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expresie a înaltei prețuiri și a dragostei fierbinți 
față de marele fiu al patriei, ctitorul României moderne
FELICITĂRI Șl URĂRI

ADRESATE DE COMITETUL 
ț, POLITIC EXECUTIV

AL CC. AL P.C.R.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost sărbătorit, simbătă, 26 
ianuarie, de membrii Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și omagierii 
îndelungatei sale activități re
voluționare.

La solemnitate, care a avut 
loc în stațiunea Predeal, au 
participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Lina Ciobanu, Ion Co- 
man, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Hie 

»Verdeț, Ștefan Andrei, Ștefan 
Bîrlea, Nicu Ceaușescu, Gheor
ghe David, Petru Enache, Mihai 
Gere, Suzana Gâdea, Ana 

. Mureșan, Marin Nedelcu, Tudor
Postelnicu, Ion Radu, Ion 
Stoian, loan Totu, Ion Ursu, 
Silviu Curticeanu, Constantin 
Radu și loan Avram, Ion M. 
Nicolae, Gheorghe Petrescu, 
viceprim-miniștri ai guvernului.

Scrisoarea adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de Co
mitetul Politic Executiv al 

. Comitetului Central al Partidu-
; lui Comunist Român, Consiliul

de Stat și Guvernul Republicii 
Socialiste România a fost citită 
de tovarășul Constantin Dăscă
lescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului.

(Continuare în pag. a 4-a)

SCRISOAREA
Comitetului Politic hecutiv al C.C. al P.C.R.,

Mult stimate
In deplină unitate de cuget și sim

țire cu întregul nostru partid și popor, 
animați de cele moi alese sentimente 
de stimă și prețuire, vă adresăm, din 
adîncul inimilor noastre, la aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere și a 
peste cinci decenii de intensă și eroică 
activitate revoluționară, cele mai calde 
felicitări și urări de sănătate și feri
cire, de ani mulți de viață, plini de sa
tisfacții și împliniri, de nesecată putere 
de muncă, spre a conduce mereu na
țiunea noastră socialistă, călăuzindu-ne 
cu înțelepciune și cutezanță spre noi șl 
noi victorii, pe calea înfăptuirii măre
ței opere de edificare a socialismului și 
comunismului pe pămîntul României.

fi iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,
înscrisă cu 

națională și 
popor, această zi aniversară ne oferă 
prilejul de a aduce un fierbinte oma
giu personalității dumneavoastră de 
mare erou Intre eroii neamului nostru, 
comunist de profundă omenie, ctitor al 
României moderne, personalitate proe
minentă a lumii contemporane și mili
tant strălucit pentru socialism, pentru 
cauza libertății șl independenței po-

litere de aur in istoria 
în conștiința întregului

poarelor, pentru înțelegere, colaborare 
șl pace în lume.

împreună cu întregul partid și popor, 
ne exprimam și cu acest prilej pro
funda satisfacție și nețărmurita bucurie 
față de marele act politic înfăptuit de 
cel de-al Xlll-lea Congres al partidului 
— prin realegerea dumneavoastră, mult

(Continuare în pag. 2—3)

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, CONSILIUL DE STAT 

Șl GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE
Stimați tovarăși,
Aș dori să mulțumesc din 

toată inima Comitetului Poli
tic Executiv, să vă mulțumesc 
vouă, tuturor, pentru cuvintele 
calde de felicitare și de apre
ciere privind activitatea mea, 
a partidului și poporului, pen
tru construcția socialismului.

Aniversarea zilei de naștere 
și a unei perioade îndelunga
te de activitate revoluționară, 
ca membru ai partidului co
munist, reprezintă, fără îndo
ială, un lucru foarte impor
tant, dar, in sine, nu alit anii 
— și nici chiar anii din mișca

rea revoluționară — nu repre
zintă totul. Depinde cum ai 
trăit acești ani, cum ai lucrat 
in mișcarea revoluționară in 
acești ani.

Este, intr-adevăr, o mare sa
tisfacție să poți spune și să te 
poți bucura de aprecierea to
varășilor de luptă, a partidu
lui, a poporului, pentru anii 
petrecuți in mișcarea revolu
ționară, pentru faptul că, in 
toți acești ani, ai făcut totul 
pentru a servi cauza socialis
mului, a eliberării, bunăstării 
și fericirii poporului, a inde
pendenței și suveranității pa
triei.

tn ultimele luni am discu
tat mult atît despre realizări
le poporului nostru în con
strucția socialismului, cit și 
despre programele de dezvol
tare pentru viitor. De aceea nu 
doresc acum să mă refer la 
acestea.

Avem, într-adevăr, mari rea
lizări, ele puteau să fie și mai 
mari dacă cu toții, fiecare In 
sectoarele încredințate de 
partid, de popor, dacă toate 
organismele democrației mun- 
citorești-revoluționare ar fi ac
ționat cu mai multă fermita
te și — s-ar putea spune — 
cile o dată chiar cu mai mul-

CEAUSESCU
9

t& răspundere pentru îndepli
nirea in bune condiții a 
hotăririior partidului, a planu
rilor de dezvoltare cconomico- 
socială. Dar avem, totuși, re
zultate bune, cu care, pc drept 
cuvînt, partidul nostru se poa
te mindri și cu care întregul 
popor se mîndrește. Pentru că, 
realmente, constituie o mîn- 
drie transformarea României 
dintr-o țară slab dezvoltată, 
predominant agricolă, într-o 
țară industrial-agrară, cu o in
dustrie modernă, cu o agricul
tură in plină dezvoltare, cu o

(Continuare în pag. a 4-a)



SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
expresie a înaltei prețuiri și a dragostei fierbinți 

față de marele fiu al patriei, ctitorul României moderne

Ieri,

H.C.

---------- SCRISOAREA --------
Comitetului Politic Executiv al C C al P. C. R.,

Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România
(Urmart dia pod U

stimate ți iubite tovarășe Nicolae Ceaușesc-, 
in funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român. Expnmind 
voința ți dorința unanimă a comumțtîtoc. a 
tuturor fiilor patriei, această opțiune runda men
tală a marelui forum ai comunițtflo» romoru re
prezintă o nouă ți profund grăitoare dovadă . a 
dragostei fierbinți ți înaltei prețuiri cu core va în
conjoară întregul popor, a recunoașterii unanime 
a marilor dumneavoastră calități de incercot con
ducător comunist ți patriot înflăcărat, o ilustrare 
a nețărmuritei încrederi in geniul dumneavoastră 
creator, revoluționar, o chezășie trainică a înfăp
tuirii neabătute a istoricelor hotăriri adoptate de 
congresul partidului, a înaintării ferme a României 
socialiste spre noi culmi de progres ți civilizație.

întregul nostru popor cunoaște ți dă o înaltă 
apreciere rolului hotărîtor pe care l-ați avut și îl 
aveți in elaborarea ți înfăptuirea marilor oolecti- 
ve ale construcției societății socialiste multilateral 
dezvoltate ți înaintării României spre comunism, 
contribuției dumneavoastră de excepțională valoare 
la fundamentarea științifică, realistă ți creatoare a 
politicii partidului, la îmbogățirea tezaurului gin- 
dirii ți practicii revoluționare. Comuniștii, toți oa
menii muncii văd în magistralul Raport prezentat 
de la înalta tribună a celui de-al Xlll-lea Congres 
un document de istorică însemnătate, care, prin 
bogatul său conținut, prin tezele, ideile ți orien
tările elaborate de dumneavoastră, muft stimate ți 
iubite tovarășe Nicolae Ceauțescu, constituie pro
gramul revoluționar de munco ți luptă al partidului, 
al Întregii noastre națiuni.

împreună cu toți comuniștii țării, purtăm ia ini
mă mindria de a fi membrii unui partid cum este 
Partidul Comunist Român — centrul vital al în
tregii societăți, al națiunii noastre socialiste —, la 
întârirea căruia dumneavoastră aduceți permanent 
o inestimabilă contribuție. Prețuim in mod deose
bit stăruitoarea preocupare ce o manifestați pen
tru creșterea necontenită a rolului conducător al 
partidului în societate ți întărirea unității sale, pen
tru imprimarea in întreaga activitate a organelor ți 
organizațiilor de partid a unui stil de muncă di
namic, revoluționar, profund creator, pătruns de c 
înaltă responsabilitate pentru cauza construcției 
socialiste in România, a bunăstării ți fericirii po
porului. O însemnătate deosebită au pentru noi 
toți ideile ți concepțiile dumneavoastră privind des
fășurarea întregii activități a partidului intr-o strin- 
să unitate cu munca ți viața poporului. înaltul 
exemplu pe care ii dați, zi de Ă ia această pri
vință, legătura vie pe care dumneavoastră, mult 
stimate ți iubite tovarășe Nicolae Ceauțescu, o 
aveți permanent cu țara, prezențe dumneavoastră 
ia mijlocul organizațiilor de partid, al coiect-relor 
de muncă din unități industriale, agricole, științi
fice, culturale ți de învățămint din toate județele 
patriei, sfatul înțelept, indicațiile prețioase ți în
demnurile pe care le dați mobilizează puternic for
țele și energiile noastre creatoare, ale activiștilor 
de partid și de stat ți ale tuturor oamenilor mun
cii pentru a acționa cu responsabilitate și angajare 
deplină, în spirit militant revoluționar, în vederea 
transpunerii în viață a mărețelor obiective stabi
lite de partid pentru dezvoltarea econcmico-socială 
a țării și ridicarea, pe această bază, a nivelului 
general de bunăstare ți civilizație al societății so
cialiste românești.

Partidul și poporul dau o înaltă apreciere con
tribuției dumneavoastră de inestimabilă valoare la 
studierea profundă a realităților românești și a- 
plicarea creatoare a adevărurilor generale ale 
socialismului științific, a principiilor materialismului 
dialectic și istoric la condițiile concrete din 
România. Este larg recunoscut aportul dumnea
voastră la îmbogățirea tezaurului gîndirii social- 
politice. a teoriei revoluționare a socialismului 
științific cu noi teze și idei de actualitate și largă 
perspectivă, care izvorăsc din gîndirea înaintată și 
analiza științifică pe care o faceți permanent fe
nomenelor vieții social-politice contemporane.

Prețuim cu toții contribuția și preocuparea dum
neavoastră deosebită pentru perfecționarea conti
guă a relațiilor de producție și sociale, pentru în
tărirea statului socialist, a funcțiilor și o formelor 
sale de activitate, în deplină concordanță cu ce
rințele concrete și stadiul dezvoltării societății noas
tre în actuala etapă și în perspectivă. De concep
ția și activitatea dumneavoastră sînt nemijlocit le
gate puternica dezvoltare o democrației munci- 
torești-revoluționare din societatea noastră, fun
damentarea și promovarea fermă a principiilor 
OutoconducerH șl autogestiunii muncitorești, crea
rea unul cadru organizatoric larg democratic — 

unic in felul mu - de participare plenară, în con
diții de deplină egalitate, a tuturor cetățenilor 
patriei, fără deosebire de naționalitate, a între
gului popor - strins unit in Frontul Democrației 
ți Unității Socialiste - la elaborarea hotăririlor 
ți la conducerea tuturor domeniilor vieții econo
mico-sociale, a întregit societăți.

Partidul, toți oamenii muncii cunosc ți vă sînt 
profund recunoscători pentru eforturile și neobo
sita dumneavoastră energie, pe care le consocrați 
edificării multilaterale a țării, dezvoltării armo
nioase, echilibrate a industriei ți agriculturii, în
floririi științei, culturii ți artei, asigurării bunăstării 
materiale ți spirituale a poporului. Apreciem in 
mod deosebit ți ne exprimăm profunda recunoștin
ță pentru grija permanentă pe care o acordați 
asigurării unor condiții tot mai bune de muncă ți 
viață pentru toți oamenii muncii, pentru punerea 
in valoare a talentului, capacității creatoare ți 
hărniciei clasei muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, ale tuturor cetățenilor României socialiste, 
pentru afirmarea plenară a personalității umane în 
societatea noastră.

Ampla dumneavoastră activitate de eminent 
conducător de partid ți de stat - strălucită pildă 
de dăruire patriotică ți angajare revoluționară, 
consacrată slujirii marilor idealuri ale poporului 
român — ți-a găsit întruchiparea în minunatele în
făptuiri, fără precedent în multimilenara istorie o 
patriei, pe care națiunea noastră le-a obținut in 
ultimele dc_ă decenii. de cînd vă aflați in frun
tea partidului ți a țării. In acești 20 de ani de 
epocale realizări, activitatea plină de abnegație 
a talentatului ți harnicului nostru popor permanent 
însuflețită ți dinamizată de concepția dumnea
voastră revoluționară a conferit noi dimensiuni 
dezvoltării eco.ncrr.ico-socicle ți înfloririi tuturor 
zonelor țării, a scumpei noastre patrii, întregii 
opere de construcție socialistă din România. Cu 
legitimă mindrie, comuniștii, toți fiii țării au de
numit acești 20 de ani „Epoca Ceaușescu", care a 
intrat și va rămine adine incrustată în istoria nea
mului drept perioada cea mai bogată în împli
niri din întreaga sa existență.

Dorim să vă asigurăm ți cu acest prilej, mult 
stimate ți iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
întregul nostru partid ți popor, într-o indestruc
tibilă unitate, vă înconjoară cu profundă dragoste 
ți recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut ți 
faceți spre binele și măreția patriei socialiste, 
spre bunăstarea ți fericirea tuturor fiilor ei.

Urmînd luminosul dumneavoastră exemplu, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, 
vor face totul pentru realizarea exemplară a sarci
nilor celui de-al 7-lea cincinal, a programelor de 
dezvoltare modernă, multilaterală a patriei noas
tre. pentru înfăptuirea neabătută a întregii poli
tici a partidului, care poartă pecetea gindirii ori
ginale ți acțiunii dumneavoastră cutezătoare.

Slujind cu inepuizabilă energie ți devotament 
patriotic interesele vitale ale țării ți poporului 
român, cauza edificării socialismului ți comunis
mului în România, v-ați afirmat, totodată, mult 
stimate ți iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, b> 
conștiința omenirii ca strălucit promotor al luptei 
pentru promovarea păcii, înțelegerii și colaborării, 
ca înflăcărat luptător pentru cauza libertății șl 
independenței popoarelor.

De două decenii, de cînd vă aflați în fruntea 
partidului și statului, întreaga politică externă a 

.României, de pace și largă conlucrare internațio
nală, este indisolubil legată de numele și de acti
vitatea dumneavoastră. Partidul și statul nostru, 
întregul popor dau o înaltă apreciere inițiativelor 
și eforturilor, de larg răsunet internațional, pe 
care le consacrați făuririi unei lumi mai bune ți 
mai drepte, fără arme și fără războaie, unei lumi 
a păcii și înțelegerii între toate națiunile.

Concepția și activitatea dumneavoastră consa
crată înfăptuirii marilor aspirații de pace și pro
gres ale popoarelor, soluționării constructive a 
complexelor probleme ce confruntă omenirea au 
contribuit în mod deosebit la îmbunătățirea relați
ilor internaționale, au adys României un uriaș 
prestigiu, numeroși prieteni pe toate meridianele 
globului. Numele țării noastre și al președintelui 
său au devenit pretutindeni în lume adevărate 
simboluri ale păcii și colaborării.

Este unanim recunoscută și apreciată prodigioa
sa activitate pe care o desfășurați pentru sta
tornicirea și generalizarea în relațiile dintre state 
a principiilor noi, bazate pe deplină egalitate, 
respect al independenței și suveranități! naționale, 
neamestecului în treburile interne și avantaj 
reciproc, pe nerecurgerea Ia forță și Ia amenin
țarea cu forța, pe respectarea dreptului fiecărui 

popor de a se dezvolta liber, așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară.

Dorim să subliniem ți cu acest prilej roiul de
terminant pe care îl aveți în dezvoltarea ți în
târirea continuă a prieteniei ți colaborării țârii 
noastre cu toate țările socialiste, cu țările in curs 
de dezvoltare ți nealiniate, cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, in amplifi
carea raporturilor de colaborare internațională ale 
României țl în creșterea continuă a contribuției 
sale la soluționarea constructivă a problemelor 
majore ale lumii contemporane.

Acum, cînd pe plan mondial ți mai ales in 
Europa s-a ajuns la o încordare deosebit de 
gravă, ca urmare a intensificării cursei înarmări
lor, îndeosebi a celor nucleare, a creșterii perico
lului unei catastrofe nucleare ce ar duce la dis
trugerea vieții pe întreaga planetă, inițiativele și 
propunerile dumneavoastră, chemările la rațiune 
și luciditate pe care le adresați tuturor șefilor de 
state și guverne pentru oprirea evoluției periculoa
se a evenimentelor, pentru dezarmare, pentru re
luarea politicii de destindere și soluționare paș
nică a problemelor, apărarea dreptului suprem al 
popoarelor la existență, la libertate și indepen
dență, la viață și pacr găsesc un profund ecou 
în rindurile opiniei publice mondiale, în conștiința 
întregii omeniri.

Forțele iubitoare de pace și înțelegere de pre
tutindeni dau o inaltâ prețuire contribuției active 
pe care dumneavoastră o aduceți in mod con
secvent la soluționarea pașnică, pe calea tratati
velor, a problemelor internaționale litigioase, la 
lichidarea subdezvoltării ți instaurarea noii ordini 
economice mondiale, bazate pe deplină egalitate 
ți echitate, precum și poziției României privind 
creșterea rolului O.N.U. și al altor organisme 
internaționale în soluționarea democratico a pro
blemelor ce confruntă omenirea, cu participarea 
tuturor statelor lumii și, îndeosebi, a țărilor mici 
și mijlocii, o țărilor in curs de dezvoltare și neali
niate, care sînt vital interesate intr-o politică de 
independență, pace și progres social.

Comuniștii, întregul popor apreciază octivitatea 
intensă pe care o desfășurați pentru dezvoltarea 
colaborării și solidarității partidului nostru cu 
toate partidele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste și social-democrate, cu miș
cările de eliberare națională, cu toate forțele 
progresiste, democratice, antiimperialiste, de pre
tutindeni, care luptă pentru pace și progres 
social, pentru dezvoltare liberă, independentă a 
popoarelor.

Sărbătorirea acestei luminoase zile aniversare 
ne oferă, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, prilejul de a vă asigura, încă o dată, 
de hotărirea noastră fermă de a face totul, de 
a acționa cu energii sporite, în spiritul unei înalte 
răspunderi comuniste, revoluționare, pentru înfăp
tuirea istoricelor hotăriri adoptate de cel de-al 
XlU-lea Congres al partidului, pentru transpu
nerea neabătută în viață a politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru, pentru pro
gresul neîntrerupt ol scumpei noastre patrii. 
Republica Socialista România.

Puternic însuflețiți de îndemnurile și orientările 
dumneavoastră, ne angajăm să acționăm cu toată 
energia ți priceperea noastră pentru intârirea 
permanentă a rolului conducător al partidului, a 
unității ți coeziunii sale, pentru a asigura triumful 
socialismului ți comunismului pe pămintul Româ
niei. Angajamentul nostru solemn, angajamentul 
tuturor oamenilor muncii izvorăște din credința 
nestrămutată că tot ce s-o infăptuiț pînă acum, 
sub conducerea dumneavoastră, dă poporului 
nostru dreptul să privească cu încredere și optimism 
spre ziua de mîine, spre viitorul socialist și co
munist al patriei.

La această sărbătoare scumpă inimilor noastre, 
întregului partid și popor, vă adresăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urarea fierbinte de sănătate și fericire deplină, 
împreună cu tovarășa dumneavoastră de viață și 
de luptă, mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu 
— militant de seamă al partidului șt statului nos
tru — cu întreaga familie, cu toți cei ce vă sînt 
dragi și apropiați.

Vă dorim tinerețe veșnică, multă putere de 
muncă, în fruntea partidului și statului, spre desă- 
virșirea măreței opere istorice pe care o infăptuiți 
cu atita strălucire, împreună cu poporul și pentru 
poporul care v-a ales să-i conduceți destinele, 
spre binele și fericirea întregii națiuni, spre gloria 
și măreția patriei noastre socialiste.

LA MULTI ANI, IUBITE TOVARĂȘE 
NICOLAE CEAUȘESCU I
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refur in cupele europene la handbal

AIA MARE S-A CALIFICAT IN SEMIFINALE
CAMPIONATE NAȚIONALE
• HOCHEI--------------------------------------------------------------------------------------

efon). niciodată în acest meci in
kneros care — fără să facă eforturi

prea deosebite, fără să se angajeze
iv a deplin — H.C. Minaur s-a im-
b pe pus de o manieră spectaculoa-
p în să. fiind de multe ori aplauda
re de tă la „scenă deschisă". Cum
f." la arătam, scorul a fost mai e-
echi- chilibrat în primele 10 minute

a și (2—2, 3—3 5—5 în min. 11) și
kicto- puțin mai tîrziu (11—11. 12—12
fnației în min. 24) după care băimă-
Pe a- renii s-au desprins și au con-
P—HI- dus tot timpul, terminlnd vic-
pste torioși pentru a 6-a oară con-
Mare
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STEAUA A PIERDUI Șl
Deci, handbaliștii de la 

Steaua nu numai că n-au re
făcut handicapul de 5 goluri 
din meciul tur cu Metaloplas- 
tika Sabac. din sferturile de 
finală «le C.C.E.. dar — mai 
mult — au pierdut și partida 
retur — *cor final 20—18 
(10—10) pentru oaspeți! — astfel 
că părăsesc această ediție a 
C.C.E. Am zice noi. fără tea
ma că greșim, că o părăsesc 
cu fruntea plecată. Și aceasta 
pentru că. oricît de paradoxal 
ar părea, ei au jucat la Bucu- 

V A FOST ELIMINATĂ

DE UN GOL I
lefon). tarului formației Radnicki și
r, in astfel echipa Iugoslavă a obți-
[or de nut calificarea.
Ionilor Știința Bacău s-a mobilizat 
nnicki mai atent, mai ales in partea 
Știința a doua a meciului, portărița 
r Echl- Uzum a scos citeva mingi 
t în grele, iar in atac Cervenciuc, 
conți- Hrițcu și Danilof au punctat in 

bl de momente importante. Păcat de 
peren- finalul acestei partide care 
[st cu putea foarte bine să aducă 
Ite de calificarea campioanelor țării 
ncelor. noastre.
f dra- Au înscris : Djurica 7, Dasici- 
f a Kitici 6, Ergici 5, Jankovici 4, 
fi al Buda 2, Tomicevici și Zarid 

i, cu cite un gol, pentru Radnicki, 
[uierul respectiv Danilof 5, Cervenciue 
[itici a 5, Oacă 4, Hrițcu 3, Ciubotaru 
[• Din 3, Lunca și Mozsi, cite un gol. 
[sibili- Partida a fost condusă cu 
numai mici scăpări de bulgarii Liuben 
lîrșitul Kostov și Evgheni Kabadelov. 
lariana
f por- Ion GAVRILESCU

naționale de miercuri, de la Setubal

ENTATIV DE FOTBAL

secutiv in această ediție a 
„Cupei 1 H.F.“.

Punctele au fost marcate de: 
Măricel Voinea 9, Mironiuc 7. 
Porumb 5. Flangea 5. Covaciu 
3, Boroș și Orosz — H.C. Mi
naur. Brestovanski 11. Marti- 
nae 6. Baliș 6. Pavlik 3. Noga. 
Nemecek și Basdiovski — Loko- 
motiva Trnava. Au condus, in 
general bine. Cimber Kartaș- 
vili și Iuri Taranuhin, ambii 
din U.R.S.S.

Hristoche NAUM

LA BUCUREȘTI (18-20) 
rești. unde au pierdut la două 
goluri diferență, parcă mai 
slab decit la Sabac !

Rar am văzut pe Steaua 
greșind atlt de mult și atit de 
grav ca in acest med retur 
cu Metaioplastika Sabac. Pace 
greșite, mingi scăpate din 
mină in._ mina adversarului 
ratări, care de care din si
tuații mal favorabile (un sin
gur exemplu : au fost ratate 

4 aruncări de la 7 m!) ți alte 
și alte asemenea situații. de 
care — firește — oaspeții au 
profitat din plin. Parcă spe
ri a ți de agresivitatea adversa
rului. care și la București a 
practicat un handbal foarte 
dur (12 eliminări, dintre care 
una a fost descalificare pentru 
Kuzmanovski !) jucătorii de la 
Steaua au jucat timid șl retras 
in apărare, fără convingere in 
atac. Tactica jocului aspru a 
folosit in schimb adversarului. 
Pentru că această agresivitate, 
chiar dacă a dus la multe eli
minări. faptul n-a... ..neliniș
tit* pe handbaliștii iugoslavi. 
Ei au jaarcat goluri cu ușurin
ță și jfc inferioritate numeri
că, o dată cind erau chiar 4 
contra 6 și de alte 3 ori cind 
erau 5 contra 6! Incredibil, dar 
— din păcate — adevărat ! 
Așa a pierdut Steaua și al 
doilea meci al său cu Metaio
plastika Sabac. echipă — este 
drept — foarte bună, cu tehni
cieni excelenți. dar — mai a- 
les — cu un spirit de luptă 
demn de toată lauda.

Din echipa Steaua nu s-a 
remarcat nimeni (poate doar 
portarul Simion, in unele mo
mente) iar de la oaspeți por
tarul Bășici, Vujoviei, Cvetko- 
vici, Isakovici, Vukovici. Au 
marcat: Berbece 6. Birtalan 4, 
Stingă 3 (doar un gol din ac
țiune !), Drăgăniță 2, Petre, Ni
colae și Marian Dumitru — Stea
ua, Cvetkovici 6, Vujoviei 4, I- 
sakovici 4, Mrkonja 3, Vukovici, 
Tanasiei, Kuzmanovski. Arbi
traj prea larg, dar corect al 
suedezilor Karl Olof Nilsson 
și Axel Wester.

Călin ANTONESCU

GALAȚI, 27 (prin telefon). Pu- 
blioul gălățean. mare iubitor ai 
sportului cu crosa și pucul, a 
urmărit cu mult interes desfă
șurarea jocurilor din ultimele 
două zile ale celui de al patrulea 
tur ai campionatului republican 
de hochei.

Lată acum relatări de la parti
dele acestor zile de simbătă și 
duminică :

STEAUA — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 14—3 (4—1
3—0, 7—1). Jocul a stat sub sem
nul echilibrului pină la jumăta
tea primei reprize. Ln minutul 11 
scorul fiind 2—2, după care însă 
nocheiștil bucureșteni s-au impus 
clar detașindu-se net pe măsură 
ce se scurgea timpul. Punctele au 
fost realizate de : Hălăucă L 
Antal S, Nistor 2, Huțanu, Jumă
tate. OlinicL Chiriță și Sofron 
pentru Steaua. Salomon 2 și 
Szentes pentru Progresul.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — VIITORUL GHEORGHENJ 
7—1 (1—1. 4—0, 1—1). într-o par- 
udă anostă, fără calități specta
culare. ln afara victoriei for
mației die Miercurea Cioc, tavo-

• SCRIMĂ --------
După două tic de disputate 

asalturi, ta sala Dorească, echi
pa feminină de floretă a clubu
lui Steaua (Georgescu, Grigo- 
resra, GBnn-Tufu, Muțea. 
Stegăreaeu) conduce la ciaaamen- 
tul D.vltaet „A". după prima 
etapă a competiției, au < victorii: 
9—9 te LXFJ, 9-4 te Trac to
nii Brasev. 9—1 te Dinamo Ener
gia și 9—7 Ia Diname București, 
tntr-ua Mngur med floretlstele 
bucureștene n-au reușit aă ae 
impună, ed eu CA. Satu Mare 
(7-8).

Tot eu 4 vleeoru a incheLat pri
ma etapă a taereeeril ș> Diname 
București (Dan. Been, Chelaru. 
Copuieanu. Cr. Miaallă) : »—2 la 
I.K.FȘ, 9—3, te Tractorul Brașov 
șt Dlnamo Energia șL ta ed mal 
pasionant med al coco peu ed. 
9—7 eu CA. Satu Mare. Dina- 
movistde au condus eu 7—5 șl 
se părea că vor krvtage lejer, ta 
continuare Insă, eătmărencele au 
reușit să egaleze; apoi. Aurora 
Dan și Cornelia Cbelaru s-au 
dovedit a fl mai decise, mal am
bițioase dedt Monica Veber si. 
respectiv. Mareete Zaak, dșt:-

• BASCHET ------------------------------------------------------------------------------------------
Campionatul feminin de baschet 

devine din ce in ce mii Intere
sant. Echipele din prima grupă 
valorică (1—t) luptă fără mena
jamente pentru o clasare cit mal 
bună. Iar 4 dintre ele aa șanse 
la titlul de campioană.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 1—1 : 
73—66 (41—36) șl 54—82 (28-35).
Simbătă. în prima partidă, eleve
le antrenorilor G. N&stase șl V. 
Pruncu au evoluat eu multă de
zinvoltură șl. avînd în C. Stoichl- 
ță șl V. Ciocan două conducătoa- 
toare de joc ta vervă deosebită. 
Iar ta G. Simioană o realizatoare 
eficace, au clștigat clar ta fața 
unei formații care nu s-a împăcat 
nici un moment eu postura de 
Învinsă. Duminică, însă, cind toa
tă lumea se aștepta ca Progresul 
să reediteze succesul din ajun, 
baschetbalistele pregătite de C. 
Paraschivescu au luat jocul pe 
cont propriu tacă de la început șl 
au clștigat la un scor pe care 
nld cel mal Înfocat suporter al 
lor nu l-ar fl bănuit. Duminică, 

rită indiscutabilă, ar mai tl de 
subliniat doar replica curajoasă a 
hochelștilor din Gheorgheni in 
prima treime a partidei, cind 
au ratat foarte mult... Marcato
ri : z. Nagy 2. Mtklos, E. An
tal. L Bartalis Baricz șl Gyor- 
gyeze, respectiv Gergely și San
dor.DINAMO BUCUREȘTI — DU
NĂREA GALAȚI 9—4 (1—2, 5—1, 
3—1). Ce! mal bun joc al zilei, 
ta oare gâlâțenll au evoluat re
marcabil ta prima repriză (cind 
au și condus cu 2—0), dar scorul 
putea fi tacă și mai mare de 
n-ar fi fost marile ratări ale 
gazdelor. Hocheiștid dinamoviști 
au trecut Insă la clrma partidei 
șl, treptat-treptat. s-au detașat 
in cîștigători. la pas este adevă
rat și pe fondul diminuării rezis
tenței și torței adversarilor lor.

Punctele au fost realizate de : 
Pisăru 3. Tureanu, Kemenesy, 
Axlnte, Lucacs, Gherghlșan și 
BedO pentru bucureștenl, Mun- 
teanu. Dumitriu. Berdilă șl Udrea 
pentru gălățemL

DINAMO BUC. — VIITORUL 
GHEORGHENI 9—5 (1—1, 7—4, 

gtnd ulUmde două asalturi I Șl 
toă cu 4 vietocll (t) a terminat 
Întrecerea șt CA. Sata Mare 
(Orosz. Szarvadyi. Zsak, Veber. 
McHse) : 9—3 te Tractorul Brașov. 
9—4 te LE.FA. șl Dlnamo Ener
gia șl 8—7 1a Steaua.

In acest tel. daaamentul a Com 
stabilit la coeficient : L Steaua 
(+t3). 2. Dlnamo (+19). 3, C, S 
Satu Mare (+15).

Ftoretistele de la I.E.FA., eu 
două victorii (9—2 la Dlnamo 
Energia și 9—t ta Tractorul Bra
șov), au ocupat locul L iar Trac
torul Brașov, cu o singură no
torie (9—1 la Dlnamo Energia), 
s-a situat pe locul 5. ta fine, Dina
mo Energia încheie clasamentul 
fără nld o v.ctorle...

ta Divizia „B*. o dispută a- 
proape ta fd de strlnsă. Două 
formații, CA.Ș. Satu Mare (Muzi
na yt, Baukler, Jaezikov, Maîer șl 
Pinkoczyi) șl CSJ. Triumf 
București (Moldoveana, Schuster. 
Tulba, Popescu și Banu) au dte 
4 victorii ; sătmărencele la Farul 
Constanța (9—2). C.T.A.S. (9—B. 
CAM. Cluj-Napoca șl._ C.S.Ș. 
Triumf (9—6). ta timp ce bucu- 
reștenceie au dispus de Mondiala 

jucătoarele de la Olimpia au fost 
imbatabile „ln corpora". O evi
dențiere anume este greu de fă
cut, toate avînd merite ta obți
nerea victoriei. Au marcat : Puș- 
casu 14+9. Slmloană 26+11. Stol- 
cbiță 10+6, Maringuț 11+10. Cio
can 7+13, Alixandru 5+2 pentru 
Progresul. respectiv Cristea 
11+11, Stingă 8+4. Plrvan 5+9, 
Btră 3+14, Marinache 10+22, Lef
ter 15+4. Clubăncan 14+18.

Paul IOVAN
VOINȚA BUCUREȘTI — POLI

TEHNICA BUCUREȘTI 2—0 : 
77—49 (38—29) șl 77—61 (37—35).
Sportivele antrenate de M. Stru- 
garu au realizat două victorii
clare, reușind de fiecare dată să
realizeze același număr de puncte: 
77. ta primul joc studentele au
evoluat foarte slab, ta timp ce 
duminică ele au fost mal aproape 
de valoarea adversarelor lor, me
dul fiind mult mai echilibrat. 
Cele mal bune : Ștefan 11+24, 
Fllip 13+8, Jugănaru 13+11 de la

1— 3). Au marcat: Soiyom K 
Crăciun 2, Bejan, Caval, Tureaaai 
și Axlnte respectiv Sandor K 
Becze, Czata și Andre.

DUNAREA GALAȚI — PRO
GRESUL M. CIUC 9—1 (0—0, 7—4,
2— 1). In sHrșlt, gălățenll au oto. 
riit numeroșilor suporteri satisfao. 
țla unei victorii categorice. Mar
catori : Ungureanu și Popovtd — 
cite 2, Berdilă, Dumitriu. Mareo, 
Zaharia șl Burada. respectiv Fe- 
renez.

STEAUA — S.C. MIERCUREA 
CIUC 2—4 (1—3, 1—1, 0—6).
Derby-ul a furnizat o partidă in
teresantă, ta care sportivii din 
Miercurea Clue, mal bine orga
nizați in atac și ta apărare, au 
obținut o victorie surprinzătoare, 
dar meritată. Șteliștll nu au mal 
etalat de această dată jocul lor 
comblnatlv cu multe pase șl nu 
au fructificat numeroase ocazii 
de gol. Marcatori: L. Bartalis 1, 
I. Bartalis și Baricz, respectiv 
Cazacu șl Gerczuly.

Telemae SIRIOPOL — coresp.

Satu Mare (cu 9—3). C.T.A.S. șl 
Farul (cu 9—4) și de C.SAI. Clul- 
Napoca (cu 9—»).

Turneul Individual de spadă 
(118 concurențlt) a necesitat trei 
tururi preliminarii (la loc de 
două) pînă ta stabilirea celor M 
de sportivi cure vor lua parte ta 
etapa a n-a pentru desemnarea 
campionului național pe 1985.

Cel M de spadasini calificați ta 
etapa următoare stat I. Popa, M, 
Popa, R, Szabo, N. Bodoezl, FL 
Nicolae și S. Saltoc (Steaua). R. 
Mltrăehlolu șl C. BIstrîceanu 
(CA.M. Craiova), D. Cimpeanu șl 
N. Pop (C.S.U. Tg. Mureș), M. 
Petcușln (C.T.A.S.), D. Stotan, I. 
Bărbosu șl R. Bucur (Electno- 
putere Craiova), D. Tunaru, D. 
Tureanu șl C. Bărăgan (Tracto
rul Brașov) R. Ene, L Nlțulescu 
șl L Dima (Farul Constanța) C- 
Manta (I.E.F.S.), M. Solomon 
(Albatros Mamaia), Fr. Csiszar șl 
M. Fecser (Unlo Satu Mare).

Luni șl marți stat programate 
Întrecerile de spadă pentru Di
viziile „A- și „B-. de la ora 9,39. 
tot ta sala Floreasca.

Tlberiu STAMA

Învingătoare, respectiv Zidaru 
17+15, Bărăgan 17+21 și Ionescu 
8+10.

Octavian GUȚU — coresp.
„U‘ CLUJ-NAPOCA — POLI

TEHNICA TIMIȘOARA 2—0 :
83— 58 (42—36) șl 88—63 (42—27).
Oaspetele, deși lipsite de aportul 
Csilel Grădinara, au fost reduta
bile ta ambele jocuri, solidtînd 
la maximum pe clujence. Aces
tea, cu un lot mal omogen și cu 
Magdalena Pall ln vervă, ca de 
obicei, au dștigat pe merit, Evi- 
vldențlate : M. Pali 31+27, Bagiu 
12+4, Pop* 7+2, de la învingă
toare, respectiv V. Chepețean 
9+12, Bode* 15+13. Armion 5+8.

Mircea RADU — coresp.
GRUPA 7—12

ICEMENERG — VOINȚA BRA
ȘOV 2—0 7 92—82 (47—40) șl
71—66 (43—31).

RAPID — CHIMISTUL RM. 
VÎLCEA 2—0 : 72—53 (31—28) și
84— 82 (40—32, 77—77).

CRIȘUL ORADEA — COMER
ȚUL TG. MUREȘ 1—1 : 62—71
(33—35) șl 75—71 (40—37).
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tit cu atenție sub îndrumarea 
antrenorilor Mircea Lucescu și 
Mircea Rădulescu și au susți
nut cîteva partide de verifica-’ 
re. ultima dintre ele avînd loc 
simbătă, la Ploiești, în com
pania formației locale Petrolul. 
A fost un meci aspru. Petro
lul dînd o replică deosebit de 
dîrză, un meci disputat pe un 
teren foarte greu, porțiunile 
noroioase alternînd cu cele a- 
coperite de zăpadă. în ciuda 
acestor dificultăți, a fost un joc 
reușit sub aspectul pregătirii 
fizice. Lotul reprezentativ — 
care a dștigat cu 1—0 (1—0) 
prin golul marcat de HAGI 
(min. 24) — a aliniat următo
rii jucători: Lung — Negrili, 
Ștefănescu, Al. Nicolae, Ungu- 
reanu — Rednic, BolSni, Klein, 
Hagi — Pițurcă. Augustin. Du
pă pauză au mal intrat: Cris
tian, Munteann II, Țicleanu, 
Mateuț, Bozeșan, Coraș, Lăcă
tuș, Cămătaru.

Toți acești jucători au plecat 
ieri, la ora prînzului, spre Li
sabona, în vederea partidei de 
miercuri.

AT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA REZULTATELE CONCURSULUI
ALA PRONOSPORT DIN 27 IANUARIE 
UARIE 1. Atalanta — Juventus X ;

2. Avellino — Internazlonale X; 
.4 4 28 3. Como — Roma X; 4. Lazlo —
a II-a: Udinese 2 ; 5. Milan — Florentina
agerea X; 6. Sampdoria — Napoli X ; 
19 26 ; 7. Arezzo — Pisa 2 ; 8. Catania —
I IV-a: Cagliari 1 ; 9. Cesena — Bologna
a v-a: X; 10. EmpoU — Genoa 1; 11. Pa-
a Vl-a dova — Taranto 1 ; 12. Pescara

— Bari X: 13. Varese — Perugia 2. 
.896.868 Fond total de clștlgurl: 1.226.587

let

Campionatul mondial de bob

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
SEEFELD. S-an Încheiat CJ£- 

de seta nordta. Ultimele rezulta
te : 20 km femei : L Grete Ny- 
kketmo »:1»4, 2. Brtt Pettersen 
59J7A ». Anette Boe 59:43,5, A 
Berit Aunli (toate Norvegia) 
1.00:05.8, 5. Anfisa Romanova 
(UJLS.SJ 1.00:224, 8. Marie Rlsby 
(Suedia) L00:40,6 ; 50 km : 1.
Gunde Svan (Suedia) 240:49,9, 2. 
Maurilta de Zolt (Italia) 24152,6,
3. Ove Aunll (Norvegia) 242:37,7,
4. K. Harkonen (Finlanda) 
2.13:17,5, 5. M. Becvar (Ceho
slovacia) 2 713 33,5, 8. T. Mogren 
(Suedia) 2.13:34.9 ; sărituri (70 m) : 
L June Welssflog fR.D.G.) 2Z5,3

ITALIA (ek 17), Atalanta — Ju
ventus 1—i, Avelltao — Inter 
0—0, Como — Roma 0—0, Lazio— 
Udinese 1—4, Milan — Florentina 
1—L Sampdoria — Napold 0—0, 
Torino — Cremonese 1—0, Vero
na — Asooll 2—0. Pe primele 
locuri : Verona 25 p, Inter 24 p, 
Torino 23 p.

FRANȚA (et. 23). Nantes — 
Bordeaux 0—1, Toulon — Bastia 
1—0, Toulouse — Metz 1—1, Mo
naco — Lens 3—0, Brest — Paris 
St. Germata 3—1, Laval — So- 
chaux 2—1, Lille — Tours 3—0, 
R.C. Paris — Marseille 0—2. Pe 
primele locuri : Bordeaux 35 p. 
Nantes 33 p. Două meduri au 
fost aminate.

ANGLIA. Med restant dta eta
pa a 24-a : W. B. Albion — Q.P. 

p (91 m+89J m). 2. Andreas Fel-' 
der (Austria) 216,0 p (34.5 m+90,5 
m), 3. Per Bergerud (Norvegia) 
214,6 p <S4 m+S9,5 m). 4. M. Dec
ked (R-D.GJ 2123 p, 6. E. Ve- 
ttori (Austria) 212,5 p, 8. K. Ost
wald CR.D.G.) 21L2 p.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN. 
Concurs de combinată : 1.
MQller (Elveția) 15.97 p. 2. 
Ldscher (Elveția) 19,81 p, 8. Heta- 
zer (Elveția) 23J0 p. Probă de 
eobortre : L Helmut Hoflehner 
(Austria) 154,78 ; Slalom super- 
uriaș : Marc GlrardelU (Luxem
burg) 154,09, Andreas Wenzel 
(Liechtenstein) 13446.

Rangers 0—0. Principalele rezul
tate din „Cupa Angliei" (turul 
4) : Everton — Doncaster 2—0, 
Manchester Utd, — Coventry 2—1, 
York (Hga a 3-a) — Arsenal 1—0! 
(gol marcat din 11 m de către 
Houchen In min. 89), Orient — 
Southampton 0—2, Nottingham — 
Wimbledon 0—0 (Se rejoacă mar
ți), Ipswich — Gillingham 3—2, 
Luton — Huddersfield 2—0. Re- 
jucare dltn turul 3 : Wigan — 
Chelsea 0—5.
• Medul retur dta sferturile 

de finală ale C.C.E. dintre Dnlepr 
și Bordeaux se va disputa ta 20 
martie, ta Tbilisi.
• Primele rezultate din turneul 

final al campionatului Americli 
de Sud pentru juniori : Brazilia— 
Uruguay 1—0, Paraguay — Co
lumbia 1—L
• In turneul din India, dotat 

cu „Cupa Jawaharlal Nehru" : 
Iran — R.P. Chineză (B) 4—0.
• La Kuala Lumpur, selec

ționata orașului a dispus de se
lecționata Ankara cu 2—0 (1—0).

SPORTIVII DIN R. D. GtRMANĂ ÎNVINGĂTORI
SI IA 4

CEBV1NIA, 27 (prin telefon). 
Cam pi rtna tul mondial de bob s-a 
incheJat duminică prin victoria 
echipajului de 4 persoane al 
rd, Germane (B. Lehmann — 
M. Trubner, L Voce, S. Grumm). 
Conform previziunilor, lupta pen
tru primele locuri s-a dat intre 
echipajele R.D. Germane și El
veției, care au și ocupat primele 
patru locuri ale clasamentului. 
Echipejul nxnân format din D. 
Degan — A. Ciobotar, G. Tudor 
șl Gh. Peptea a ocupat locul 12.

Vremea favorabilă (cer senin, 
temperatură scăzută), a creat azi 
(n.r. ieri) condiții bune de con
curs și a permis viteze supe
rioare celor din ziua precedentă, 
dovadă fiind și faptul că B, 
Lehmann (câștigător a două edi
ții ale „Trofeului Carpați") a sta- 
biilit un nou record al pirtiei 
(1:02,97), grație căruia s-a de
tașat decisiv după manșa a m-a. 
Foarte importante au fost, Insă, 
manșele de simbătă. De fapt, în
trecerile echipajeilor de 4 au fost 
precedate de evenimente nepre
văzute, ca de pildă răsturnarea 
(la ultima coborî re de antrena
ment) bobului condus de 
cel mai bun pilot aâ R.D. Ger
mane (W. Hoppe), duiblu cam
pion olimpic fci 1&S4, campion 
mondial la bob 2, săptămîna tre
cută, tot aici, la Cervinia, dar 
valoarea ridicată a celorlalți pi- 
loți nu a creat dificulități echipa
jelor R.D. Germane. Apoi a ve
nit ziua primelor două manșe — 
simbătă — ci nd ninsoarea abun
dentă i-a determinat pe organi-

PERSOANE
za tori să amine concursul de la 
ora 8,30 la ora 14, multe dintre 
echipaje au trebuit să facă față 
unei vizibilități mai reduse. La. 
un moment dat, in manșa secun
dă, mnsoarea a încetat ca prin 
farmec, ba mai mult, a apărut 
și soarele, spre bucuria ultime
lor 7 echipaje, care au avut a*st- 
fei condiții de coborîre evident 
mai bune. Din păcate, de aceas
tă șansă nu a benficiat și echi
pajul nostru care, ln plus, a tre
buit să coboare după o întreru
pere a concursului de circa 10 
minute, timp to oare ninsoai ea 
a acoperit „trasa" cu zăpadă, 
frînînd astfel alunecarea optimă 
a bobului.

Referitor la comportarea bobu
rilor români, apreciem că ea este 
meritorie, însă putea fi mai 
bună, dacă nu ar fi fost afec
tată de unele cauze majore, prin
tre care schimbarea echipajului 
(mai puțin pilotul D. Degan) 
față de J.O. de la Sarajevo (Gh. 
Lixandru s-a retras din activita
tea competițională, C. Petrariu a 
fost suspendat pentru acte de 
Indisciplină), faptul că toate e- 
chipajele clasate mai bine au 
avut bo-buri noi, unele de con
strucție specială, _care au creat 
lin avantaj evident pilotului etc. 
REZULTATE : 1. R.D.G. I (B. 
Lehmann) 4:14,06, 2. R.D.G. II (D. 
Rihter) 4:14,63, 3. Elveția I (S. 
Giiopellâna) 4:14,81, 4. Elveția n 
4:15,31, 5. Italia n 4:15.69 6. Aus
tria I 4:15,72... 12. România 4^19,91.

Dumitru STANCUIESCU



SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
expresie a înaltei prețuiri și a dragostei fierbinți 

față de marele fiu al patriei, ctitorul României moderne

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
9 9

FELICITĂRI SI URĂRI
1

ADRESATE DE COMITETUL
(Urmare din pag. 1)

Știință, cultură și un învățămînt 
moderne — așezat pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii — cu un nivel 
de viață incomparabil cu cel 
care era in anii înfăptuirii re
voluției de eliberare naționa
lă și socială sau in anii tre
cerii la construcția socialistă.

Jar, fiind comuniști, nu pu
tem să nu vedem, totodată, și 
unde nu am lucrat cum tre
buie, să nu vedem și minusu
rile pe care le-am avut, spre 
a trage concluziile necesare 
pentru activitatea viitoare.

Avem, anul acesta, un pro
gram foarte clar. încheiem cel 
de-al VII-lea cincinal. Așa 
cum am stabilit in plenara Co
mitetului Central al partidului 
si in toate consiliile naționale, 
organisme largi democratice, 
trebuie să facem totul pentru 
a încheia anul 1985, ultimul an 
a! cincinalului 1981—1985, cu 
rezultate cit mai bune, pentrn 
că numai astfel vom asigura 
Înfăptuirea in bune condiții 
a cincinalului, a hotăririlor 
Congresului al XII-lea și ale 
Conferinței Naționale.

Avem un program de dezvol
tare pină in 1990 și, în per
spectivă piuă in 2000, adoptat 
de Congresul al XIII-lea al 
partidului. Trebuie să ne pre
gătim temeinic și aă luăm toa
te măsurile in vederea asigu
rării realizării lui in condiții 
mai bune deeit a celui de-al 
vii-iea cincinal. Avem tot ce 
este necesar pentru aceasta. 
Hotăritoare este activitatea or
ganizatorică și politică, practi
că. adică felul in care toate 
organismele democrației noas
tre muncitorești — începind cu 
Comitetul Central, Comitetul 
Politic Executiv, guvernul, toa
te celelalte organisme de stat 
și ale democrației muncitorești- 
revoluționare — vor acționa pen
tru realizarea în bune condi
ții a sarcinilor.

Aoate nu se obișnuiește ca, 
la aniversări, să se vorbească 
despre ce trebuie făcut. Dar 
dacă nu am vorbi despre a- 
ceasla, atunci ce fel de ani
versare am face ? Pentru că 
am spus de la inceput că sim
plul fapt că cineva ajunge Ia 
o vîrstă sau Ia o anumită ve
chime în mișcarea muncito
rească, în partid, nu reprezin
tă totul; că poți trece, și prin 
viață, și chiar prin mișcarea 
revoluționară, cu muîți ani, fă

ră să fi făcut prea mult pen
tru cauza poporului, pentru 
socialism. De aceea, de fapt, 
aniversarea constituie un prilej 
de a discuta eum să lucrăm 
mai bine pentru a îndeplini 
răspunderile pe care poporul, 
partidul ni le-au încredințat 
fiecăruia dintre not

în ce mă privește, in acest 
fel am gindit și gindesc și 
acum. Numai in măsura in 
care vom reuși să realizăm in 
bune condiții hotăririle con
greselor partidului, să răspun
dem așteptărilor poporului vom 
merita pe deplin inerederea și 
prețuirea partidului și ale între
gii națiuni.

Aș dori să exprim, și eu 
acest prilej, mulțumiri parti
dului, tuturor organismelor de
mocrației muncitorești, între
gului nostru popor, care, in
tr-o deplină unitate, acționea
ză eu toată hotărirea pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului, a statului 
nostru socialist.

In ce privește problemele in
ternaționale — și in acest do
meniu avem hotăriri și o orien
tare clară. Viața, evenimente
le au demonstrat eă orientă
rile, politica internațională a 
partidului nostru corespund pe 
deplin intereselor întregii na
țiuni — dar și intereselor ge
nerale ale tuturor popoarelor 
— de a trăi in prietenie și co
laborare, de a trăi in pace.

Vom acționa și in viitor in 
spiritul hotăririlor Congresului 
al XIH-lea, care a stabilit că 
este necesar «ă intensificăm 
activitatea pe pian internațio
nal pentru a contribui la de
pășirea încordării grave exis
tente pe plan mondial, la de
terminarea trecerii la dezar
mare și, în primul rind, la de
zarmarea nucleară, Ia asigura
rea unei politiei de pace în 
Întreaga lume.

Trăind in Europa, sintem, 
desigur, preocupați de situația 
gravă care s-a creat pe conti
nent. Acționăm cu toată hotă
rirea pentru a determina o- 
prirea amplasării rachetelor a- 
mericane, a realizării contra- 
măsurilor sovietice, pentru re
ducerea armelor nucleare pină 
Ia înlăturarea lor definitivă din 
Europa și din întreaga lume.

Am' salutat și apreciem po
zitiv acordul realizat în ca
drul întilnirii dintre miniștrii 
de externe sovietic și ameri
can in legătură cu negocierile 
privind armele nucleare și cos
mice, cu realizarea unor acor

duri care să ducă la o redu
cere radicală a acestor arma
mente. Desigur, realizarea a- 
eestei înțelegeri reprezintă un 
factor important, dar nu con
stituie deeit un inceput; pro
blemele nu sint soluționate, 
cursa înarmărilor continuă. De 
aceea este necesar să intensi
ficăm eforturile pentru ca a- 
eeste negocieri să ducă, in eel 
mai scurt timp, la rezultate 
concrete.

Așa cum am stabilit și la 
Congresul al XIII-lea al parti
dului, trebuie insă să înțele
gem eă problemele privesc ne
mijlocit toate popoarele euro
pene, națiunile întregii lumi — 
și este necesar ca acum să in
tensificăm și mai mult activi
tatea in Europa și in întrea
ga lame, pentru a participa 
activ la desfășurarea cu suc
ces a negocierilor, la stabili
rea de măsuri concrete de 
dezarmare și, in primul rind, 
de dezarmare nucleară.

Avem ferma convingere că 
popoarele dispun de forța ne
cesară pentru a putea schimba 
cursul periculos al evenimen
telor, pentru a impune o poli
tică nouă.

Trebuie să acționăm cu mai 
multă fermitate pentru soluțio
narea problemelor litigioase 
prin tratative, pentru reluarea 
politicii de destindere — care 
nu poate fi reală deeit in con
dițiile încetării conflictelor, ale 
rezolvării pe cale pașnică a 
problemelor și ale dezarmării.

De asemenea, sintem hotăriți 
să acționăm eu mai multă e- 
nergie in direcția soluționării 
problemelor subdezvoltării, in
clusiv a problemei datoriilor 
externe, foarte mari, ale țări
lor in curs de dezvoltare — 
pentru realizarea noii ordini 
economice internaționale.

In viața internațională sint 
probleme multe și complexe. 
Ele pot fi soluționate intr-un 
mod nou, care să deschidă o 
largă perspectivă de colabora
re, de destindere și de pace, 
prin activitatea tuturor po
poarelor, prin lupta unită a 
tuturor forțelor care doresc să 
trăiască în libertate, în inde
pendență și în pace.

In acest spirit, partidul și 
poporul nostru vor trebui să 
acționeze, in continuare, cu 
toată fermitatea pentru a de
termina ca anul 1985 să mar
cheze realmente o schimbare 
pozitivă în viața internaționa
lă. Avem, intr-adevăr, satis
facția să spunem că poporul 

și partidul nostru, România so
cialistă au făcut totul și vor 
face și in viilor totul in 
direcția aceasta.

Privind toate aceste proble
me — și interne, și interna
ționale — trebuie să ne anga
jăm cu toții că vom acționa 
in spiritul hotăririlor Congre
sului al XIII-lea al partidului, 
că vom face totul pentru a 
asigura desfășurarea in condiții 
mai bune a activității din toa
te sectoarele.

In ce mă privește, vă asigur 
pe voi, asigur partidul, între
gul popor, că voi face totul, 
ca și pină acum, pentru a con
tribui la înfăptuirea in condi
ții cit mai bune a hotăririlor 
partidului.

Am spus, nu o dată, că tot 
ceea ce realizăm este rezulta
tul muncii poporului, că socia
lismul îl construim cu poporul, 
pentru popor. Trebuie să fa
cem in așa fel incit întregul 
nostru partid să întărească și 
mai mult unitatea întregului 
popor in cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. 
Intr-o deplină unitate, să asi
gurăm mersul ferm al Româ
niei spre înaltele culmi ale ci
vilizației comuniste ! Să asigu
răm înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului dc fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de îna
intare spre comunism ! Să asi
gurăm ridicarea continuă a tă
rii noastre Ia un grad tot mai 
inalt de civilizație ! Să asigu
răm creșterea continuă a bu
năstării materiale și spirituale 
a poporului, întărirea forței e- 
eonomice a României, a inde
pendentei și suveranității țării I

In acest spirit, asigur, încă 
o dată, partidul, iniregul popor 
eă voi face totul și voi servi, 
in toate împrejurările, cauza 
poporului, a socialismului și 
comunismului, a păcii I (Vii 
aplauze)

Doresc, la rindul meu. să vă 
urez tuturor succese in munca 
pe care o desfășurați in Co
mitetul Politic Executiv, in di
ferite domenii, rezultate cit 
mai bune in această activitate !

Urez partidului și poporului 
n.ostru succese tot mai mari in 
întreaga activitate I Multe, mul
te succese, fericire și o viață 
îmbelșugată, liberă și indepen
dentă poporului român I (Vii 
aplauze)

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire ! (Aplauze puter
nice)

POLITIC EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. 1)
Mulțumind călduros pentru 

gîndurile și sentimentele ex
primate, pentru felicitările ce 
i-au fost adresate, pentru urările 
transmise în Scrisoare, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
rostit o cuvîntare, care a fost 
urmărită cu deosebită atenție 
de cei prezenți și subliniată cu 
puternice aplauze.
Constituindu-se intr-un fierbin

te omagiu adus proemi
nentei personalități a secretaru
lui general al partidului, festivi
tatea a pus în evidență înalta 
apreciere pe care partidul și 
poporul o dau modului în care 
a acționat, cu neînfricată 
dîrzenie și tenacitate, încă din 
primii ani ai tinereții, pentru 
apărarea intereselor fundamen
tale ale poporului, pentru 
cauza progresului, libertății și 
independenței patriei noastre.

Membrii Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. au 
dat glas sentimentelor de dra
goste și recunoștință ale comu
niștilor, ale tuturor cetățenilor 
patriei față de conducătorul 
iubit și stimat al partidului și 
al țării, pentru activitatea sa 
neobosită consacrată bunăstării 
și fericirii patriei noastre socia
liste, înaintării ei pe trepte 
tot mai înalte de progres și 
civilizație. Relevîndu-se strălu
cita contribuție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și înfăptuirea întregii politici 
interne și externe a partidului 
și statului nostru, a fost căl
duros omagiată personalitatea 
sa remarcabilă, unanim apre
ciată In întreaga lume.

Animați de aceste alese gîn- 
duri, tovarășii din conducerea 
partidului și statului, prezenți 
la solemnitate, l-au felicitat 
cu deosebită țăldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, i-au 
adresat, cu cea mai profundă 
stimă și afecțiune, urări de 
viață îndelungată, multă sănă
tate și fericire, alături de to
varășa Elena Ceaușescu, de toți 
cei dragi și apropiați, noi și 
însemnate succese în activitatea 
de înaltă răspundere încredin
țată de partid și popor, putere 
de muncă pentru a conduce cu 
aceeași clarviziune și cutezanță 
revoluționară, cu aceeași fermi
tate și înțelepciune destinele 
națiunii noastre, traducerea în 
viață a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului, înfăptuirea măreței opere 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ
în onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a 
oferit, în ziua de 28 ianuarie, 
o masă tovărășească, în sta
țiunea Sinaia.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost adresate și în acest 
cadru cordiale felicitări, însoțite 
de urări de multă sănătate și 
fericire, de noi și strălucite suc
cese în activitatea plină de dă
ruire și pasiune comunistă pusă 
în slujba înfăptuirii neabătute a 
Programului partidului de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. 

Mulțumind pentru felicitările 
și urările cc i-au fost adresate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
toastat pentru gloriosul nostru 
partid comunist, pentru minu
natul și eroicul popor român, 
pentru noi și tot mai mari 
izbînzi pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului, 

. pentru continua înflorire a pa- 
I triei noastre, România socialistă.
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