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PROCLAMAȚIA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român,
a Consiliului de Slat si guvernului cu prilejul

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai 

România,
întregul nostru popor sărbătorește as

tăzi cu profundă bucurie și elan revolu
ționar, cu realizări i_.. 
domeniile de activitate, 
aniversare a 
moment crucial în istoria patriei noastre, 
în mersul ei înainte pe calea progresului 
și civilizației, a libertății și independenței 
naționale.

30 Decembrie 1947, ziua instaurării Re
publicii, a marcat trecerea la o etapă 
nouă, superioară în amplul și complexul 
proces al luptei clasei muncitoare, a oa
menilor muncii, sub conducerea partidu
lui, pentru răsturnarea regimului burghe- 
to-moșieresc și cucerirea puterii politice 
ți economice în stat, pentru transformarea 
-evoluționară a societății românești.

Cu prilejul glorioasei aniversări a Repu
blicii, Comitetul Central al partidului, 
Zonsiliul de Stat și Guvernul Republicii 
iocialiste România aduc un fierbinte 
imagiu tuturor celor care de-a lungul is- 
oriei și-au închinat viața cauzei libertății 
i neatîrnării poporului român, exprimă 
>rofunda cinstire și recunoștință comuniș- 
ilor, tuturor oamenilor muncii, care, lup- 
înd cu abnegație și neînfricare sub glo- 
iosul drapel al partidului comunist, pen- 
ru mărețele idealuri de dreptate socială, 
ibertate și independență națională, și-au 
idus contribuția la făurirea Republicii, la 
dificarea noii istorii revoluționare, socia- 
ste a României.
în cele trei decenii care au trecut de la 

lemorabila zi de 30 Decembrie 1947 — 
erioadă relativ scurtă în istoria milenară 
patriei noastre — în România s-au pro- 

us profunde transformări revoluționare 
conomice, sociale, politice și culturale, 
1 structura societății, în relațiile de pro- 
ucție și raporturile dintre oameni, în con- 
ițiile de viață materiale și spirituale și în 
radul de civilizație al întregii națiuni, 
ucerirea fundamentală realizată în a- 
sști ani a fost lichidarea pentru totdeau- 
□ a exploatării omului de către om, tre- 
îrea la guvernarea statului de către po- 
orul însuși, liber și stăpîn pe destinele 
île, făurirea cu succes a orînduirii socia- 
ste și trecerea la edificarea societății so- 
aliste multilateral dezvoltate.
Prin înfăptuirea politicii partidului de 
dustrializare, de transformare socialistă 
agriculturii, de creștere în ritm înalt a for
jor de producție, România s-a transfor- 
at într-o țară industrial-agrară cu o pu-

Republicii Socialiste

opor sărbătorește as-

remarcabile în toate 
cea de-a 30-a 

proclamării Republicii —

ternică și modernă bază tehnico-materia- 
lă. Industria noastră a cunoscut un puter
nic avînt, realizînd în prezent o producție 
de peste 38 de ori mai mare decît în 1938 
— anul de vîrf al creșterii economice sub 
vechiul regim — agricultura s-a dezvol
tat continuu, sporindu-și producția în a- 
ceastă perioadă de aproape 3 ori. Au 
progresat și s-au modernizat toate ramu
rile economiei naționale, au fost ridicate 
la o viață nouă, prosperă, regiunile și zo
nele țării slab dezvoltate în trecut, au spo
rit produsul social și venitul național, pu
terea economică a patriei noastre. Pe 
această bază a crescut neîncetat nivelul 
de trai material și cultural al poporului, 
veniturile oamenilor muncii, s-a asigurgt 
satisfacerea în condiții tot mai bune a ne
cesităților lor de viață. Succese de seamă 
s-au obținut în înflorirea învățămîntului, 
științei și culturii — factori de seamă ai 
progresului și civilizației poporului — în 
transformarea conștiinței maselor, în fău
rirea omului nou, înaintat al societății 
noastre.

înfăptuirile de seamă dobîndite în spo
rirea avuției naționale și în înflorirea vie
ții spirituale a poporului demonstrează 
modul minunat în care clasa muncitoare 
și-a îndeplinit și își îndeplinește misiunea 
sa istorică de clasă conducătoare a socie
tății, în strînsă alianță cu țărănimea mun
citoare, cu intelectualitatea muncitoare, 
cu toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate.

O cucerire de seamă a regimului nos
tru socialist este soluționarea justă, în spi
ritul ideologiei marxist-leniniste, a proble
mei naționale, asigurarea deplinei egali
tăți în drepturi a oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, germani și de alte națio
nalități, crearea condițiilor pentru afirma
rea plenară a tuturor cetățenilor, fără de
osebire de naționalitate, în toate compar
timentele vieții sociale, întărirea solidari
tății, unității și frăției lor în munca și 
lupta pentru înflorirea patriei comune — 
Republica Socialistă România.

Partidul și statul au acordat și acordă o 
atenție neslăbită perfecționării conducerii 
societății, planificării și organizării pe 
baze științifice a întregii vieți sociale, dez
voltării democrației muncitorești, a demo
crației socialiste în general. Am creat ca
drul organizatoric optim, la toate nivelu
rile — de la unitățile de bază pînă la or
ganele supreme ale statului — care asigu
ră participarea nemijlocită și efectivă a 
maselor de oameni ai muncii la elabora
rea politicii de construcție socialistă, la 
buna gospodărire a tuturor unităților eco- 
nomico-sociale, la adoptarea deciziilor

privind mersul nostru înainte, la conduce
rea întregii societăți.

Tot ceea ce s-a înfăptuit în aceste trei 
decenii în România este rodul activității 
neobosite, al abnegației și spiritului de 
dăruire ale minunatei noastre clase mun
citoare, ale harnicei țărănimi și intelec
tualității muncitoare, ale tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de naționali
tate, ale întregului nostru popor — ex
presia voinței sale de neclintit de a înfăp
tui politica Partidului Comunist Român, ce 
corespunde pe deplin intereselor și aspi
rațiilor sale fundamentale.

Partidul nostru și-a îndeplinit și își în
deplinește cu cinste rolul de forță politică 
conducătoare a societății, asigurînd întă
rirea și perfecționarea continuă a statului 
socialist, unirea și mobilizarea într-o uni
că direcție a forțelor creatoare ale națiu
nii, întărirea unității și coeziunii întregu
lui popor în cadrul Frontului Unității So
cialiste. Marile progrese dobîndite în toa
te domeniile vieții economico-sociale con
firmă justețea politicii revoluționare a 
partidului nostru, care aplică în mod cre
ator principiile generale ale socialismu
lui, adevărurile universal valabile la con
dițiile concrete, specifice ale României.

Pentru toate mărețele victorii obținute 
de-a lungul acestor trei decenii, Comite
tul Central al partidului, Consiliul de Stat 
și guvernul adresează, în această zi săr
bătorească, cele mai calde felicitări cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, întregului nostru popor, 
care a acționat și acționează cu nemărgi
nit devotament pentru înfăptuirea idealu
rilor socialismului și comunismului în pa
tria noastră. 1

Dragi tovarăși și prieteni,
Poporul român intră în cel de-aî patru

lea deceniu de istorie a Republicii Socia
liste România cu hotărîrea fermă de a în
făptui neabătut mărețul Program adoptat 
de Congresul al Xl-lea, hotărîrile Confe
rinței Naționale, care a stabilit căile con
crete de transpunere în viață și depășire 
a prevederilor planului cincinal 1976— 
1980, de creștere suplimentară a produc
ției materiale, dezvoltare economico-so- 
cială mai accentuată a României și ridi
care, într-un ritm mai rapid, a nivelului 
de trai al poporului. înaltul for al partidu
lui nostru, întrunit recent, a trasat obiecti
vele și orientările generale pentru elabo
rarea Planului cincinal de dezvoltare
(Continuare în pag. a Il-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
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0 intensă activitate 

internațională
A

in slujba păcii 
și colaborării, 
pentru o lume 
mai dreaptă 
și mai bună 
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

conducerii de partid și de stat

La mulți ani cu sănătate, 
înflorirea României socialiste I
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Cuvîntu! tovarășului Nicolae Ceausescu
Dragi prieteni tineri, pionieri, 

șoimi ai patriei,
Dragi copii, '
Vă mulțumim din inimă pen

tru urarea adresată partidului nos
tru comunist, care asigură înain
tarea fermă a patriei noastre spre 
noi culmi de civilizație și progres

și care face totul ca viața voas
tră să fie tot mai frumoasă, tot 
mai îmbelșugată, pentru a vă asi
gura un viitor strălucit, de aur, în 
România socialistă. (Aplauze pu
ternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Doresc să vă adresez vouă, ute- 
ciștilor, întregului tineret, tuturor

pionierilor și șoimilor patriei, tu
turor copiilor și, totodată, părinți
lor voștri, tuturor oamenilor mun
cii, întregului nostru popor urarea 
strămoșească de succese tot mai 
mari în noul an în care vom in
tra în curînd, în înfăptuirea Pro-
(Continuare în pag. a IlI-a)

a primit pe șefii misiunilor diplomatice
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, vineri, 30 de
cembrie, pe șefii misiunilor diplo
matice, pe reprezentanți ai unor or
ganizații internaționale acreditați in 
țara noastră, care au prezentat feli-

citări cu prilejul Anului nou și al 
celei de-a XXX-a aniversări a pro
clamării Republicii.

La primire au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Ște-

fan Andrei, Nicolae Giosan, George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne. Silviu Curticeanu, secretar 
prezidențial și al Consiliului de Stat.

Pentru a prezenta felicitări pre-
(Continuare în pag. a II- a)

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

in

vă

Stimate tovarășe decan al corpu
lui diplomatic,

Stimați tovarăși,
Domnilor ambasadori și șefi ai mi
siunilor diplomatice aflați 
România,

Doresc, în primul rînd, să
mulțumesc tuturor pentru urările 
adresate poporului român cu prile
jul celei de-a 30-a aniversări a pro
clamării Republicii române, pre
cum și cu prilejul noului an.

într-adevăr, anul care a trecut a 
fost, pentru România, atît un an 
cu multe rezultate bune în dezvol
tarea economico-socială, în ridica
rea nivelului de trai material și 
cultural al poporului, cît .și cu greu
tăți deosebite provocate de cutre
murul catastrofal din 4 martie. 
Cei mai mulți dintre dumneavoas
tră ați simțit direct - cutremurul și 
ați fost martori nemijlociți ai felu
lui în care a acționat poporul ro
mân, sub 
comunist i 
lăturarea 
mur.

Noi ne 
ciuda 
nostru a realizat neabătut planul 
de dezvoltare economico-socială și 
a obținut chiar o producție supli
mentară, că am putut adopta în a-

> conducerea partidului 
și a statului, pentru în- 
urmărilor acestui cutre-

mîndrim cu faptul că, în 
acestor greutăți, poporul

cest an măsuri pentru o creștere 
a veniturilor tuturor oamenilor cu 
mult superioară prevederilor iniția
le din planul cincinal.

Cunoașteți hotărîrile pe care 
le-am adoptat la Conferința Națio
nală a partidului. Ne-am propus 
să acționăm cu mai multă fermita
te pentru ridicarea gradului de 
dezvoltare economică, a nivelului 
de civilizație și bunăstare al po
porului, astfel îneît în viitorii 7—8 
ani România să depășească stadiul 
de țară în curs de dezvoltare și să 
intre în rîndul țărilor cu o dezvol
tare economică medie — este ade
vărat, în prima treaptă a acestora.

Noi apreciem că avem toate po
sibilitățile ca, în condiții de pace, 
să realizăm aceste obiective și sîn- 
tem hotărîți să facem totul în a- 
ceastă direcție. Tocmai pornind de 
aici, Republica Socialistă România 
a promovat și promovează o po
litică internațională fermă, de dez
voltare a colaborării internaționa
le cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială. Nu este 
secret pentru dumneavoastră 
punem pe primul plan relațiile 
toate țările socialiste, cu țările
curs de dezvoltare și cu țările nea
liniate, cu toate statele care au 
scuturat dominația imperialistă și 
colonială și luptă pentru dezvolta
rea lor economică și socială inde
pendentă. Așa cum nu este un se
cret pentru dumneavoastră că 
acordăm, în același timp, o atenție 
permanentă extinderii relațiilor cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială.

Pornim de la faptul că în diver
sitatea orânduirilor sociale de as
tăzi, în perspectiva existenței pen
tru încă multă vreme a acestei di
versități, trebuie să facem totul 
pentru a găsi căile de înțelegere și 
colaborare între toate popoarele, 
pentru a crea premisele necesare 
dezvoltării economice și sociale a 
fiecărei națiuni, asigurării inde
pendenței și suveranității fiecărui 
popor.

După cum vă este cunoscut, pu
nem la 
noastre 
deplinei 
pectului 
ranității
lui în treburile interne, 
țării la forță și la amenințarea 
cu forța sub orice formă. Vă sînt 
bine cunoscute și dumneavoastră 
schimbările de pe plan internațio
nal, faptul că tot ceea ce se pe-

un 
că 
cu 
în

baza tuturor relațiilor 
internaționale principiile 
egalități în drepturi, res- 
independenței' și suve- 
naționale, neamestecu- 

renun-

trece în lume demonstrează că nu
mai pe baza acestor principii se 
pot asigura relații cu adevărat 
egale, democratice, se pot crea 
condiții ca fiecare națiune să se 
poată dezvolta în mod indepen
dent, așa cum o dorește.

Este adevărat că și pe plan in
ternațional anul pe care îl vom 
încheia mîine a fost destul de con
tradictoriu. Au fost obținute, desi
gur, o serie de rezultate bune pe 
calea dezvoltării colaborării, a 
destinderii internaționale. Poate 
cel mai elocvent în această privin
ță este desfășurarea de pînă acum 
a reuniunii de la Belgrad consa
crată cooperării și securității în 
Europa. Dar nu este mai puțin 
adevărat că în acest an s-au ivit 
— din păcate — noi complicații, 
au apărut noi zone de încordare în 
lume — am îndeosebi în vedere 
Africa. Toate acestea creează peri
cole deosebit de mari nu numai 
pentru cursul spre destindere, dar 
și pentru politica de pace, de co
laborare, pentru independența și 
bunăstarea multor națiuni. Nu aș 
dori să mă refer acum la cauzele 
care au generat aceste stări de lu
cruri ; am vorbit despre ele la 
Conferința Națională. Dar este evi
dent că nu putem să privim liniș
tiți la aceste stări de lucruri care 
s-au agravat în cursul anului 1977. 
Iată de ce Republica Socialistă 
România, preocupată — după cum 
am menționat — de dezvoltarea sa 
economică și socială, de ridicarea 
bunăstării poporului, de a asigura 
întregii națiuni pacea, este hotărîtă 
să facă totul pentru a dezvolta re
lațiile de prietenie și colaborare 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială.

Consider că anul 1978 pune în 
fața tuturor popoarelor, a șefilor 
de state și de guverne răspunderi 
deosebit de mari cu privire la so
luționarea într-un mod democra
tic a problemelor complexe ale 
vieții internaționale. în ce ne pri
vește, sîntem, desigur, preocupați, 
în primul rînd, de încheierea cu 
succes a Conferinței de la Belgrad, 
care să dea un nou impuls înfăp
tuirii documentelor de la Helsinki, 
să deschidă calea unei largi cola
borări în toate domeniile, atît în 
ce privește problemele economice, 
cît și umanitare, și mai cu seamă 
să deschidă calea trecerii la mă
suri concrete de dezangajare mili
tară, fără de care nu se poate con
cepe realizarea securității și păcii
(Continuare in pag. a Il-a)
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PROCLAMAȚIA
CmiteMii Central al Partidului Comunist Român, 
a Canslliului de Stat si guvernului cu prilejul 

sărbătoririi împlinirii a trei decenii de la instaurarea
Republicii in Rumania

(Urmare din pag. I)

economico-socialâ în perioada 1981—— 
1985 — care va asigura ieșirea României 
din stadiul de țară în curs de dezvoltare 
și trecerea ei într-o etapă nouă, supe
rioară, aceea de țară cu o dezvoltare 
economică medie. însuflețiți de aceste 
mărețe perspective, oamenii muncii din 
patria noastră sînt angajați cu toate for
țele în munca eroică pentru înfăptuirea 
Programului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. Re
zultatele remarcabile obținute în primii 
doi ani ai cincinalului demonstrează 
realismul planurilor noastre de dezvol
tare economico-socialâ, voința nestrămu
tată a întregului popor de a face totul 
pentru înfăptuirea lor în cele mai bune 
condiții, pentru aplicarea neabătută a po
liticii partidului de ridicare a României 
pe noi culmi de civilizație socialistă și 
comunistă.

Așa cum a dovedit de atîtea ori de-a 
lungul zbuciumatei sale istorii, așa cum a 
demonstrat cu prisosință în cele trei de
cenii Care au trecut de la proclamarea 
Republicii, fără îndoială că și în viitor 
eroicul nostru popor va fi la înălțimea 
marilor sale răspunderi și îndatoriri, nu 
va precupeți nimic pentru a face din 
România o țară tot mai prosperă și înflo
ritoare, un stat socialist al bunăstării și 
demnității tuturor celor ce muncesc.

Dragi tovarăși și prieteni,
în activitatea sa internațională, Repu

blica Socialistă România a promovat con
secvent o politică activă de colaborare 
multilaterală cu toate țările lumii, mili- 
tînd cu fermitate pentru afirmarea nobi
lelor idealuri de libertate, dreptate so
cială, progres, pace și colaborare între 
toate națiunile, pentru statornicirea în re
lațiile dintre state a principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avantajului 
reciproc. Ca urmare a acestei politici 
constructive, România socialistă și-a cîști-

gat prieteni apropiați pe toate meridia
nele lumii și a dobîndit un binemeritat 
prestigiu internațional. Schimbările surve
nite în dezvoltarea social-politică mon
dială, în desfășurarea cursului evenimen
telor contemporane, precum și înalta pre
țuire de care se bucură România în rîndul 
marii familii a națiunilor lumii confirmă 
pe deplin justețea politicii externe a parti
dului și statului nostru, realismul apre
cierilor și concluziilor Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Naționale în analiza 
proceselor și tendințelor ce se manifestă 
pe plan mondial.

Republica Socialistă România este ho- 
tărîtă să acționeze și în viitor cu toată 
energia și perseverența pentru extin
derea relațiilor de colaborare și prietenie 
cu țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele, fără deose
bire de orînduire socială, pentru întărirea 
solidarității militante cu forțele revoluțio
nare, progresiste, antiimperialiste de pre
tutindeni în vederea promovării ferme în 
lumea contemporană a unei politici noi, 
de respect al dreptului sacru al fiecărei 
națiuni de a-și hotărî singură destinele, 
fără nici un amestec din afară, de creare 
a unui climat în care fiecare popor să 
poată înainta liber și nestingherit pe ca
lea propășirii economice și sociale.

Vom face tot ce depinde de noi pen
tru a ne aduce în continuare contribuția 
activă la soluționarea problemelor com
plexe care confruntă omenirea, la stin
gerea focarelor de conflict și încordare și 
promovarea metodei tratativelor în solu
ționarea litigiilor dintre state.

Vom acționa, de asemenea, cu toată 
energia, pentru înfăptuirea securității și 
păcii în Europa, pentru aplicarea în viață 
a înțelegerilor convenite la Helsinki, pen
tru crearea unui climat de încredere și 
colaborare neîngrădită între toate statele, 
pentru dezangajarea militară concretă a 
continentului, pentru transformarea Euro
pei într-un factor de prim ordin al destin
derii, colaborării și păcii în întreaga lume.

Nu vom precupeți nimic pentru a spori 
aportul țării noastre la lupta pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru dezarmare

generală, și în primul rînd pentru dezar
mare nucleară, în scopul eliberării ome
nirii de povara cheltuielilor militare, de 
spectrul unui nou război nimicitor.

Un obiectiv esențial al politicii noastre 
externe va fi și în viitor lichidarea deca
lajelor dintre țările bogate și țările să
race, instaurarea noii ordini economice 
internaționale, asigurarea accesului po
poarelor rămase în urmă la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne, ale civili
zației contemporane.

Animată de un înalt spirit de răspun
dere pentru progresul și securitatea po
poarelor, România socialistă consideră de 
datoria ei să facă totul pentru edifi
carea pe planeta noastră a unei lumi mai 
bune și mai drepte, a unei lumi a păcii și 
colaborării, a încrederii și prieteniei intre 
națiuni.

Dragi tovarăși,
Sărbătorind trei decenii de la istorica 

zi a proclamării Republicii și intrînd în 
cel de-al patrulea deceniu de istorie nouă 
a României socialiste, Comitetul Central 
al partidului, Consiliul de Stat și guvernul 
adresează întregului nostru popor cele 
mai cordiale urări de noi succese în 
eroica operă de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și creare a 
condițiilor pentru făurirea comunismului 
în Republica Socialistă România, victorii 
tot mai mari pe calea progresului și civi
lizației, a bunăstării și fericirii.

Să trăiască în veci, în glorie și strălu
cire, scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România !

înainte, sub steagul eroicului nostru 
partid comunist — conducătorul încercat 
al poporului pe drumul socialismului și 
comunismului !

Să se întărească solidaritatea tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste, să 
triumfe cauza socialismului și progresului 
social !

Să se dezvolte continuu colaborarea și 
prietenia între popoare, să se instaureze 
pacea, destinderea și securitatea în în
treaga lume I

ÎNCEPÎND DE LA 1 IANUARIE 1978, CU 6 LUNI
MAI DEVREME DECÎT SE PREVĂZUSE INIȚIAL

Un nou detașament al clasei muncitoare 
beneficiază de majorarea retribuției

Odatâ cu prima zi a anului 1973 — potrivit 
hotârîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R , adoptată din inițiativa secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
hotârîre concretizată în Decret al Consiliului de 
Stat, personalul muncitor din industria petrolului, 
a gazelor și de extracție a gazului metan, din

lucrările geologice șl de fora|, beneficiază de 
majorarea retribuției — cu 6 iuni mai devreme 
decit se prevăzuse inițial.

Majorările retribuțiilor vor fl între 17,3 șl 18,1 
la sută. în cadrul acestor creșteri medii, unele 
categorii de oameni ai muncii (sondori de foraj, 
operatori de execuție Și alții) vor beneficia de

o majorare mai mare a retribuției, ajungînd pină 
la 19 la sută.

In tabelul alăturat prezentăm, spre exemplifi
care, cîteva categorii de retribuție ale persona
lului muncitor din aceste ramuri, majorările de 
care beneficiază, precum și sporul de venituri 
pe care il realizează prin devansarea acestora 
cu 6 luni de zile.

4. MAISTRU PRINCIPAL din lucrări geologice sau de foraj 
gradația 5, clasa 28 (vechime peste 20 ani)

Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

a primit pe șefii misiunilor diplomatice
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ședintelui Nicolae Ceaușescu au venit 
ambasadorii U.R.S.S. — Vasili Iva- 
novici Drozdenko. Senegalului — I- 
brahima Boye, R.P. Chineze — Li 
Tin-ciuan, R.P. Polone — Wladyslaw 
Wojtasik, Iranului — Aii Reza Bah- 
rami, Elveției — Pierre-Henri Auba- 
ret, Republicii Columbia — Fernan
do Urdaneta. Liberiei — Joseph Gra
ham, R.D. Sudan — Sayed Sharief, 
R.F. a Braziliei — P.B. Pinto da Sil
va, Portugaliei — Antonio N. Ma
chado, R.A. Siriene — Walid Al- 
Moualem, Italiei — E. Mario Bolas- 
co, Republicii Cuba — Humberto 
Castello, Republicii Islamice Pakis
tan — S.A. Moid, Indoneziei — ge
neral col. Soekahar, Jamahiriei Ara
be Libiene Populare Socialiste — 
Y.Z. Al-Mukadami. Indiei — S.L. 
Kaul, Republicii Chile — Carlos Va
lenzuela Montenegro. Perului — Ro
ger L. Saavedra, Republicii Gabo- 
neze — Maurice Yocko, R.P. Bulga- 
ria> — P. Dânailov Hristov. Repu
blicii Ciad — Antoine Bangui, 
Israelului — Shamay Cahana. R.P.S. 
Albania — Nesip Kaci, R.F. Ger
mania — Richard Balken, Turciei
— Nahit Ozgur, Centrafrican — 
Antoine Kezza, Finlandei — Matti 
Hăkkânen, Canadei —. J. Elmo Thi
bault, Spaniei — J. C. Gonzales- 
Campo Dal-Re, R. D. Germane — 
Siegfried Bock, R. S. Vietnam — 
Tran Thuan, Republicii Burundi
— Libere Ndabakwaje, R. P. Mon
gole — Tagaanlamin Dughersuren, 
R. A. Egipt — Hassan Abdel Aal 
Nayel, S.U.A. — Orison Rudolph 
Aggrey, Mexicului — J. M. Berlanga 
Garcia, Olandei — L. M. Marie Bau- 
wens, Franței — Pierre Cerles, R. P. 
Bangladesh — A. W. Shams-ul 
Alam, R. P. Benin — Guy Boukary- 
Mory, Irakului — Dhiab Mohamed 
Al-Sultan Algawi ; însărcinații cu 
afaceri ad-interim ai Ecuadorului — 
Gonzalo Paredes Crespo, Marocului
— Abdelali Serraj, Belgiei — Paul 
A. Taverniers, Republicii Guineea — 
Bakari Diabate, Republicii Filipine
— Raul Ch. Rabe, Republicii Zair — 
Mfulunkatu L’umba, Japoniei — 
Takiji Ikeda, Norvegiei — Per Bor- 
gen. Argentinei — Angel Jose Couto, 
Danemarcei — Sven Erik Nordberg, 
R. P. D. Coreene — Pec Hing Ghi, 
Nigeriei — S. Aihie. R. S. Ceho
slovace — Miloslav Jandik, Republi
cii Costa Rica — Carlos Campos, 
R. P. Ungare — Kolmar Gydrgy, Re
publicii Elene — Petros Anghelakis, 
Austriei — Philipp Hoyos, Venezue- 
lei — I. Carrasquero-Romijn, Suediei
— L. Rensfeldt, R. P. Congo — 
Maurice Nakouzebi, Iordaniei — Ma
her Nashașhibi, Mauritaniei — Fall 
Ibrahima Malle, precum și Ferdinand 
J. C. M. Rath, directorul Centrului 
demografic al O.N.U. — România, 
Ahmed Aref Alia, reprezentant al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, George Popovic, reprezen

tantul Ambasadei R.S.F. Iugoslavia, 
Collin Mays, reprezentantul Ambasa
dei Marii Britanii.

Decanul corpului diplomatic, am
basadorul U.R.S.S., Vasili Ivanovici 
Drozdenko, luind cuvîntul, a spus :

Stimate tovarășe președinte.
Tara dumneavoastră, poporul ro

mân sărbătoresc astăzi a 30-a aniver
sare a proclamării României ca re
publică populară. Noi pășim, cu to
ții, in noul an 1978.

îmi face o mare plăcere ca, în nu
mele corpului diplomatic din Bucu
rești, să vă felicit din toată inima pe 
dumneavoastră și în persoana dum
neavoastră întregul popor român cu 
prilejul acestui eveniment memora
bil și să vă transmit felicitările noas
tre călduroase cu prilejul Anului 
nou și cele mai bune urări.

Pentru o tară cu o istorie multise
culară, 30 de ani reprezintă o peri
oadă foarte scurtă. Dar in acest răs
timp scurt poporul român și-a trans
format patria, sporindu-i de multe 
ori potențialul economic, realizind 
un mare progres în dezvoltarea sa 
socială și culturală.

Anul care pleacă a marcat și el 
pentru Republica Socialistă România 
realizări importante în toate dome
niile vieții. Știm bine cu toții că oa
menii muncii din România au obți
nut aceste realizări depășind greută
țile cauzate de cutremurul care a lo
vit țara. înțelegem mîndria pe care 
o simțiți pentru cele realizate și vă 
urăm ca planurile stabilite pentru 
dezvoltarea continuă a economiei na
ționale și de ridicare a nivelului de 
trai al poporului să fie împlinite.

Șefii misiunilor diplomatice pre- 
zenți aici reprezintă regiuni geogra
fice ale planetei, sisteme social-poli- 
tice și ideologice diferite. Dar, in 
ciuda tuturor deosebirilor, sintem, 
cred, cu toții de acord în ceea ce pri
vește dezvoltarea relațiilor pașnice și 
a colaborării între toate țările. Sint 
sigur, de asemenea, că voi exprima 
părerea unanimă a colegilor mei dacă 
voi spune că în înfăptuirea acestei 
politici de pace și colaborare inter
națională Republica Socialistă Româ
nia aduce o contribuție importantă. 
Sint unanim cunoscute, stimate to
varășe președinte, importantul dum
neavoastră rol personal în elabora
rea și promovarea liniei de politică 
externă a României, activitatea dum
neavoastră multilaterală pe arena 
internațională.

Relațiile țărilor pe care le repre
zentăm cu Republica Socialistă 
România au un diapazon larg, dar 
noi constatăm cu toții cu o mare sa
tisfacție că eforturile țării dum
neavoastră sint îndreptate neabătut 
spre dezvoltarea unor relații de prie
tenie. unor legături bazate pe ega
litate și reciproc avantajoase cu alte 
state.

Stimate tovarășe președinte,
în pragul noului an. oamenii își a- 

dresează unii altora urări de bine. 
Dorința comună a tuturor popoare
lor este' aceea de a se întări pacea 
și securitatea internațională. în ul
timii ani, prin eforturile comune ale 
tuturor acelora cărora le este scum
pă pacea s-a reușit realizarea unei 
cotituri spre destindere, înțelegere 
reciprocă și colaborare pe bază de 
egalitate. Pe această cale mai sint 
incă multe piedici, dar se pare, și 
sperăm cu toții, că în noul an 1973 
se vor da noi impulsuri procesului 
de însănătoșire a climatului interna
tional, de adîncire și consolidare a 
destinderii, de dezvoltare a colabo
rării. Popoarele așteaptă înainte de 
toate să se pună capăt cursei înar
mărilor, să se treacă la dezarmare 
generală și totală, la o reglementa
re echitabilă a conflictelor explozi
ve, la lichidarea tuturor focarelor de 
încordare internațională.

De Anul nou se leagă întotdeauna 
speranțele într-un viitor mai bun. 
Permiteți-mi ca în numele corpului 
diplomatic să vă urez noi succese 
in dezvoltarea socială și economică 
a tării dumneavoastră, in lupta pen
tru pace și progres, să urez poporu
lui român prosperitate și fericire. 
Dumneavoastră personal, stimate to
varășe președinte, soției și familiei 
dumneavoastră vă urăm multă să
nătate și fericire. Transmitem, de a- 
semenea. felicitările noastre și cele 
mai bune urări tuturor membrilor 
conducerii Republicii Socialiste Româ
nia.

La mulți ani !
Mulțumind pentru felicitările si bu
nele urări adresate, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea rostită cu acest prilej 
de șeful statului român a fost urmă
rită cu deosebită atenție și viu "aplau
dată.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
s-a întreținut apoi cordial cu șefii 
misiunilor diplomatice.

Șeful statului român a ciocnit o 
cupă de șampanie cu reprezentanții 
diplomatici prezenți, care i-tțu trans
mis călduroase felicitări cu prilejul 
Anului nou din partea șefilor state
lor și guvernelor pe care le repre
zintă, împreună cu urări de noi suc
cese in rodnica activitate ce o des
fășoară în fruntea Republicii Socia
liste România pentru- fericirea și 
prosperitatea continuă a poporului 
român, pentru prietenie și colabora
re intre toate națiunile lurpii. pentru 
pace si înțelegere internațională.

în încheiere, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a adresat, din 
nou. reprezentanților diplomatici pre- 
zenți urări de sănătate, fericire și 
succes în activitatea lor. precum și 
tradiționalul „La multi ani !“.

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

1. UN SONDOR încadrat în categoria 
(cu peste 20 ani vechime)

6 treapta a lll-a

Venitul 
înainte de 
majorare

Majo
rarea

Venitul 
după ma

jorare

Sporul 
de venituri 
pe 6 luni

Retribuția
tarifară 2 062 376 2 438 2 256
Sporul de
vechime 10% 206 38 244 228

Total 2 268 414 2 682 2 484

2. SONDOR categoria 3 treapta a ll-a (cu 10—15 ani vechime)

Retribuția
tarifară 1 555 281 1 836 1 686
Sporul de
vechime 5% 78 14 92 84

Total 1 633 295 1 928 1770

3. OPERATOR — extracția țițeiului și gazelor, prelucrarea ți
țeiului în rafinării — categoria 6, treapta a lll-a (cu peste 20 de 

ani vechime)

Retribuția
tarifară 1 872 341 2 213 2 046
Sporul de
vechime 10% 187 34 221 204

Total 2059 375 2 434 2 250

Venitul „ . Venitul Sporul
înainte de Majo- Jupă ma. de venituri 
majorare rarea jorare pe 6 luni

Retribuția 
tarifară 2 744 426 3170 2 556
Sporul de 
vechime 10% 274 43 317 258
Total 3 018 469 3 487 2 814

5. INGINER din lucrări de foraj, sau geolog de la explorări și
prospecțiuni, încadrat cu gradația

10—15 ani)
6, clasa 29 (vechime

Retribuția 
tarifară 2 872 453 3 325 2 718
Sporul de 
vechime 5% 143 23 166 138
Total 3 015 476 3 491 2 856

6. INGINER PRINCIPAL din activitatea de extracție țiței, gaze 
și prelucrarea țițeiului în rafinării (grupa IV de ramuri) înca

drat cu gradația 6, clasa 30 (cu peste 20 ani vechime)

Retribuția
tarifară 3 000 480 3 480 2880
Sporul de
vechime 10% 300 48 348 288
Total 3300 528 3 828 3168
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în Europa, ca de altfel în întreaga 
lume.

Sintem preocupați ca în zona 
noastră, a Balcanilor, să fie lichi
dat conflictul din Cipru pe calea 
democratică, a tratativelor directe 
între cei interesați, care să ducă 
la asigurarea integrității și suve
ranității Ciprului. Sintem, de ase
menea, pentru o largă colaborare 
bilaterală și multilaterală în Bal
cani, corespunzător înțelegerii în
tre toate țările interesate.

Trăind în imediata apropiere a 
Orientului Mijlociu, avînd relații 
strînse, tradiționale — istorice, am 
putea spune — cu țările din aceas
tă zonă, sîntem direct interesați în 
realizarea unei păci juste și trai
nice în această regiune, care să 
ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 și la soluțio
narea problemei palestiniene, in
clusiv prin constituirea unui stat 
palestinian independent.

Vă este cunoscut, dar cred că nu 
e de prisos să mai repet, că, mai 
cu seamă după ultimele evenimen
te din Orientul Mijlociu, care au 
impulsionat procesul căutării căi
lor păcii, nu se poate concepe pa
cea în Orientul Mijlociu fără gă
sirea unei soluții reale, juste, și nu 
a unor hibrizi, în problema pales
tiniană. Nu se pot accepta ju
mătăți de măsură. Situația din O- 
rientul Mijlociu este de asemenea 
natură, procesul care a început este 
de asemenea natură încît, dacă 
nu se va încheia cu o soluție glo
bală justă, inclusiv prin rezolvarea 
problemei palestiniene, aceasta 
poate să ducă la complicații foarte 
mari. Iată de ce România conside
ră că trebuie făcut totul ca anul 
viitor să fie găsită calea care să 
ducă la o soluționare globală a 
conflictului, care să marcheze nu 
numai retragerea Israelului din te
ritoriile ocupate, dar și asigurarea 
independenței poporului palesti
nian, formarea unui stat propriu, 
dreptul ca acest popor să ducă o 
viată de sine stătătoare. Această 
pace trebuie să asigure indepen
dența, suveranitatea și integritatea 
tuturor statelor din zonă, inclusiv 
a Israelului. Acestea sînt căile pe 
care România le consideră singu
rele ce pot asigura o pace trainică. 
Drumul spre această pace poate fi 
discutat. Dar, după părerea noastră, 
Conferința de la Geneva nu poate 
fi înlăturată în realizarea acestui 
scop, la care să se asigure partici
parea tuturor părților interesate, 
inclusiv a O.E.P. Tot așa, nu se 
poate concepe soluționarea proble
melor fără creșterea rolului activ 
al Organizației Națiunilor Unite.

în același spirit vedem noi și 
căile de soluționare a problemelor 
litigioase din Africa — atît cele 
din Cornul Africii, cit și din zona 
Saharei. Mă refer, desigur, la acele 
regiuni unde există conflicte între 
diferite state, ca rezultat al com
plicațiilor din trecut — și care tre
buie soluționate pe calea tratative
lor directe între țările interesate, 
pe calea întăririi unității africane.

Desigur, cu totul alta este situa

ția din Africa australă, a luptei 
mișcărilor de eliberare națională 
din Rhodesia, din Namibia, a ma
jorității populației din Africa de 
Sud, pentru independență, împo
triva dominației coloniale, a poli
ticii de apartheid. Noi considerăm 
că este dreptul acestor popoare să 
folosească toate mijloacele de 
luptă — și le acordăm întregul 
nostru sprijin — pentru a-și redo- 
bîndi cît mai curînd independenta 
deplină.

M-am referit la aceste zone pen
tru că, după părerea noastră, în a- 
ceastă parte a lumii sînt proble
mele cele mai complicate în mo
mentul de față, iar nesoluționarea 
acestor probleme poate produce 
complicații grave în întreaga lume. 
De aceea, considerăm că tre
buie să întărim colaborarea noas
tră — și dorim să colaborăm cu 
toate statele în această direcție — 
pentru a se ajunge la soluții juste, 
acceptabile pentru toate părțile în 
conflict. Sînt însă și probleme mai 
generale, cum este starea de sub
dezvoltare, în care se mai află a- 
proape două treimi din omenire. în 
definitiv, multe din complicațiile 
actuale sînt tocmai rezultatul sub
dezvoltării, al politicii de inegali
tate. Deci, pentru a se asigura o 
politică nouă, democratică, o pace 
trainică, trebuie neapărat soluțio
nate problemele subdezvoltării. 
Este greu să se conceapă că peste 
100 de popoare vor continua să se 
mulțumească să trăiască în mize
rie, să privească la un număr de 
state care în decursul istoriei s-au 
dezvoltat puternic — și să le ad
mire. Situația aceasta, știți bine, nu 
poate continua.

Iată de ce problema lichidării 
subdezvoltării constituie, pînă la 
urmă, problema primordială a e- 
pocii noastre. De aceasta depinde 
viitorul politicii de pace și de co
laborare internațională. în acest 
context privim noi problema noii 
ordini economice internaționale, 
care trebuie să ducă la așezarea 
relațiilor dintre state pe baze de 
deplină egalitate, de echitate, să a- 
sigure accesul fără îngrădiri la teh
nologiile noi, să deschidă calea unui 
comerț liber, fără discriminări și, 
desigur, să favorizeze dezvoltarea 
economico-socialâ mai rapidă a ță
rilor rămase în urmă și, în același 
timp, să creeze condiții pentru un 
comerț internațional echilibrat, 
pentru o dezvoltare economică ge
nerală, inclusiv pentru depășirea 
crizei economice, cu toate celelal
te aspecte, criza petrolului și așa 
mai departe.

în fine, nu aș putea să nu men
ționez preocuparea noastră — și 
știu că aceasta este și preocuparea 
multor zeci de popoare — le
gată de faptul că se accentuează 
cursa înarmărilor, care — într-o 
măsură mai mare sau mai mică — 
așază pe umerii tuturor po
poarelor, inclusiv ai țărilor mai dez
voltate, poveri foarte grele. De a- 
ceea, lupta pentru dezarmare și, în 
primul rînd, pentru dezarmarea 
nucleară constituie, după părerea 
noastră, una din cerințele de 
o deosebită importanță ale ac
tivității internaționale viitoare.

Privim cu o anumită speranță 
reuniunea Adunării Generale a 
Națiunilor Unite care urmează să 
aibă loc în prima parte a anului 
1978, consacrată dezarmării. Spe
răm că toate popoarele și, desigur, 
guvernele, conducătorii, acestor po
poare vor înțelege să vină la a- 
ceastă reuniune cu dorința sinceră 
de a găsi soluții pentru oprirea 
cursei înarmărilor. Pînă la urmă și 
problema subdezvoltării este con
diționată de oprirea cursei înarmă
rilor, de hotărîrea de a înceta 
cheltuirea de fonduri uriașe pentru 
armamente din ce în ce mai compli
cate, pentru distrugerea omului și 
civilizației și de a îndrepta aceste 
mijloace — atît financiare, cît și 
materiale și umane — în direcția 
dezvoltării economice, de a pune 
pe deplin cunoștințele științifice 
în folosul bunăstării și fericirii po
poarelor. Sperăm că 1978 va con
stitui cel puțin un început pentru 
a porni pe o cale nouă, reală, în 
direcția dezarmării.

Iată cîteva din preocupările 
României, ale poporului nostru le
gate de situația internațională. 
Știm că acestea sînt preocupări ale 
aproape tuturor popoarelor — sau 
ale tuturor popoarelor — chiar 
dacă mai sînt unii oameni politici 
care gîndesc altfel. Nu cred că 
există pe planeta noastră vreo na
țiune care să nu dorească pacea, 
să nu dorească să se iasă din a- 
ceastă situație. De aici izvorăște și 
încrederea pe care noi o avem în 
perspectiva opririi cursei înarmări
lor, a făuririi noii ordini econo
mice, a soluționării problemelor 
internaționale într-un fel nou.

Aș dori să exprim dorința guver
nului și a poporului român de a 
dezvolta colaborarea cu toate ță
rile dumneavoastră, cu toate sta
tele lumii, pentru soluționarea 
acestor probleme. Cu această do
rință și cu încrederea că forța și 
voința popoarelor vor triumfa, noi 
privim cu optimism viitorul, eu 
toate complicațiile care mai exis
tă în viața internațională.

Fie ca anul viitor să marcheze 
pași hotăriți înainte în soluționa
rea acestor probleme, în direcția 
păcii și colaborării internaționale, 
în ridicarea bunăstării tuturor po
poarelor lumii I

Fie ca anul 1978 să ducă la dez
voltarea și mai puternică a rela
țiilor între România și țările dum
neavoastră I

Vă rog să transmiteți popoarelor 
dumneavoastră urarea noastră de 
bunăstare și prosperitate, iar șefi
lor de guverne și de stat ai țărilor 
dumneavoastră, urarea de sănătate 
Si succes în activitatea închinată 
soluționării problemelor în intere
sul popoarelor, al cauzei păcii.

închei cu urarea tradițională Ia 
români — care știu că există în 
toate țările — „La mulți ani !“.

Vă urez succes în activitatea pe 
care o desfășurați în România 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
țările dumneavoastră și tara mea. 
Multă sănătate și fericire dumnea
voastră și familiilor dumneavoas
tră 1

La mulți ani ! (Aplauze pu
ternice).

i
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„Și pe ogoare și pe șantiere
Părtași, și noi, socialistei ere 
Să-i ducem mai departe măreția, 
Rostim, muncind în ritm cu hărnicia: 
Partidul, Ceaușescu, România".

Vineri, 30 decembrie 1977. în aceas
tă zi apropiată de cumpăna anilor, 
în fața sediului Comitetului Central 
au sosit sute de șoimi ai patriei, 
pionieri și uteciști, pentru a adresa, 
după datina strămoșească, urări de 
viață lungă, sănătate, fericire și 
putere de muncă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului. Pe platoul din 
fața intrării s-au adunat, de aseme
nea, mii de oameni ai muncii, a căror 
manifestare spontană și entuziastă 
se constituie într-o expresie vie a 
dragostei și prețuirii cu care cetățe
nii Capitalei, întregul popor român, 
îl înconjoară pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care conduce cu înțelep
ciune și abnegație destinele națiunii 
noastre.

Colindătorii sînt primiți cu căldură 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, de tovară
șii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ște
fan Voitec, Ștefan Andrei. Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor Coman, 
Mihai Dalca. Miu Dobrescu. Mihai 
Gere. Nicolae Giosan. Vasile Patilineț, 
Ion Ursu, Constantin Dăscălescu, 
Aurel Duma, Ion Stănescu.

Sint prezenți membri ai Secretaria
tului C.C. al U.T.C.

în această dimineață de iarnă 
răsună Plugușorul copiilor și ti
neretului cu îndemnuri voinicești, 
cu pocnete de bici și sunete 
de tobe, buhaiuri și clopoței, cu 
cîntece specifice acestei ceremonii 
milenare. îmbrăcați în pitorești cos
tume populare, reprezentind toate 
zonele folclorice ale țării, copiii și 
urătorii alcătuiesc o vibrantă imagi
ne a întregului tineret al patriei, a 
bucuriilor și împlinirilor pe care a- 
cesta le trăiește sub soarele socia
lismului :
„Aho, aho, copii și frați 
Veniți din Munții Carpați 
Și de la Dunărea albastră in jos 
Și din Oltenia, din Bărăganul mănos 
Din Maramureș, de pe Ponoare, 
Din Dobrogea, de la Marea cea mare, 
Din Moldova și din Banat, 
Din cit fine țara 
In lung și-n lat".

Este exprimată. în cuvinte calde, 
izvorite din inimă, adeziunea plenară 
a schimbului de miine al patriei la 
politica înțeleaptă promovată de 
partid, hotărîrea sa de a transpune 
în viață obiectivele stabilite de Con

gresul al XI-lea, mărețul Program al 
Partidului Comunist Român :
„Veniți din necuprinsul zării, 
Lingă inima fierbinte a țării 
La poarta Comitetului nostru Central 
Că-ncepe al treilea an din cincinal. 
Și că-i timp sorocit,
Să-i spunem partidului nostru iubit 
In vorbe strămoșești, românești și 

măiastre, 
Dragostea și încrederea inimii noastre. 
Pentru politica lui comunistă 

înflăcărată 
Și ca lumina de adevărată".

își fac apariția tradiționalii „căiuți", 
,,capre“ și „vornicei", purtind un fru
mos brad împodobit. Colindătorii, 
dind glas puternicelor simțăminte 
patriotice ale poporului nostru, mo
dului în care toți fiii patriei știu să 
cinstească trecutul de luptă și jertfă 
al României, evocă acum un eveni
ment înălțător :
„Venim din anii marii sărbători, 
Anul Independenței centenare.
Cînd toți uniți sub steagul Tricolor, 
Cinstit-am gloria nepieritoare, 
A bravilor înaintași ce-au scris 
Fapte de vitejie ne-ntrecute, 
Luptind ca leii aprigi pe redute".

Munca, această nobilă datorie, care 
ne-a dat și ne dă continuu măsura 
demnității noastre ca popor, își află 
în chip firesc o reflectare plină de 
sensibilitate și în stihurile Rlugușo- 
rului :
„Și pe ogoare și pe șantiere 
Părtași, și noi, socialistei ere 
Să-i ducem mai departe măreția, 
Rostim, muncind în ritm cu hărnicia: 
Partidul, Ceaușescu, România".

Acest sugestiv tablou al muncii în
flăcărate este îmbogățit cu imagini 
care redau înaltul grad al conștiinței 
revoluționare a tineretului nostru, 
hotărîrea lui de a contribui la pro- 
pășirea și apărarea vetrei strămo
șești :
„Noi, tineretul muncitoresc, 
Cu braț hotărit și vitejesc, 
Venim din fabrici și uzine, 
Cu elan tineresc și ginduri senine. 
Vrem calitatea muncii să ne fie 
Măsură, și imagine, și țel.
Așa cum partidul comunist ne cere 
Ca să muncim mai bine, '
Mai cu zel.
Tineretul de pe ogoarele îmbelșugate 
Studenții comuniști, '
Elevii sirguincioși, 
Militarii sub drapel, 
Sintem mereu prezenți.
Ne cheamă partidul și cetatea 
Să ne apărăm pe lume libertatea. 
Și viața de e nevoie ne-o vom da".

Ineditul spectacol al alaiului co
lindătorilor capătă dimensiunile unui 
vibrant omagiu adus celui mai în
semnat eveniment din cronologia po
litică a acestui an :

„Conferința Națională este sfatul 
demn al țării, 

Arc peste vreme, către viitor, 
lluminînd pină-n adincul zării 
Spre comunism, un drum Cutezător. 
Tovarășului Ceaușescu raportăm : 
Partidului și țării,
Noi tinerii, o dîrză și unică voință 
Prin avintată muncă răspunde-vom 

chemării 
Rostită la tribună-n Conferință. 
Cresc din inimi vilvătăi 
Minați veseli măi flăcăi !“.

Pe fundalul unei frumoase alego
rii coregrafice, în care zeci de fete 
și băieți flutură eșarfe roșii și tri
colore,. răsună cuvinte emoționante, 
reluate în final de cor, prin care se 
dă glas mindriei pe care am încer
cat-o cu toții odată cu adoptarea 
noului Imn de stat :
„Din anul care a trecut, roditorul, 
Bogat in muncă și in cintec bogat, 
Avem și noul Imn de Stat, 
Tricolorul.
Simbol al luptei pentru libertate, 
Al timpului prezent, socialist, 
Al muncii libere înflăcărate, 
Spre viitorul mîndru comunist".

Este redată apoi bucuria tineretu
lui patriei de a fi participat în a- 
cest an la cele mai mari manifes
tări care au însuflețit vreodată cul
tura și sportul românesc — ,,Cîn- 
tarea României" și, respectiv, „Da- 
ciada" :
„Muncim, cintăm, 
Jucăm cu bucuria in toi 
Și cu rapsodia română 
Mereu nemuritoare să rămină, 
Și cu toate frumusețile gliei 
Cuprinse in „Cintarea României". 
Și plini de sănătate și plini

de robustețe 
Tinerețea noastră își varsă cascada 
De energie avintată-n
Marea competiție sportivă „Daciada".

Este celebrată acum o zi de pur
pură și aur, în care, exact acum trei 
decenii, a fost proclamată Republica, 
eveniment ce a marcat trecerea so
cietății românești într-o etapă nouă 
calitativ superioară — etapa revolu
ției socialiste :
„30 de ani Republica-mplinește 
Un drum de glorii, drum nepieritor, 
Sub flamuri de partid, pe-nalte creste 
Noi generații înfrățite intr-un țel, 
Români, maghiari, germani

și alte neamuri 
Sub unicul Republicii drapel 
Cinstind drapelul țării, impreună 
Slăvim cu toții o patrie comună. 
Mereu mai minunată să-nflorească 
Și mai bogată să Întinerească 
Socialista țară românească".

Platoul freamătă acum sub pașii 
tinerilor care iși string rindurile și, 
intr-o revărsare simbolică, se apro

pie de .tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Este momentul. cînd, prin glasurile 
colindătorilor, întreaga țară cintă 
dragostea pe care o poartă celui care 
a făcut ca demnitatea poporului 
român să urce pe culmi neatin
se pînă acum. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt închinate în aceste, 
clipe cuvinte de aleasă prețuire pen
tru contribuția sa remarcabilă la 
soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității, la instaurarea 
unui climat de pace, înțelegere și 
securitate pe planeta noastră, pentru 
activitatea sa prodigioasă in slujba 
celor mai înalte idealuri ale omenirii: 
„Medalia de aur ce astăzi strălucește 
Pe, pieptul Președintelui iubit, 
E semn de călduroasă prețuire 
A tot ce pentru pace-a-nfăptuit, 
De la tribuna lumii, s-a propus, 
Ideea românească de renume. 
In semn de pace și de omenie
Să fie un an al tineretului in lume".

Undele vii ale iubirii pe care na
țiunea o poartă conducătorului parti
dului și statului nostru se adună 
acum într-o vibrantă și sinceră urare 
prilejuită de apropiata sărbătoare 
deosebit de scumpă inimii noastre — 
26 ianuarie 1978, ziua în care tova
rășul Nicolae Ceaușescu va împlini 
virsta de 60 de ani :
„In prima lună-a anului ce vine 
Ne pregătim cu inima fierbinte, 
In ritmul viu al faptelor depline 
Să-aniversăm pe-al țării Președinte 
Și ziua lui de naștere va fi
O sărbătoare-a-ntregului popor 
Cu el în frunte vom înfăptui 
Măreț Programul pentru viitor. 
Viteaz erou între eroii gliei. 
Cu trup și suflet țării dăruit
Prin munca sa, în fruntea României, 
Dă patriei tărie de granit.
Căci drept a stat stejarul in furtună 
Iar azi in minări timpi republicani 
Să ii urăm cu țara impreună. 
Să îi urăm ca-n datina străbună : 
Din inimă și conștiință, „La mulți 

ani !“.
Din rindurile colindătorilor se des

prind acum, într-un iureș tineresc, 
fete și băieți cu sorcove multicolore 
care, după tradiția străveche a pă- 
mintului românesc, urează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, 
viață lungă, fericire și sănătate, pu
tere de muncă însutită pentru pros
peritatea patriei socialiste :
„Sorcova vesela
Să trăiți să înfloriți,
Din Oaș
La Marea-albastră, 
Țara noastră românească 
Condusă de dumneavoastră 
Tot mai mindru să-nflorească 
Să trăiți, să înfloriți, 
Viselor chezaș să fiți 
Să trăiți cu bucurie 
In frumoasa Românie
La anul
Și la mulți ani !“.

Colindătorii intonează în cor tra
diționalul „Mulți ani trăiască".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului răspund cu dragoste acestor 
urări, îmbrăți’șîndu-i și sârutîndu-i 
călduros pe micii colindători.

Ca la fiecare tradițională întîlnire 
de Anul nou, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU se adresează pionieri
lor, elevilor, studenților și, prin ei, 
întregului nostru tineret.

Aplauze și urale prelungi sublinia
ză cuvintul secretarului general al 
partidului, îndemnurile adresate ti
neretului de a învăța și munci cu 
abnegație, de a continua opera înain
tașilor, să-și aducă întreaga contri
buție la măreția patriei, la construi
rea socialismului și comunismului pe 
pămintul României.

în marea. piață răsună ovații și 
urale, se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — La mulți 
ani !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se foto
grafiază apoi în mijlocul colindăto
rilor.

în atmosfera generală de bucurie și 
entuziasm, copiii și tinerii sint invi
tați in sediul Comitetului Central 
unde le sint oferite tradiționalele 
daruri de Anul nou.

Cuvîntu! tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

gramului minunat al Congresului 
al XI-lea de făurire a societății so
cialiste. multilateral dezvoltate. Vă 
urez: din toată inima vouă, dragi 
tineri, dragi copii, să obțineți suc
cese toț mai mari în învățătură ! 
Să faceți totul pentru a vă însuși 
cele mai înaintate și minunate cu
ceriri ale științei și gîndirii uma
ne, cea mai înaltă și umană în
vățătură despre lume — concepția 
materialist-dialectică, singura care 
dă o perspectivă clară luptei pen
tru triumful unei societăți mai 
bune, și mai drepte, pentru lichi
darea deplină a inegalității socia
le și naționale și făurirea unei 
lumi în care fiecare națiune să fie 
pe deplin liberă și stăpînă pe des
tinele sale. (Aplauze puternice, u- 
rale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

încheiem anul cu rezultate mi
nunate. Realizările obținute au dus 
la creșterea mai substanțială a ve
niturilor tuturor cetățenilor. în 
măsurile luate, un loc important a 
ocupat grija pentru copiii patriei, 
viitorul țării. Pe această linie se 
înscrie și măsura luată de partidul 
nostru de a spori indemnizația pe 
care statul, poporul nostru o acor
dă copiilor pentru a putea crește 
și învăța mai bine, pentru a putea 
duce o viață tot mai fericită.

Am realizat multe, dar mai avem 
multe de făcut. în anul în care in
trăm trebuie să înaintăm și mai 
ferm pe calea ridicării nivelului 
general de civilizație. Este necesar 
ca la aceasta să contribuie cu toa
te forțele sale și tineretul patriei 
noastre, care, atît în învățătură, cît 
și în muncă, își îndeplinește in mod 
minunat îndatorirea sa, ducînd 
mai departe glorioasele tradiții re
voluționare ale tinerilor comuniști, 
ale tuturor acelora care nu au șo

văit nici un moment în lupta pen
tru libertate, pentru demnitate, 
pentru ca România să fie liberă și 
stăpînă pe destinele sale. (Aplauze 
puternice ; urale prelungite).

Prețuim în mod deosebit activi
tatea pe care tînăra noastră gene
rație o desfășoară în toate dome
niile. Apreciem elanul cu care ac
ționează pe șantiere, în întreprin
deri, în facultăți, peste tot, în a- 
ceastă activitate creatoare. Știm că 
în tot ceea ce s-a realizat și se în
făptuiește în patria noastră este 
încorporată și munca entuziastă a 
tinerei generații. Cunoaștem și 
prețuim, de asemenea, elanul pio
nierilor, al șoimilor patriei, care 
învață și, totodată, își ajută părin
ții, contribuie, prin munca lor, la 
înfrumusețarea orașelor și satelor, 
a patriei noastre și, mai eu seamă, 
se pregătesc pentru a fi demni ur
mași ai înaintașilor, care să asigure 
făurirea comunismului în patria 
noastră.

Vă urez, dragi uteciști și tineri, 
dragi pionieri și șoimi ai patriei, 
dragi copii. să aveți numai și nu
mai bucurii în activitatea voastră! 
Să faceți totul pentru a vă însuși 
cele mai înaintate cunoștințe, să 
fiți demni urmași ai părinților 
voștri ! Să vă pregătiți pentru a 
ține sus steagul tricolor și steagul 
roșu — și, sub aceste două stin
darde, să continuați ceea ce au în
ceput strămoșii și părinții voștri, 
să făuriți societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, comunis
mul în România ! (Aplauze pu
ternice ; urale ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Vom face totul ca să înfăptuim 
neabătut Programul elaborat de 
Congresul al XI-lea, de Conferința 
Națională ! Vom milita neabătut 
pentru o politică internațională de 
colaborare cu toate țările socialis
te, cu țările în curs de dezvoltare, 

cu toate statele lumii, fără deosebi
re de orînduire socială ! Vom mili
ta pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună, pentru pace pe planeta 
noastră ! (Aplauze puternice).

Vrem să facerii totul ca tineretul, 
copiii țării, cetățenii patriei noas
tre să nu mai fie trimiși în răz
boaie ; facem totul ca nici unubpil 
din această lume să nu mai moară 
în războaie. Iată de ce lupta pen
tru pace, pentru dezarmare este 
una din problemele fundamentale 
ale politicii partidului, a României 
socialiste ; iată de ce chemăm toa
te popoarele, întregul tineret să-și 
ridice glasul și să acționeze în 
strînsă unitate pentru instaurarea 
păcii pe planeta noastră. (Aplauze 
puternice).

Urarea voastră are loc în ziua 
cînd in această piață au răsunat 
pentru prima dată, acum 30 de ani, 
urările pentru Republica româ
nească — astăzi Republica Socia
listă România ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Fie ca ceea ce s-a înfăptuit în 
anii Republicii, prin munca Unită 
a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a între
gului nostru popor, să constituie 
chezășia și garanția sigură a fap
tului că și în viitor vom asigura 
întărirea continuă a Republicii So
cialiste România, măreția patriei 
noastre socialiste, fericirea națiunii 
noastre. (Aplauze puternice, înde
lungate ; urale).

Vă urez vouă, uteciștilor, între
gului tineret, tuturor pionierilor și 
șoimilor patriei, tuturor copiilor 
patriei noastre și, totodată, tuturor 
părinților voștri, întregului nostru 
popor,. urarea strămoșească „La 
mulți ani !“. Multă fericire și mul
tă sănătate ! (Aplauze prelungite ; 
urale puternice. Se scandează în
delung „Ceaușescu — La mulți 
ani !“).
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FĂURITORUL REVELION TV
A FOST POPORUL

Celebrarea unui veac de 
la dobindirea neatirnării 
a readus în atenția cineaș
tilor tema cu care filmul 
artistic românesc debuta in 
fața publicului acum peste 
șase decenii : Războiul In
dependenței. Mai promptă 
decît cinematografia — ca
re ne va prezenta creația 
sa, pe ecrane, anul viitor 
— televiziunea a realizat 
un ciclu de șase filme de
dicate evocării luptei pentru 
libertate și independență 
duse „cu arma, cu diplo
mația și cu cultura", ceea 
ce, desigur, oferă o cuprin
dere polivalentă a momen-
tului istoric pe care-1 oma-
giază. moment care. desi-
gur, va inspira și în viitor
cineaștii noștri.

Scenariul lui Paul An-
ghel, mergînd pe firul cro
nologic al evenimentelor 
anului 1877, a făcut să se re
liefeze efortul de război al 
întregii națiuni — atit pe 
front, cit șl în spatele a- 
cestuia — astfel incit prin
cipalul erou al ciclului nu 
este un personaj sau altul, 
ci poporul însuși, adevăra
tul făuritor al Independen
ței de stat a României. A- 
cestui impresionant erou co
lectiv ii aparțin (cum mar
chează cu justețe scenariul 
prin personaje și episoade) 
românii de pretutindeni, a- 
dică și cei din Ardeal și 
Bucovina, căci neatîrnarea 
a creat perspectiva unirii 
sub același tricolor, purtat 
victorios la Grivița și Plev
na, a tuturor celor de-un 
neam. Eroi ca Toma Ni- 
coară, de pe Tirnave și 
Peneș Curcanul, din Vaslui, 
au luptat și și-au vărsat 
singele deopotrivă — și nu 
in zadar : patru decenii 
mai tîrziu, istoria avea să 
confirme, prin actul Unirii, 
crezul lor înaripat.

Fidel realității istorice, 
filmul evocă in scene pu
ternice participarea mase
lor țărănești la războiul 
pentru cucerirea Inde
pendenței : tot greul războ
iului a fost dus pe umerii 
țăranilor, plecați de la plug 
spre a îmbrăca haina doro
banților, săvîrșind acele 
mari acte de eroism răma
se de-a pururi vii în me
moria poporului, a națiunii 
noastre. De altfel, tocmai 
fidelitatea față de reali
tatea vremii, consemnată 
in documente, este o primă 
calitate ce onoreăză scena
riul. Cu o franchețe care 
pune in lumină dificultățile 
și amenințările momentu
lui, ne sint înfățișate con
dițiile internaționale vi
tregi, lipsa de sprijin față 
de revendicările drepte ale 
țării noastre și jocul politic 
prin care imperiile secolu
lui XIX urmăreau să-și 
promoveze propriile inte
rese.

Apariția pe ecran a per
sonalităților politice din e-

pocă, a diplomaților și con
ducătorilor militari țintește 
tocmai să reconstituie men
talitatea cu care era con
fruntată aspirația milenară 
a românilor, și nu romanța- 
rea unor caractere sau in- 
tîmplări ocazionale. Neîn
doielnic, pleiada acestor 
personalități este înfățișată 
funcțional — în raport 
strict de evenimente — și 
poate tocmai de aceea ac
tivitatea diplomatică este 
extrem de succint redată. 
Numai și această direc
ție de acțiune ar putea 
constitui traiectoria unui 
film autonom, știut fiind 
că diplomația românească 
are tradiții, și din acea e- 
pocă, în a susține cu fer
voare și înțelepciune cauza 
independenței țării.

O altă lâtură, nu mai pu-

mame, liniștea senină cu 
care-și primește soarta, în 
fața morții, omul simplu 
gîndind la neamul său ; 
dar și voioșia, felul muca
lit de a fi în clipe grele, 
cîntul și versul ce-i stau 
pe buze Ia bine și la rău, 
— focalizează ceea ce ne a- 
parține sau, altfel spus, 
faptul că pentru român is
tețimea nu înseamnă luci
ditate seacă, și că minte 
fără inimă este de necon
ceput pentru el intr-o a- 
devărată viață de om.

Realizat, probabil din mo
tive de operativitate, cu 
concursul cîtorva regizori 
(Gh. Vitanidis, Doru Năs- 
tase și Sergiu Nicolaescu) 
ciclul capătă de la film la 
film accente de stil subli
niate, mai ales, de înclina
ția spre spectaculos a lui

„RĂZBOIUL INDEPENDENTEI" 

în ciclul de filme ale televiziunii

țin împlinită, este partici
parea oamenilor de știință 
și de artă la marea șl tul
burătoarea încercare prin 
care trecea ființa neamului 
nostru. Amintindu-ne de 
Carol Daviila, de Grigores- 
cu și Alecsandri, filmele 
din acest ciclu înfăptuiesc 
mai mult decît un recul de 
memorie pe tărîmul trecu
tului spiritual al țării. Ca
pătă astfel relief ideea ne
prețuită că marile capaci
tăți și talente se hrănesc 
numai din acel „izvor pu
ruri reintineritor" care este 
viața poporului, cu dure
rile. dar și izbinzile ei du
rabile, pentru a se putea 
desfășura la dimensiunile 
adevăratei lor valori, atit 
pentru contemporani, cit și 
pentru eternitate.

Potențind idei fecunde, 
filmul nu a rămas la ceea 
ce am putea denumi o ex
celentă litografie animată. 
Ficțiunea iși are locul ei 
meritat atit în accentuarea 
crescendo-ului dramatic 
(acțiunile de spionaj in ta
băra inamică), cit și in 
punctarea unor personaje 
episodice (ca oierul Niță 
Mocanu, tată a cinci fii e- 
roi) șau, chiar mai mult, a 
unui climat afectiv pro
priu. In această privință 
sint demne de menționat 
momentele vieții simple 
românești, așa cum o cu
noaștem din existența ce
lor mulți, din marele suflet 
al poporului. Puritatea cris
talină. asemeni unui izvor 
de munte, a simțirii unui 
țăran recrut, dorul pe ca- 
re-1 încearcă tinerii logo
diți sub tirul artileriei duș
mane. duioșia ce o exprimă 
vorbele simple ale unei

Sergiu Nicolaescu (care și 
aici construiește cu price
pere desfășurări și lupte 
dinamice) precum și de a- 
portul unor experimentați 
operatori de film (George 
Cornea. Al. David, N. Gi
rardi, Mircea Mladln), care 
au conferit admirabile va
lențe peliculei „Eastman 
color", în imagini de plină 
zi sau de nocturnă.

Unele filme au dat pon
dere jocului actoricesc și 
rostirii penetrante a repli
cii, altele, cadenței în care 
se consumă dramaticele 
înfruntări militare.

In toate trebuie să re
marcăm pleiada de actori, 
care s-au achitat cu fru
moase rezultate de dificila 
misiune artistică pusă în 
fața lor de un asemenea 
film. Actorii noștri dintr-o 
generație astăzi matură 
(Amza Pellea, Mircea Ai- 
bulescu. Ion Dichiseanu, 
Vasilica Tastaman. Constan
tin Codrescu, George Con
stantin, Ernest Maftei și 
alții) întruniți pe acest ge
neric, au fost la înălțimea 
răspunderii lor artistice. 
Mai mult chiar : putem ju
deca. raportind-o la jocul 
acestora, strădania unor 
actori mai tineri, dar nu 
mai puțin dotați (ca Al. 
Repan, Sebastian Papaiani, 
Ioana Pavelescu, Cezara 
Dafinescu), precum și a u- 
nor regizori-interpreți (Ser
giu Nicolaescu, Doru Năs- 
tase, Timotei Ursu, Dinu 
Cocea) sau chiar a unor 
interpreți neprofesioniști. 
Participarea însuflețită a 
tuturor dă sens ecoului con
temporan al acestei creații 
ce se încheie printr-un arc 
peste timp, in zilele în care

— dînd viață plenară celei 
mai înalte aspirații a îna
intașilor noștri — clădim 
o țară nouă, spre cinstea 
generațiilor prezentului și 
fala viitorimii.

Parcurgind — într-o apo
teotică încheiere — eveni
mentele ce au marcat un 
veac de jertfe și biruințe, 
finalul filmului proiectea
ză eroii marii epopei na
ționale în ziua de astăzi, 
a patriei care-i cinstește 
in primul rind prin înfăp
tuirile istorice ale Repu
blicii în anii socialismului, 
în lumina ecranului, con
știința națiunii care a rea
lizat visul de libertate, 
dreptate socială și progres 
se materializează în cuvin
tele prin care, la sărbăto
rirea centenarului Inde
pendenței, au fost omagiați 
glorioșii înaintași de însuși 
omul ce întruchipează des
tinul măreț al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

împlinirile de pînă acum, 
proiectele și mai cuteză
toare prin care patria li
beră și independentă va 
urca pe noi trepte de ci
vilizație și progres, dau 
viață celor mai înalte .vi
suri ale poporului, ale îna
intașilor, ale tuturor eroi
lor neamului nostru care 
și-au pus munca și lupta 
la temelia neatirnării și a 
muncii. Consacrînd secven
țe elocvente realității de 
azi — implinirea idealuri
lor înaintașilor, ale doro
banților și curcanilor de la 
1877 — filmul sugerează 
unitatea dintre trecut și 
prezent, continuitatea de 
gînd, simțire și acțiune ce 
caracterizează cele mai ex
presive pagini din cronica 
de ieri și de azi a poporu
lui.

Trebuie, in sfîrșit, să e- 
logiem muzica filmului (pa
teticele și insuflețitoarele 
acorduri ale partiturii sem
nate de Tiberiu Olah), de
corurile arh. Constantin 
Simionescu și Traian Ni- 
țescu, costumele (Hortensia 
Georgescu, autoare a veșt
mintelor unor filme de că- 
pătii ale epopeii naționale, 
și Csaba Zemleriyi) și mon
tajul (Magda Ghincioiu, Ga
briela Nasta și Mioara Ic- 
nescu), ca să ne oprim nu
mai la citeva dintre aces
tea.

Ciclul „Războiul Inde
pendenței" reprezintă o pa
gină Însemnată a epopeii 
cinematografice naționale 
și o etapă distinctă in pro
ducția de filme artistice 
a televiziunii, etapă care 
ne dă dreptul să privim cu 
încredere afirmarea in 
continuare, din ce in ce 
mai convingătoare, spre 
satisfacția publicului, a va
lorilor cinematografiei pro
prii.

Eugen ATANASIU

La încheierea anului 1977 și trecerea 
in 1978

MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 

cu prilejul Anului nou

Sîmbătă, 31 decem
brie 1977, ora 20,45 — 
duminică, 1 ianuarie 
1978, ora 6 diminea
ța. 9 ore și 15 minute 
de emisie consacră 
Televiziunea festivită
ții de intimpinare a 
noului an 1978. 9 ore 
și 15 minute de pro
grame „speciale".

® Ca de obicei mu
zica populară, gen atit 
de îndrăgit la noi, va 
fi la loc de cinste. Ast
fel, încă de la început, 
după un moment de 
solemnitate : urările
incluse în emisiunea 
„La mulți ani, (ara 
mea" (21,18) și susținu
te de Lucia Țibuleac, 
Gh. Crăsnaru și co
rul și orchestra RTV, 
vom fi destinatarii : 
„Unui cintec din ini
mă" (21,21) interpretat 
de Maria Ciobanu, Iri
na Loghin, Florica Bra- 
du, Ștefania Rareș. La 
22,58 vom putea ur
mări evoluția unor ti
nere soliste de muzică 
populară participante 
la emisiunea „Antena 
vă aparține".

Celebri cintăreți de 
operă și operetă și cu- 
noscuți interpreți de 
romanțe vor ilustra, in 
citeva rînduri (la 
2,15 ; 4,07), frumusețea 
nepieritoare a genului. 
După cum alții ne vor 
reaminti melodiile și 
cuvintele unor foarte 
populare cintece de 
petrecere (3,33 ; 5,50) 
și lăutărești (4,53).

9 Tradiționalului 
Plugușor TV și cinte- 
celor de urare de la 
ora 23,23 le vor urma 
în mai multe rinduri 
dansuri populare in
terpretate de ansam
bluri prestigioase și 
de formații laureate la 
ediția I a „Cintării 
României".
• Foarte bogate vor 

fi și programele ' de 
muzică ușoară susținu
te, de pildă, pe fun
dalul zăpezii de Dida 
Drăgan și Corina Chi
rac (21.41) in am
bianta unui bal la care 
telespectatorii sini și 
oaspeții lui Cornel 
Constantiniu (2,53), la 
„Revista ’78“ (1,10). la 
care va apărea și Mar
gareta Pîslaru. Iar 
dacă Gică Petrescu va 
interpreta cu acest pri
lej melodii nemuritoa
re (0,25). Aurelian An- 
dreescu. Stela Enache, 
Doina Spătaru-Olines- 
cu ne vor prezenta 
„Premiere ’78“ (3,47 și 
4,35).

Exact la ora 1, Tu
dor Gheorghe va face

să pătrundă în casele 
noastre melosul plin 
de dramatism al unor 
cintece bătrînești.

® La reușita mo
mentelor de virtuozi
tate comică ale „Re
velionului" iși vor da 
concursul nu numai 
„Trei maeștri ai co
mediei” : Radu Be- 
ligan. Dem. Rădulescu, 
Marin Moraru. citi 
reunește emisiunea de 
la ora 22,39. ci multi 
alții. Printre aceștia :

Amza Pellea. care va 
evoca peripețiile lui 
„Nea Mărin in telefe
ric" (0.12), Octavian 
Cotescu, care va da 
viață unui monolog al 
lui Tudor Mușatescu 
(3,03) ; Tamara Bu- 
ciuceanu-Botez și Vir
gil Ogășanu, care vor 
ieși, rizind. dintr-un 
„cerc vicios" (0.32) ; 
Văii Voiculeșcu-Pe- 
pino. Sanda Toma ș.a. 
— (in serialul de a- 
necdote de la ora 21.55 
continuat la 2,10) ; Ion 
Finteșteanu. Margare
ta Pogonat. Florin 
Piersic — susținători, 
printre alții, ai tele- 
spectacolului muzical- 
distraetiv „Un reve
lion ca-n basme" (0,36); 
Stela Popescu. Vasili
ca Tastaman. Marga
reta Pîslaru. Ștefan 
Bănică. Ion Marinescu 
in „Revista ’78" (1:10) ; 
Horia Șerbănescu care 
va aminti soților ce se 
întimplă „Cind nevas
ta nu-i acasă" (21,32) ; 
Puiu Călinescu — 
„Noile aventuri ale lui 
Spirache" (2.31) ; Eli
sabeth Taylor. Mihai 
Fotino și alte cupluri

de acest fel realizate 
prin meșteșugite tru
caje in „Aventuri in 
epoca comediei" (3,08); 
Ni cu Constantin și 
Marian Hudac (3,41) ; 
Ștefan Mihăiiescu- 
Brăila și Coca An- 
dronescu (ora 4).

Pentru prima oară — 
Revelionul TV va 
găzdui și selecțiuni din 
programele brigăzilor 
artistice (23,10).

• în emisiunea 
„Revelion cu... note 
muzicale" (22.00) vom 
asculta cîteva din vo
cile de aur ale can- 
to-ului românesc — pe 
Eugenia Moldoveanu, 
Marina Mirea, Con
stanța Cimpeanu, Vali 
Niculescu, Cleopatra 
Melidoneanu, Ruxan- 
dra Ștefănescu-Vlad, 
Mihaela Mijea ș.a. și 
vom putea asista la 
evoluția coregrafică a 
Rodicăi Murgu. Mă
riei Coman. a lui 
Francisk Valkay.

La 23,04 va cinta 
pentru noi un cor iu
bit și apreciat in cele 
mai diferite colturi ale 
lumii : „Madrigal", suo 
bagheta lui Marin 
Constantin.
• Nu vor lipsi de

sigur nici mesajele 
muzicale, de anul nou, 
primite de peste ho
tare — saluturi susți
nute. printre altele, de 
Engelbert Humper
dinck, Jerry Lewis, 
Mireille Mathieu, Ka
rel Gott. Helena Von- 
drafikova și Kurt Jur
gens.

REVELIONUL- 
RADIO

Va începe la ora 21.
Partea 1
• Prologul Revelio

nului.
• S-au născut în 

’77 — șlagăre ale a- 
nului.
• Atențiune, părinți 

și profesori.
• „Cintarea Româ

niei", program realizat 
cu concursul unor ar
tiști amatori din dife
rite zone ale tării, lau- 
reați la ediția I a 
Festivalului național 
„Cîntarea României".

Partea a II-a (0,10— 
3,00)
• Surprize in studio. 
O Glume noi de

anul vechi.
• Caruselul vedete

lor de muzică ușoară.
• Noapte bună co

pii — glume de ador
mit părinții.

Partea a IlI-a (3,00— 
6,00)
® Șezătoarea Reve

lionului. Amfitrioni : 
Margareta Pislaru și 
Florin Piersic.
• Momente vesele 

și muzicale susținute 
de Stela Popescu. Ște
fan Bănică. Ileana 
Stana Ionescu. Dom. 
Rădulescu. Ana Szeles, 
Rodica Tapalagă.

® Cintece de dor 
și of.

® Sipetul amintiri
lor muzicale.
• După Revelion.

Numărul următor al ziarului va apărea 
marți, 3 ianuarie 1978.

cinema
31 DECEMBRIE 1977—1 IANUARIE 1978

• Rîul care urcă muntele : PATRIA
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT - 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15, 
FEROVIAR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Melodiile nopții albe : EFORIE — 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Evadați din viitor : SCALA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, BUCU
REȘTI — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Cintecul lebedei : FESTIVAL — 9; 
11,30; 14; 17; 19,45.
• împușcături sub clar de lună :
CENTRAL - 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Condurul și trandafirul : LUCEA
FĂRUL — 9,15; 12,30; 16; 19,15, CAPI
TOL — 9,30; 12.30; 16; 19,15.
• Piesă neterminată pentru pianina 
mecanică : VICTORIA — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
• Poruncă întunecată : EXCELSIOR
- 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, GLO
RIA — 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Tom și Jerry : FLAMURA — 9.
• Sărbătoarea sălbatică : DOINA — 
9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 18: 20.
• Floare de cîmp : GRIVIȚA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Melodiile Broadwayului : BUZEȘTI
- 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15, MELO
DIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.15, 
CINEMA STUDIO 31.XII 10; 12; 14; 
16; 18, 1 ian. 1978 12; 14; 16; 18; 20.
• Parada Chaplin : TIMPURI NOI — 
16; 19.
• 31 dec. 1977 : Trenul — 9.46, Albă 
ca zăpada și cei șapte pitici — 11.45; 
Program de documentare românești — 
14, Căderea imperiului roman (ambe

le serii) — 16,15. 1 lan. 1978 : Albă ca 
zăpada și cei șapte pitici — 11.45,
Ttenul — 18,30, La întimplare, Baltha
zar - 20,30 : CINEMATECA.
• Imposibila poveste de dragoste : 
BUCEGI — 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Aripioară sau picior?: LIRA — 
15.30; 18; 20.15, FLOREASCA - 15,30: 
18; 20, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Fair-play : FERENTARI — 15.30:
18; 20,15.
• Al șaptelea continent : DRUMUL 
SĂRII - 16; 18; 20.
• Mama : CIULEȘTI — 11; 13,15; 
15.30; 17.45; 20, VOLGA - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un gentleman în Vestul sălbatic 
PACEA - 15; 17,30; 20.
O Iarba verde de acasă : COTRO- 
CENI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, 
ARTA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ura : MUNCA - 15.45; 18; 20.
• Regăsire : VIITORUL — 15,30;
17,45;-20.
• Piedone, comisarul fără armă : 
POPULAR - 15.45: 18; 20.15.
• Aripi frinte t COSMOS - 16; 18; 20. 
« Mark polițistul : FLACĂRA — 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Oaspeți de seară : PROGRESUL 
- 16; 18; 20.

LUNI, 2 IANUARIE 1978

e Diamantele negre : PATRIA — 9,15; 
12.30; 16; 19,15.
• Aventurile maimuței Nuky : CA
PITOL - 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Mateiaș gîscarul : TIMPURI NOI
- 11,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Scaramouche : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, FAVORIT
- 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.15. FESTI
VAL - 9; 11.15; 13,30; 16: 18,15; 20.30.
• Rîul care urcă muntele : CEN
TRAL — 9.15; 11,30: 13,45: 16; 18.15; 
20.30, GLORIA - 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18: 20,15.
• Evadați din viitor : SCALA — 9;

11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. BUCU
REȘTI — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30.
• Căluțul cocoșat — 9.30; 11,30; 13,30;
15.30. Misterul iui Herodot — 18; 20 : 
DOINA.
• Mark polițistul : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• împușcături sub clar de lună : 
GRIVIȚA - 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,15.
• Condurul și trandafirul : FERO
VIAR - 9; 12,30; 16; 19,15. EFORIE — 
9 12. 15,30; 19, FLAMURA — 11,30;
15,45; 19.
• Sărbătoarea sălbatică : FLAMURA
— 9.
• Iarba verde de acasă : LIRA —
15,30: 18: 20,15.
• Al șaptelea continent ; BUZEȘTI
— 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15, ARTA
— 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Imposibila poveste de dragoste : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Albă ca zăpada și cei șapte pitici
— 14; 20,30, Căderea imperiului roman
(ambele serii) — 16.15 : CINEMA
TECA.
• Poruncă întunecată : GIULEȘTI —• 
9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Ură : PROGRESUL — 16: 18; 20.
• Comoara din lacul de argint : BU
CEGI — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,15.
• Melodiile Broadwayului : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MIO
RIȚA - 9; 11; 13,15: 15.30; 17,45; 20.
• Marele singuratic : FERENTARI — 
15,30; 18; 20.
• Cintecul lebedei : AURORA — 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18; 20,15, TOMIS — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Mama : CINEMA STUDIO — 10;
12; 14: 16; 18; 20, COTROCENI - 9; 
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15, FLOREAS
CA - 15,30; 18: 20.
• Regăsire : PACEA - 16; 18; 20.
> Omul liniștit : MUNCA — 15,45; 19.
• Iarna bobocilor : POPULAR — 
15,45; 18; 20.

• Un gentleman în Vestul sălbatic : 
FLACARA - 11: 13.30; 16; 18,30; 20,30.
• Fair-play : COSMOS - 16: 18; 20.
• Melodiile nopții albe : VIITORUL 
— 15,30; 17,45; 20.

teatre
SÎMBĂTĂ, 31 DECEMBRIE 1977

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă — 19,30, 
(sala mică) : Moartea ultimului golan
— 19.
• Opera Română : Flautul fermecat
— 19.
• Teatrul de operetă : Stelele opere
tei — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 4 
(sala Grădina Icoanei) : Tineri căsă
toriți caută cameră — 16.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii — 
19,30.
e Teatrul „Nottara" (sala Studio) : 
Nu am încredere în bărbați — 19.
• Teatrul Giulești (sala Studio 74) : 
Caractere — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu fe
meile nu-i de glumit — 19.30.
• Circul București : Vedetele circu
lui din Sofia — 10.

DUMINICA, 1 IANUARIE 1978

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) : Cîștâgă- 
torul trebuie ajutat — 19.30.
• Teatrul de operetă : Silvia— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Undeva, o 
lumină — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Profesiunea doamnei 
Warren — 19,30.
• Teatrul de comedie : Jocul dragos
tei și ai întâmplării — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru):

Micul Infern — 19.30, (sala Studio) : 
Oameni feluriți — 19.
• Teatrul Giulești : Cu oltencelc nu-1 
ue glumit — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu fe
meile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Varietăți pe portativ
— 19,30, (sala Victoria) : Varietăți pe 
portativ — 16.
• Circul București : Vedetele circu
lui din Sofia — 16; 19,30.

LUNI, 2 IANUARIE 1978

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac — 10. 
Peripețiile bravului soldat Svejk —
19.30, (sala mică) : Acord — 10, Moar
tea ultimului golan — 15, Părinții te
ribili — 20.
• Opera Română : Faust — 19.
• Teatrul de operetă : La calul bălan
— 10,30, My Fair Lady — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Undeva, o 
lumină — 10; 19,30, Ferma — 15, (sala 
Grădina Icoanei) ; Interviu — 10, Ti
neri căsătoriți caută cameră — 15, 
Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Mania posturilor —•
10.30, Rața sălbatică — 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Micul infern — 15, Jucătorii de cărți, 
Ursul — 19,30, (sala Studio) : Nu am 
încredere în bărbați — 15,30. Carambol
— 19.
• Teatrul Giulești : Hotel „Zodia ge
menilor" — 15, Războiul vacii — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Salutări de la Vasile — 
16. (sala Victoria) : Varietăți pe por
tativ — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu fe
meile nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfîrlă năz
drăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria) : Punguța cu doi bani — 10; 12.
• Circul București : Vedetele circu
lui din Sofia — 16; 19.30.

Fârâ cuvinte

(---------

Desen de Adrian ANDRON1C

— Mâmico, sînt globurile pentru pom !.„

— Mi-ai tot spus câ nu sînt capabil sâ-ți aduc un frigider In casâ...

Desen de Eugen TARU

Desen de M. OPROIU

...Risipitorului „Parazitului ...Chefliului ...Nunții cu dar Desene de Ștefan COCIOABA
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România desfășoară o intensă activitate ațională 
de întărire a colaborării cu toate țările iste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu toate statele »artîcipă
activ la realizarea unei lumi mai drepte și m_____e, a unei
lumi a păcii pe planeta noastră.

■ NICOLAE CEAUȘESCU

ROMÂNIA SOCIALISTA -1977

FUNEST! ALĂ1ĂRI IN FĂRRH NOII SOCIETĂȚI

0 intensă activitate internațională in slujba păcii 

și colaborării, pentru o lume mai dreaptă și mai bună
In cele trei decenii care au trecut de la proclamarea Repu

blicii, partidul și statul nostru, pornind neabătut de la inte
resele fundamentale ale poporului român și ale tuturor popoare
lor, au promovat cu consecvență o politică externă activă, 
principială, constructivă, pusă în slujba idealurilor de libertate, 
independență, progres și pace ale omenirii contemporane, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea, această politică s-a carac
terizat printr-un excepțional dinamism și spirit de inițiativă, 
printr-o contribuție mereu sporită la soluționarea problemelor

majore ale lumii de azi, meritul esențial în această privință 
revenind tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale cărui gîndire clar
văzătoare și prodigioasă activitate servesc cauzei socialismului, 
păcii și colaborării între popoare.

Orientările Congresului al XI-lea, confirmate și dezvoltate 
creator de Conferința Națională a P.C.R., au deschis noi per
spective luptei pe care România, în strînsă colaborare cu toate 
forțele înaintate, o duce pentru împlinirea aspirațiilor vitale 
ale omenirii.

lin eveniment memorabil: Conferirea înaltei distincții a Consiliului Mondial al Pâcii — medalia de aur „Frederic 
Joliot-Curie" — înaltă cinstire a rolului marcant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în viața internațională, a con

tribuției substanțiale a României la promovarea idealurilor de pace, libertate și progres ale umanității

INITIATIVE, CONTRIBUȚII. ACȚIUNI

• In cadrul relațiilor de prietenie 
frățească și colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste, în cursul 
anului 1977 au avut loc VIZITE O- 
FICIALE, ÎNTÎLNIRI Șl CONVORBIRI 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
conducătorii de partid și de stat din 
Uniunea Sovietica — tovarășul L. I. Brej- 
nev ; R. S. F. Iugoslavia — tovarășul 
I. B. Tito ; R. P. Bulgaria — tovarășul 
Todor Jivkov; R. P. Polonă — tovarășul 
Edward Gierek ; R. P. Ungară — tova
rășul Jănos Kodăr; R. D. Germană — 
tovarășul Erich Honecker; R. S. Ceho
slovacă — tovarășul Gustav Husak.
• Cu prilejul vizitelor oficiale au fost 

semnate patru noi DECLARAȚII CO
MUNE — cu Polonia, R.D.G., Cehoslo
vacia și Bulgaria și un COMUNICAT 
cu R. P. Ungară-toate privind adînci- 
rea prieteniei și dezvoltarea colaborării 
frățești între partidele, statele și popoa

COLABORARE RODNICĂ CENTRĂ CAIITA COMIKĂ A DEZVOLTARĂ

rele noastre. Au fost, totodată, încheiate 
numeroase instrumente de colaborare.
• SCHIMBURI DE MESAJE prie

tenești au avut loc între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
tovarășul Hua Kuo-fen.

De asemenea, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și secretarul general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, tovarășul Kim 
Ir Sen.
• S-au intensificat SCHIMBURILE DE 

DELEGAȚII Șl DE EXPERIENȚĂ 
pe linie de partid și de stat, pe linia 
organizațiilor obștești.
• COLABORAREA PE TĂRÎM E- 

CONOMIC a cunoscut o continuă 
dezvoltare, ponderea țărilor socialiste în 
volumul schimburilor noastre externe re- 

gun Obasanjo ; Egipt — Mohammed 
Anwar El Sadat; Siria — Hafez Al 
Assad.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit și a avut CONVOR
BIRI la București cu șefi de guverne, mi
niștri, cu delegații parlamentare și ale 
partidelor de guvernămînt din zeci de 
țări în curs de dezvoltare.
• PONDEREA țărilor în curs de dez

voltare în ansamblul schimburilor co
merciale ale României este în acest an 
de 21,3 la sută. 

prezentînd în momentul de față 47 la 
sută.
• SPORURI ÎN LIVRĂRILE RE

CIPROCE DE MĂRFURI față de 
anul precedent au fost prevăzute în do
cumentele încheiate cu Polonia, R.D. Ger
mană, Iugoslavia, Cehoslovacia, Unga
ria, Vietnam, Mongolia, Albania, Cuba.
• PE LINIA REALIZĂRII ÎN 

COMUN DE MARI UNITĂTI PRO
DUCTIVE se înscriu : inaugurarea lu
crărilor de construire de către Româ
nia și Iugoslavia a sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier I! ; continuarea lucrărilor de 
construire a întreprinderii comune româ- 
no-bulgare de la Giurgiu-Ruse pentru 
producția de mașini și utilaje grele ; par
ticiparea țării noastre la construirea — 
pe teritoriul Uniunii Sovietice —a com
binatului de celuloză de la Ust-llim.

• Se înfăptuiesc cu succes prevede
rile celor circa 100 de ACORDURI CO
MERCIALE Șl DE COOPERARE încheia
te cu statele în curs de dezvoltare, rea- 
lizîndu-se în comun peste 130 de OBIEC
TIVE ECONOMICE de importanță esen
țială pentru progresul acestor țări.
• Circa 10 000 de tineri din țările în 

curs de dezvoltare studiază în școli ro
mânești.

© 10 000 de specialiști români spri
jină progresul economic-social în țările 
în curs de dezvoltare.

Securitatea europeană
În dorința ca reuniunea de la Belgrad să 

stimulez^ transpunerea în viață a prevederi
lor Actului final al Conferinței de la Helsinki 
și să marcheze noi pași în direcția edificării 
securității pe continent, România a prezentat :

© Propuneri privind aspectele militare ale 
securității europene.

® Propunerea de creare a unui Centru eu
ropean de cooperare industrială.

© Document de lucru privind cooperarea 
culturală paneuropeană.

© Document de lucru privind urmările 
Conferinței general-europene. * *

• NUMĂRUL ȚĂRILOR ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE CU CARE ROMÂNIA 
ARE ÎN PREZENT RELAȚII DIPLOMATI
CE SE RIDICĂ LA 100.
• VIZITE OFICIALE, ÎNTÎLNIRI Șl 

CONVORBIRI, în țările respective sau 
pe pămîntul României, între președin
tele Nicolae Ceaușescu și șefi de state 
ai Mauritaniei — Moktar Ould Dad- 
dah ; Senegal — Leopold Sedar Sen- 
ghor; Ghana — Ignatius Kutu Acheam- 
pong ; Coasta de Fildeș — Felix 
Houphouet-Boigny; Nigeria — Oluse-

Soluționarea pe cale politică 
a conflictelor

• în documentele de partid și de stat, în 
întîlnirile cu conducătorii țărilor direct intere
sate și în contactele la toate nivelurile, în 
toate forurile internaționale, România s-a pro
nunțat pentru solutionarea conflictelor din 
ORIENTUL MIJLOCIU, din CIPRU, din AFRI
CA pe căi politice, prin tratative.

® România a sprijinit activ toate REZOLU
ȚIILE DE LA O.N.U. core se pronunță pentru 
reluarea Conferinței de la Geneva, cu parti
ciparea tuturor părților interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
pentru sporirea rolului O.N.U. în soluționarea 
problemelor din Orientul Mijlociu.

Edificarea noii ordini economice 
internaționale

• Rezoluția O.N.U. cu privire la convoca
rea, în 1980, a unei SESIUNI SPECIALE, LA 
NIVEL ÎNALT, care să dezbată PROGRESELE 
REALIZATE ÎN INSTAURAREA NOII ORDINI 
ECONOMICE — a fost adoptată la inițiativa 
României, împreună cu alte state ale „Grupu
lui celor 77“.
• Țara noastră preconizează ca procesul 

pregătirii sesiunii speciale să culmineze cu o 
REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT A TARILOR ÎN 
CURS DE DEZVOLTARE.
• România acționează pehtru REALIZA

REA PROGRAMULUI DE ACȚIUNE, ADOP

TAT LA MANILA, participînd la constituirea 
fondului comun pentru finanțarea stocurilor 
de materii prime.

Dezarmarea
© Concretizarea în cadrul raportului la 

Conferința Națională a propunerii privind re
ducerea bugetelor militare, și anume oprirea 
cheltuielilor militare la nivelul din anii 1977— 
1978, trecîndu-se apoi la reducerea cu 5—10 
la sută și ulterior la diminuarea lor mai sub
stanțială.
• Convocarea SESIUNII SPECIALE A A- 

DUNĂRII GENERALE A O.N.U. CONSACRA
TĂ DEZARMĂRII, în 1978, este rezultatul 
inițiativei României, împreună eu alte state.
• Printr-o rezoluție a Adunării Genernl» n 

fost transmis sesiunii
cretarului general al 
CONSECINȚELE ECOI 
ALE CURSEI ÎNARM/ 
elaborat în urma unei .
• Coautoare la rezo

mirea unui raport privir ■ ^uz-aamvim- 
RE-DEZVOLTARE.

Creșterea rolului O.N.U.
• MĂSURI ÎN VEDEREA SPORIRII CAPA

CITĂȚII DE ACȚIUNE A CONSILIULUI DE 
SECURITATE, inclusiv privind forțele de men
ținere a păcii, au fost susținute de țara noas
tră în Comitetul pentru Carta O.N.U. și întă
rirea rolului ei.
• Propunerile românești si ale altor state 

cu privire la MODALITĂȚILE DE DEMOCRA
TIZARE A ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR U- 
NITE urmează a fi examinate în continuare, 
în baza rezoluției adoptate de Adunarea Ge
nerală.
• Un sprijin multilateral a fost acordat.de 

țara noastră admiterii R.S. Vietnam în O.N.U.
© România a inițiat sau a fost coautoare 

la toate REZOLUȚIILE adoptate în cursul anu
lui la O.N.U. de condamnare a colonialismu
lui, a practicilor apartheidului și discriminări
lor rasiale din Republica Sud-Africană și Rho
desia ,- a inițiat REZOLUȚII și ACȚIUNI în 
vederea asigurării dreptului poporului nami- 
bian la independență.

IN NUMELE COEXISTENTEI PAȘNICE BiNAMISH LEGĂTĂĂĂOR INTERNAFIONAIE
• în cadrul relațiilor de colaborare cu 

toate statele, fără deosebire de orînduire so
cială, în spiritul coexistentei pașnice, au 
avut loc SCHIMBURI DE MESAJE, în
tre președintele Nicolae Ceaușescu și șefi 
de state și de guverne — președintele 
Statelor Unite ale Americii, Jimmy Carter, Re
gina Elisabeta a Regatului Unit al Marii Bri
tanii și irlandei de Nord, cancelarul federal al 
Republicii Federale Germania, Helmut 
Schmidt, președintele Italiei, Giovanni Leone, 
președintele Turciei, Fahri S. Koruturk, pre
ședintele Franței, Valery Giscard d'Estaing, 
președintele Finlandei, Urho Kekkonen, pre
ședintele Portugaliei, Antonio Ramalho Eanes, 
regele Spaniei, Juan Carlos I, Regina luliana 
a Olandei etc.
• Președintele Nicolae Ceaușescu a primit 

în România și a avut CONVORBIRI cu 
prim-miniștri, miniștri de externe, miniștri ai 
comerțului, alți membri ai guvernelor din 
Italia, Israel, Franța, Spania, Grecia, Portu
galia, Austria, Turcia și alte state.

Contacte la nivel guvernamental au avut, 
de asemenea, loc în țările respective cu re
prezentanți ai S.U.A., Italiei, Franței, Marii 
Britanii, Finlandei, Spaniei, Portugaliei, Aus
triei, Turciei, Greciei etc.
• RESTABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMA

TICE ÎNTRE ROMÂNIA $1 SPANIA

a fost urmată de acțiuni îndreptate spre dez
voltarea unei colaborări multilaterale între 
cele două țări.
• DELEGAȚII Șl MEMBRI Al PARLAMEN

TELOR din Franța, Italia, Marea Britanie, Bel
gia, Japonia etc. au făcut vizite în România.
• S-au încheiat ACORDURI COMER

CIALE, PROTOCOALE, CONTRACTE, 
CONVENȚII etc. privind extinderea schim
burilor și cooperării economice cu numeroa
se țări și firme din S.U.A., Marea Britanie, 
Italia, Franța, R.F. Germania, Belgia, Suedia, 
Canada, Japonia și alte țări.
• întreprinderile românești au încheiat cu 

firme și organizații economice din țările capi
taliste dezvoltate 80 de ACȚIUNI DE CO
OPERARE. Dintre acestea, 31 de acțiuni re
prezintă livrări pentru construirea în România 
de instalații în industria chimică, a materiale
lor de construcții, industria alimentară, agri
cultură și alte ramuri ale economiei națio
nale.
• Au fost înființate pînă în prezent 29 de 

SOCIETĂȚI DE TIP COMERCIAL Șl BANCAR 
în străinătate și 5 SOCIETĂȚI MIXTE DE PRO
DUCȚIE în România.
• Sînt în curs de finalizare noi ÎNȚELE

GERI DE COOPERARE de mare amploare în 
domeniile energiei și combustibililor, produc
ției de autoturisme, al aviației.

Dezvoltarea relațiilor diplomatice

• România întreține în prezent relații diplomatice cu 130 
de țări, ceea ce înseamnă o creștere de peste cinci ori față 
de situația existentă în 1947. • Totodată, numărul țărilor cu 
care avem relații economice depășește 140. • România face 
parte din circa 80 de organizații internaționale guvernamen
tale și participă la activitatea a peste 600 de organizații ne
guvernamentale. • Pînă în prezent au fost semnate Declara
ții solemne și Declarații comune cu peste 40 de state.

Sub semnul solie
• P.C.R. întreține legături — direct 

Unității Socialiste — cu circa 280 forr>
tide comuniste, partide socialiste și soc ,____ _
de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare, mișcări de 
eliberare națională.

• Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit în cursul anu
lui cu peste 70 de reprezentanți ai PARTIDELOR COMUNISTE 
Șl MUNCITOREȘTI de pe toate meridianele, cu lideri ai al
tor PARTIDE ALE CLASEI MUNCITOARE, ai PARTIDELOR DE 
GUVERNĂMÎNT DIN ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE, CU 
REPREZENTANȚI Al MIȘCĂRILOR DE ELIBERARE.

• Partidul Comunist Român a fost reprezentat la congre
sele din acest an ale Partidului Comunist din Japonia, Parti
dului Comunist Mexican, Partidului Comunist din Austria și a 
adresat mesaje de salut congreselor Partidului Comunist din 
Marea Britanie, Partidului Comunist din Honduras.

• Reprezentanți ai P.C.R. au participat la congresele Miș
cării Populare de Eliberare a Angolei (devenit M.P.L.A. —
—Partidul Muncii), Frontului de Eliberare a Mozambicului 

(FRELIMO), Partidului African al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde, Uniunii Socialiste Sudaneze, 
Congresul Național al Poporului din Guyana ș.a.

• Totodată, reprezentanți și observatori ai P.C.R. au parti
cipat la conferința anuală a Partidului Laburist din Marea 
Britanie și congresul Partidului Socialist Francez ; au fost adre
sate mesaje Conferinței Uniunii Democratice de Stînga din 
Grecia, Convenției Partidului Socialist din Japonia ș.a.

acordat.de
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CU PRILEJUI CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI A PROCLAMĂRII REPUBLICII
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Urarea cea mai dragă 
inimilor noastre

La cumpăna dintre ani, în noap
tea urărilor, cind nimeni nu se 
simte bătrin, cind glasul ni se în
gemănează cu sunetul pur al cupei 
de cristal, gîndul ne este curat ca 
însăși speranța și ca certitudinea 
cu care ne întîmpinăm viitorul.

Este gîndul cu care se adresea
ză vibrant, întregului popor, evo- 
cîndu-i victoriile cucerite, luminin- 
du-le pe cele viitoare. Proclama
ția conducerii partidului și statu
lui.

Ca-n datina străbună, țării în
tregi, de la un fruntar la altul, îi 
rostim cu toată dragostea pe buze 
urarea cea mai dragă inimilor 
noastre: La mulți ani, patrie 
scumpă I La mulți ani, popor de 
eroi I La mulți ani, partid conducă
tor al națiunii socialiste! La 
mulți ani, bărbați și femei, munci
tori, țărani, intelectuali, tineri și 
virstnici, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — oameni 
ai acestei țări de dor, ce se chea
mă Republica Socialistă România.

De 30 de ani, după un calendar 
al timpului ce ne aparține, fie și 
prin faptul că ne-am înfăptuit eve
nimentele după vrerea poporului 
— închinăm pentru Republică, 
pentru partidul care ne-a călăuzit 
pe drumul victoriilor socialiste, 

; pentru ambițiile noastre tot mai 
i înaripate și mai cutezătoare. Exis

tă ceva esențial ce ne dă dreptul 
la asta. Ceva ce simțim toți cei 
ce-am fost aici, în acești treizeci 
de ani din viața țării. Nu ca mar
tori pasivi, ci ca părtași. Nu sim
pli observatori, ci angajați în ma
rele efort al devenirii patriei. Nu in 
expectativă, ci în luptă. O luptă 
grea, dar plină de biruințe. O lupta 
fără preget, dar nelipsită de mari
le bucurii ale împlinirii. în focul ei 
am cîștigat de partea noastră 
timpul, i-am cucerit acel devans a- 
supra lui însuși, umplîndu-i măsu
ra, accelerîndu-i ritmul pentru a ne 
apropia viitorul. N-am pornit de fa 
„zero", ci de la visele înaintașilor 
și de la începutul lor în efortul de 
propășire a țării, în restituirea lo

cului ce îi revenea de drept, în 
lume, României.

Cind spunem că timpul lucrează 
pentru noi nu facem o metaforă. 
De 35 de ori este mâi mare pu
terea economică a României de azi 
oecît a anului 1938 ! Iar dacă rit
mul de dezvoltare a țării ar fi ră» 
mas cel de dinainte de revoluție, 
adică de 4 la sută pe an, am fi a- 
juns acolo unde sintem astăzi în 
cel mai bun caz, prin anul... 
2058 — fără a mai pune la 
socoteală crizele și zguduirile eco
nomice, care, după cum se vede, 
se țin lanț în lumea capitalistă. 
Cel puțin opt decenii cîștigate în 
30 de ani I Trei decenii în care ni
mic n-a fost ușor. Dar au fost anii 
unei epoci de încordare și de iz- 
bînzi, potențați la maximum în de
ceniul ultim — deceniul supre
mei exigențe față de noi înșine, 
față de tot ceea ce ne-am propus 
să înfăptuim, și nu numai ne-am 
propus, ci am înfăptuit I Ce țară 
mindră înfățișăm astăzi omenirii 
sub numele de Republica Socialis
tă România !

A mai trecut un an pe calea îm
plinirilor noastre. Un an care va 
rămîne în analele timpului pe care 
îi trăim drept anul centenarului In
dependenței, al Republicii de trei 
ori decenare, al celei dintîi ediții 
a „Cîntării României", ai istoricei 
Conferințe a Partidului - Comunist 
Român de la începutul lui decem
brie 1977. An al bilanțurilor în miez 
de cincinal, cînd cutezanța cu cure 
ne-am propus să ne accelerăm 
înaintarea către viitor s-a văzut 
deplin confirmată de viață și nu 
numai confirmată, ci inspiratoare 
de și mai cutezătoare plahuri. Un 
an in care semnele bune ce-l a- 
nunțau s-au dovedit pline de roa
de, pentru ca anul nou pe care-l 
intimpinăm acum să arate semne 
și mai bune pe calea ridicării bu
năstării întregului popor, pe calea 
creșterii puterniciei umane a țării 
de glorii, a țării de dor, ce-și me
rită pe deplin la trecutu-i mare, 
mare viitor.

Nouă, poporului nostru, ne pla

ce ca la fiecare inceput de nou 
an să chibzuim, să măsurăm și să 
hotărim. Și anul și ceasul ne aduc 
numai ceea ce ne-am propus și 
am hotărît să ne aducă, deoare
ce nimic nu e lăsat la voia intim- 
plării, nimic nu e pus pe seama 
hazardului, ci totul izvorăște din 
vrerea poporului, din unitatea lui, 
din contopirea idealurilor lui cu 
idealurile partidului comuniștilor. 
Acestor idealuri le-am fost chezași 
prin tot ceea ce ne-a dat putere 
de vis și de izbindă. Le-am fost 
chezași prin însăși inima patriei 
formată din aproape 22 de milioane 
de inimi bătînd în același ritm și 
aspirină către aceeași năzuință. 
crearea unei lumi mâi drepte și 
mai bune, înfăptuită mai înainte de 
toate aici, pe vatra străbună, unde 
ne sînt rădăcinile și unde ne în
florește nădejdea.

Știm bine că adevărul nostru 
este de neclintit: viitorul are 
pentru noi semne bune, așa cum 
anul ce vine și pe care îl intim
pinăm cu noi și noi succese în 
muncă nu poate avea decit sem
nele bune ale prosperității și bucu
riei de a trăi intr-o țară în care 
calitatea vieții este sinonimă cu ca
litatea omului. Celor ce dau pu
tere prezentului apropiindu-ne vii
torul, la mulți ani I Celor ce-au o- 
drăslit din stirpea noastră comu
nistă, copiilor patriei, la mulți ani I 
Părințiior lor, celor ce-au crescut 
odată cu țara împuternicind Repu
blica, dind țării vigoare și strălu
cire, la mulți ani I Celor ce ne-au 
condus mereu spre victorii, comu
niștilor neobosiți în visare și in 
chemare către înfăptuirea celei mai 
drepte orinduiri din lume, ia mulți 
ani I Tuturor fiilor înfrățiți ai aces
tui pămînt, ziditorilor de nouă 
țară, celor ce-i duc faima în lume 
României socialiste, la mulți ani! 
Tuturor celor ce neostoit trudesc 
întru înflorirea patriei, la mulți ani I 
Pentru ca tot ce mișcă în țara 
asta, rîul, ramul, să glăsuiască în- 
tr-o singură suflare în noaptea 
urărilor: „La mulți ani, patrie 
scumpă !".

DUMINICA, 1 IANUARIE 1978

PROGRAMELE 1 ȘI 2
10,00 Să trăiți, să înfloriți... — emisiune 

pentru copii
10.30 Desene animate
10,55 Cele mai frumoase cîntece pentru 

copii
11.30 Satul — această mare și frumoasă 

realitate a patriei
11.50 La mulți ani, 1978 ! Melodii și dan

suri populare românești și ale na
ționalităților conlocuitoare, obice
iuri de iarnă

12.45 Gînduri pentru Anul nou
13,00 Album de Anul nou
15.30 Ginduri pentru Anul nou
15.45 Anul sportiv 1977. Emisiune re

trospectivă
17,00 Cuba — film documentar
17.20 Ginduri pentru Anul nou
17.30 Caravana melodiilor
18,25 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran la carnaval
19.30 Telejurnal
19.50 Reportaj TV : „Douăzeci la masă"
20.10 Film artistic : ..Omul care aduce 

ploaie" — producție a studiourilor 
americane

22.10 Telejurnal
22.20 Dacă doriți să revedeți selecțiuni 

din programul de Revelion
23,00 închiderea programului

LUNI, 2 IANUARIE 1978

PROGRAMELE 1 ȘI 2
10,00 Pionierii cîntă patria și partidul
10.20 Film serial pentru copii : Cavale

rul Nigel. Episodul 3
10.50 Ginduri pentru noul an

11,05 Cîntul nostru, cîntul țării. Concert 
de muzică populară

11.45 Ginduri pentru noul an
12,00 Concertul de Anul nou al Filar

monicii din Viena
13,00 Telex
13.05 Album distractiv
15.30 Gînduri pentru noul an
15.40 Anul sportiv 1977. Emisiune re

trospectivă (partea a Il-a)
17,00 „Primul din trei". Un concurs-surr 

priză de Anul nou, la care parti
cipă cei mai buni concurenți ai 
anului 1977, performeri ai emisiu
nii „Cel mai bun continuă"

17.40 Film artistic : „Vrăjitorul din Oz“. 
Producție a studiourilor americane

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Interpreți ai cîntecului popular
20.10 Roman-foileton : Pagini din Come

dia umană. Episodul 3
21.10 Dacă doriți să revedeți... Selec

țiuni din programul de Revelion
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

MARȚI, 3 IANUARIE 1978

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Antologia filmului pentru copii și 
tineret: Stan și Bran la carnaval

11,05 în alb și negru — documentar 
artistic

11,55 Telex
12,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Emisiune: în limba maghiară
18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
19,00 întrebări și răspunsuri. Proble

matica Conferinței Naționale în 
dezbaterea cercurilor de învăță- 
mînt politico-ideologic de partid, 
a Rolul factorilor intensivi ai 
creșterii economice in actuala 
etapă a dezvoltării României

* • Creșterea rolului conducător
al partidului în condițiile adîncirii 
continue a democrației socialiste. 
Programa: Socialismul științific 
și problemele dezvoltării econo- 
mico-sociale a României. Tema: 
Programul P.C.R. despre criza de
mocrației în capitalismul contem
poran. Combaterea teoriilor bur
gheze despre democrație.

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Roadele politicii partidului de 

dezvoltare economico-socială a 
țării. Azi, județul Ilfov

20.25 Chitarele tinereții
21,40 Emisiune de știință’
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16,00 Mindri de a ne ști făuritori. E- 

misiune de versuri
16.20 Orga de foc — poem *TV
16,35 Cîntul nostru, cîntul țării 
17,15' Ora veselă
18,15 Tineri laureați români în con

cursurile internaționale ale anului 
1977

18,45 Cavalcada circului
19,05 Muzică ușoară
19.20 1001 de seri
19.30 Telejuriial
19.50 Film serial pentru copii:' Cavale

rul Nigel
20.20 Viața economică a Capitalei
20.50 Muzică de cameră
21.25 Telex
21.30 Studioul T ’78. • Hotărîrile Con

ferinței Naționale a partidului — 
călăuză și îndemn în activitatea 
noastră zilnică

22,00 Inscripții pe celuloid: în căuta
rea apei. Film documentar reali
zat de UNESCO

22.30 închiderea programului

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a proclamării Romârliei republică 

populară, adresăm salutări tovărășești întregului popor frate român. Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român și Guvernului Republicii So
cialiste România, iri numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, al guvernului și poporului Republicii Socialiste Cehoslovace 
și al nostru personal.

Rezultatele pe care dumneavoastră le-ați obținut în perioada de la pro
clamarea României republică populară aemonstrează că oamenii muncii din 
România și-au ales, acum 30 de ani. calea justă.

Proclamarea Republicii Populare Române â constituit un eveniment 
istoric prin care au fost create condițiite pentru ca oamenii muncii din 
România, sub conducerea partidului lor marxist-leninist, să pună capăt pen
tru totdeauna înapoierii țării și să deschidă călea viitorului socialist al 
României. Republica Socialistă România este în pfe^ânt un stat socialist 
cu o dezvoltare dinamică. ‘ „v

Vă felicităm din toată inișț^Lpentru succesele pe care oamenii muncii 
din țara dumneavoastră le obțin ’țjj îndeplinirea hotăririlor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist'. Român. în construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Noi dltaVo înaltă apreciere colaborării noastre re
ciproce, care se dezvoltă continuu, spre binele ambelor noastre partide și 
țări, in interesul întăririi unității și coeziunii comunității socialiste.

Permiteți-ne, stimați tovarăși, să urăm comuniștilor români. întregului 
popor al României socialiste și dumneavoastră personal, noi succese în 
activitatea dumneavoastră de răspundere, in eforturile îndreptate spre dez
voltarea continuă a patriei dumneavoastră, succese care întăresc lupta noas
tră comună pentru socialism, pace și progres social în lume.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele

Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Aniversarea Zilei proclamării Republicii, dată de neuitat în istoria revo
luției românești și a omenirii, îmi oferă prilejul de a vă saluta în spirit 
militant, in numele poporului angolez, al M.P.L.A. — Partidul Muncii, al 
guvernului și al meu personal, pe dumneavoastră, poporul român. Partidul 
Comunist Român și Guvernul Republicii Socialiste România.

Această dată, care evocă un moment important din istoria eliberării și 
afirmării demnității poporului român, constituie un puternic stimulent pen
tru popoarele care încă mai luptă împotriva imperialismului, fascismului și 
jugului capitalist.

In această zi de mare bucurie, ne este foarte plăcut să amintim relațiile 
de prietenie, care intotdeauna au unit popoarele, partidele și guvernele noas
tre. Vrem, totodată, să reafirmăm dorința sinceră de a consolida aceste re
lații, printr-o cooperare mai strinsă.

Primiți, dragă tovarășe și prieten, sentimentele mele de cea mai înaltă 
stimă și considerație.

AGOSTINHO NETO
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE
MOSCOVA. — în cadrul manifes

tărilor dedicate celei de-a 30-a ani
versări a proclamării Republicii in 
România, la Kiev a avut loc, joi, o 
adunare festivă a reprezentanților 
oamenilor muncii din capitala Ucrai
nei sovietice.

Au luat parte V. E. Malanciuk, 
membru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. din Ucraina, 
L. I. Kolotuha, secretar al Prezidiului 
Sovietului Suprem al Ucrainei, I. P. 
Kocevih. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Ucrainei, miniștri 
ai guvernului republicii, generali și 
ofițeri superiori, alte persoane ofi
ciale,

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit B. P. Kovalevski, adjunct 
al ministrului învățămintului supe
rior și mediu de specialitate al 
Ucrainei, vicepreședinte al Filialei 
republicane ucrainene a Asociației

de prietenie sovieto-române, și 
Nicolae Vlădăreanu, consul la consu
latul general al României din Kiev.

VARȘOVIA. — La Școala superi
oară de agricultură din Varșovia s-a 
deschis o expoziție de carte româ
nească. Un loc de seamă il ocupă lu
crările tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
La casele de cultură din Sieldce și 
Swiebodzin au fost deschise expo
zițiile „Momente din lupta poporu
lui român pentru cucerirea inde
pendenței de stat", iar la lectorate
le de limbă română din Cracovia, 
Poznan și Lublin au avut loc seri 
dedicate culturii și literaturii ro
mâne.

WASHINGTON. — La Detroit s-a 
deschis — in prezența unei asistențe 
de peste 250 de persoane — expoziția 
de arhitectură românească veche.

Vizita in Polonia a
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — Joi 

seara a sosit la Varșovia intr-o vi
zită ' oficială președintele S.U.A., 
Jimmy Carter.

Vineri, in clădirea Seimului au 
început convorbirile intre Edward 
Gierek. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și președintele Jimmy 
Carter. Potrivit agenției P.A.P., in 
cadrul convorbirilor au fost abordate 
probleme privind viața politică inter
națională actuală, precum și dezvol-

președintelui S. U. A.
tarea relațiilor dintre cele două țări. 

La convorbiri au participat din 
partea poloneză Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de Stat, 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri, iar din partea 
americană Cyrus Vance, secretarul 
de stat al S.U.A., și Zbigniew Brze
zinski, președintele Consiliului secu
rității naționale al S.U.A., consilier 
al președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale.

PORTUGALIA

Opțiuni în problema formării unui nou guvern
ALVARO CUNHAL : „Este necesară aprofundarea tratativelor 
dintre P.C.P. și P.S.P. pentru a se ajunge la un acord politic"
LISABONA 30 (Agerpres). — Mario 

Soares, secretar general al Partidu
lui Socialist Portughez, însărcinat cu 
formarea noului guvern, a avut Între
vederi succesive cu liderii principale
lor partide reprezentate in Parla
ment, respectiv Centrul democratic 
și social, social-democrat și comunist.

într-o declarație făcută la sfirșitul 
întrevederii cu Soares, președintele 
C.D.S.. Freitas Do Amaral, a apreciat 
acceptabilă soluția unui guvern socia
list cuprinzind personalități indepen
dente, care să se bucure de un sprijin 
majoritar in\Parlament.

în declarația sa, informează agen
ția A.N.O.P., secretarul general al 
Partidului Comunist Portughez, Al
varo Cunhal, a manifestat rezerva 
față de un eventual guvern alcătuit 
din reprezentanți ai partidelor socia-

list și C.D.S., chiar dacă ar fi semnat 
un acord respectind punctele de ve
dere esențiale ale P.C.P., și anume 
menținerea statu-quo-ului in cd pri
vește reforma agrară, naționalizările 
și controlul gestiunii. Un astfel de 
guvern, consideră P.C.P., nu numai 
că nu ar soluționa actuala situație, 
ci. dimpotrivă, ar agrava și mai mult 
problemele economice, financiare și 
conflictele sociale. Totodată, P.C.P. 
apreciază drept pozitive rezultatele 
convorbirilor cu P.S.P., subliniind că 
acum se pune problema „de a se 
aprofunda aceste tratative pentru a 
se ajunge la un acord politic". Ple- 
Cind de la această poziție. P.C.P. 
declară că este gata să examineze 
diverse formule guvernamentale cu 
sau fără participarea comuniștilor la
ele.

Spre crearea unui partid politic de avangardă 
în R.D.P.

ADEN 30 (Agerpres). — La Aden 
a avut loc plenara C.C. al Organi
zației Politice Unificate a Frontului 
Național din R.D.P. a Yemenului, 
în cadrul plenarei a fost dezbătut 
raportul Biroului Politic al C.C., in 
care s-a făcut analiza diferitelor as
pecte ale vieții țării și a evenimen
telor care au loc în lumea arabă și 
în viața internațională, în ansamblu.

Comitetul Central a aprobat re-

a Yemenului
zultatele alegerilor în organizațiile 
de bază ale Organizației Politice U- 
nificate a Frontului Național și re
zultatele alegerilor în organele lo
cale ale puterii de stat. Au fost dis
cutate, de asemenea, programul gu
vernului pe anul viitor și planul de 
activitate al C.C. pe anul 1978, cind 
urmează să fie proclamată crearea 
unui partid de avangardă de tip 
nou.

vremea
Ieri in țară: Vremea a fost în general 

închisă și s-a încălzit ușor, în cea mai 
mare parte a țării. Au căzut ploi tem
porare in jumătatea de sud a Olteniei, 
în sud-vestul Munteniei și în Dobro- 
gea și cu caracter izolat în sudul Ba
natului. în Maramureș, în Carpații A- 
puseni și în nordul Carpaților Orientali 
a nins. Vîntul a suflat potrivit, cu in
tensificări în zonele de munte și local 
în Crișana. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă • între minus 1 grad la 
Sărmaș și plus ; 7 grade în mai multe 
localități din estul țării. Local s-a mai 
semnalat ceață în Cîmpia Dunării și 
în sudul Moldovei. în București: Vre
mea a fost închisă. Temporar a plouat. 
Temperatura maximă a fost de plus 
4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 
2 și 3 ianuarie. în țară: Vreme umedă 
și în răcire. Cerul, mai mult noros. 
Precipitații, mai ales sub formă de 
lapoviță și ninsoare. La munte, ninsori 
viscolite. Vînt moderat, cu intensificări 
în nordul țării. Temperaturile maxime 
ziua vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 3 grade, iar minimele noaptea 
între minus 8 și plus 2 grade, mai 
coborîte în estul Transilvaniei. în 
București: Vreme în curs de răcire 
ușoară. Cer mai mult noros. Preci
pitații slabe sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Vînt moderat din nord-vest.

agențiile de presă transmit:
Acțiuni provocatoare îm

potriva R. P. Angola. Guver- 
nul R.P. Angola a denunțat vineri 
„violările frecvente ale spațiului ae
rian angolez de către avioane mi
litare sud-africane care au pătruns in 
teritoriul țării și au bombardat lo
calități în zona de frontieră, făcind 
victime în rindurile populației lip
site de apărare".

Dezbaterile din Adunarea 
Națională a Turciei asupra 
moțiunii de neincredere in guvernul 
condus de Suleyman Demirel s-au 
încheiat joi seara. S-a hotărit, cu a- 
cest prilej, ca votul asupra moțiu
nii amintite, prezentată de Partidul 
Republican al Poporului, principala 
formațiune politică a opoziției, să 
aibă loc simbătă după-amiază.

Convorbiri în problema 
Gibraltarului. Primul
al Gibraltarului, Joshua Hassan, a 
declarat, vineri, cotidianului spaniol 
„Diario de Cadiz" că „negocierile 
tripartite asupra Gibraltarului vor fi 
reluate in luna ianuarie, probabil la 
Cadiz". El a precizat că principalele 
teme ale tratativelor le vor consti
tui „restricțiile maritime, terestre și 
comerciale" impuse în jurul Gibralta
rului. Redeschiderea negocierilor asu
pra Gibraltarului între Marea Bri- 
tanie, Spania și reprezentanții „stin- 
cii" a avut loc, după cum se știe, la 
24 noiembrie la Strasbourg.

Zborul stației „Saliut-6". 
Agenția T.A.S.S. informează că pînă 
vineri, ora 12.00, ora Moscovei, sta
ția orbitală științifică sovietică „Sa
liut-6" a efectuat 1 454 rotații in ju
rul Pamintului. Din acest total. 300 
rotații au fost efectuate cu echipaj 
la bord. Joi după-amiază s-a pro
cedat la o corecție a traiectoriei de 
zbor a stației. Manevra a fost e- 
fectuată cu ajutorul motorului na
vei spațiale „Soiuz-26", cuplată de 
stația orbitală.

Criza politică din Sau 
MarinO. Partidul Comunist San- 
marinez a renunțat la misiunea de 
explorare pe lingă celelalte forma
țiuni politice din țară a posibilităților 
constituirii unui nou guvern, după 
demisia, la 5 decembrie a.c., a gu

Statisticile publicate la sfirșitul acestui an de către Organizația pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.), din care fac parte prin
cipalele țări capitaliste industrializate, arată că numărul șomerilor in aceste 
țări se ridică in prezent la 17 milioane. în ultimele luni, șomajul a cunos
cut o creștere masivă in multe țări, printre care și Belgia, unde numărul 
celor fără lucru reprezintă 7,4 la sută din totalul forței de muncă, in foto
grafie: demonstrație pe străzile capitalei Belgiei pentru asigurarea celui 

mai elementar drept al omului — dreptul la muncă

vernului care a funcționat pe baza 
coaliției dintre democrat-creștini și 
socialiști. în cadrul consultărilor 
avute timp de zece zile cu liderii 
celorlalte partide politice, Umberto 
Barulli, secretar general al P.C. 
Sanmarinez, a propus formarea unui 
guvern din care să facă parte repre
zentanții tuturor forțelor politice de
mocratice din țară, in vederea solu
ționării crizei create prin demisia 
miniștrilor socialiști și democrat- 
creștini. Democrat-creștinii nu au ac
ceptat insă participarea la o coali
ție guvernamentală alături de comu
niști, propunere reiterată de socia
liști. care in ultimii cinci ani au îm
părțit portofoliile ministeriale cu 
P.D.C.

în Irlanda de Nord con*  
tinuă seria atentatelor te
roriste. Joi seara’ la Belfast, ca
pitala provinciei, explozia unei bom
be incendiare a rănit trei persoane, 
intre care un polițist, distrugînd, tot
odată. in întregime un magazin de 
mobilă situat in centrul orașului.

Prețul la petrol. Republica 
Federală Nigeria va reduce, începind 
de luni, prețul la țiței cu 5 la sută 
din necesitatea de a restabili com
petitivitatea exporturilor sale pe pia
ța mondială, a declarat Remi M.a- 
rinho, director al întreprinderi’ de 
stat „Nigerian National Petre ’eun' 
Corporation". Oferta pe piața uV 
dialâ a petrolului depășește cerere 
cu o marjă substanțială, ceea ce < 
Condus la scăderea competitivității ț \ 
teiului exportat de Nigeria, a apre
ciat Remi Marinho.

Record al falimentelor.
Anul 1977 a marcat în Austria un 
record al falimentelor. în special in 
industria construcțiilor, metalurgică 
și a textilelor, remarcă in aceste zile 
de sfirșit de an presa austriacă.

Purtătorul de cuvînt al
Cartierului General al unităților Ar
matei Populare Chineze de Elibe
rare de pe frontul din Fukien a a- 
nunțat că, în semn de bunăvoință, 
pentru a oferi compatrioților chinezi, 
precum și ofițerilor și soldaților for
țelor Gomindanului de pe insulele 
Quemoy. Tatan, Erhtan și altele, pc 
sibilitatea de a se bucura de sărbă
torile Anului nou Împreună cu po
porul întregii țări, unitățile de pe a- 
cest front au primit ordinul de a 
suspenda tirurile de artilerie în zi
lele de 31 decembrie 1977 și 1 ia
nuarie 1978 — informează agenția 
China Nouă.

Guvernul din Honduras a 
aprobat proiectul noii legi 
electorale, eare prevede reveni
rea la o viață politică parlamentară 
a țării, în 1979. O declarație a parti
dului comunist din această țară pre
cizează că, deși nu se cunosc de
cit liniile generale ale legii, se poa
te aprecia că „autoritățile urmăresc 
instaurarea unei democrații limitate 
în Honduras".

Un nou guvern a fost for" 
mat in Surinam, sub președinția lui 
Henck Arron. Noul cabinet este com
pus din 12 miniștri, premierul deți- 
nind și portofoliile externelor și al 
apărării.

Vulcanul Semeru a rede
venit activ, pentru a treia oară 
în cursul acestei luni. Din craterul 
vulcanului, înalt de peste 1 000 de 
metri — cel mai mare din insula in
doneziana Java — se revarsă ade
vărate riuri de lavă, acoperind un 
sat din apropiere și provocind se
rioase daune. Au fost luate măsuri 
pentru evacuarea locuitorilor din 
zona afectată.
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