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ROMÂNIA, MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ Șl FRONTUL 

DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
In aceste momente solemne, asigur Comitetul 

Central, partidul, întregul nostru popor că, și în 
viitor, voi face totul pentru realizarea Programului 
partidului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare spre comunism, 
că nu voi precupeți nici un efort pentru a asigura 
dezvoltarea tot mai puternică a forțelor de pro
ducție, a patriei noastre socialiste, ridicarea con
tinuă a bunăstării materiale și spirituale a întregii 
națiuni, întărirea forței materiale și spirituale a 
țării, a independenței și suveranității României I

NICOLAE CEAUȘESCU

Mult stimate fi iubite 
tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

Cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a zilei Dumneavoas
tră de naștere și al Împlinirii 
a peste 53 de ani de eroică ac
tivitate revoluționară, dorim să 
vă adresăm din adîncul inimi
lor noastre. în deplină unitate 
de find și simțire cu întregul 
partid si popor, cele mai calde 
felicitări și urări de sănătate 
sl fericire, de ani multi Si rod
nici de viată, plini de mari sa
tisfacții si realizări. nesecată 
putere de muncă, pentru a ne 
conduce mereu, prin vremi vii

toare, cu aceeași clarviziune și 
cutezanță revoluționară. spre 
noi și mărețe victorii, spre îm
plinirea destinului socialist $1 
comunist a! scumpei noastre 
patrii.

In această zi aniversară — zi 
de luminoasă si vibrantă săr
bătoare națională — însoțim 
urările noastre fierbinți cu ce
le mai alese sentimente de dra
goste. stimă si profundă recu
noștință pe care, asemenea tu
turor fiilor tării. Ie nutrim fa
tă de Dumneavoastră, mult sti

mate și iubite tovarășe Nicolao 
Ceaușescu — Erou între eroii 
neamului, patriot înflăcărat si 
revoluționar consecvent, stră
lucit glnditor sl om politic de 
largă recunoaștere mondială, ce 
întruchipați cu strălucire înal
tele virtuți ale poporului român. 
Idealurile sale de echitate si 
dreptate, de progres sl prospe
ritate, de libertate socială sl 
independentă națională, condu
cătorul genial al mersului nos
tru neabătut înainte, spre îm
plinirea visului de aur al ome
nirii — comunismul.

(Continuare în pag a 3-a)

--------- —- HOTĂRÎRE - DECRET----- ———.-

a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

privind conferirea Titlului de Onoare Suprem „Erou al Republicii Socialiste România**, 
Ordinului „Victoria Socialismului" și Medaliei Jubiliare

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româi’a

Pentru îndelungata și eroica activitate revoluționară, patriotismul înflăcă
rat, dirzenia, demnitatea șl curajul in lupta pentru apărarea intereselor clasei 
muncitoare, a libertății, independenței și suveranității patriei, pentru dreptate 
socială și națională, bunăstarea și progresul poporului român.

Pentru rolul hotărîtor in elaborarea strategiei generale de dezvoltare 
economico-socială a patriei, pentru contribuția determinantă la creșterea și 
modernizarea forțelor de producție, a industriei, agriculturii, a tuturor ramurilor 
economiei naționale, la afirmarea tot mai puternică a revoluției tehnico-științi- 
fice și a noii revoluții agrare, la sporirea rolului științei, invățămîntului șl cul
turii, la ridicarea continuă a nivelului material și spiritual al întregului popor, 
la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintarea spre 
comunism,

Pentru rodnica șl intensa activitate consacrată întăririi rolului conducă
tor al Partidului Comunist Român, centru vital al națiunii în întreaga operă 
de construcție socialistă din patria noastră, perfecționării neîntrerupte a func
țiilor statului, dezvoltării democrației muncitorești, revoluționare și creării unul 
cadru larg democratic, care asigură participarea nemijlocită a oamenilor mun
cii la conducerea tuturor domeniilor vieții economice și sociale, a întregii 
societăți,

(Continuare in pag. a t-a)



FELICITĂRILE PREZENTATE PREȘEDINTELUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, DE ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni 25 ianuarie. la Palatul 
Consiliului de Stat pe șefii 
misiunilor diplomatice, pe re
prezentanții unor organizații 
acreditați !n țara noastră, care 
i-au prezentat felicitări cu pri- 
leiul celei de-a 70-a aniversări 

HOTĂRÎRE - DECRET 
a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România 
privind conferirea Titlului de Onoare Suprem „Erou 

al Republicii socialiste România", Ordinului 

„Victoria socialismului" și Hcdalici Jubiliare 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului comunist Român, 

președintele Republicii socialiste România
(Urmare din pag l)

Pentru contribuția determinantă adusă la dezvoltarea gin- 
dirîi și practicii revoluționare în țara noastră, la fundamen
tarea și stabilirea direcțiilor, obiectivelor și orientărilor pri
vind dezvoltarea în perspectivă a societății românești, la 
îmbogățirea cu noi teze, concepte și idei originale, de o 
inestimabilă valoare, a patrimoniului socialismului științific, 
a cunoașterii universale.

Pentru strălucita și neobosita activitate desfășurată pe 
plan internațional, pentru valoroasele inițiative și acțiunile 
deosebite consacrate apărării păcii, înfăptuirii dezarmării 
nucleare și convenționale, soluționării, pe calea tratativelor, 
a problemelor complexe ale lumii contemporane, lichidării 
subdezvoltării și instaurării noii ordini economice mondiale,

Pentru contribuția esențială adusă la întărirea prieteniei 
și colaborării României cu țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pentru aportul hotărîtor la fundamentarea și 
orientarea întregii politid externe a partidului și statului, la 
creșterea continuă a prestigiului României in lume,

txprimînd sentimentele de nețărmurită dragoste șl aleasă 
stimă, de înaltă considerație, pentru întreaga activitate pusă 
în slujba intereselor supreme ale națiunii, ale progresului 
și prosperității patriei,

In semn de profund omagiu, înaltă cinstire și recunoștință 
□le întregului partid și popor.

Cu prilejul celei de-â 70-a aniversări a zilei de naștere 
și a peste 55 de ani de neîntreruptă și eroică activitate re
voluționară, patriotică,

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Șl
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 

HOTĂRĂSC Șl DECRETEAZĂ:

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Onoare Suprem 
„Erou al Republicii Socialiste România", Ordinul „Victoria 
Socialismului" și Medalia Jubiliară tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

SEMNEAZĂ MEMBRII COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN Șl MEMBRII CONSILIULUI DE STAT AL 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

a zilei de naștere și a peste 55 
de ani de activitate revoluțio
nară.

La solemnitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscălescu. 
Manea Mănescu, Gheorghe Ra
dulescu. Ion Dincă. Gheorghe 
Oprea Nicolae Giosan. Ion 
Stoian. loan Totu.

Au prezentat felicitări am
basadorii Republicii Cuba — 
Rodney A Lopez. Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste
— Evgheni Mihailovici Tiajel- 
nikov. Republicii Zair — Mu- 
sungayi Nkuembe Mampuya, 
Republicii Populare Polone — 
Boguslaw Stahura, Austriei — 
Andreas Berlakovich. Republi
cii Socialiste Cehoslovace — 
Jan Papp, Republicii Portu
gheze — Louis Quartin, Republi
cii Populare Mongole — To- 
goo-iin Ghend n. Republicii 
Argentina — Enrique F. Lupiz, 
Republicii Sudan — Ahmed M. 
Diab, Republicii Populare Socia
liste Albania — Zoi Toska. Repu
blicii Guineea — Fede Cisse, 
Republicii Populare Congo — Al
bert Servais Obiaka, Statului 
Israel — Yosef Govrin. Repu
blicii Italiene — Sergio Cat- 
tani Republicii Irak — Safa 
Saleh Mahdi Al-Falaki. Repu
blicii Tunisiene — Lies Gas- 
tli. Regatului Maroc — Abdel- 
wahab Chorfi. Republicii In
donezia — Hernan Benny Mo- 
chtan Rcpub’icii Populare Un
gare — Pal Szuts Republicii 
Ecuador — Filoteo Samaniego. 
Norvegiei — Knut Erling Sa- 
gen. Republicii Populare Ban
gladesh — Anwar Hashim. 
Statelor Unite Mexicane — 
Hector C. Manjarrez. Republi
cii India — Nathu Ram Verma. 
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare — Mokhtar 
Kaci-Abdallah, Republicii Fede
rative a Braziliei — Antonio Sa
bino Cantuaria Guimaraes. Bel
giei — Jan Konikx, Republicii 
Columbia — Victor Alberto Del
gado Mallarino Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia
— Boro Denkov. Regatului U- 
nit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord — Hugh J. Arbut- 
hnott. Republicii Finlanda — 
Osmo Kock. Suediei — Sven 
G. Linder Republicii Peru — 
Carlos Gamarra Vargas, Repu
blicii Franceze — Jean-Marie 
Le Breton, Republicii Populare 
Bulgaria — Boncio Mitev. Re
publicii Zimbabwe — Stephen 
C. Chiketa, Republicii Arabe 
Egip* — Saad Abou. El-Kheir 
Republicii Islamice Iran — 
Mohamad Jamshldi Gonhari, 
Republicii Populare Chineze — 
Wang Jinqing, Republicii 
Elene — Giorgios Llnardos, 
Republicii Federale Nigeria — 
Ebun Oladisun Taiwo. Repu
blicii Islamice Mauritania — 
Kane Cheikh Mohamed. Rega
tului Hașemit al Iordaniei — 
Yasin Istambuli, Confederației 
Elvețiene — Ernst Thurnheer, 
Republicii Turcia — Okyar 
Gunden ; Insărcinatii cu afaceri 
ad-interim ai Republicii Li
beria — Webster Simoson. Re
publicii Orientale a Uruguayu- 
lui — Marco Eduardo Canurro 
Avellaneda Republicii Chile — 
Francisco I. Ossa Concha. Da
nemarcei — J. O. Stephensen. 
Malayeziei — Muhammad A- 
lias. Republicii Costa Rica — 
Jose Manuel Urena. Republicii 
Socialiste Vietnam — Ncuyen 
Van Xuong. Olandei — Willem 
A. Bas Backer, Republicii Fi- 
lipine — Adelaido Nalundasan, 
Statelor Unite ale Americii — 
Henry L. Clarke. Redatului 
Thailandei — Yingpong Nahru- 
mitrekagarn. Republicii Fede
rale Germania — Heike Zenker, 
Republicii Democrate Germane
— Siegfried Beyer. Republicii 
Venezuela — Jesus Alberto

Doresc să vă asigur, și cu acest prilej, că Româ
nia va face totul pentru a dezvolta relațiile cu 
toate statele cu care întreține legături diplomatice 
— și am dori ca acest an sâ marcheze realizări 
mai importante in toate domeniile.

NICOLAE CEAUȘESCU

Zarraga, Spaniei — Aurora 
Mejia, Republicii Populare De
mocrate Coreene — Mun Ben 
Sam. Marii Jamahirii Arabe 
Libiene Populare Socialiste — 
Mohamed Aii El Mabruk, Ca
nadei — John Crantham. Ja
poniei — Yoshihiro Jibiki, Re
publicii Arabe Siriene — Ba- 
biat Doughman Gabonului — 
Boniface Mbolo-Otongo. Repu
blicii Islamice Pakistan D. 
S. Qureshi reprezentanții Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei — Mohammad Ismail 
Ahmed și „S.W.A.P.O" din Na- 
mib'a — Bernard Kamwi.

Adresîndu-se președintelui 
Nicolae Ceausescu, a luat cuvîn- 
tul ambasadorul Republicii 
Cuba. Rodney A. Lopez, deca
nul corpului diplomatic, care a 
spus :

Stimate tovarășe președinte.
Pentru mine este o mare 

onoare să vă transmit; în a- 
ceastă zi atit de însemnată, în 
numele șefilor misiunilor diplo
matice acreditați în Republica 
Socialistă România. salutul 
nostru cordial cu ocazia zilei 
dumneavoastră de naștere. îm
preună cu cele mai bune urări.

Cunoaștem că la această ani
versare se sărbătoresc si cei 55 
de ani de activitate politică, 
activitate căreia i-ați dedicat 
cea mai mare parte din viață, 
muncind fără răgaz. ferm și 
cutezător pentru principiile, con
cepțiile si aspirațiile cărora 
le-ați închinat viata dumnea
voastră.

Consider neîndoielnic faptul 
că în toate transformările eco
nomice si sociale petrecute în 
Republica Socialistă România în 
ultimii 23 de ani. se vădește 
neobosita dumneavoastră activi
tate în calitate de conducător 
al partidului si statului.

Noi. șefii misiunilor diploma
tice prezenți aici susținem si 
reprezentăm pe plan internatio
nal și intern opinii si poziții 
politice si ideologice diferite. 
Totuși, scopul nostru comun 
este de a dezvolta si întări re
lațiile bilaterale între țările 
noastre si patria dumneavoastră.

Este bine cunoscută de către 
noi toți evoluția pe care au 
cunoscut-o de la începuturi si 
pînă acum relațiile țărilor 
noastre eu România si. în egală 
măsură, posibilitățile Si pers
pectivele pentru viitor.

Desigur, noi sîntem mesageri 
de excepție si leali executant! 
ai inițiativelor si acțiunilor gu
vernelor noastre în ceea ce pri
vește relațiile eu România. 
Cunoaștem, de asemenea. în 
calitate de martori, eforturile pe 
care guvernul român le-a făcut 
în acest scop în ultimii ani dato
rită. în primul rînd. inițiativei 
si grijii dumneavoastră perso
nale Si care constituie o minu
nată dovadă a proverbialei tra

diții de prietenie si colaborare 
a poporului român.

Noi toti cunoaștem, de ase
menea. eforturile tării dumnea
voastră, România. în viața in
ternațională si. în acest con
text. participarea dumneavoastră 
directă si contribuția personală 
adusă la inițiativele și demer
surile Republicii Socialiste 
România pe arena internațională. 
Urmărim cu atenție toate ini
țiativele si propunerile făcute 
de dumneavoastră, menite să 
contribuie la realizarea unui 
climat de oace si înțelegere în 
lume.

Permiteți-mi să vă exprim cu 
acest prilej hotărîrea noastră 
fermă de a acționa în continua
re. din toate puterile. pentru 
mai buna dezvoltare a relațiilor 
dintre țările ne care le repre
zentăm si România, convinși 
fiind că vom putea conta în
totdeauna pe cea mai mare în
țelegere. sprijin si facilități din 
partea guvernului dumneavoas
tră în desfășurarea plenară a 
activității noastre, datorită nu 
numai curtoaziei internaționale, 
ci mai ales generozității, ospi
talității și prieteniei tradiționale 
ale poporului dumneavoastră.

As dori. în încheiere, sâ vă 
exprim. în această importantă 
zi. în numele șefilor misiunilor 
diplomatice acreditați în Repu
blica Socialistă România, sen
timentele noastre comune de 
bine si să vă felicităm din toată 
inima, pe dumneavoastră. pe 
tovarășa dumneavoastră dc via
ță Si activitate politică. Elena 
Ceaușescu. familia dumneavoas
tră, și să vă dorim, tovarășe 
Președinte, multă sănătate si 
multi ani de viață în slujba 
poporului si patriei dumnea
voastră î

Vă mulțumesc l .

A luai cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea șefului statului 
român a fost urmărită cu aten
ție si deosebit interes, fiind 
subliniată cu vii aplauze.

In încheierea solemnității, 
reprezentanții diplomatici pre
zent! au ciocnit o cupă de. șam
panie cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

In acest cadru, ei au transmis 
președintelui Nicolae Ceausescu 
din partea șefilor de state și 
guverne a conducătorilor orga
nizațiilor pe care le reprezintă, 
a lor personal, călduroase feli
citări. urări de sănătate si fe
ricire. de deplin succes în ac
tivitatea ce o desfășoară în 
fruntea statului român, pentru 
fericirea si prosperitatea po
porului. pentru prietenie. înțe
legere si colaborare între na
țiuni. pentru edificarea unui 
climat de securitate si pace în 
lume.
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Omagiindu-vă astăzi, mult sti
mate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, națiunea română 
îsi omagiază tot ce are mai va
loros în istoria sa, voința secu
lară de a-și apăra și afirma 
ființa națională, de a lupta 
neobosit pentru binele și feri
cirea țării. Prin înalta cinstire 
adusă personalității Dumnea
voastră, poporul întreg cinstește 
gloriosul nostru partid comu
nist, patria socialistă, ale cărei 
idealuri de independență și pro
gres le întruchipați cu atîta 
strălucire.

Constituie un mare si profund 
adevăr — pe care istoria na
țională l-a consemnat in pagi
nile ei nepieritoare — faptul 
că. din cei mai tineri ani ai 
vieții, Dumneavoastră ați ales, 
cu fermitate și curaj, calea 
luptei pentru cauza celor mulți, 
pentru suveranitatea și inde
pendența țării, pentru transfor
marea revoluționară a socie
tății românești si făurirea unei 
orînduiri noi bazate pe deolină 
egalitate și echitate socială, pe 
dreptul sacru al poporului de 
a-și făuri liber propriul destin 
socialist si comunist.

Legat trup și suflet de glia 
străbună, demn continuator al 
marilor înaintași, ferm și neîn
fricat militant comunist, înzes
trat cu o rară capacitate de a 
intui și înțelege imperativele 
vremii, v-ați afirmat încă de 
la începutul activității Dum
neavoastră revoluționare, prin 
dîrzenia, curajul și demnitatea 
moȘlMț.Jjtt înfruntat, în anii 
sale lagăre și încliisoru0®^,.^- 
bitoarele rechizitorii Be care 
le-ați rostit împotriva acuzato
rilor, a exploatatorilor și asu
pritorilor, acțiunile hotărîtc pe 
care le-ați desfășurat împotriva 
fascismului și războiului sînt 
și vor ramine întotdeauna pentru 
noi. ca și pentru generațiile vii
toare, mărturii de cea mai în
flăcărată si pilduitoare cute
zanță comunistă. In toate ma
rile momente revoluționare, în 
pregătirea, organizarea și a- 
sjgurarca victoriei rcvolu- 
l,ci de eliberare socială și 
națională de Ia 23 August 1944, 
in ieșirea României din războ
iul nedrept dezlănțuit de Ger
mania hitleristă și în partici
parea sa cu toate forțele Ia 
marile bătălii pentru zdrobirea 
deplină și definitivă a fascis
mului, în întregul proces de a- 
dinci schimbări revoluționare 
din acea perioadă, v-ați afir
mat cu strălucire îna’tele Dum
neavoastră calități de militant 
comunist de partid si revoluțio
nar, care a știut să pună, în 
orice împrejurare, mai presus

de orice interesele țării, ale po
porului. ale independenței, su
veranității si libertății patriei.

După victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, 
uriașa Dumneavoastră activita
te revoluționară s-a ilustrat, 
intr-o deplină continuitate is
torică, in luptele purtate de 
masele muncitoare, conduse de 
partid, pentru înfrîngerea for
țelor reacționare și cucerirea 
puterii politice și economice, în 
întreaga operă de refacere și 
reconstrucție a economiei na
ționale, de democratizare a ță
rii, de organizare a societății 
românești pe baze socialiste.

Abnegația și devotamentul 
pentru idealurile socialismului, 
gîndirea clarvăzătoare și nese
cata putere de muncă — tră
sături definitorii care s-au a- 
firmat încă de la începutul ac
tivității Dumneavoastră revo
luționare — vasta experiență 
de militant de frunte al parti
dului acumulată in decursul 
multor ani au cunoscut o de
plină încununare în perioada 
inaugurată de Congresul al 
IX-Iea cind, prin voința unani
mă a întregului popor, istori
cul forum al comuniștilor v-a 
ales în funcția supremă de 
secretar general al partidului. 
Această unanimă opțiune na
țională, urmată de alegerea 
Dumneavoastră ca primul 
președinte al României, pun cu 
putere în lumină dragostea 
nețărmurită pe oare întreaga 
națiune o nutrește față de 
Dumneavoastră, încrederea ne
mărginită a poporului in capa
citatea marelui său fiu de a-i 
«ălăuzi, prin ani și decenii.

Ne_ facem o tfartffie: W'«Ufii 
știință din a sublinia, și eu 
acest prilej aniversar, că pu
ternica Dumneavoastră perso
nalitate, gîndirea prospectivă 
Și acțiunea revoluționară, su
flul înnoitor pe care l-ați im
primat. după Congresul al 
IA-Iea. vieții economico-soci- 
ale din patria noastră și-au 
pus din plin amprenta asupra 
cursului dinamic, nrofvnd ■--- 
vater al întregii oper? de edi
ficare a socialismului în patria 
noastră. Promotor curajos al 
noului, al deschiderilor origina
le, teoretice și practice, apli- 
cînd în mod creator adevăruri- 

generale ale socialismului 
Științific, ale materialismului 
dialectic și istoric, la realitățile 
concrete ale țării noastre — ați 
regindjt, cu înaltă rigoare ști- 
ințifică și într-o cuprinzătoare 
viziune revoluționară, întreaga 
strategie de edificare a noii o- 
rînduiri, ați înlăturat idei șl 
teze preconcepute, neconforme 
cu realitățile românești și ați 
pus în valoare capacitatea par

tidului de a stabili obiectivele 
de acțiune corespunzătoare fie
cărei etape istorice, potențialul 
creator al poporului. Pe aceas
tă bază au fost elaborate pro
grame realiste și profund mo
bilizatoare de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei, care 
au asigurat ritmuri înalte de 
creștere a forței economice, 
făurirea unei puternice și mo
deme baze tehnico-materiale, 
racordarea întregului teritoriu 
al patriei Ia pulsul unei vieți 
economice dinamice, continua 
înflorire a științei, invățămîn- 
tului și culturii, ca factori de 
cea mai mare însemnătate în 
asigurarea progresului multila
teral al întregii țări. întregul 
nostru partid și popor aprecia
ză rolul Dumneavoastră hotăiî- 
tor în perfecționarea organiză
rii șl conducerii tuturor dome
niilor vieții economice și so
ciale, în crearea unui larg și 
cuprinzător sistem democratic, 
unic in felul său, a unei auten
tice democrații muncitorești-rc- 
voluționare, care asigură în
făptuirea concretă în viață a 
principiului fundamental — de 
făurire a socialismului cu po
porul și pentru popor.

Situindu-vă cu strălucire, 
prin întreaga Dumneavoastră 
activitate, in rindul celor mai 
de seamă fii și patrioți ai ță
rii, între marii eroi ai neamu
lui nostru care au așezat, cu 
dragoste și abnegație, faptele 
lor de muncă șl vitejie la te
melia propășirii țării, ați 
inaugurat, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în istoria patriei o perioadă 
bogată de înfăptuiri fără egal 
în multimilenara existență a 
șrcoh'MifiSgJ^ R'’P>'ezentînd 
>ă noastră, e.1
ani care au trecut de la i.„de grosul al IX_Iea aic"ăt^c 
strălucită „Epocă Nicolae 
Ceaușescu", timp excepțional 
de dens în înfăptuiri revoluțio
nare, în cursul căruia România 
a cunoscut cea mai puternică 
dezvoltare economică si soci- 
ala.

Comuniștii, întregul popor 
va datorează Dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, o 
concepție de largă cuprindere 
privind locul și rolul partidu
lui în societate, ca nucleu și 
centru vital al națiunii, în ju
rul căruia gravitează întreaga 
societate, care și-a îndeplinit si 
«Și îndeplinește eu cinste mi- 
sțunea istorică de forță politi
ca conducătoare a întregului 
popor pe calea nouă a socialis
mului și comunismului.

Cu magistrala capacitate de 
a,n.‘?Ir?ă sinteză, ce vă este 
atit de proprie, acționind pen
tru unirea tuturor energiilor 

creatoare ale poporului, ați 
formulat teza de mare actua
litate și însemnătate, profund 
științifică șl novatoare, privind 
continuitatea procesului revo
luționar, ridicarea pe trepte 
calitativ superioare a spiritului 
revoluționar al tuturor organe
lor și organizațiilor de partid, 
al tuturor comuniștilor. Rodni
ca și neobosita Dumneavoastră 
activitate teoretică si practică, 
consacrată întăririi continue a 
rolului conducător al partidului 
în viață și în societate, constituie 
pentru noi un strălucit exem
plu mobilizator în promovarea 
permanentă cu fermitate, în 
activitatea de zi cu zi, a spi
ritului revoluționar în muncă, 
in cultivarea responsabilității 
comuniste, a disciplinei de 
partid, în promovarea criticii și 
autocriticii, astfel incit să asi. 
gurăm îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce 
ne-au fost încredințate, de a 
servi, prin întreaga noastră ac
tivitate, poporul, cauza socia
lismului, a independenței și su
veranității României.

Sintem cu toții mindri de
faptul că astăzi Partidul Co
munist Român, condus cu
înțelepciune și clarviziune de
Dumneavoastră, se prezintă ca 
un partid puternic, viguros, un 
partid tînăr, înconjurat de sti
mă și prețuirea întregii națiuni, 
urmat cu neabătută încredere 
de toți oamenii muncii, un 
partid care și-a îndeplinit și 
iși îndeplinește cu cinste, prin 
întreaga sa activitate, misiunea 
istorică asumată față de po
por — de a-1 conduce neabătut 
spre culmile tot mai luminoase 
ale socialismului și comunis
mului.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Partidul și statul nostru dau 
Idr 
pe 
eneigmor și capacității de cre
ație ale întregului popor, a re
surselor materiale și umane 
ale patriei în direcția creșterii 
puternice a forțelor de produc
ție, a dezvoltării intensive a 
industriei, agriculturii, a tutu
ror ramurilor economiei națio
nale, a perfecționării continue 
a relațiilor sociale — factori 
hotarîtori ai progresului multi
lateral al României, al înain
tării sale neabătute pe calea 
socialismului șl comunismului. 
Prin laborioasa Dumneavoastră 
activitate v-ați afirmat ca un 
neobosit cercetător al fenome
nelor șl proceselor social-eco- 
nomice, ca un Inspirat inițiator 
de soluții practice, esențiale 
pentru dezvoltarea economică și 
socială a țării, pentru construc
ția noii orînduiri în patria

caie U aveți m

noastră. Vasta și prodigioasa 
Dumneavoastră operă teoretică, 
aparținind unui ginditor de 
mare profunzime și anvergură, 
bun cunoscător al tezaurului 
experienței revoluționare, larg 
deschis noului și înnoirii, a dus 
la afirmarea unei viziuni su
perioare privind ansamblul pro
cesului de edificare a societății 
socialiste, a înarmat partidul 
nostru cu orientări limpezi, de 
largă perspectivă, cu soluții 
valoroase privind dinamica pro
cesului revoluționar. Pe aceas
ta bază ați fundamentat cute
zătoare strategii de dezvoltare 
economico-socială în deplină 
concordantă cu nesecatele e- 
nergii și posibilități creatoare 
ale națiunii, cu marile resurse 
materiale ale țării și cu impe
rativele și cerințele obiective 
ale fiecărui moment istoric. In 
alegerea drumului spre progres 
al României, Dumneavoastră 
v-ați afirmat strălucita capaci
tate de a înțelege cerințele și 
sarcinile fiecărei etape, proiec- 
tînd și afirmind magistral di
recțiile, căile și mijloacele îna
intării ferme a României de la 
stadiul de țară in curs de dez
voltare Ia cel de țară socialis
tă cu dezvoltare economică 
medie șl, in perspectivă, in lu
mina prevederilor înscrise In 
Programul partidului, la sta
diul de țară avansată din toate 
punctele de vedere, în care să 
se manifeste plenar principiile 
de muncă și viață comuniste.

De mare valoare principială 
și practică s-a dovedit viziunea 
Dumneavoastră cuprinzătoare, 
originală, profund revoluționa
ră asupra transformărilor cali
tative din economia națională, 
dezvoltării și modernizării for
țelor de producție, amplasării 
lor raționale, armonioase pe 
întreg teritoriul patriei, creării 
unei puternice baze tehnico- 
materiale — factori determi
nant! ai asjgp-s-:< progresului 
suspnut aiintregii țări. Pe ba
za indicațiilor și orientărilor 
Dumneavoastră au fost elabo
rate cutezătoare programe de 
organizare și modernizare a 
industriei, de dezvoltare inten
sivă a acesteia, bazate pe in
troducerea tchnoîogi'or mo
derne, pe ritmuri de producție 
tot mai dinamice, pe ridicarea 
continuă a productivității mun
cii, creșterea calității produse
lor și a eficientei economice în 
toate domeniile. Pe temeiul 
concepției Dumneavoastră, pro
cesul industrializării în țara 
noastră este orientat astăzi cu 
fermitate spre dezvoltarea ra
murilor și subramurilor de 
înaltă tehnicitate, care asigură 
valorificarea cu eficiență maxi
mă a materiilor prime. re-

(Continuare in pag. 4—5)



ADUVAREA SOLEMNĂ OMAGIALĂ CONSAGOAfĂ ANIVERSĂRII ZILEI RE NASEE

Luni, 25 ianuarie, la Sala 
Palatului Republicii, a avut loc 
adunarea solemnă omagială 
consacrată celei de-a 70-a a- 
niversări a zilei de naștere și 
sărbătoririi a peste 55 de ani 
de activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Organizată de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat, Gu
vernul Republicii Socialiste 
România, Marea Adunare Na
țională și Frontul Democrației 
și Unității Socialiste, adunarea 
solemnă s-a constituit intr-un 
suprem omagiu pe care comu
niștii, toți cetățenii patriei îl 
aduc, la această măreață ani
versare, conducătorului iubit și 
stimat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui pilduitoare 
viață și eroică activitate revo
luționară se identifică, de pes
te einej decenii și jumătate, 
lupta glOnufe^in| nostru partid 
comunist, cu interesele ««o» 
ale țării, cu idealurile scumpe 
de libertate, independență, pa
ce și progres ale poporului ro
mân.

Sosirea în sală a ilustrului 
sărbătorit a fost salutată cu 
îndelungi și puternice aplauze, 
cu urale și ovații- Exprimînd 
gîndurile și simțămintele pe 
care întreaga națiune le împăr
tășește în acest moment înăl
țător, participanta au aclamat, 
cu însuflețire, pentru Partidul 
Comunist Român și secretarul 
său general, pentru minunatul 
popor român, pentru patria so
cialistă. în același timp, 
s-a scandat, cu înflăcărare, 
„Ceaușescu — La multi ani!“, 
urarea fierbinte pe care toti 
fiii patriei o adresează, în acest 
ianuarie aniversar, secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii, cu prilejul zi
lei de naștere, sărbătoare dra
gă inimilor noastre, căreia în
treagă națiune îi dă o înaltă 
cinstire.

în această atmosferă de in
tensă vibrație patriotică. îm
preună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în prezidiul adună
rii solemne omagiale au luat 
loc membrii Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate. .

în sală se aflau membrii su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
secretarii Comitetului Centra] 
e.l Partidului, membrii C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, deputății Ma
rii Adunări Naționale membri 
de partid cu stagiu din ilegali
tate. reprezentanți ai tuturor 
organismelor democrație! noas
tre muncitorești-rcvohiționare. 
ai organizațiilor de masă șl 
obștești, delegații ale tuturor 
județelor și municipiului Bucu
rești, activiști de partid si de 
stat. Adunarea solemnă omagi
ală a reunit. în fapt, reprezen
tanți ai tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii de la orașe 
și sate.

Erau de fată șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum și corespondenți 
ai presei străine.

Sala Palatului, unde s-a des
fășurat această emoționantă 
manifestare, avea un aspect 
sărbătoresc. Drapele roșii și 
tricolore încadrau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sub care se aflau însorise. îrntr-o 
strânsă alăturare, cu valoare 
de simbol, „Partidul-Ceaușescu- 
România!".

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Mesajul omagial de fe
licitare adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul- celei de-a 70-a ani
versări a zilei de naștere și 
sărbătoririi a peste 55 de an: de 
activitate revoluționară, de că
tre Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român. Con
siliul de Stat, Guvernul Repu
blicii Socialiste România, Ma
rea Adunare Națională și Fron
tul Democrației și Unității So
cialiste, a fost prezentat de to
varășul Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R..
prim-ministru al guvernului.

în repetate rînduri. în 
timpul prezentării Mesaju
lui omagial de felicitare, 
care • a fost urmărit cu deplină 
aprobare, participanții, dind 
glas sentimentelor de nețărmu
rită dragoste și profundă sti
mă față de conducătorul pa-o- 
dului sistatului. a,uscandai.n.T''. 
.Ceaușescu Și poporul!“, 
„ecouțescu — România, stima 
noastră și mîndrial", „Ceaușescu 
— pace!“, „Ceaușescu — X-a 
multi ani!“.

în aplauzele și aclamațiile 
celor prezenți, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost în- 
mînat Mesajul omagial de fe
licitare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, l-au 
fost înmînate Titlul de Onoare 
Suprem de ..Erou al Republicii 
Socialiste România", Ordinul 
„Victoria Socialismului" și 
Medalia jubiliară. confe
rite prin Hotărîrea-Decret a 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
de Stat. în semn de profundă 
și aleasă prețuire pentru pro
digioasa activitate desfășurată 
în slujba partidului, a patriei 
și poporului român, a cauzei 
socialismului și păcii.

Tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, a dat citire Hotărîrii-De- 
cret și a înmîndt înaltele dis
tincții.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost adresate calde felici
tări si a fost îmbrățișat de to
varășii din conducerea partidu
lui și statului, precum și de 
membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, aflați în prezidiu.

Asistența, în picioare, a ova
ționat, minute în șir, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reafirmînd, în aceste clipe me
morabile. înalta cinstire pe 
care întregul partid, întreaga 
națiune o dau îndelungatei sale 
activități revoluționare, care 51 
situează pe ctitorul României 
socialiste moderne între stră
luciți! eroi ai neamului.

în continuare, eu prezentat 
mesaje de felicitare dele
gația membrilor de partid 
cu stagiu din ilegalitate, dele
gațiile Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, Consiliului 
National al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, Consi
liului Național al Științei și în- 
vătămîntului. Organizației de 
partid a Capitalei, organiza
țiilor județene de partid Alba. 
Arad. Argeș. Bacău, Bihor, 
Bistrita-Năsăud, Botoșani. Bra
șov Brăila, Buzău, Caraș-Se- 
verin. Călărași, Cluj, Constan
ța. Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor 
din România, Consiliului Na
tional al Femeilor, Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, 
organizațiilor județene de Par
tid Covasna. Dîmbovița, Dolj, 
Galati, Giurgiu. Gorj, Harghita. 
Hunedoara, Ialomița. Iași. Ma
ramureș, Mehedinți, Mureș,

Neamț, Olt, Ministerului Apă
rării Naționale, Gărzilor Pa
triotice, Ministerului de Inter
ne. organizațiilor județene de 
partid Prahova, Satu Mare, Să
laj, Sibiu, Suceava, Teleorman. 
Timiș, Tulcea, Vaslui, Vîlcea. 
Vrancea.

în acordurile cîntecului „Ute- 
ciștii de azi, comuniștii de mîi- 
ne“, delegația Uniunii Tinere
tului Comunist și Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști, 
purtînd drapelele partidului și 
statului, ale organizațiilor de 
tineret și studenți, a înminat 
mesajul de felicitare al tinerei 
generații a patriei.

în sală a pășit, apoi, în su
nete de trompete și ropote de 
tobe, delegația. Organizației 
Pionierilor și a Șoimilor Pa
triei în frunte cu garda port
drapel. Delegația s-a oprit t» 

nndui ‘ membrilor dele
gației s-au desprins mai multi 
copii, care, îmbujorați de emo
ție, au rostit, cu voci cristaline 
mesajul de felicitare al celor mai 
tinere vlăstare ale țării, ex
primat în versuri înaripate: 
„Copiii tării azi în sărbătoare / 
La sărbătoarea patriei venim / 
Cu glas de bucurie să cinstim / 
înalta Dumneavoastră aniver
sare / Peste 55 de ani de luptă 
și victorii / Sini scriși cu mă- 
retie-n tricolor, / întru multi 
ani, viteaz conducător, / Vă 
spun în sărbătoare pionierii !“

„Exemplul Dumneavoastră, de 
luptă și de viață / E pentru 
șoimi cald legămînt spre vi
itor / Harnici, cinstiți. copiii 
României învață / Să fie demni 
de-al nostru drag popor! / A- 
celași legămînt, iubit părinte / 
Toți pionierii țării cu drag îl 
împlinesc / Vom fi constructo
rii și făurarii de nădejde / Ai 
comunismului, pe plaiul româ
nesc!"

Un grup de pionieri și șoim! 
ai patriei a oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Primit cu multă însuflețire, cu 
cele mai alese sentimente de 
dragoste și stimă, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
a! Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului a fost ur
mărită cu cel mai viu interes, 
cu profundă mîndrie și satis
facție, fiind șubliniată, în re
petate rînduri, cu îndelungi și 
puternice aplauze, urale și 
Ovații.

Participant!! au aclamat cu 
înflăcărare pe conducătorul 
partidului șl statului nostru.

în încheierea adunării solemne 
omagiale, a fost intonat Imnul 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — „E scris pe 
tricolor unire !"

Adunarea solemnă omagială 
consacrată aniversării zilei de 
naștere și sărbătoririi a peste 
55 de ani de activitate revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a înscris ca un e- 
veniment de neuitat, cu înalte 
șl profunde semnificații, în
treaga națiune cinstind, Jntr-o 
atmosferă de intensă vibrație 
și simțire patriotică, pe cel mai 
iubit și respectat fiu al său.

Aceeași atmosferă de mare 
sărbătoare, de nețărmurita 
bucurie, de nestăvilit entuziasm 
avea să se regăsească, în conti
nuare, în Piața Republicii, unde 
zeci de mii de locuitori ai Ca
pitalei — reprezentanți ai pu
ternicelor colective muncito
rești, ai tuturor oamenilor mun
cii din cele mai diferite do-

menii de activitate — au .venit 
să exprime, direct și cald, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
întreaga lor dragoste, stimă și 
recunoștință, să-i adreseze, din 
inimă, cele mai calde urări de 
ani mulți, in sănătate și putere 
de muncă, noi și mărețe împli
niri în activitatea de înaltă răs
pundere ce o desfășoară în 
fruntea partidului si a țării, 
spre binele patriei și' al între
gului popor.

Cei prezenți purtau cu mîn
drie drapele tricolore și roșii, 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, pancarte cu urări 
la adresa partidului . și a 
secretarului său general, pre
cum și flori, foarte multe flori.

La încheierea adunării solemne 
omagiale. tovarășul . Nw/O—. , 
străbătut pe jos, prin mulțime, 
Piața Republicii.

Formînd u>n adevărat culoaț ! 
viu, zeci de mii de bucu- > 
resteni scandau cu însuflețire 
„Ceaușescu — La mulți ani !“ 
Mari coruri muncitorești ale 
tineretului și studenților intonau 
cîntece patriotice, revoluționa
re. Mii de glasuri făceau să 
răsune cunoscutele cîntece 
„Partidul — Ceaușescu — 
România" și „La mulți ani cu 
sănătate !“

în semn de profundă cinstire 
și aleasă recunoștință, în nu
meroase rînduri, grupuri de ti
neri, pionieri și șoimi ai pa
triei au oferit, cu firească emo
ție, buchete de flori. Ansam
blurile de artiști amatori au 
făcut să sporească prin cîntec 
și joc atmosfera plină de voie 
bună a acestei zile de neuitat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să se. prindă 
într-o mare și simbolica hora 
a unirii.

Ilustrînd semnificativ unita
tea indestructibilă dintre partid 
și popor, prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mijlocul 
oamenilor muncii, în această 
zi de ianuarie aniversar, 
amintește de sutele He întîlniri 
avute cu colective de muncă 
din întreaga țară, în cursul vi
zitelor de lucru, reliefînd stilul 
de muncă dinamic șl eficient, 
specific conducătorului parti
dului si statului nostru, valoa
rea deosebită a dialogului pe

l

In aceste împrejurări sărbătorea 
se îndreaptă, în primul rînd, căi 
partid, forța politică conducătoar 
uni, care iți îndeplinește cu cii 
istorică, către minunata noastră 
ți toți oamenii muncii, fără deos< 
litate, către țărănime, intelectuali 
gul nostru popor, cărora le mul 
inima pentru manifestările de dra< 
și le adresez, totodată, cele mai I 

realiZ—

NSCOLAE

care îl poartă permanent cu 
făuritorii de bunuri materiale 
și spirituale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ' 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
urcat în balconul sediului Co
mitetului Central al partidului, 
de unde au răspuns cu priete
nie călduroaselor manifestări 
de stimă și dragoste ale bucu- 
reștenilor.

Adresîndu-se celor prezenți, 
secretarul general al partidului 
a spus : .

Dragi tovarăși și prieteni,
Vă mulțumesc foarte mult 

pentru această manifestare 
prietenească, în care văd ex
presia încrederii întregului 
nostru popor în partid, în po
litica sa, care corespunde in
tereselor întregii noastre na
țiuni. (Aplauze puternice, pre
lungite; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu — •’.C.R. !“ 
„Ceaușescu și poporul!“).

Vă urez, încă o dată, tuturor, 
întregului nostru popor, suc
cese tot mai mari în întreaga 
activitate, • împlinirea tuturor 
năzuințelor de mai bine. Multă 
sănătate și fericire I

Să acționăm cu toată hotărî- 
rea pentru înaintarea României 
spre comunism! (Aplauze și
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surselor energetice, a muncii 
sociale, o competitivitate me
reu sporită a produselor româ
nești pe piețele externe.

Cunoscător profund al reali
tăților agrare din țara noastră, 
ați reconsiderat în mod creator 
locul agriculturii în dezvoltarea 
generală a societății, punînd 
puternic în evidență rolul im
portant pe care aceasta îl de
ține în complexul economic 
național. Vă revine Dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
marele merit de a fi elaborat 
conceptul noii revoluții agrare, 
vast program de acțiune in ba
za căruia s-a trecut cu fermi
tate la transpunerea consec
ventă în viață a programului 
național de transformare a na
turii, a satului românesc, a 
Însuși modului de a munci, 
trăi și gîndi al întregii țără- 
nimi. îndrumată și orientată pe 
calea obținerii unor producții 
agricole tot mai mari, de ne
conceput în trecut, agricultura 
noastră socialistă se afirmă as
tăzi cu putere — împreună cu 
industria — ca factor hotărîtor 
in dezvoltarea continuă a pa
triei, în ridicarea bunăstării 
poporului.

Este meritul incontestabil al 
Dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a fi fundamen
tat realist, de a fi demonstrat 
convingător necesitatea obiecti
vă. pentru țara noastră a unei 
rate n'“‘' opțiune P«lll,c4 marc *«*7.
ioră, de durată, ^,, națiuni. 
* realitățile au confirmat, 
pe deplin, justețea acestei op
țiuni.
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Prețuim în mod unanim gîn- 
direa Dumneavoastră clarvăză
toare care cuprinde, într-o lar- 
Kă perspectivă, ansamblu] rea
lităților noastre economice și 
sociale, pune în lumină cu 
pregnanță rolul determinant al 
proprietății socialiste asupra 
mijloacelor de producție, con
cept fundamental, hotărîtor 
pentru antrenarea și participa
rea largă, conștientă a maselor 
de oameni ai muncii — în ca
litatea lor de proprietari, produ
cători și beneficiari a tot ceea ce 
se realizează pe pămîntul țării 
— Ia întreaga operă de creș
tere a forței economice și so
ciale a patriei, de făurire a 

■noii societăți, de ridicare ge
nerală a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al poporului.

Strălucit strateg al dezvoltă
rii științei și învățămîntului 
românesc, ați elaborat și apli
cat în viață, în strînsă legătu
ră cu cerințele obiective de 
Progres ale societății noastre, 
ideea de însemnătate capitală, 
potrivit căreia dezvoltarea și 
modernizarea forțelor de pro
ducție, în condițiile desfășură
rii unei ample și complexe re
voluții tehnico-științifice pe 
Pjan mondial, nu sînt posibile 
fără încorporarea celor mai noi 
și avansate cuceriri ale științei 
și tehnicii, ale cunoașterii u- 
mane în general. Pornind de 
Ia această cerință obiectivă, 
încă din primii ani de dună 
Congresul al IX-Iea ați pus 
bazele unei strategii realiste 
privind creșterea potențialului 
național de cercetare și ați ac
ționat, în modul cel mai con
secvent, pentru așezarea știin
ței românești pe baze moder
ne, pentru transformarea ei 
într-o puternică forță materia
lă de producție. Vă revine, de 
asemenea. Dumneavoastră, ro
lul hotărîtor în elaborarea con
ceptului revoluționar care a 
dus la legarea tot mai puterni
că a învățămîntului cu produc
ția și cercetarea, Ia integrarea 

organică a școlii în viața eco- 
nomico-socială a țării, la cre
area unor premise puternice 
pentru formarea și educarea 
tinerelor generații în spiritul 
dragostei față de muncă, față 
de țară, partid și popor, al pa
triotismului și răspunderii re
voluționare pentru interesele 
generale ale patriei noastre, 
ale socialismului și păcii în lu
me. Dorim să Subliniem cu 
profundă satisfacție, șl cu acest 
prilej aniversar, că dezvoltarea 
puternică, din ultimele două 
decenii, a cercetării naționale 
și învățămîntului. implicarea 
largă și aportul hotărîtor al a- 
cestora in soluționarea unor 
probleme prioritare, fundamen
tale ale dezvoltării economice 
și sociale a țării, prestigiul tot 
mai mare de care se bucură 
astăzi in lume știința și școala 
românească sînt în mod indi
solubil legate de activitatea 
Dumneavoastră, a tovarășei 
Elena Ceaușescu. eminent om 
politic și savant de reputație 
mondială, căreia îi exprimăm, 
și la această mare sărbătoare, 
întreaga noastră gratitudine șl 
prețuire pentru contribuția de 
mare însemnătate pe care _ o 
aduce la transpunerea în via
tă a politicii partidului si sta
tului, la asigurarea progresului 
general al societății.

Apreciem în cel mai înalt 
grad preocuparea Dumneavoas
tră deosebită, mult stimate 
tovarășe secretar general, în 
direcția perfecționării perma
nente a relațiilor de producție 
și sociale, concepția științifică, 
originală cu privire Ia crește- 
perfecționareu iwnvci—a rolului 
organizarea și conducerea în
tregii societăți pe baza planului 
national unic de dezvoltare e- 
conomico-socială.

întregul partid și popor dau 
o înaltă apreciere activității 
deosebite pe care o consacrați 
dezvoltării însușirilor noi ale 
națiunii noastre socialiste, în
tăririi unității întregului popor 
în jurul partidului — ca unul 
din factorii decisivi ai victoriei 
socialismului și comunismului 
in România. Se bucură, în a- 
celașî timp, de unanimă recu
noaștere, modul just, profund 
creator, în care a fost asigura
tă dezvoltarea armonioasă, e- 
chilibrată a tuturor localități
lor șl județelor patriei și cre
area, pe această bază, a condi
țiilor de deplină și reală egali
tate pentru toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
de întărire a frăției, solidarită
ții și colaborării între toți fiii 
patriei.

Promotor al unei concepții 
de cea mai mare însemnătate 
teoretică și practică, potrivit 
căreia socialismul și democra
ția sînt de nedespărțit, Dum
neavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați inițiat și condus 
amplul si complexul proces de 
făurire în țara noastră a unui 
cadru larg, unic în felul său, 
al democrației muncitorești-re- 
voluționare. Sistemul democra
ției noastre muncitorești-revo- 
luționare, perfecționat continuu 
în decursul ultimilor 20 de ani, 
asigură cadrul de acțiune efi
cientă și de participare largă 
a clasei muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a întregului 
popor la elaborarea, adoptarea 
Și înfăptuirea hotărîrilor, la 
conducerea tuturor sectoarelor 
de activitate, a întregii socie
tăți.

Este meritul Dumneavoastră 
deosebit de a fi stabilit, pe ba
za unei analize aprofundate a 
legilor obiective și a cunoaște
rii nemijlocite a realităților ro
mânești, forme superioare de 
organizare șî conducere științi
fică a tuturor sectoarelor de 
activitate, a societății in an

samblu, de a fi conferit planu
lui național unic un profund 
caracter dinamic, întărindu-i 
rolul de principal instrument în 
mobilizarea și orientarea efor
turilor întregului popor în di
recțiile hotărîtoare pentru asi
gurarea progresului susținut al 
întregii societăți, pentru ridi
carea nivelului de trai al po
porului. Pornind de Ia analiza 
problemelor complexe ale or
ganizării și conducerii activită
ții economice și sociale, ale 
practicii construcției noii orîn- 
duiri în țara noastră, ați pro
movat, fundamentat și elaborat 
principiile, profund novatoare, 
ale autoconducerii și autogesti- 
unii economico-financiare, noul 
mecanism economico-financiar, 
care asigură gospodărirea cu 
înaltă eficientă a mijloacelor 
materiale și financiare ale so
cietății. întărirea răspunderii si 
participării oamenilor muncii 
la sporirea avuției socialiste, 
la creșterea forței economice 
și sociale a patriei.

Constituie pentru noi un fe
ricit prilej de a sublinia cu sa
tisfacție și in această zi ani
versară, preocuparea Dumnea
voastră permanentă pentru a- 
firmarea deplină a omului in 
societatea noastră, pentru dez
voltarea conștiinței sale socia
liste și înarmarea Iui cu o con
cepție înaintată, materialist-di- 
alectică despre viată și socie
tate. Apreciem, în acest ca
dru, marea importanță pe care 
o acordați activității ideologice, 
politico-educative de formare 
a omului nou, înaintat al so
cietății noastre, de cultivare 
trainică în rîndurile întregului 
răspundciVVilelor _ sentimente 
partid, de promovare fermă 
viata socială șî în relațiile din
tre oameni a principiilor eticii 
și echității socialiste.

Caracterul profund umanist 
al concepției Dumneavoastră 
este_ evidențiat cu o deosebită 
forță de faptul că întotdeauna 
ati pornit de Ia adevărul că 
scopul suprem al întregii poli
tici a Partidului Comunist Ro
mân, însăși esența societății 
socialiste multilateral dezvolta
te o constituie omul, satisfa
cerea în cel mai înalt grad a 
cerințelor sale materiale și spi
rituale.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
întregul nostru popor este ferm 
hotărit să înfăptuiască neabătut 
politica partidului, să acțione
ze cu toate forțele, strins unit 
în jurul Dumneavoastră, pentru 
a transpune în mod exemplar 
în practică orientările și indi
cațiile Dumneavoastră privind 
dezvoltarea economică și soci
ală a țării, realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții în
tregii națiuni.

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Geniala Dumneavoastră con
tribuție la stabilirea și înfăptu
irea întregii strategii a dezvol
tării patriei, a politicii interne 
a partidului și statului nostru 
se împletește în mod organic 
eu politica desfășurată de Par
tidul Comunist Român, de Româ
nia socialistă în sfera vieții inter
naționale pentru împlinirea idea
lurilor de pace și colaborare 
ale poporului român, ale tutu
ror națiunilor.

Sub impulsul hotărîtor ai 
gîndirii si acțiunii Dumneavoas
tră, România șî-a extins neîn
trerupt relațiile cu toate state
le, și-a sporit continuu parti
ciparea activă la viața inter
națională, la eforturile pentru 
solutionarea constructivă a 
marilor șt complexelor proble
me ale lumii contemporane. In 
tot ceea ce a făcut și face 
România pe arena Internațio
nală se regăsesc trăsăturile de

finitorii ale modului Dumnea
voastră de gîndire și de acți
une: cutezanța și caracterul 
novator al ideilor și concepți
ilor promovate, profundul uma
nism și marea răspundere pen
tru destinele întregii umanități.

Este unanim apreciată ampla 
activitate pe care o desfășurați 
pe plan internațional, în scopul 
împlinirii aspirațiilor popoare
lor de a trăi în pace, securita
te si colaborare. Vă revine, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele me
rit de a fi formulat teza de 
excepțională însemnătate potri
vit căreia problema fundamen
tală a epocii noastre o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, și în 
primul rînd la dezarmarea nu
cleară. apărarea dreptului fun
damental al popoarelor, al oa
menilor — la viată. Ia pace, la 
existentă liberă și demnă.

Propunerile, inițiativele și 
demersurile Dumneavoastră 
pentru înfăptuirea dezarmării 
și înlăturarea primejdiei nucle
are, pentru încetarea experien
țelor nucleare, oprirea milita
rizării Cosmosului, precum și 
pentru reducerea substanțială 
a armelor clasice și realizarea 
unui echilibru militar la un 
nivel cît mai redus al Înarmă
rilor s-a bucurat și se bucură 
de un puternic ecou internatio
nal. sînt apreciate și însușite 
tot mai larg de opinia publică 
mondială. Sînt, de asemenea, 
larg apreciate inițiativele și e- 
forturile României pentru întă
rirea securității și colaborării 
pe continentul european, pen
tru edificarea unei Europe u- 
nite, fără arme și fără războa
ie, a unei Europe a păcii. înțe- 

” «I conlucrării pașnice

nism este cohcepritf -’4,u„H]®£; 
voastră privind soluționarea ne 
cale pașnică, prin tratative, a 
tuturor problemelor litigioase 
dintre state, lichidarea subdez
voltării și instaurarea noii or
dini economice mondiale, fău
rirea unei lumi mai bune și 
mai drepte, în care fiecare po
por, fiecare națiune să se poa- 

* ță dezvolta liber, potrivit vo
inței șî aspirațiilor proprii, fă
ră nici un amestec din afară.

Din bogăția de idei ce carac
terizează opera și activitatea 
Dumneavoastră, o însemnătate 
deosebită prezintă întărirea so
lidarității si unității de luntă 
a ponoarelor, a forțelor înain
tate de pretutindeni pentru în
făptuirea țelurilor supreme de 
pace si progres ale omenirii, 
în sniritul acestei concepții 
partidul nostru acționează cu 
fermitate pentru întărirea con
tinuă a colaborării și solidari
tății între partidele comuniste 
șt muncitorești, socialiste si so- 
ctal-democrate, mișcările de e- 
liberare națională. partidele 
democratice din noile state 
independente, alte grunărl și 
forte nolitîce, democratice șl 
antirăzboinice — unirea aces
tora constituind un comanda
ment maior al zilelor noastre.

Pornind de Ia teza fundamen
tală potrivit căreia îndeplinirea 
cu succes a misiunii istorice a 
partidelor comuniste șl munci
torești trebuie să se bazeze pe 
respectarea independentei fiecă
rui partid, a dreptului său 
inalienabil de a-sl elabora de 
sjne stătător propria linie poli
tică. corespunzător condițiilor 
concrete din tara sa. v-ați pro
nunțat si act’onați cu consec
ventă pentru dezvoltarea rapor
turilor dintre partidele comunis
te șl muncitorești, pentru o uni
tate de tip nou, ca o cerință de 
prim ordin pentru succesul luptei 
comune pentru instaurarea trai
nică în întreaga lume a unul 
climat de înțelegere si colabora
re, de securitate și pace. Toate 

acestea v-au impus în conștiința 
lumii contemporane ca o perso
nalitate de frunte a mișcării 
comuniste si muncitorești inter
naționale, ca un ferm ei neobo
sit promotor al păcii, înțelegerii 
și colaborării între națiuni.

Mult stimate și iubite tovarășe, 
Nicolae Ceaușescu,

Partidul, întregul popor sărbă
toresc astăzi in persoana Dum
neavoastră pe eroul și revolu
ționarul temerar care de pesto 
o jumătate de veac și-a închi
nat viata, întreaga energie ser
virii cu credință a poporului 
român, a intereselor sale supre
me, edificării _ noii orînduîri pe 
pămîntul patriei.

Pentru tot ceea ce ați făcut 
și faceți spre binele și fericirea 
întregii națiuni, spre măreția 
patriei noastre libere și suvera
ne, spre gloria și strălucirea 
partidului comunist, întregul 
popor nutrește față de Dumnea
voastră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde sentimente de stimă, 
dragoste, prețuire și recunoștin
ță. exprlmîndu-si dorința fier
binte de a vă sți mereu în frun
tea partidului si a statului — 
aceasta fiind cea mai sigură ga
ranție a înfăptuirii marilor noas
tre Idealuri și năzuințe de pro
gres Si bunăstare de ridicare a 
României pe culmile cele mai 
înalte ale civilizației socia
liste și comuniste. Omagiul 
nostru vibrant, omagiul în
tregului partid și popor 11 
constituie, în aceste înălțătoa
re momente, legămîntul de a 
urma neabătut îndemnurile și 
orientările Dumneavoastră — 
simbolul si conducătorul revolu
ției noastre socialiste — de . a 
munci cu abnegație si. dăruire 
pentru înfăptuirea politicii in
terne șî externe a partidului și 
țării, pentru necontenita _ înflo- 
-s-o «i nronăsire a scumpei noas
tre patrii. Republica Soc.'»,îota

însuflețiți de ideile, tezele și 
orientările cutezătoare, profund 
științifice, cuprinse în magistra
lul Raport pe care Dumnea
voastră l-ați prezentat în fața 
Conferinței Naționale, vom ac
ționa, cu înaltă angajare co
munistă, în spirit revoluționar, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
marilor răspunderi ce nc-au fost 
încredințate de partid, a impor
tantelor planuri și programe 
de dezvoltare continuă a patriei 
noastre. Vom face totul pentru 
ca în acest ap să se obțină cele 
mai. bune rezultate din actualul 
cincinal, aslgurînd, astfel, trans
punerea neabătută în viată a 
istoricelor hotăriri stabilite de 
Congresul al XIII-Iea al parti
dului, înaintarea fermă a patriei 
noastre pe calea societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
spre piscurile luminoase ale ci
vilizației comuniste.

In acest moment sărbătoresc, 
dînd glas celor maî alese gîn- 
duri și simțăminte ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, vă a- 
dresăm, încă o dată, mult sti
mate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, cele maî calde urări 
de sănătate sî viață îndelunga
tă, spre binele șl fericirea po
porului român, spre gloria și 
înălțarea României socialiste.

Vă dorim, cu toții, tinerețe 
veșnică, pentru a acționa mereu, 
tn fruntea partidului și statului, 
cu neseeate energii creatoare, 
spre desăvîrsirea mărețe! opere 
Istorice ne care o înfăptuit! eu 
atîta strălucire, împreună eu 
poporul st pentru poporul care 
V-a ales să-î călăuziți destine
le spre comunism.

Să trăiți an! mulțl și fericiți, 
tovarășe Nicolae Ceausescu,' 
împreună eu stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, cu toți cei ce 
Vă sînt dragi si apropiat!. Din 
toată inima. Vă adresăm. în 
această zi aniversară, un căl
duros „LA MULTI ANI E»

COMITETUL IIMIIAI CONSILIUL DL STAT GUVERNUL REPUDLICII
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN SOCIALIST! ROMÂNIA

MARCA ADUNARE
NAȚIONALĂ

FnowTiii DEMOCRATICI
Și utulAflI SOCIALISTE



în barajul pentru titlul de campioană la șah

MARGARETA MUREȘAN A C/ȘT/GAT 
PRIMELE DOUĂ PARTIDE

După „Cupa Dinamo Brașov'* la biatlon

PREDEAL, 25 (prin telefon), 
în sala rezervată șahului de 
la modernul complex hotelier 
„Orizont" din localitate, a în
ceput meciul de baraj dintre 
marea maestră internațională 
Margareta Mureșan și Eugenia 
Ghindă, cele două ciștigătoare 
la egalitate ale finalei ultimului 
Campionat Național feminin, 
în patru partide, cele două as
pirante la titlul de campioană 
de șah a țării trebuie să-și 
tranșeze rivalitatea.

Sorții au decis ca Margareta 
Mureșan să aibe piesele albe 
în prima partidă și, împotriva 
„Olandezei" aleasă de adversa
ră, ea a obținut o ușoară su-, 
perioritate pozițională. Dar, 
independent de aceasta, la mu
tarea 11 Eugenia Ghindă a co
mis o gravă inexactitate, după 
care se putea considera, prac
tic, învinsă. Totuși, în conti
nuare, Margareta Mureșan nu 
s-a concentrat suficient, ceea 
ce a permis pieselor negre un 
joc din ce în ce mai bun. Con- 
trașanse, pînă la urmă irosite 
însă de Eugenia Ghindă, care 
a trebuit să cedeze la muta
rea 45.

După acest 1—0 din start, am 
cules cîteva opinii din cele 
două tabere : MARGARETA 
MUREȘAN : „N-a fost o par
tidă de foarte bun nivel teh
nic. Greșeala Eugeniei de la mu
tarea. a 11-a m-a surprins și 
pe mine. După aceasta, așa cum 
apreciază antrenorii el. ar fi 
existat pentru negru posibili
tăți de remiză. Eu consider, to

LOTUL REPREZENTATIV VA 
EVOLUA JOI LA RM. VÎLCEA

PATRU ECHIPE IN LUPTA 
PENTRU TITLU

De foarte mulțl ani nu s-a mai întimplat ea, după axopuwirea 
15 nu mai puțintru echipe oc* ------------ ^aix
se apropiate la titlul de cam
pioana naționala la baschet fe- 
minin 1 Și iată că, de astă-data, 
Voința C.S.Ș. 2 București, Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca, chimistul C.S.Ș. Rimnicu 
Vîlcea și Olimpia București se 
află, toate, în plină cursă pen
tru o performanță pe. care spor
tivele de la Voința șl „U o 
au In palmares, in vreme ce 
Chimistul și Olimpia încă nu.

Desigur, meciul restanță de azi 
și mîine (Chimistul - °’lmP'“> 
are o mare importanță in per
spectiva clasamentului final, dar 
nu decisivă, deoarece, după opi 
Sta noastră, numat totrecerUe 
celui de-al patrulea tur și ale 
turneului final vor hotărî ocu
pantele podiumului de 
pînă atunci, amintim că majori 
tatea meciurilor dintre frunta
șele baschetului nostru lu fost spectaculoase, echilibra
te unele chiar de bun nivel teh
nic si că pregătirea efectuată ta 
pauza de frel săptăminî (dintre 
tururile II Șl HI) s-a simțit din Sun la unele formații, 
referindu-se cu precădere la 
primele patru clasate. Altele, 
Insă, care au neglijat consolida
rea pregătirii fizice, acuză pro 
gramul ’încărcat <Prh* pro,gra™pl rea etapelor intermediare), ceea 
ce taa și echipele cu loturi 
restrinse, mal precis cele«re 
folosesc doar 6-7 Jucătoare (ta 
vreme ce restul „Încălzesc ban 
ca rezervelor). ..Revenind la clasament, subli
niem ca viu disputată nu numai

Clasamentul la zi:
1. Voința Buc.
2. „U" Cj.-N.
3. Chimistul
4. Olimp. Buc.
5. Rapid Buc.
6. Polit. Buc.

nu numai

7. Voința Bv.
8. Mobila S.M.
9. Comerțul

10. Metalul
11. C.S.U. PI. 
ÎS. „Poli" Tm. 

30 21 9 2097:2058 51
30 21 9 2509:2100 51
28 19 9 1975:1881 47
28 19 9 2044:1843 47
30 4 26 1984:2356 34
30 4 26 1846:2207 34

30 25 5 2568:2004 55
30 16 14 2076:2172 46
30 15 15 2175 :2230 45
30 12 18 2137:2330 42
30 11 19 2040:2251 41
30 11 19 2218:2287 41

CURSURI DE SCHI LA PREDEAL
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. HOTELURI Ș 

URANTE BUCUREȘTI prin agenția de turism 
publicii nr, 68. în colaborare cu OJT Brasov 
în primul trimestru al anului 1988 cursuri de 
deal, în serii de cîte 6 zile, pentru începători

Servicii ; cazarea in vile camere de 2—3 palori) 
portul pe CFR — tren accelerat cu tocuri rezeri ate , (op
țional) ; masă rezervată la resiauiantul ( lăbucet sosiri sau 
pe bonuri valorice : cîte 2—4 ore/zi cursuri nractice sub 
îndrumarea unor monitori experimentați

Plecări : 3, 9, 15, 21, W februarie, 4, 10, 16. 22 martie.

tuși, că albul putea găsi oricum 
răspunsuri bune care i-ar fi 
asigurat victoria în orice va
riante". MIHAI GHINDA „De 
mult n-ani mai văzut-o pc Euge
nia greșind astfel... In finalul 
partidei, ea și-a creat contrașan- 
se bune — poate chiar mai 
mult de remiză — dar criza de 
timp nu i-a permis să apro
fundeze poziția".

Tot criza de timp a fost o a 
doua adversară pentru Eugenia 
Ghindă și în următoarea partidă. 
La început, ea și-a condus bine 
piesele albe, într-un Caro-Kann 
mai rar văzut, obținînd pere
chea de nebuni și un pion li
ber în centru. Acesta a fost 
însă blocat perfect de Marga
reta Mureșan, care a pus cu- 
rînd stăpînire pe joc. După 
primul control de timp, Euge
nia Ghindă a intrat din nou în 
dificultate. Stegulețul ceasului 
de control a fost necruțător 
pentru ea și a căzut exact la 
mutarea 58.

Așadar, la scorul de 2—0, 
Margareta Mureșan mai are ne
voie de o singură jumătate de 
punct pentru a-șl asigura vic
toria în meci și titlul de cam
pioană. La rîndul’ ei. Eugehia 
Ghindă ar trebui să cîștige ul
timele două partide la rînd, 
ca la scor egal (2—2) să se 
poată prevala de clauza regu
lamentară care să-i acorde de
cizia.

întîlnirea este condusă de ar
bitrul internațional C. Ungu- 
reanu.

Parfir STEFANOV

lupta pentru titlu, ci șl cea pen
tru evitarea retrogr»^*-*^ — 
care se află angrenat* *- nnișoa- 
PXatiauxBvlT uruntașă a Diviziei A 
și'pepinieră a lotului național.

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Magdalena Jerebie (Voința Bra
șov) a înscris 61 de puncte în 
dubla partidă cu Politehnica 
C.S.Ș. Timișoara șl continuă să 
conducă detașat în clasamentul 
„Trofeului Sportul" pentru efica
citate.

A doua acțiune de verificare 
a lotului național feminin va a- 
vea loc joi după-amiază, în Sala 
Sporturilor din Rîmnieu Vîlcea. 
Componentele selecționatei națio
nale vor trece norme de control, 
vor participa la un concurs de 
aruncări la coș (libere și din ac
țiune) șl vor susține o partidă 
în compania echipei locale Chi
mistul C.S.Ș.
AMĂNUNTE DIN GRUPA 7-12

POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA - VOINȚA BRAȘOV
1— 1 : 83—71 (38—34' și 64—84
(S3—46). După o frumoasă victo
rie obținută la capătul unul meci 
In care au luptat exemplar, ti» 
mișorencele au cedat a doua par
tidă din cauza pregătirii fizice 
precare. Coșgetere : Kovacs
20+8, G. Nagy 12+14. Bede 13+14, 
stamln 10+14. Grădinaru 13-+10 
de la Politehnica, respectiv Je
rebie 31+31. Hlnda 18+21, Menl- 
hart 9+9. Arbitri : V. Octavian 
(București) șl Gb. Manolescu 
(Rm. Vile ea). (C. CREȚU, co
resp.).

MOBILA C.S.Ș. SATV MARE — 
METALUL I.M.P.S. SALONTA
2— 0 . 84—65 (43—34) șl 73—69
(41—35). în vreme ce In primul 
meci sătmărencele au realizat o 
victorie comodă, în al doilea ele 
au cîștlgat cu greu, într-un fi
nal echilibrat. Coșgetere : Szocs 
25+17. Szenes 23+15. Asteteann 
13+16 de la Mobila respectiv 
Balogh 16+21, Gii’yas 12+14, 
Marchiș 12+6. Arbitri’ : Gh. Iso-

I RESTA- 
din Bd Re
organizează 

schi la Pre- 
si avansați 

trans-

0 CONDIȚIE NECESARĂ PENTRU SPORIREA COMPETITIVITĂȚII
Orice competiție internaționa

lă în special trebuie sâ consti
tuie. în afara întrecerii norma
le pentru victorie, pentru un 
loc cît mai bun în ierarhie, și 
un schimb de experiență. Sau. 
altfel spus, un prilej de a în
văța. de a observa, de a des
cifra ce e nou în sportul res
pectiv la partenerii de întrece
re. Lucrurile sînt cu atît mai 
valabile cu cît adversarii se nu
mără printre cei puternici, re- 
cunoscuți ca pretendenți obiș- 
nuiți la primele locuri în mari 
competiții internaționale. O ast
fel de ocazie a constituit-o re
cent desfășurata „Cupă Dinamo 
Brașov" la biatlon.

Antrenorii noștri îndeosebi 
au putut vedea (chiar dacă la 
Predeal a fost prezentă doar o 
reprezentativă secundă a R.D.

Miercuri șl joi, la Predeal

„CUPA CARP AȚI" 
LA SCHI FOND (f)

Miercuri, pe traseele din Va
lea Rîșnoavei din apropierea 
Predealului, se va da startul 
într-o nouă ediție a „Cupei 
Carpați" la schi fond feminin. 
La întrecere și-au anunțat 
prezența sportive din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia. Schioa- 
rele noastre s-au pregătit cu 
atenție și așteaptă cu încrede
re disputa.

Miercuri va avea loc cursa 
individuală pe 10 km. jar joi 
proba de ștafetă 4X5 km

Se confruntă Luminița Măringut 
— Voința (cu mingea) și 
Gabriela Kiss — „U“, cele mai 
bune jucătoare in dublul meci 
derby Voința București — Uni
versitatea Cluj-Napoca.

Foto: Aurel D. NEAGU 

faclie șl V. Constantinescu (am
bii din Cluj-Napoca). (Șt. VIDA, 
coresp.).

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI — 
COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ 
2—0 : 70—69 (35—37) și 93—89
(41—47). Ambele Intilnlri au fost 
viu disputate, cu rezultate decise 
în finalurile lor. Coșgetere : Bre- 
zolanu 24+15, Grigoraș 17+20 (a 
fructificat 9 aruncări de 3 punc
te !), Chivulescu 0+25 de la plo- 
leștence, respectiv Sandor 12+20, 
Prăzaru-Mate 23+17, Fărcaș 5+21. 
Arbitri : I. Breza și V. Cojocaru 
(ambii din București). (O. BAL- 
TEANU, coresp.).

TURNEUL DE LA BA’.A MARE

Patru echipe masculine din 
Bala Mare au luat parte la un 
interesant turneu, cîștigat de for
mația Știința. Au mai participat: 
Explorări, întreprinderea de Ma
șini Unelte, Accesorii și Scule, 
Informatica. Rezultatele Învingă
toarei : 62—43 cu Informatica, 
83—44 cu T.M.U.A.S.. 68—41 cu Ex
plorări. (Andrei CRIȘAN, co
resp.).

Rubrică realizată de 
Dumitru STÂNCULESCU

PENTRU TOATE VlRSTELE
La cerere, se asigură echipamentul sportiv necesar : schi

uri și clăpari.
La terminarea cursului se organizează lin concurs și o 

festivitate de premiere Cu această ocazie, se acorda „absol
venților" diplome și insigne.

Școala I.T.H.R. București dispune de un centru de în
chiriere cu 150 echipamente sportive, schiuri și clăpari de 
cea mai bună calitate și de o garderobă specială.

Asociațiile și cluburile sportive, întreprinderile și insti
tuțiile școlile precum și toți doritorii de a deprinde sau 
a se perfecționa în acest sport se pot adresa, pentru infor
mații de specialitate și înscrieri, ia agenția de turism din Bd. 
Republici; nr 68 (telefon 14 08 00). zilnic între orele 8—10

Germane, așa cum pot fi con
siderați biatloniștii de la Dyna
mo Zinwald) ce înseamnă tre
ceri eficiente prin poligon. O 
dată mai mult s-a evidențiat 
faptul că dacă printr-o muncă 
îndîrjită. prin eforturi susținute 
la antrenamente toată lumea 
poate alerga la un nivel supe
rior. în biatlonul actual dife
rența o realizează precizia tra
gerilor la țintă. Aici se cîștigă 
(sau se... pierd !) zeci de se
cunde de către un trăgător, 
minute întregi de către o echi
pă (și probele individuale și 
cele de ștafetă sînt olimpice). 
Traduși în limbajul clasamen
telor. acești timpi înseamnă 
pînă la 15 locuri în ierarhiile 
individuale și pînă la 5 poziții 
in cele pe echipe ! Legea auto
matismului guvernează astăzi 
evoluțiile din poligon, de la 
așezarea în poziție, la execuți
ile focurilor (am menționat în 
cronica întrecerilor rapiditatea 
sportivilor din R.D. Germană, 
asemănătoare celei de la pistol 
Iul viteză) si la repunerea ar
mei în poziția specifică alergă
rii. Faptul îmbucurător a fost 
că unii dintre specialiștii noș
tri. aflați de față, au fost de 
acord că viteza din poligon a 
oaspeților a fost pusă pe sea
ma muncii din antrenamente si

In obiectiv, rugbyul juvenil 

DISPUTĂ ECHILIBRATĂ IN TOATE SERIILE, 
UN ARGUMENT CARE VALIDEAZĂ CAMPIONATUL

„Rugbyul a fost și rămine un 
spectacol sportiv agreabil, mai 
ales Ia nivelul juniorilor; in 
primul rînd, pentru că sporti
vii, foarte tineri fiind, sînt dis
puși să se exprime cu toată dă
ruirea- lipen-vu unui rost Inter
național, de la Grivița Roșie, 
de o ținută sportivă remarca
bilă, ing. Vasile Mladin.

Spiritul de dăruire a caracte
rizat și întrecerile din turul 
Campionatului Republican de 
juniori 1987/88. Am revăzut, 
astfel, în seria I, nu mai pu
țin de 4 echipe angajate direct 
în disputa pentru întîietate. pe 
Locomotiva I București (antre
nor. prof. N. Manoiache), li
deră cu 25 de puncte, urmată 
îndeaproape de C.S.Ș. 2/1 Con
stanța (prof. D. Bucur) cu 23 
p„ la fel ca și C.S.Ș. 2 Bucu
rești (prof. Mariana Lucescu) și 
C.S.Ș. 2/II Constanta (prof. P. 
Ianusevici). Patru echipe care 
au asigurat o valoare ridicată 
seriei. în urma lor. Locomoti
va II București (21 p.), Gloria 
București (17 p.). Farul Con
stanța (15 p.), R.C. Grivița Ro
șie (13 p.) și Liceul industrial 
Brăila (12 p.). Neconcludentă, 
deci, pentru prima parte a 
competiției, evoluția Farului și 
a Grlvițel Roșii...

în schimb. în seria a Il-a, o 
echipă s-a impus cu mult mai 
multă autoritate decît exprimă 
numărul de puncte acumulate: 
24. Și anume. C.S.Ș. Steaua 
(antrenor. Al. Achim). A fost 
formația-etalon a seriei. Sobră, 
puternică, disciplinată. Antre
norul a imprimat jucătorilor 
propriile calități, care l-au con-

a Stelei. A- 
Steaua se 

seriei, M.G. 
înaintea 

sacrat, ani la rînd, ca titular 
' în „echipa mare" " Stelei. A- 

lături de C.S.Ș.
află revelația
București, cu 22 p., 
altor formații cu pretenții la... 
podium: Dunărea Giurgiu (18 
p.), C.S.Ș. Triumf — Rapid 
București si Petrochimistul Pi
tești cu cite 16 p. C.S.U. Con
strucții București a totalizat 
numai 15 p., C.S.Ș. Brașov 12 
p., iar Unirea Săcele și Dina
mo București cîte 10 p. Am fi 
dorit mai mult, în special de 
la tinerii rugbyști care repre
zintă C.S.Ș. Triumf — Rapid și

abia apoi pe a armelor cu tra
gere semiautomată din dotarea 
lor. Ceea ce e un prim pas — 
corect — pentru depistarea că
ilor de urmat.

De altfel, o nouă dovadă a 
acestui adevăr a fost oferită 
tot la „Cupa Dinamo", nu de 
oaspeți, ci de concurenții de la 
Rîșnov. atît cei trecuți deja la 
Dinamo Brașov, cît si cei din 
propria echipă a Clubului Spor
tiv Școlar. Tragerile lor, evident 
mai bune decît ale multora din
tre partenerii de întrecere, pot 
fi puse si Pe seama numeroase
lor antrenamente de biatlon cu 
arme cu aer comprimat, intro
duse de aproximativ doi ani in 
programul pregătirilor de vară 
și toamnă ale tinerilor biatloniști 
rîșnoveni. Or, aceste antrena
mente nu înseamnă altceva \ de
cît pași în avans față de alt! 
colegi de la alte cluburi pe 
drumul automatizării tragerilor 
din poligon si deci ale scurtării 
timpului petrecut pe linia de 
tragere.

Iată. deci, o temă de medi
tație pentru specialiștii noștri, 
fiind la îndemîna lor să afle 
noi soluții în rezolvarea unui 
capitol aflat de multi ani în 
urma cerințelor internaționale : 
tragerile.

Radu TIMOFTE

C.S.U. Construcții — Sportul 
Studențesc, cluburi în cane 
sportul cu balonul oval este 
încurajat și sprijinit în mzv4 
deosebit. Din .ji,^'în - r€PHca 
net îmbunătățit, „PoIr’-âîtffWa 
Iași (antrenor, prof. C. Veri- 
veș) a reușit să încheie prima 
parte a întrecerii pe locul I 
seria a IlI-a, cu 26 p.. cu un. 
avans de 3 puncte față de 
C.S.Ș. Suceava, în timp ce Con- 
lactoare Buzău a totalizat 21 p. 
Cu același punctaj (20) au în
cheiat turul C.F. Iași și C.S.Ș. 
Focșani, iar C.S.Ș. I Birlad are 
un bilanț de 18 p. Cu trei mai 
mult decît C.S.Ș. II Birlad.» 
Cea de a doua echipă a lui 
„Poli“-Unirea Iași a totali
zat 13 p.. „plutonul" seriei în- 
cheiindu-1 Electrocontact Boto
șani cu 10 p. Reține atenția 
(nemulțumind, firește 1) poziția 
nesatisfăcătoare a primei echi
pe bîrlădene, știute fiind con
dițiile de care beneficiază rug
byul în acest vechi centru spor
tiv moldovean. Există promi
siuni pentru retur, într-o re
venire spectaculoasă. Nădăj
duim că această promisiune nu 
va rămine în stadiul vorbelor...

„Duelul" Locomotiva Cluj- 
Napoca — Locomotiva Oradea 
rămîne deschis în seria a 
IV-a. cu toate că elevii prof. 
Octavian Chihaia beneficiază 
de un avans de 3 puncte (33 
față de 30) față de cei ai co
legului din orașul de pe Cri®, 
Ștefan Sferczak. Ambele echi
pe impresionează prin gabarit, 
dar și prin muncă angajant? 
și — pornind de aici — bin. 
însușite elemente tehnice. Vin 
din urmă alte treî echipe: Șoi
mii Sibiu (prof. Emil Sîrbu), 
C.S.Ș. 2 Baia Mare (prof. Cor- 
neliu Negruț) și C.S.Ș. Gloria 
Arad (prof. C. Corneliu Mitan), 
toate cu cîte 27 de puncte. Ce- 
lelalte 7 formații ale seriei 
s-au clasat după cum urmea
ză : C.S.Ș. Petroșani (22 p.).
Locomotiva II Cluj-Napoca (21 
p.). Știința CEMIN Baia Mare 
(19 p.). Transportul Tg. Mureș 
(17 p.). Metalurgistul -Cugir (14 
p.) Univ. Timișoara (13 p.) și 
Carpați Mîrșa (9 p.). Un minus 
pentru bălmăreni șl timișoreni, 
pe care „seniorii" lor, activînd 
în Divizia A, ar dori să-i vadă 
ceva mai sus, „chiar și într-o 
dispută pentru întîîctatea în 
serie!" — cum se exprima prof. 
Ovidiu Todor, secretar al 
C J E.F.S. Maramureș, fost ju
cător de rugby la Știința Pe
troșani. Considerăm că n-ar 
fi o cerință exagerată.

Tiberiu STfMA

MECIURI DE VOLEI
Astăzi și mîine, în Sala Fio- 

reasca din Capitală. începind 
de la ora 15, vor avea . loc doua 
partide amicale de volei între 
echipele masculine Steaua Bucu
rești și Ț.S.K.A. Sofia.



Divizionarele A pregătesc noul sezon

ClKD ANTRENORUL-JUCĂTOR IȘI IMPULSIONEAZĂ COECHIPIERII
tarea timpului de contact cu 
balonul, în așa fel îneît de la 
două atingeri (preluare, pasă) 
să se ajungă la una singură, 
la execuția directă. Este desi
gur mai greu acest joc-non 
stop, dar absolut necesar, în
trucît în condițiile de marcaj 
strict și de presing poți dejuca 
mai ușor planul tactic al par
tenerelor de întrecere". 0 A- 
vînd la dispoziție un teren bun, 
nesperat de bun pentru... mij
locul lui ianuarie, hunedorenii. 
recunoscuți pentru remarcabila 
lor tehnicitate, se descurcă și 
în repriza în care se trece 
la „jocul direct". Doar Gabor 
răsuflă greu spre finalul dispu
tei, acuzînd perioada lungă, a-

• ••

• Zi de muncă intensă în 
„programul de iarnă" al echi
pei Corvinul Hunedoara. In- 
versînd puțin lucrurile, condu
cerea tehnică 
hunedoreni a fixat pentru a- 
ceastă matinală un joc la 
două i, în „familie". Pe 
terenul echipei locale stau 
față în față, gata să înceapă 
partida, „albaștrii" și „albii" 
(numiți astfel întrucît peste 
bluza de trening și-au trecut 
un maiou de această culoare), 
alcătuite fiecare din 
cători : de o • parte 
Bardac, 
Petcu,

a fotbaliștilor

Mărginean, 
Klein, Suciu, 

portar venit de la 
ceava), Gabor si

cite 10 ju-
— Ioniță. 
Dubinciuc, 
Trică (un

C.S.M. Su- 
Văctuș ; de

Constantin Ardeleanu ,,ÎN RETUR,

CORVINUL VA TRECE LA PLUS../1
— După o toamnă întreagă petrecută de dv. la Hune

doara. sîntem tentati să vă întrebăm. Constantin Andelea- 
nu. cum este la Corvinul 7 Ca ambiantă, ca atmosferă de 
lucru...

— Dintotdeauna 
juniori 
destui 
șa...

— A

m-om simțit bine printre foștii mei 
de la loturile reprezentative. Si la Corvinul sint 

dintre aceștia: Ioniță. Mărginean. Petcu, Klein. Nic-

mers chiar totul bine din capul locului 7
— Am avut nevoie de o scurtă perioadă de reașezare a 

echipei pe făgașul obișnuit al școlii hunedorene de fotbal, 
cu aplicații spre focul spectaculos, eficace...

— Pentru meciurile disputate afară, lucrurile nu prea s-au 
reașezat...

— Am căutat să remediez cite ceva si în această direcție, 
4> Corvinul reușind o serie de focuri bune si in deplasare, 

încheiată cu obținerea a 3 puncte, dintr-o remiză si o vic
torie, la Cluj-Napoca. prima realizată de echipa noastră 
după trei ani !

— Reușita pe ce s-a bazat ?
— Mai intii. am gindit pentru mine, apoi am convenit ci 

o echipă care pasează bine acasă poate să o facă si in du
minica următoare, in deplasare. Fiind vorba, după 
mi-am dat seama, de o carență de ordin 
decit să le măresc jucătorilor încrederea 
ne-a fost prea ușor în condițiile în care 
iar Gabor se accidentase...

— Privind ..adevărul" cu clasamentul 
spune să echipa pe care o pregătiți reia 
zero. Ce sperați în retur ?

— Cred că in partea a doua a campionatului Corvinul va 
trece la plus. Asta, privind lucrurile intr-o perspectivă mai 
apropiată. Mai încolo, pentru ediția următoare, intenționăm 
— de ce nu ? — să urcăm undeva între primele patru. Acolo 
unde, de altfel.

— Speranțele 
Gabor ?

— Reintrarea 
evident pentru___ _______ _____ ...______ ____ ________
nul" din el puțind să pună in valoare și alte piese impor
tante in structura echipei. Nici nu stlti cit de mult ne-a 
lipsit Gabor...

accidentat, coechipierii acestuia 
se angajează din plin la efort, 
de la un capăt la celălalt al 
jocului, dovedind prospețime, 
vitalitate. Explicația unei ase
menea pofte de lucru aveam 
s-o aflăm, în bună măsură, a- 
sistînd a doua zi. dimineața, la 
antrenamentul efectuat de fot
baliștii Corvinului în sala de 
gimnastică, acolo unde, pe a- 
parate, se lucrează individua
lizat pentru creșterea forței 
generale ; fără a fi neglijate 
„lanțurile musculare" (picioa
re, abdomen, spate ș.a.), anga
jate în practicarea fotbalului. 
0 Gălan, fostul fundaș al Cor
vinului, acum component al 
conducerii tehnice, suprave
ghează la „spaliere" (unde, prin 
ridicarea de 14 ori a picioare
lor deasupra capului, Bardac 
devine recordman pe „aparat"), 
iar Mișa Klein, antrenorul,-se- 
cund, îl are în grijă pe... ju
cătorul Klein, care lucrează de 
zor la haltere. „Cea mai bună 
metodă de a-l convinge pe ti
nerii fotbaliști de necesitatea 
pregătirii nespecifîce, ne spu
ne, la sfîrșitul lecției, mijlo
cașul Corvinului și al echipei 
naționale, este— exemplul per
sonal. Tn felul acesta, cîștigă 
in forță atît mai tinerii mei 
coechipieri, cit mai ales— eu, 
care, anul acesta, împlinesc 29 
de ani. O virstă care obligă la 
o pregătire 
najamente.
ge, doar In 
să mai joci
Și eu unul, 
tot sufletul".

metodică, fără me- 
Aceasta, se înțele- 
cazul In care vrei 
$i peste 30 de ani. 

mi-o doresc din

Gheorghe NICOLAESCU

Ieri, la sediul F. R. Fotbal, a avut loc

TRAGEREA LA SORȚI

A „16“-imilor CUPEI ROMÂNIEI
• Partidele sint programate la 28 februarie • Două meciuri intre 
formații^de Divizia A : Rapid A.S.A. Tg. Mureș și Petrolul - 

. ’ ’ ‘ ~................ ~ , ■ Steauo se vo disputaOțelul Galați • Jocul Voința București - 
la 24 februarie

Ieri, la sediul F.R. 
participante, a avut 
României, competiție 
programul jocurilor :

Fotbal. în prezența 
loc tragerea la sorti 
care se desfășoară sub egida Daciadei Iată

delegaților echipelor 
a .,16"-imilor Cupei

Corvinul a mai fost. 
de

lui 
faza

cite 
psihic, n-am făcut 
în forțele lor- Nu 
plecase și Mateuț.

fn fată, se poate 
întrecerea de la...

mai bine le legați si de revenirea lui

in echipă îi va aduce acesteia un plus 
de atac chiar si în deplasare, „tacticia-

cealaltă — Groza (un alt por
tar sosit la Corvinul de la 
Metalurgistul Cugir), Bejenaru, 
Stroia, Prigore, Burlan, Gîrleș- 
teanu (transferat de la Mure
șul Deva), Nicșa. Ciocoi (al pa
trulea portar în lotul Corvinu- 
lui, recrutat de la Cristalul 
Dorohoi), Hanganu și Meszaros. 
• Mai înainte de a fluiera în
ceputul disputei, antrenorul- 
arbitru Constantin Ardeleanu ne 
pune în temă cu... tema celor 
două reprize a 35 de minute: 
„Urmărim creșterea cursivității 
și rapidității tocului prin limi-

proximativ 7 luni, de stat pe 
tușă din cauza operației sufe
rite la. tendonul lui Achile. • 
„Referitor la Gabor, ne spune 
dr. Petru Vinolea, lucrurile e- 
voluează normai. Prin exerciții 
adecvate, el și-a redobindit e- 
lasticitatea tendonului, dar pen
tru a-și recăpăta și locul în e- 
cliipă mai trebuie să dea Jos 
plusul de kilograme. După mo
dul In care Gabor răspunde la 
solicitări s-ar putea ca mult 
așteptata lui reintrare să co
incidă cu startul .de primăva
ră". • Excepttndu-1 pe fostul...

ANUL
TURISTIC

1988

Politehnice Timișoara 
„li" Cluj-Nopoco 
Unrversitatea Craiova 
Sportul Studențesc 
F.C.M. Brațov 
Continui Hunedoara 
Steauo
S.C. Bacău 
Victorio București 
Dinamo București 
Flacăra Morent 
AA.A. Tg. Mureș 
F.C Argeș
Oțelul Galați 
F.C. OH
C.S.M, Suceava

F.G Maramureș 
Olimpia I.U.M. Sotu Mare 
Oțelul Dr. Petru Groza (Div. C) 
Carpați Agnita (camp, județean) 
C.S.M. Reșița 
Unirea Urziceni (Div. C) 
Voința București (camp, municipal) 
Gloria Pandurii Tg. Jiu 
Gloria Bistrița 
Montana Sinaia (Div. C) 
C.F.R. Pașcani 
Rapid București 
Granitul Babadag (camp, jud.) 
Petrolul Ploiești

' Partizanul Bacău (Div. C) 
Progresul Brăila

Cu excepția meciului Voința Bucu-ești — Steaua, care se va 
disputa la 24 februarie (la 2 martie jucîndu-se partida tur 
Steaua — Glasgow Rangers] toate celelalte jocuri sînt programate 
duminică 28 februarie, de la ora 13. pe terenurile primelor formații. 
Conform regulamentului. în caz de egalitate după 90 de minute 
de joc partidele se vor prelungi eu cile două reprize a cite 15 
minute fiecare. Dacă egalitatea va persista, pentru departajare 
se vor executa lovituri de la 11 metri.

Priviri spre eșalonul secund

CHIMIA RM. VILCEA NU RENUNȚA
Fosta divizionară A Chimia 

Rm. Vîlcea si-a reluat mult mai 
devreme pregătirile, fată de 
data stabilită de forul de spe
cialitate. Adică, la 7 ianuarie 
s-a procedat la primul apel al 
jucătorilor din Zăvoi, antrenorii 
Vasile Grosu si Lucian Catar- 
giu notînd o prezentă de sută 
la sută a lotului: Pavel, Pre
da si Fier — portari. Teleșpan, 
Ancuța Lazăr. Tudosa. N. Ma
rin. Vergu. Gaiță. Tudorache. 
Carabageac. Treschîn, Manga
lagiu. Giurcă. Coca si Cristea 
— jucători de cîmp (acestora li 
se adaugă cîțfva noi veniți des
pre care vom vorbi ceva mai 
jos). „A fost lucrul cel mai 
plăcut din acfivifatea echipei, 
ne spune președintele clubului. 
Gheorghe Udrea. punctualitatea 
Jucătorilor, eare in trecutele 
starturi ale nregătirîlor era de
ficitară lăsînd acum să se în
țeleagă că echipa noastră 
a depus încă 
am si plecat 
drum, fiindcă 
ne încăm ne 
sele de promovare...".

Dună vizita medicală si an
trenamentele de acomodare la

nu 
armele. De aceea 
mai devreme Ia 
sîntem deciși să 
mai denarte san-

EXCURSIE LA GEOAGIU-BAI

Șl VIDIN (R. P. Bulgaria)

LA PROMOVARE

I
IJ
*
*

*
*

* 
L.

I.T.H.R BUCUREȘTI a 
pus spre valorificare bi- . 
tetele la odihnă-trata- 
ment pentru semestrul 
I 1988. in toate stațiu
nile din tară cu excep
ția stațiunilor Hercula- 
ne, Sovata și Felix. 
Pentru aceste trei sta
țiuni se găsesc bilete 
numa' pentru trimestrul
I 1988

înscrieri și informații 
Ia toate agențiile de tu
rism ale întreprinderii 
de Turism. Hoteluri și 
Restaurante București.

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM HOTELURI SI RES
TAURANTE BUCUREȘTI organizează o interesantă excursie 
la Geoagiu-Băi si Vidin. Iată programul acestei excursii:

Ziua I: Plecare din București oe traseul București — 
Pitești — Rîmnicu Vîlcea 
stațiunea Geoagiu 
Geoagiu-Băi.

Ziua a n-a si a 
și Piscină): tn 
cîntă orchestra .Selena".

Ziua
getuza
Turnu

Ziua _ _
Calafat La Vidin: deplasare la hotel cu autocarul 
cină si cazare la hotel si restaurant de categoria I tn 
Vidin.

Ziua a Vl-a : Mic dejun st dejun: trecerea eu bacul de 
la Vidin la Calafat: deplasare de la Calafat la Craiova: 
cină st cazare Ia hotel de categoria I tn Craiova.

Ziua a VII-a: Mic dejun, apoi deplasare de la Craiova 
la Tg. Jiu (dejun și vizitarea obiectivelor de arhitectură și 
istorie) : deplasare la Horezu (vizitare) întoarcerea în 
Capitală, cu sosire In jurul orei 20,

Prețul excursiei : tei 2082.
Date de plecare : 31 martie. 7, 14 și 21 aprilie.

___ Sibiu (dejun) — Orăștie — 
Băi: cazare la hotelul .Diana" din

IH-a: Program liber (hotelul ..Diana" are 
fiecare seară la restaurantul ..Diana"

a IV-a: Deplasare la Densus (vizitare) — I 
(vizitare) — Herculane (deiun) — Orșova — 
Severin — Calafat (cină și cazare).
• V-a: Trecerea eu bacul, peste Dunăre

Sarmlse-
■ Drobeta

de la 
dejun.

efort, „caravana vRceană1 și-a 
continuat acumulările cantitati
ve într-un loc tradițional, din 
zonă: la Călimănesti. Aici, 
„alb-albastrii" au dat totul 
pentru ..încărcarea bateriilor". 
Chiar si noii veniți s-au ală
turat acestui efort general, ei 
știind bine că un Ioc în echipă 
trebuie cîstigat orin muncă. 
Asta este deviza exigentului 
antrenor V. Grosu. Să-i amin
tim pe acești viitori purtători ai 
tricoului vîlcean: Vîrtopeanu — 
portar produsul centrului Chi
miei. revenit de ia Tr. Măgu
rele: Dincă — înaintaș, retrans- 
ferat de la Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc, unde a fost îm
prumutat : Iordache — înaintaș, 
de la Prefabricate București (e- 
chlpă din categoria ..Onoare"): 
Catrinoin — înaintaș, revenit de 
la Viitorul Drăgăsanî.

în prezent. Chimia, reîntoar
să acasă, parcurge perioada aJ 
cumulărilor calitative prin a-n- 
trenam?nte specifice, ele ur- 
mînd să alterneze cu jocuri de 
verificare. Primul test este 
programat Ia 28 ianuarie, ne 
stadionul din Zăvoi în compa
nia Lotului de tineret care 
urmează să niece într-un tur
neu de pregătire în Grecia. Pe 
agenda antrenorilor mai figu
rează locuri duble (acasă si în 
denlasare) cu divizionara A 
Corvinul Hunedoara si cu E- 
lectronntere Craiova.

Cum se vede tînăra echină

vîlceană. fiindcă a întinerit cu 
adevărat (noii sosiți nu depă
șesc 23 de ani), se pregătește 
eu multă tragere de inimă cu 
gîndu! la primele jocuri din 
retur: cu Slatina (a) Droheta 
Tr. Severin (d) Tractorul Bra
șov fd) st Jiul Petroșani (a). 
Aceste orime patru etape re
prezintă .proba de foc" a echi
pei. după opinia mărturisită a 
conducerii clubului vîlcean. de 
ele legindu-se marile speranțe 
ale echipei lui Carabageac.

Sigur că Chimia are si pro
bleme de rezolvat nînă la în
ceperea returului: legate de for
tificarea jocului ei (exprima
rea fără greșeli în faza de a- 
părsre si sporirea randamentu
lui ofensiv) mai exact spus dez
voltarea a ceea ce cîstieat 
In tur. „Fiindcă, punînd mart 
probleme adversarului la el a- 
casă. completa antrenorul Va
sile Grosu. poți să aduci si 
punctele necesare la... adevăr". 
Din păcate, tnsă. Ia Chimia au 
anSrnt si nedorfte acte de in
disciplină : Pavel $1 Treschîn, 

după sase zile de la startul 
Pregătirilor au părăsit echipa. 
Treschîn s-a întors însă dună 
un ♦imn dar nortarul nici
pînă acum n-a dat vreun 
semn de viată. Conducerea clu
bului este decisă să sancționeze 
aspru astfel de abateri de la 
conduita sportivă.

Steiîon TRANDAFIRESCU

ADMINISTRAȚIA Dt STAI LOTO PRONOSPORT INTOR*TEAZA
• CtȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 20 IA- 
NUARIE 1988. Categoria 1: 1 
variantă 25% — autoturism 
„Dacia 1300“ (70.000 lei): cat. 
2: 2.75 a 20 381 led; cat 3: 22.50 
a 2.491 lei: cat. 4: 74.75 a 750 
lei: cat. 5 : 230.25 a 243 tel; cat. 
X: 336.00 a 200 lei: cat. Z: 
3.999 00 a 100 lei. Report la ca
tegoria 1: 43.930 lei. Partici
pantul CIORAN ÎANCU din 
București a cîstigat an auto- 

“ ..............‘ (70.000 lei).. turism ..Dacia 1300“
•a Astăzi marți, 

este ULTIMA ZI tn 
pot îue» numerele 
tragerea obișnui*? 
PREȘ a acest»! săptămlnl.

t< Ianuarie, 
oare se mat 
favorite la 
PRONOEX-

trai al Administrației de Stat 
Loto-Pronospo-> s-au prezentat 
zeri șl zeo1 de partlclpanți. pen
tru a-șl ridica personal televi
zoarele colo: ctșKgate la Lozul 
Anului Nou a alte emisiuni 
SDeciale Hmitate Iată numai el- 
teva nume favor zate nu numai 
de șansă el șl de perseverența 
de ear• au da» dovadă 1 Pristițu 
Aurelian (Craiova), Bakk Tozsef 
(Odorhelul Senuleso, iud. Har
ghita) S'efan iulian (Rîmnicu 
Sărat) Mandach’ Sandu {Giur
giu). Telșanu An-'•■ei și Cosolanu 
Marin (București). ~ 
loan {Bezna. Sibiu). Moise Mîtu 
{Budeștl. Călărași) 
(Ploîeil), Csudor Gavrîl

Cucerza,.
:avu Marin 

................. ........... ....... 1 (Bra
șov). atăturt de mult! alții.

• lucind ’■ LOZ tn PLIC, 
pa-tlclosnt'l M nn* «sigura im
portante elștieur* tn bani șl au
toturisme. Emisiunile soedale 
Hmitate lansate în ultimul timp 
a atribuit ne lîngă cîstleurlle 
ob’șnulte televizoare color, ca 
Un element d« noutate deosebit 
de Interesant șl atractiv. Numai 
In ultimele zile la sediul cen-

0 Acțiunea „de vîrf" a aces
tei săntfimtnl este TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA pronoex- 
PRES programată pentru dumi
nică. M Ianuarie. Vom reveni eu 
amănnpfe t

SportuliFagjiT-o



Un rcm«irc«&il snctcs al sportului nostru

ATLETELE ROMANE - CAMPIOANE 
MONDIALE UNIVERSITARE LA CROS
Doina '1 clinic din nou
BOLOGNA. 25 (prin telefon). 

In organizarea centrului uni
versitar sportiv italian, s-a des
fășurat duminică, la Bologna, 
în Italia, cea de a 6-a ediție a 
Campionatelor Mondiale Uni
versitare de cros, competiție la 
care au luat parte si alergă
toare din țara noastră. Sporti
vele studente din România au 
avut o comportare excelentă, 
cucerind medaliile de aur și 
argint în clasamentul individual 
și medalia de aur în întrecerea 
pe echipe. La competiție au 
luat parte peste 200 de concu
rent! din 21 de țări, de pe toa
te continentele

Această a 6-a ediție a Cam
pionatelor Mondiale Universi
tare de cros desfășurată sub 
auspiciile F.I.S.U.. a avut loc în 
anul care marchează împlinirea 
s oatru decenii de existentă a 
acestui important for al sportu- 
lu mondial universitar.

Cursa feminină, care a reunit 
la start alergătoare din 16 țări, 
s-a desfășurat pe un traseu 
care a măsurat 5470 metri, di
ficil înainte de toate prin lun
gimea lui. ca si prin varietatea 
profilului. Alergătoarele române 
au controlat 
au dominat-o 
loc s-a clasat

cronometrată în 18:42. Ea 
fost urmată de lulia Beșliu, în 
18:48. si de britanica Hellen Ti- 
ttenington. în 18:51... 6. Geor- 
geta State 19:08...
Oprița 19:57.

tn întrecerea pe 
urcat pe podium : 
9 p. 2. Spania 24 
Germania 36 n.

La încheierea 
Primo Nebiolo. 
F.I.S.U.. a avut 
laudă la adresa tinerelor aler
gătoare din România, a căror 
comportare a fost călduros a- 
plaudată de cei prezenți.

cursa, pe care 
clar. Pe primul 

Viorica Ghlcan.

învingătoare în Canada

23. Uinca

Puncte de interes în programul Olimpiadei de la Calgary

echipe au 
1. România 
p, 3. R. F.

tntrecerii, dr. 
președintele 

cuvinte de

MONTREAL, 25 (Agerpres).— 
In cadrul concursului interna
țional de atletism desfășurat tn 
orașul canadian Sherbrooke, 
con.înd pentru „Marele Premiu 
I.A.A.F.", sportiva română 
Doina Melinte a cîștigat proba 
de 1 000 m cu timpul de 2:38.45.

Cursa masculină de 60 m plat 
a revenit recordmanului mon
dial Ben Johnson (Canada), în
registrat cu timpul de 6,47. Alte 
rezultate din concursul mascu
lin : 1500 m : Charles Cheryot 
(Kenya) — 3:47,75 : înălțime : 
Hollis Conway (S.U.A.) — 2,30
m ț 60 mg: Mark McKoy (Ca
nada) — 7,62.

ACTUALITATEA ATLETICĂ INTERNAȚIONALĂ
TOKIO. 25 (Agerpres). Proba 

de maraton redus, disputată la 
Nara (Japonia), a revenit atletu
lui mexican Arturo Barrios, 
cronometrat pe distanța de 
21.500 km cu timpul de 1.02:03.

NEW YORK. 25 (Agerpres). 
In concursul atletic de sală de 
la Los Angeles, proba de 55 m 
garduri a fost clștigată de ame
ricanul Greg Poster tn 7,00. iar

tn cursa de 1 milă pe primul 
loc s-a clasat John Walker 
(Noua Zeelandă) cu timpul de 
3:59.99. Alte rezultate : înălțime: 
Doug Lundquist (Suedia) — 2,30 
m ; 3000 m : Doug Padilla
(S.U.A.) — 8:00,98 ; 880 yarzi : 
George Kersk (S.U.A.) 1:50,63. 
Proba feminină de 1 milă a re
venit sportivei canadiene Lynn
Wiliams — 4:36,78.

LA HOCHEI ECHIPELE FAVORITE SÎNT CUNOSCUTE
CARE DINTRE ELE VA URCA PE PODIUM?

Unui din punctele de mare 
atracție ale Jocurilor Olim
pice de iarnă a 
mine hocheiul 
Mulți pun priza 
bucură hocheiul 
asemănării cu fotbalul, jo
cul cu pucul și crosa dispu- 
tîndu-se tot la două 
tot pe goluri. Cert 
prin dinamismul său 
nînd 
sale 
narea în 
pucului, 
corpului, 
paradele 
Intr-o viteză mereu mal mare
— atrage un public numeros.

Iar dacă ținem seama că 
gazda Olimpiadei albe 1988 
este Canada, tara în care — 
se spune — băieților de 3 ani 
li se duc ta dar de ziua lor 
ghete cu patine, este de Pre
văzut ca turneul de hochei 
de la Calgary (13—28 februa
rie) să se joace cu... casa în
chisă. Cine sînt echipele par
ticipante ? Tn ordine. Suedia
— cîștigătoarea celei de a 52-a 
ediții a Campionatului Mon
dial. din 1987. de la Viena, 
grupa A, o adevărată surpri
ză, Uniunea Sovietică — 
multiplă campioană mon
dială și olimpică, Cehoslova
cia — șl, ea, nu demult, cam
pioană mondială, ~ 
Finlanda, K.
Statele Unite. Elveția 
trogradată. la Viena. în grupa 
B, Polonia — promovată tn 
„A". Norvegia, Austria și 
Franța — din grupa B, cîștî- 
gătoarea unui meci de barai 
eu Japonia (din grupa C).

fost și râ
pe gheață, 
de care se 
pe seama... 

fotbalul.

patinajul cu 
imprevizibile, 

mtnuirea 
suplețea 

șuturile la 
portarilor

porți, și 
este că 
— îmbi- 

figurilo 
îndemî- 

crosei șl 
ți forța 
poartă și 
—. totul

Canada, 
F Germania, 

re-

• La cea de-a 13-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de lamă de 
Ia Calgary Iugoslavia va fl re
prezentată de »" sportivi. la 
schi alpin 3ărlturi cu schiurlle, 
combi iată nordică șl blatlon 
Din ot fac part” printre alții, 
ounoscuțll schior! alolnt Rok Pe- 
trovlcl Bojan KrlzM sl Mateja 
Svet.
• Concurau internațional de

sărituri cu schiurlle desfășurat 
tn stațiunea Mvețlană Gstaad s-a 
tncneiat ou victoria schiorului 
cehoslovac Pave. Ploc — *13
puncte (sărite de 84 m șt 87 
m) urmat de M.ran Tepes (Iu
goslavia) - 214 7 ouncte șl de 
Jens Welssflog (R. D. Germană) 
— 213.3 punct» Liderul .Cupe! 
Mondiale” finlandezul Matt! 
Nykaenen s-a sPuat pe looul 8. 
ou 210,1 punct».
• în prima rl a Campionate

lor Europene mascultne de pa
tinaj viteză ce se desfășoară la 
Haga, sportivul suedez Thomas 
Gustafson s terminat învingător

In două probe :500 m — 39,42 și 
5 000 m — 7:12,13 m clasamen
tul general conduce Gustafson, 
eu 82,633 pun. •». secundat de 
olandezul Lec Visser — 33.487
puncte.
• Proba masca mă de coborlre 

desfășurată pe ptrtla de la Leu- 
kerbad (Elveția), tn cadru! „Cu
ce! Mond! ile” a revenit schio
rului Italian Michael Mair cu 
timpul de 2:19,08 pe locurile ur
mătoare s-au situa coechipieri! 
săi Giorgio Plautanlda — 2:19,42, 
Werner Perat toner — 2:19.69 șt 
elvețianul Bernb’id Fahner — 
2:19,75
• Proba masculină de ștafetă 

4 N 7,3 km din cadrul concur- 
sulc> de blatlon de la Antersel- 
va (Italia), conttnd pentru Cupa 
Mondială” a revenit echipei 
R.D. Germane tnreglstrată cu 
timpul de 1.26:t2 4. Pe locurile 
următoare s-au situat selecțio
nata secundă a R. D. Germane
— 1.26:42,2 șl formația Norvegiei
— 1 27:27,1.

I» La Lenino-âd, In concursul 
d selecți al patinatorilor de 
viteză (sprinteri) sovietici pen
tru apropiatele Jocuri Olim. 

pice de Iarnă. Igor Jelezovski a 
ctștlgat proba de 500 m. cu tim- 
pu' de 
Guliaev 
klcev - 
feminină, victoria a revenit Ele
nei Rina — 41,23.
• în turneul internațional de ho

chei pe gheață de Ia Budapesta, 
selecționata Ungariei • întrecut 
CU SCOl ui d: 8—« (3—1. 1—4. 4—0) 
echipa BulgarieL

37.22, urmat de Nikolai 
- 37,48 șl Serghel Fo- 
37,31 t- proba similară

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCLtr. La Praga In 

meci oentru turneul final femi
nin al -Cupei Campionilor Euro
peni” echipa locală Sparta a în
trecut cu scorul de 76—70 (43—42) 
formația sovietică Dl na mo Novo
sibirsk. Principala realizatoare a 
echipe! învingătoare o fost Helena 
Valova, care a tnserls 28 de punc
te. • în cadrul campionatului 
masculin al Amerlcl! Centrale 
Nicaragua a învins tn scorul de 
90—80 Hondurasul Iar Costa Rlea 
a dispus ou 85—84 de Salvador.

CĂLĂRIE ■» Luna viitoare se 
va desfășura în Argentina pri
mul raliu ecvestru călăreții ur- 
mtnd să străbată d'stanța de 200 
kilometri, pleetnd din localitatea 
Carlos de Bsrllocbe pentru B 
ajunge tn orașul San Martin de 
la coaiele A tizilor.

HANDBAL M Comoetiția Inter
națională masculină de la Dle- 
kirch (Luxemburg) a fost ctștlga- 
tă de selecționata secundă a R. F. 
Germania, care a întrecu*, tn me
ciul decisiv cu scorul de 12—10 
(8—5> fo»mstt” îta’ el.

SĂRITURI «t Proba feminină 
de platformă din cad- I concursu
lui Interns"1- *aT de sărituri tn 
aoă de la Canberra s-a încheiat . 
eu succesul ancrtlvel chlpeze Wu 
Haotao car» a totalizat 1*0.37 
puncte. Pe locul secund s-s clasa* 

compatrioata sa Chen Kladona — 
347 73 nitaC» *re' ’

fost ocupat de americanca Ellen 
Clark — 343,50 puncte.

SCRIMĂ • Sportivul sovietic 
Gheorgh! Pogosov a terminat în
vingător tn concursul de sabie de 
la Moscova dispunlnd tn finală, 
eu 10—8 de bulgarul Nikolai Ma- 
rlnceski.

ȘAH • In turneul de la Pola. 
după 5 runde conduce maestrul 
Abramovicl. cu 5 puncte, urmat 
de Goran — cu 4.5 puncte, tn 
runda a 5-a Abramovlc! a cîș- 
tigat la Paunovici. Iar Goran a 
remizat ei Korovski.

TENIS DE MASĂ • Proba de 
dublu mixt din cadrul turneului 
internațional de la Brighton (An
glia) a fost eîștigată 
chinez We* Gfnguuang 
care a dispus 
10—21 21—10. 
patriot!! lor 
Jlao Zhlmln. (_ 
nonez Niigata va găzdui între 15 
șl 22 mal. cea de-a 9-a ediție a 
CamnlonatulV Asiei. La competi
ție s!-au anunțat participarea 
sportivi și sportive din 30 de țări.

VOLEI • tn meci-retur conttnd 
pentru Cuoa Cupelor” 1a mascu
lin la Sofia echipa locală 
Ț.S.K.A. SeptemVrisfco Zname a 
întrecut cu scorul de 3—0 (15—5 
15—1 19—1) formația elvețiană 
Lelsen. ealifictndu-se oentru 
neul final ee va avea loc 
Franța tn. perioada 19—21 
hf’iarîf*

i tn
21—13
Hang
• Orașul

de cuplul 
Li Huifen 
finală cu 
de com- 

Jiaiiang. 
ja-

tur- 
in 

fe-

Așadar, echipe foarte pu
ternice, candidate la meda
lii — le-am socoti pe primele 
4 — și altele de valoare mij
locie sau mai mică. Formu
la desfășurării turneului o- 
limpic este „fiecare cu fie
care". Intre 13 și 22 februa
rie, după care va avea loc un 
turneu final (23—28 februarie) 
cu partide de clasament.

Orice pronostic privind 
campioana olimpică de 
Calgary este mai hazardat 
orieînd. pentru că ediția

pe 
la 
ca 

din

BREVIAR
• Cu prilejul tur

neului internațional 
de la Melbourne, s-a 
desfășurat o reuniu
ne a Federației In
ternaționale de Te
nis, în cadrul căreia 
au fost stabilite lis
tele cu jucătorii șl 
jucătoarele calificați 
direct pentru tur
neul olimpic din a- 
cest an. Tabloul 
masculin cuprinde 
64 de jucători. Intre 
care suedezul Ștefan 
Edberg (principalul 
favorit), compatrio
tul său Mats Wllan- 
der. vest-germanul 
Boris B -cker, ceho
slovacul Mlloslav 
Mecir și australia
nul Pat Cash, în 
timp ce în competi
ția feminină vor e- 
volua 48 de sporti
ve. cap de serie nu-

zității jocului, dar poate să 
ducă și la momente mai pu
țin spectaculoase, prin 
sirea unor mijloace 
din arsenalul 
profesionist.

Să încheiem cu 
jocurilor preliminare - 
februarie : Cehoslovacia 
R.F.G., Norvegia - U.R.S.S., 
Austria — S.U.A . 14 : Sue
dia — Franța. Polonia — Ca
nada, Elveția — Finlanda } 
15 : R.F.G. — Norvegia,
U.R.S.S. — Austria, S.U.A.

OLIMPIC
fiind de- 

Steffl Grai 
Germania), 

calificate, de

mărul 1 
semnată 
(R. F. 
Sînt 
asemenea, direct Ga
briela Sabatini (Ar
gentina), Helena Su- 
kova ^Cehoslovacia) 
șl Manuela Maleeva 
(Bulgaria) Pentru 

tocurile disponibile 
vor fi organizate, pe 
zone geografice, tur
nee de calificare. 
Europa dispunlnd de 
8 locuri la masculin 
șl 4 la feminin.

« Comitetul olim
pic al Marii Britanii 
organizează la Lon
dra o ceremonie la 
care vor participa 
200 de medaliați o- 
lim .ici din 
timpurile, 
prezentă șl 
campioană 
nls Kitty

toate
Va fl 

fosta 
de te- 
Godfree.

folo- 
nesportive 
hocheiului

programul
13

acum în vtrstă de 
91 de ani, ctștigă- 
toare a patru me
dalii la Olimpiadele 
din 1920 și 1924.
• Comitetul de 

organizare a Jocu
rilor olimpice de 
iarnă de la Cal
gary a anunțat că 
tn tlmpu' întrece
rilor „Olimpiadei 
albe" fumatul va 
fi interzis cu stric
tețe tn localurile 
destinate Olimpia
dei. precum și în 
tribunele stadionu
lui de gheață, unde 
vor avea loc me
ciurile de hochei. 
Pentru cei care vor 
dori totuși să fu
meze vor fi ame
najate locuri spe
ciale, 1a bazele 
sportive respective.

acest an are un element cil 
totul inedit: Comitetul In
ternațional Olimpic a apro
bat ca de acum înainte să 
participe și jucătorii profesio
niști. * ............................
bă 
blemei, 
formațiile 
mal ales 
și S.U.A. 
raporturi 
echipe europene 
rat asemenea 
letinele 
derației 
Hochei 
făcînd 
legări" 
cheiștl 
mai ales din Canada.
impact poate 
poate să și strice. Poate con
tribui la sporirea spectaculo-

Această decizie schim- 
fundamental datele pro-

infuzla „pro“ în
occidentale și 

In cele din Canada 
puțind duce la noi 
de forțe. Și unele 

și-au asigu- 
jucă-tori. bu- 

informative ale Fe- 
Internaționale de 

pe Gheață (F.I.H.G.) 
cunoscute deja „dez- 

șl „legitimări" de ho- 
profesioniști, proveniț! 

Acest 
să ajute, dar

— Cehoslovacia ; 16 :
— Polonia, Canada — 
ția, Finlanda — Franța
R. F.G. — Austria,
slovacia
S. U.A. ;
Elveția — Suedia, 
Finlanda : 19 
Austria, 
S.U.A. 
landa
Franța, Polonia
21 : U.R.S.S. - 
Austria
— Franța ; 22 : 1
Polonia, Suedia
Franța — Elveția.

Meciurile vor avea ca loo 
de desfășurare patinoarul în 
formă de stea „Saddledome" 
șl cele două patinoare din 
Parcul Universității Calgary.

Suedia 
Elve- 

: 171
Ceho- 

- Norvegia, U.R.S.S. — 
18 : Franța — Polonia,

Canada — 
Cehoslovacia — 

R.F.G. - U.R.S.S, 
Norvegia ; 20 : Fin- 
Suedia, Canada —•

— Elveția | 
Cehoslovacia, 

Norvegia, S.U.A. 
Finlanda —

— Canada,

Mirceo COSTEA

Fetbal meridiane
CIND VOR REINTRA ECHIPELE ENGLEZE IN CUPELE EUROPENE ?

MONTE CARLO (Agerpres). 
Comitetul Uniunii Europene de 
fotbal reuni* la Monte Carlo, a 
hotărît să amine pînă ta 3 'mal 
luarea unei decizii privind even
tuala reintegrare a echipelor 
engleze tn cupele europene de 
fotbal Secretarul general al 
U.E.F.A., Hans Bangerter, a de
clarat că ridicarea sancțiunii a- 
plicate cluburilor engleze cu 3 
an! ’ 
Io:

Heysel din Bruxelles) va depinde 
de comportarea suporterilor en
glezi la meciurile din campiona- 
tu' tării lor. Ia tntllnlrile Inter
naționale amicale, precum și la 
turneul final al „Cupei Europei”. 
Așa cum se cunoaște. echipa 
r.C. Liverpool -a trebui să facă 
tncă 3 ani de m spend are. din 
momentul tn care va fl ridicată 
sancțiunea celorlalte cluburi en
gleze

tn urmă (tn urma Incldente- 
dramatlce de pe stadionul

VIZITAREA STADIOANELOR DIN BRAZILIA
zonte. Recife Natal, Sao Luis 
Ctrltiba șl Porto Alegre. După 
cum se rile. alături de Brazilia 
la organizarea Cupei Mondiale 
din 1994 mal candidează S.U.A.. 
Maroc șl Chile.

ta anu* 1990 turneul final al 
Campionatului Mondial de fot
bal va avea loo tn Italia.
EVOLUA IN EUROPA
efectua un turnej de trei jocuri 
tn Europa. Pe vechiul continent 
fotbaliștii eolumblenl vor Juca 
tn compania echlpe’or Scoției 
(ta 17 mal, la Glasgow), Irlan
de! sau Danemarcei (19 mal) si 
Angliei (24 mal la Londra).

DE CUPA
• ta Cupa ligii engleze (sfer

turi de finală) 1 Oxford — Man
chester United 8—o» Sheffield 
Wednesday — Arsenal 0—L E- 
verton — Manchester City 2—0. 
ta semifinale t Everton — Arse
nal ș! Oxford — Lttton.

comisie specială a FederațieiO . . ___
Internaționale de fotbal se află 
In Brazilia pentru a inspecta 
înstalațli'e sportive din orașele 
propuse să găzduiască meciu
rile turneului final al 'ampiona- 

tulul Mondial din 1994. Comisia 
vr vizita 12 stadioane din Rio 
de Janeiro, Sao Paulo 
Salvador. Fortalezza

Brasilia 
Belo Hori-

ECHIPA COLUMBIEI VA
Selecționata Columbiei îșl va 

începe pregătirile tn vederea 
participări! la preliminariile vi
itorului Campionat Mondial în 
luna mal a acestu. an urmlnd 
să tntîlnească la 14 mai repre- 

•ntativa S.U.A., după care va
MECIURI

avut 
ale

Ma- 
pre- 
Cas-

• m Cupa Spaniei au 
!- c recent Jocurile retur 
sferturilor de finală : Real 
drld — Sabadell 2—> după 
lungiri F.C Barce'ona — _ 
‘ellon 2—9 Os-s-na — Castil'a 
3—1. Echipele Real Madrid, F.C. 
Barcelona șl Osasuna s-au ca
lificat tn semifinale

TURNEE, ȘTIRI
• In cadrul turneului Inter

național de 'a Los Angeles, e- 
chipa Dinamo Kl'v a Întrecut 
ou scocul de 3—0 (0—0) formația 
F. C. Kdln. într-un alt joc. 
Girond ns Bordea ix a dispus cu 
3—1 (0—1) da echipa mexicană 
Guadalajara.
• tn perioad” 26 Ianuarie — 

8 februarie In Peru se va dis
puta un turneu Internațional 
centru cop!' șl lUniori, la cara 
șl-au anunțat participarea 102 
echipe din mal multe țări sud- 
americane. întrecerile se vor 
desfășura pe cinci categorii da 
vtrstă.
• Campionatul feminin al A- 

îtel se va desfășura Intre 16 șl 
24 martie, tn Hong Kong. La 
turneu și-ap anu taț participa
rea echipele R. 
dlel, Fillplnelor 
lulul.
• în oadru!

național de la 
echipa orașului 
vlns cu 3—2 (0—1) 
orașulul-gazdă Iar echipa indo
neziana Pelita Jay a terminat 
la egalitate 1 3 (2—2) cu for
mația japoneză Mitsubishi.
• Echipa Lokomotive din 

R.P.D. Coreeană aflată tn tur
nau In R.P. Chineză a evoluat 
la Lizhou în compania unei se
lecționate locale Victoria a re
venit ospețllor ct’ t—0 (0—0).
• Echipa V.f.B Stuttgart ut

ilată tn turneu tn Costa Rlea a 
jucat cu formația Saprisa. Fot- 
ba'IștH vest-germanl au obținut 
victoria eu scorul de 5—0 (1—0). 
ta primul meci V.f.B Stuttgart 
a terminat la egalitate '0—O' eu 
selecționata țării gazdă.
• în partida Inaugurată a tur» 

„teului d- la Kazanllk (Bulga
ria), echipa sovietică Dnepr 
Dnepropetrovsk 1 tntrecut eu 
3—8 (1—9) formația Stavta Sofia.

P. Chineze, In
și Hong Kongu*
turneu'u! inter* 
Kuala Lumpur, 
Helsinki a în* 

selecționata
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