ; „Nu vrem arme nu
cleare in Republica Federală !“. Ne
aflăm pe o stradă principală din
Munster (R.F.G.), unde banderolele
flutură în vînt in cinstea participanților la Marșul păcii pentru o
Europă denuclearizată. In cursul se
rii, în cadrul unui uriaș miting, des
fășurat în piața centrală a orașului.

TRAFIC SPORIT PE CANALUL
SUEZ. După lucrările de adîncire a
Canalului Suez și de modernizare
a sistemului de control al traficulut, pe această importantă cale de
navigație maritimă au început să
treacă nave de mare tonaj, cele mai
multe fiind petroliere gigant. Ca
urmare a intensificării traficului,
veniturile obținute se vor ridica, la
finele acestui an, la aproximativ
1 200 000 000 dolari, cu 200 milioane
dolari mai mult ca anul trecut —
menționează agenția egipteană de
presă, M.E.N.

INUNDAȚII IN INDIA. Ploile
musonice căzute în ultimul timp,
in diferite zone ale Indiei, au pro
vocat importante pagube materiale,
peste cinci milioane persoane fiind
afectate, într-un fel sau altul, de
inundațiile care au urmat. S-au
înregistrat numeroase victime omenești, cele mai multe — aproxima
tiv 2 000 — in statul Rajasthan, din
nord-estul Indiei. In statul Bihar,
situația în unele districte este foar
te gravă, peste 1 500 de sate fiind
inundate, un milion de persoane
avind de suferit de pe urma ape
lor revărsate.
INCENDII ÎN CANADA. In
mai multe zone din vestul Canadei
s-au produs în ultimele zile mari
incendii de pădure. Cele mai pu
ternice sînt semnalate în regiunile
forestiere din statul Alberta, 'tinde
au fost concentrate numeroase efective de pompieri care încearcă
să stăvilească propagarea flăcărilor.
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vorbitorii se succed unul după altul,
denunțînd „eurorăchetele" și planu
rile N.A.T.O.
Intr-adevăr,
parafrazindu-1 pe
Marx, se poate spune că un spectru
străbate țările Alianței atlantice —
spectrul pacifismului. Țările sint
cuprtnse una după alta : Norvegia,
Danemarca, Marea Britanie, Bel
gia. Portugalia și, mai ales'. Repu
blica Federală Germania. „Cei mai
mulți dintre aliații atlantici au
pacifiști și neutralist! în opoziție,
in cadrul majorității parlamentare
și chiar in guvern" — a constatat
un consilier al Administrației Rea
gan după o călătorie de studii in
Europa. Încetul cu încetul a început
în Europa o ofensivă de pace, la care,
pe lingă diversele mișcări de stingă,
s-au alăturat creștinii, social-democrații, liberalii, pacifiștii, antimilitariștii, ecologiștii. Numitorul comun :
NU categoric instalării de rachete nu
cleare in Europa — DA negocierilor
bilaterale sovieto-americane.
In MAREA BRITANIE. Partidul
laburist se pronunță încă din 1980
pentru dezarmarea nucleară uni
laterală. Această poziție merge mult
mai departe dectt respingerea pur
și simplu a rachetelor nucleare
„Pershing". Ea pune sub semnul
întrebării chiar răminerea țării in
Alianța atlantică.
In NORVEGIA, unde socialiștii
exercită puterea, într-un guvern
minoritar, și unde alegerile parla
mentare vor avea loc la 4 septem
brie. Partidul Muncitoresc Norvegian,
de guvernămînt, a inserts problema
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• TURCIA
ANKARA 15 (Agerpres) — Primul
ministru al Turciei, Biilent Ulusu, ■
declarat, intr-o conferință de presă,
că stabilitatea internă a fost instau
rată în tară, iar situația economică și
socială s-a ameliorat in ultimele 11
luni, rata inflației fiind redusă de la
aproximativ 100 la sută la 40 la sută,
informează agențiile Reuter și U.P.I.
El a apelat la poporul turc să răs
pundă chemării guvernului de a se
reduce importurile de petrol, care au
contribuit in mare măsură la actua
lele dificultăți economice ale țării.
Șeful guvernului turc a menționat
că potrivit planurilor elaborate se
prevede ca pînă în 1990 aproxima
tiv 52 la sută din necesitățile de con
sum la energie electrică să fie obți
nute în termocentrale pe bază de
lignit. Turcia dispunînd de rezerve de
aproximativ 7 miliarde tone de acest
minereu.
• ITALIA
ROMA 15 (Agerpres). — Referlndu-se la viitorul program energetic al
guvernului italian, care va fi prezen
tat în toamnă, agenția France Presse
notează că un accent deosebit se va
pune pe extinderea utilizării energiei
nucleare. Se prevede construirea a opt
centrale atomice, fiecare cu o capa
citate de 1 000 MW. Primele patru ur
mează să intre in funcțiune pină în
anul 1990.

DANEMARCA

Deficit bugetar record
COPENHAGA 15 (Agerpres). — Mi
nistrul danez de finanțe, Svend Jakobsen, a anunțat, vineri, un deficit
bugetar record pentru anul viitor, dar
a apreciat, potrivit agenției Reuter,
că Danemarca nu se află in fața unei
crize economice, fiind în măsură să'
depășească actualele dificultăți. Pro
iectul de buget pe anul 1982, a spus
el, preconizează un deficit de 39,9 mi
liarde coroane, cauzat, în mare mă
sură, de ratele înalte ale dobînzilor
la împrumuturile de stat și de redu
cerea veniturilor din impozite. El a
menționat că, in ciuda măsurilor pre
văzute de guvern, șomajul va conti
nua să crească, așteptîndu-se să atin
gă în anul 1982 nivelul record postbe
lic, de aproximativ 9 la sută din to
talul forței de muncă, respectiv cir
ca 245 000 șomeri.

denuclearizării Europei de nord în
■programul său pe termen lung.
în OLANDA, după alegerile le
gislative de la 26 mai, partidele
pacifiste constituie majoritatea in
parlament. Potrivit unui sondaj, 68
la sută din populație se pronunță
împotriva staționării armelor nu
cleare pe teritoriul lor.
Cele mai mari proporții le-a luat
această mișcare în R. F. GERMA
NIA, răspindindu-se atit în opinia
publică, cît și in rindul partidelor
politice, inclusiv Partidul social-de
mocrat, care se află la putere de
12 ani. în prezent, valul de pacifism și
opoziția antinucleară au cuprins toate
păturile Partidului social-democrat,
în special, tineretul acestui partid.
Cei 320 000 membri, reuniți în con
gres la sfîrșitul lunii iunie, s-au
ridicat în unanimitate împotriva
instalării de rachete.
In numeroase landuri, organizați
ile Partidului social-democrat s-au
angajat pe o cale asemănătoare.
Sindicaliștii, legați
strîns de
Partidul social-democrat, calcă pe
urmele acestuia. Tineretul sindical,
care grupează 1 300 000 membri, cea
mai puternică mișcare a tineretului
din Germania occidentală, cere ne
gocieri imediate pentru crearea unei
zone denuclearizate in Europa.
Cele două biserici, protestantă și
catolică, ca și ecologiștii participă la
această acțiune. Chiar și in Partidul
liberal, această tendință s-a mani
festat cu putere la congresul din
mai : din cei 387 delegați, 103 s-au
pronunțat împotriva liniei atlantiste
a conducerii partidului.
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Peste un milion de cetățeni vest-germani ou semnat pînă acum „Apelul
de la Krefeld”, prin care guvernul R.F.G. este chemat Să împiedice punerea
în aplicare a planurilor N.AJ.O. privind amplasarea in Europa occidentală
a noi rachete nucleare. In localitatea Iserlohn, trecătorii semnează apelul
al cărui moto este : „Moartea nucleară ne amenință pe toți I Nu - rache
telor nucleare în Europa"

deosebită este acorda
tă valorificării. în in
teresul propriu, a uriașelor resurse natu
rale (Indonezia dispu
ne de o cincime din
rezervele mondiale de
petrol, o treime din
cele de cositor. însem
nate cantităti de fier,
bauxită, nichel, lemn,
cauciuc etc.), prin con
struirea unor între
prinderi moderne de
extracție și prelucrare
a materiilor prime :
rafinării, întreprinderi
siderurgice, textile, energetice.
chimice,
combinate forestiere,
de cauciuc ș.a. De asemenea, se depun eforturi pentru extin
derea și modernizarea
sectorului agricol, cre
area unor noi sisteme
de irigații. O impor
tantă deosebită a avut
hotărîrea guvernului
indonezian privind expropierea terenurilor
necultivate aparținînd
unor mari proprietari,
oentru a fi distribuite
micilor fermieri care
vor coopera cu statul
in vederea creșterii
producției agricole. De
asemenea, pentru o
tară ca
Indonezia,
confruntată cil un tre
cut de adîncă înapoie
re, o importantă rea
lizare a constituit ho
tărîrea privind intro
ducerea învățământu
lui obligatoriu pentru

copiii intre 7 și 12 ani.
paralel cu măsur!
pentru intensificai ea
activității de educație
Si ridicarea nivelului
cultural al întregului
popor.
România și Indone
zia întrețin și dezvol
tă relații de prietenie
și colaborare bazate
pe principiile egalită
ții in drepturi, ne
amestecului în trebu
rile interne și avanta
jului reciproc. Contac
tele la diferite nive
luri, acordurile înche
iate au creat cadrul
unei fructuoase con
lucrări în domeniul
economic,
tehnicoștiințific șl cultural,
precum și pe plan in
ternational, pentru asigurarea copti> îității
politicii de' re, de
destindere în întreaga
lume și de cooperare.
România și Iondonezia
conlucrează activ în
cadrul O.N.U.. al acti
vității statelor neali
niate si în alte foruri
internaționale.
Consolidarea și ex
tinderea legăturilor de
prietenie și colabora
re româno-indoneziene
servesc intereselor po
poarelor celor două
tari, contribuind, tot
odată. la eforturile ge
nerale
in
direcția
menținerii păcii și
securității Internatio
nale.
!

Odiseea navei „Edinburgh"
MOSCOVA 15 (Agerpres) — Insti
tuțiile specializate din U.R.S.S. au
încheiat un contract cu o firmă bri
tanică pentru ridicarea la suprafață
a aurului depozitat la bordul cru
cișătorului englez ..Edinburgh", scu
fundat, in anul 1942, de submarinele
fasciste în Marea Barents, infor
mează agenția T.A.S.S. Prin filmări
subacvatice s-a stabilit că anii și apa
sărată a mării nu au deteriorat nava.
Dificultatea principală constă in
faptul că vasul se află in prezent la
mare adincime — 240 de metri. De
aceea va fi coborîtă o stație subac
vatică, in interiorul căreia scafandrii
vor trăi aproximativ o lună, fără să
iasă la suprafață.
...Crucișătorul „Edinburgh" a ieșit
în larg din portul Murmansk
la
sfîrșitul lunii aprilie 1942, avind la
bord o încărcătură de aur sovietic

cu destinația Anglia în contul unor
plăți. La 30 aprilie, nava a fost atacată de submarine. Torpilele au de
teriorat grav compartimentul undă
se afla aurul, care s-a umplut cu
apă. Un număr de 30 de marinari
și-au pierdut viața. Cu toate aces
tea, nava a rămas la suprafață și un
grup de ambarcațiuni engleze și so
vietice au încercat s-o readucă la
Murmansk. Deoarece viteza convo
iului era mică, la 1 mai crucișătorul
a fost atacat din nou de nave ger
mane. O nouă torpilă și-a atins ținta
și nava a fost lipsită de posibilitatea
de a se mai deplasa. Cei 750 de ma
rinari englezi au părăsit crucișătorul,
după care un vas de război britanic
a primit ordinul să-l torpileze, pentru
ca el să nu poată fi capturat de flota
germană.
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Stimate domnule John sau Robert sau Tommy,
Am urmărit, în ultimele săptămînî, cu neliniște și oroare atit eveni
mentele bagice din diferite orașe a'e Angliei - nopțile violenței, cu
ciocniri singeroase, incendii și distrugeri - cît și dojenile adresate
bandelor de „tineri înfierbîntați", „extremiști cinici" sau „periferici so
ciali", cum au fost denumiți de unii acei „skinheads” sau „capete rase"
— tineri tunși chilug, cu înfățișare de ocnași evadați, purtînd tatuate
zvastici și aparținînd unor organizații ca „Liga Sf. Gheorghe", „Coman
dourile Adolf Hitler" și..... Garda de fier".
Crearea acestei „gărzi" la dv. poate face util un mic schimb de
informoții, in cunoștință de cauză, mai ales că și la noi, odinioară,
„gardiștii de fier" erau priviți de unii ca „tineri înfierbîntați" sau „peri
ferici sociali".
Stimate d-le John sau William, „Garda de fier” avea ca însemn trei
bare verticale intersectate de alte trei orizontale — aidoma gratiilor.
Nu li s-a înțeles imediat semnificația, au trebuit să treacă ani să se
vgdă că era simbolul zăbrelelor de întemnițat țara, oamenii, poporul.
„Garda" își spunea „de fier" — de la fierul șișurilor, boxurilor, răngilor
și al celorlalte principii pe care le utilizau în dezbaterile ideologice. In
pofida numelui, „garda" n-avea funcție de protecție ; dimpotrivă, grilajul barelor n-a știut cum să se dea la o parte mai grabnic și mai
smerit in fața cotropitorilor care au înjugat țara, oamenii, poporul.
Participarea „Gărzii de fier" britanice la nopțile groazei nu-i o
surpriză - unde sînt gunoaie și descompunere, singe și cadavre apar
firesc roiuri de muște verzi, precum cămășile „gardiștilor” de odinioară.
La Southall sau la Brixton „gardiștii" britanici au devastat cartierele
de mici negustori - exact cum și-au etalat crezul moral „gardiștii"
anului 1941 in vitejeasca luptă contra prăvălioarelor amărîte din cartie
rele Văcăreștiului, pe cafe le-au cucerit eroic și le-au jefuit cu căruțe
și camioane.
„Capetele tie piele
*
se definesc ca anti : anticomuniști, antisocialiștl,
antidemocrați, antisemiți. antinegri, antiasiatici - avind ca sport favorit
„Blackie boshing” (maltratarea, schingiuirea de negri) și „Packie
bashing" (maltratarea și schingiuirea de pakistanezi). încă n-au ajuns
să atirne oameni la abatoare în cirlige înfipte in gîtlej - „gardiștii”
britanici sint în proces de calificare.
John Tyndall, un „căpitan" de tipul lui Corneliu Zelinski, a propus o
„soluție finală" generoasă : „să le dăm străinilor cite 100 de lire și să-i
alungăm din țară, burdușind cu ei vapoarele”. Amintind de trenurile
plumbuite sau de epavele ruginite devenite cimitire submarine.
„Gardiștii" de fier putred se intitulează apărători ai intereselor na
țiunii - așa cum s-a văzut la dv„ d-le John sau Robert, pe timpurile cind
Jordul How-How” vă îndemna la capitulare in fața Reichului nazist sau
la noi, in zilele rebeliunii legionare, cind nu numai umilul croitor, ci și
savantul de renume mondial, mindrie a națiunii, au fost secerați de
gloanțele pistolarilor verzi. Și nu trebuie să fiți oripilat că la Waltham
stow un cetățean englez a fost ars de viu de comando-ul care i-a,
desenat cruci încîrligate pe pereți - in zilele acelei rebeliuni, soldații
Ion sau Petru sau Marin au fost stropiți cu benzină de inocenții „ex
centrici rătăciți” și arși de vii, carnea de ostaș român carbonizată fiind
poate cea mai elocventă mostră a dragostei de neam a „gardiștilor".
Ji-am scris aceste rînduri, stimate englezule, pentru ca să le știi, să
te ajute - la Brixton, Southall. Sau oriunde.
Și să le ții minte, pentru că memoria este istoria omului.
N. COREU
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