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MESAJUL DE ANUL NOU

al tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
-> ->

adresat întregului nostru popor, la posturile de radio și televiziune
Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

încheiem anul 1988 cu importante 
realizări in dezvoltarea forțelor de pro
ducție și ridicarea gradului general de 
civilizație al patriei noastre socialiste.

Și in acest an poporul român, sub 
conducerea gloriosului nostru partid 
comunist, a obținut noi realizări în
semnate în dezvoltarea economico-so- 
cială, in creșterea producției industria
le, agricole, a venitului național, a 
avuției generale a patriei noastre.

S-au obținut succese importante in 
dezvoltarea științei, învățămintului și 
culturii — factori fundamentali ai pro
gresului economic și social.

In anul pe care il încheiem s-a rea
lizat un volum important de investiții 
in industrie, agricultură, in alte sectoare 
ale economiei naționale, precum și în 
domeniul construcțiilor de locuințe și 
altor așezăminte social-cuiturale.

în concordanță cu politica generală 
a partidului și statului nostru de ridi
care continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, in a- 
cest an a început majorarea retribu
țiilor și pensiilor, de care au beneficiat, 
in ultima parte □ anului, circa 4 mi
lioane de oameni ai muncii.

In același timp, s-a desfășurat o lar
gă acțiune de perfecționare și organi
zare a activității economico-sociaTe, a 
conducerii și planificării tuturor sec
toarelor de activitate, a activității sta
tului și organismelor democrației mun- 
citorești-revoluțicnare.

Marea dezbatere, in partid și in în
treaga societate, pe baza Tezelor din 
aprilie cu privire la problemele fun
damentale și stadiul actual al construc
ției socialiste in patria noastră, a evi
dențiat cu putere marile realizări ob
ținute de poporul român in construcția 
socialismului.

Totodată, in cadrul marelui forum 
democratic de la sfîrșitul lunii noiem
brie, pornindu-se de la stadiul actual 
al societății socialiste românești, s-au 
trasat obiectivele dezvoltării in dece
niul următor, pină in anul 2000 și, in 
unele domenii, și in primul deceniu al 
celui de-al 3-lea mileniu, care vor a- 
sigura dezvoltarea putemicâ a tuturor 
sectoarelor de activitate, înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și crearea condițiilor 
pentru înaintarea României spre noi 
culmi de progres și civilizație, spre 
visul de aur al omenirii - spre co
munism I

Trebuie să spunem - ca adevărați 
revoluționari, in spiritul deplinei răs
punderi in fața partidului și poporului 
- și acum, la încheierea anului, că nu 
tccte planurile și programele de dez
voltare economico-socială s-au reali
zat in cele mai bune condiții. Pe an
samblu, insă, trebuie să subliniem că, 
svb conducerea partidului nostru co- 
rr. nist, in strinsă unitate, poporul ro
mân a obținut însemnate realizări, 
c- 3 au ridicat nivelul general de dez
voltare a patriei, de bunăstare a în
tregii națiuni.

Pentru toate mărețele realizări ob
ținute și in acest an, adresez, din 
toată inima, eroicei noastre clase 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, întregii națiuni, 
cele mai calde felicitări și urări de noi 
succese in intreaga activitate de ridi
care □ patriei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație, de creștere a bu
năstării materiale și spirituale a în
tregului popor, de intărire continuă a 
independentei și suveranității Romă-

Dragi tovarăși și prieteni,
In marele forum democratic de la 

sfîrșitul lunii noiembrie, in celelalte 
organisme democratice și in Marea 
Adunare Națională s-au adoptat pla
nurile și programele de dezvoltare e- 
conomico-socială pe anul 1989, al 4-lea 
an al celui de-al 8-lea cincinal, an 
hotăritor pentru înfăptuirea obiective
lor strategice privind dezvoltarea in
tensivă a întregii economii - pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii -, pentru realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții și trecerea 
la un nou stadiu de dezvoltare a pa
triei noastre.

Sint bine cunoscute planurile și pro
gramele de dezvoltare pentru 1989. Ele 
au fost larg dezbătute și aprobate in 
deplină unanimitate de toate organis
mele democrației noastre muncitorești- 
revoluționare, de toți oamenii muncii 
din toate sectoarele de activitate, de 
întregul nostru popor.

Ele asigură ca, in anul vStor, să se 
obțină o dezvoltare importantă a in
dustriei, agriculturii și celorlalte ramuri 
de activitate, ridicarea continuă a ni
velului de trai, material și spiritual, al 
poporului.

Acum, hotăritor este să trecem cu 
toate forțele - din prima zi a noului 
an -, la realizarea in viață a obiec
tivelor pentru anul viitor.

Este necesar să înfăptuim neabătut 
planurile și programele din toate do
meniile de activitate, să acționăm cu 
toată fermitatea pentru realizarea pro
gramelor de organizare și modernizare 
a tuturor sectoarelor, să perfecționăm 
activitatea științei, învățămintului, cul
turii, să organizăm întreaga noastră 
activitate pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, ale noii 
revoluții agrare.

Să facem, astfel, incit in 1989 - a- 
nul cirid se împlinesc 45 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare soc'ală 
și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și va avea loc cel de-al XV- 
lea Congres al partidului - să obți
nem cele mai bune rezultate in indus
trie, cea mai mare producție agricolă, 
să realizăm in bune condițiuni inves
tițiile și progresul tuturor sectoarelor 
de activitate.

In anul viitor vom încheia — pină in 
luna august — majorarea retribuțiilor 
și pensiilor tuturor oamenilor muncii, 
realizindu-se astfel o creștere impor
tantă a veniturilor genera’e. rid'c-ren 
nivelului de trai materia! și sp:rifua! al 
ponorului.

Este necesar să acționăm cu toată 
hotărirea, din prima zi o noulu; an, 

pentru asigurarea bunei aprovizionări 
tehnico-materiale și desfășurarea rit
mică a producției industriale, pentru 
creșterea productivității muncii, ridica
rea calității și nivelului tehnic ai pro
ducției, reducerea cheltuielilor de pro
ducție și materiale, pentru creșterea, 
pe această cale, a eficienței economi
ce și rentabilității, in toate sectoarele 
de activitate.

In același timp, va trebui să acor
dăm o atenție deosebită dezvoltării 
schimburilor economice și cooperării in 
producție, realizării in cele mai bune 
condițiuni a producției de export, 
participării și înfăptuirii programelor de 
colaborare cu țările C.A.E.R., cu alte 
țări socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare și țările capitaliste dezvol
tate ; să ne angajăm cu mai multă 
hotârire și să participăm activ la co
operarea internațională,' la diviziunea 
internațională a muncii - ca o parte 
a politicii de făurire a socialismului in 
patria noastră, a politicii de prietenie 
cu toate popoarele lumii, de pace in 
intreaga lume.

Să acționăm ca toată hotărirea 
pentru perfecționarea întregii noastre 
activități, pentru înfăptuirea neabătută 
a principiilor autoconducerii și auto- 
gestiunii, pentru buna funcționare a 
organismelor democrației muneitorești- 
revoluționare.

Să asigurăm creșterea și mai puter
nică a rolului politic conducâtor al 
partidului in toate domeniile de octi- 
vrtate.

Să întărim tot mai puternic unitatea 
întregului nostru popor in cadrul Fron
tului Democrației și Unității Socialiste, 
condiție hotărîtoare nentru înfăptuirea 
tuturor programelor și planurilor noas
tre de dezvoltare economico socială, 
de ridicare a bunăstării materiale și 
spirituale a întregii națiuni

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni al Reouhlicii 
Socialiste Romârra,

In anul 1988 au avut loc importante 
evenimente în vic*a -~l:*îcă, economică 
și socială, precum «i •'—■>*e schim
bări in ranortul general de forțe pe 
plan mondial.

Se poate aprecia că s-a menținut și 
se menține echil'brul relativ de forte 
intre cele două ten ’ -'e fundamentale 
din viato internationa'ă.

Pe ansamblu se -oate spune că si
tuația interntrVonolă continuă, și la 
sfîrșitul acestui an. să râmînă com
plexă, contradictorie și gravă.

După semnarea Tratatului dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite ale 
Americii, din 1987, cu privire la elimi
narea rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, și in acest an au 
continuat tratativele in vederea unor 
noi acorduri privind armele nucleare și 
începerea negocierilor pentru redu
cerea armelor convenționale și elimi
narea celor chimice, dar anul se în
cheie fără rezultate concrete, fără nici 
un rezultat real.

S-au realizat unii pași importanți in 
direcția încetării unor conflicte militare 
și încheierea unor acorduri privind so
luționarea unor conflicte, fără c, se 
ajunge, insă, la soluționarea deplina 
a acestora.

lată de ce se poate afirma că spe
ranțele popoarelor ca, in anul 1988, 
să se obțină noi pași importanți pe 
calea dezarmării nucleare și conven
ționale, pe calea destinderii și colabo
rării, nu au fost împlinite.

Se poate afirma cu deplin temei că 
se menține pericolul unui nou război 
mondial, care s-ar transforma inevitabil 
intr-un război nuclear, ar duce la dis
trugerea insâși a vieții pe planeta 
noastră.

Au continuat și continuă experien
țele nucleare. S-au produs noi arme 
nucleare. N.A.T.O. a discutat și adoptat 
hotâriri cu privire la modernizarea unor 
serii intregi de arme nuclsare. Con
tinuă militarizarea Cosmosului.

In aceste condiții, este greu de afir
mat că s-u produs o schimbare ra
dicală in viața internațională. Dimpo
trivă, subliniez incă o dată, și trebuie 
să spunem cu toată claritatea - iu 
spiritul înaltei răspunderi in fața po
porului nostru, a tuturor popoarelor - 
că situația mondială continuă să fie 
gravă. Este necesar ca, acum, la în
ceputul noului an 1989, să afirmăm cu 
deplină claritate că se impune inten
sificarea luptei și acțiunilor hotărite 
ale tuturor forțelor realiste, progresiste, 
antiimperialiste, ale tuturor popoarelor 
pentru a determina o schimbare fun
damentală in viața politică interna
țională.

Să facem astfel, incit in anul 1989 
să se realizeze noi acorduri și înțele
geri in problemele dezarmării; să ac
ționăm cu toată hotărirea pentru în
cheierea tratatului dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Americii 
privind reducerea cu 50 la sută a ar
melor nucleare strategice.

Sâ acționăm, cu toată fermitatea, 
pentru oprirea oricăror experiențe nu
cleare și a modernizării armelor nu
cleare care mai râmîn, pentru înce
tarea oricăror acțiuni de militarizare a 
Cosmosului.

Să acționăm pentru folosirea Cosmo
sului numai și numai in scopuri 
pașnice I

Să acționăm pentru realizarea unor 
acorduri aenerale cu privire la elimi
narea totală, in mai multe etape, a 
armelor nucleare, să facem totul pen
tru începerea, in anul 1989, a tratati
velor privnd reducerea substanțială a 
armelor convenționale, pentru reali
zarea unor acorduri privind eliminarea 
armelor chimice, pentru reducerea ra
dicală a cheltuie'ilor militare.

România consideră că este necesar 
să se incheie, cu rezultate cit mai 
bune. în prima oarte a anului, Confe
rința pentru colaborare, securitate și 
dezarmare de la Vieria, prin adoptarea 
unor asemenea hotâriri, care să des
chidă calea uneî largi colaborări eco
nomie, tehnico-științifice și culturale 
între toate popoarele continentului 
nostru.

(Continuare in pag. a 4-a)



SĂRBĂTORIM PERFORMANTELE LUI 1988 CU GÎNDUL LA SUCCESELE N(
m portul românesc a mai lăsat în urmă un an. Un an bogat 

în succese, la Jocurile Olimpice, la campionate mondiale 
și europene, la alte mari competiții. Pretutindeni, sportivii 

noștri au luotat cu dăruire si dlrzenie pentru ca tricolorul drag 
si Uuture pe cel mai înalt catarg, ca o Încununare a unei munci 
fără pregot ca un simbol al dragostei fierbinți pentru oă- 
mtntul patriei.

Sportul românesc a pășit pragul unui nou an. Un an tn 
care reprezentanții țării noastre se vor afla la startul 
altor Întreceri de anvergură, cu năzuința fermă de a obține 

performante tot mal mari. însuflețiți de ideile, sarcinile si che
mările cuprinse tn vibrantul Mesaj de Anul Nou adresat de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, dornici să răsplătească prin 
valoroase rezultate permanenta grijă a partidului și statului 
de a asigura tinerel generații condiții deosebite de afirmare pe 
toate planurile.

Potrivit tradiției, ne am aflat și tn această „cea mai lungă 
noapte" alături de rfțiva dintre performeri, cinstind cu bucurie 
succesele iul 1988 cu gîndul la cele ce au să vină In 1989..

| REVELION SPORTIV 1989 |

MAXIME
„Sport Petroșani** cheamă 

„Sport Paring**....... Sport Pe
troșani** cheamă „Sport 
rîng*',„

— Te ascult „Sport Petro
șani". Recepție...

— La mulți ani 1 Și să vă 
fie „tolba" din nou plină de 
modalii și in anul care vine 1 

Directorul C.S.Ș. Petroșani, 
Eugen Peterfi, mînuiește cu 
dexteritate butoanele stației 
de radio. Se află in legătură 
directă cu cabana, acolo unde 
iși petrec această frumoasă 
noapte dintre ani gimnastele 
noastre de aur. argint și 
bronz.

— Cui» este sus, ia voi ?
—Cum să fie ?! Multă vese

lie, ca după un an bogat in 
succese, se aude vocea antre
norului Adrian Goreac.

— Care este „proba" cea
mai bine notată ?

— în momentul de față, so
lul, mai exact spus... dansul. 
Eu s> colegii mei Octavian 
Beiu și Adrian Stan, ca arbi
tri imparțiali ce sîntem in a- 
cea-’a seară, nu putem acorda 
decît note maxime. Le și me
rită. Nu puteau să fie aici 
mai prejos ca la... Olimpiadă I 

Ce vă doriți pentru 1989 ?

PLNIIIU „SOI"
— Din nou cit mai multe 

medaliii, cu toată că vom a- 
vea de trecut citeva foarte 
grele examene. Iar dacă ar fi 
să amintesc doar campionate
le mondiale și europene, ca și 
Universiada, și tot ar fi indea- 
juns.

Am vrea. desigur, să 
schimbăm citeva vorbe șl cu 
Daniela Silivaș sau Aurelia 
Dobre, cu Gabriela Polorac, 
Eugenia Golea sau Celestina 
Popa, dar renunțăm pentru 
că, ne dăm seama, nici repor
terul nu poate Întotdeauna să 
strice bucuria... dansului.

„Sport Paring", vă 
petrecere frumoasă in

dorim
con-

tinuare...
- Și vouă numai bine,

„Sport Petroșani" !
Zumzetul stației radio inoe-

tează. Acolo, sus, unde se a- 
flă și schiorii de la C.S.Ș. Pe
troșani — Simona Bodină, 
Mihuț Gherlinde, Nicoleta Za- 
pan. Alin Ghedeon, Adrian 
Cîmpeanu —, luminile caba
nei se reflectă in albul ză
pezii, făcindu-1 să sclipească 
in mii de culori. Și gîndul ne 
poartă desigur, la strălucirea 
aurului viitoarelor medalii ale 
gimnasticii românești.

Firește, discuția pleacă, 
face mai multe „tururi de 
pistă", și se întoarce tot la— 
atletism, la „cum a fost" șl, 
mai ales, ia „ce va ti", pentru 
că, spune Paula, orice „sportiv 
trebuie să privească numai îna
inte dacă dorește cu adevărat 
să vadă cit mai... aproape li
nia de sosire".

— Pentru tine, unde se află 
această „linie de sosire" ?

— Cea care mă desparte de 
medalii vreau să o fac mai 
scurtă de... 1500 metri, iar cea 
care marchează cariera mea

Cfll TREI „JINTL" Alt
Cu Sorin Babii nu poți 

merge decît direct la... țintă. 
Cum e și normal cu un cam
pion olimpic al tirului.

— Deci, ce „țintești" Sorine?
— Cupa de șampanie. Vreau 

a-o ridic pentru victoriile 
mele, pentru ale colegilor, 
vreau să toastez pentru toți 
cei care m-au ajutat să devin 
cel mat bun dintre cei mai 
buni ia Jocurile Olimpice. Iar 
acest lucru nu se uită tocmai 
in această seară.

— Ai fost convins că vel 
cîștiga ?

— Da !
.— Cum așa ? De unde atîta 

siguranță, cînd aveai alături 
atitea nume sonore, plus... im
previzibilul ?

— Perfect adevărat. Numai 
că, înainte de urcarea în a- 
vion, soția mea. Luminița, mi-a 
spus că voi învinge. Aveam 
eu... curaj să o contrazic ? 
Puteam, oare, trage alături ?!

— Și pentru că ne aflăm pe 
„standurile" lui 1989, spune-mi

DOI INTR-O „BARCĂ-,

sportivă o doresc cit mal de
parte, pentru că mai am încă 
mult spațiu in vitrina mea cu 
trofee.

— La mulți ani. Paula 
Ivan !

— La mulți ani 1
— La ce se gindețle antre

norul Ion Puică ?
— La 1989 și la... surprizele 

•ale, pe care noi le vrem dt 
mai plăcute pentru atletismul 
românesc. Deocamdată, pen
tru succesele trecute și pen
tru oe'e care, cu siguranță, 
vor veni, sus paharul 1 ‘

UNUI CAMPION OLIMPIC
spre ce țintești în anul care 
vine ?

— Un campion olimpic are 
nevoie de o comportare pe 
măsură și la „mondiale", și 
la „europene". Iată, deci, două 
„ținte" care nu trebuie ratate, 
chiar dacă, cred eu, va fi mai 
dificil ca la Olimpiadă. Cine 
a spus că „este mai greu să 
te menții sus, pe podium, decît 
să ajungi pe el", a cunoscut 
bine psihologia sportului, a 
sportivilor. Dar cine se ferește 
de greutăți nu poate ajunge la
tin tă.

— N-al greșit nici de a- 
ecastă dată. Dar, din cite Știu, 
tu mal ai incă una de atins.

— Aoeea de a ajunge și 
student la I.E.F.S.

— Deci, un an de Ia care le 
aștepți numai la împliniri.

— Toate dorințele sînt reali
zabile, dacă iei bine „linia de 
ochire"...

— Succes, Sorine și la mulți... 
decari !

FĂRĂ A MAI SOCOTI

tei, sau cu Tudorița Chidu, sau 
cu...

— Un moment, vă rugăm! Ii 
cunoașteți chiar pe toți?

— Cum să nu? Doar sînt me
reu oaspeții noștri. Acum ce 
facem? 11 chem pe toți odată 
la telefon, sau pe cineva anu
me?

— Să încercăm cu antrenorul 
coordonator Constantin Noures
cu.

— Rămlneți pe fir...
— La mulți ani!
— ...Cu sănătate și succese 

cit mai multe! Cum ați înche
iat anul?

— Cu un antrenament tare

ȘARJE PE...

de di 
„cros**

— C
— 1 

de co 
dumin

— r
— N

Campi 
roț nt 
sui ^n 
„cine 
gător

— C 
nul ui 1

— A
— A 

victori’

IRLL

tn casa rugbystllor Theodor si Alexandr
ia „eseurile” noului a

1$ JA MULTI ANI“ PE... 1500 METRI Șl PLUGUȘORUL

Scurt popas intr-o familie de „frunza 
rugbyști, Theodor și Alexandru ti 1 
Răduiescu. Cu antrenorul echi- se ’•« 
pei Steaua și al „naționalei" și v t 
cu fiul său, un foarte apreciat — 
purtător al „frunzei de stejar", — Și
dialogul se înfiripă repede, ca — La
o șarjă pe ...treisferturi. piatra" ț

— Cit de mare a feet „gră- bv ile
mada" lui 1988? -» Nu

— Cam pe... treisferturi. dar La— mu 
„eseurile" marcate spre final au — La

Vă urează „La multi ani !' sofii Paula si Gheorghe Ivan. Mari- 
cica si Ion Puică

In fața tradiționalului brad 
Împodobit sărbătorește, cole
gul meu. fotoreporterul, minu- 
iește cu repeziciune aparatul, 
Inregistrînd pe peliculă ima
gini pentru... anul care „bate 
la ușă". Ne aflăm, ca și altă
dată, printre sportivii de la 
clubul bucureștean Olimpia.

— Oare, campioana olimpi
că nu vine de la... Olimpia, 
ne spune zimbind Aurel Do- 
bincă, președintele clubului, 
adică nu găsiți că există • 
perfectă legătură intre acești 
doi termeni și rezultatele în
registrate de noi? Ea zle ei

da ! Și aș mai adăuga că 
ambii au un numitor comun : 
mancă, pasiune, dăruire.

Cum să nu-i dăm dreptate, 
cînd printre atîția sportivi de 
frunte o aflăm — se putea 
altfel ? — pe campioana o- 
limpică a semifondistelor, pe 
Paula Ivan. Iat-o alături de 
colega sa. Maricica Puică, la 
rindul ei o mare sportivă, 
care ne-a adus atitea și atitea 
satisfacții, ambele făctnd să se 
vorbească de „școala semi
ton duluj și fondului româ
nesc".

Colindătorii de circumstan
ță, formam numărul de tele
fon al clubului Ceahlăul din 
Piatra Neamț.

— Primiți cu Plugușorul ?
— De ce nu ? Dar am fi 

preferat să vă avem ca 
oaspeți în mijlocul nostru I

Recunoaștem vocea antre- 
noarel de canotaj Garoafa 
Cantemir. Ne urcam Imediat 
In... barcă.

— După cum ne dăm seama, 
și la dv. răzbate zvon de mare 
veselie...

— Așa-i. Ține ridicat „«tro
cul" colegul meu de la lupte. 
Mircea Covatariu.

— Deci, un Revelion în fa
milie ?

— Intr-adevăr, In „familia 
duhului", pentru că ne aflăm 
aici antrenori, sportivi, cu 
toții reuniți, ca-n fiecare zi 
de altfel, pentru a ne bucura 
de munca noastră, cu gîndul

„CROSUL ANULUI NOU
Dacă tot sîntem cu telefonul 

In mină, hai să mai încercăm 
un apel. De această dată la 
Băile Felix.

— Hotel „Crișana". Ce do
riți ?

— Mai întîi să vă spunem 
„La mulți ani!", iar apoi am 
dori să intrăm în legătură cu 
cineva din lotul de atletism—

— Cu cine anume?
— Cu un antrenor sau, even

tual, cu un sportiv. Vrem să

la satisfacțiile care, tot prin 
munca noastră, vor veni și în 
1989.

— Cine mai este, așadar, a- 
colo ? Ca să-i sorcovim pe 
fiecare după datina străbună.

— Pe toți, desigur, nu-i pot 
spune, c-avem familie nu
meroasă. Dar sint pe-aproape 
si antrenorii loan Iorga. și 
Dan Cojocaru, și tînăra cam
pioană a canotajului Valenti
na Virlan. și colegul ei de gene
rație și victorii atletul Daniel 
Ene, ca și prietenul său Ro
bert Osz, și luptătorul Marius 
Zaharia, și... Ei, dar citi nu 
sînt ?!

— Atunci, tuturor, cu gînduri 
bune, vă urăm „ca să dați mai 
mulți campioni", iar lor, spor* 
tivilor, să obțină „rezullate- 
nalte, ca și brazii din Ceahlău"!

—Mulțumim de urare și do
rim ca toate să se împlinească!

DL LA UĂILL FELII
aflăm cum îsi serbează ei Re
velionul la dumneavoastră.

— Cu mult antren. Dar pe 
cine să vă dau la telefon? Pe 
antrenorii Constantin Nourescu, 
Nicolae Mărășescu. Viorica Vie- 
copoleanu, Mihai Axente, 
Gheorghe Plesnilă sau pe spor
tivii Viorica Ghican, Mariana 
Stănescu, Violeta Beclea, Anu
la Cătună, Elena Murgod sau 
Adrian Andreescu. Ori poate 
doriți să vorbiți cu Sorin Ma-

arătat cam ce putem cu adevă
rat. —

— Și ce puteți?
— Meciul ou Franța șl, mai 

ales, cel cu Țara Galilor — ci- 
ne poate uita o victorie pe 
Arms Park?! — au arătat că

LA DEBUT DE AN NOU. Bl
COMPETITIONAL LA I

! DE LA
: Magazinele auto l.D.M.S. livrează pini la 31 ianuarie 1939
l autoturisme DACIA BERLINA si DACIA BREAK, cumnărâtori- 
. *or care au depus banii la CEC în cont pentru autoturism oină
' la data de 31 decembrie »M tn baza numărului de ordine
I centralizat pe tară, indiferent de magazinul de înscriere. duDâ cum urmează :

• BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii eu domictUul stabil tn
i municipiul București, județele Giurgiu și Teleorman

• Prl'ESTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn ju-
' datele Argeș Dîmbovița. Olt Prahova Vtlcea Dolj si GorJ
I • BRASOV — pentru cumpărătorii eu dom'ciliui stabil tn 

județele Brașov Covasna Harghita. Mureș
| • BACAU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn jti-
■ detele Bacău Buzău Neamț Vrance»

• CLUJ — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn tude- 
’ tul pui
[ • IAȘI — pentru cumoărătoril eu domiciliul stabil tn jude-
. tele Botoșani Iași. Suceava. Vastul
. • TIMISOARA — pentru cumpărătorii cu domiciliu’ stabil tn
| județele Arad Bihor Timiș

► . • REȘIȚA — pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil tn
) județele Alba Caras-Severin Hunedoara Mehedinți sibiu
t • BAIA MARE — pentru cumpărătorii cu d-'m'-ii- • stabil 

ta lunetele Bistrița Năsăud Maramureș Satu Mare Sălaj
• CRAIOVA — nentru cumpărătorii cu domicll'u! stabil tn

! județele Dolj șl Gorj

l.D.M.S.
• BRAILA — pentru cum părătorii ou domiciliul stabil ta 

județele Brăila. Călărași Constanța. Ialomița, Tulcea. Galați.
Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii cu plata tn 

rate se efectuează ta magazinul auto la care este arondat ju
dețul tn care se află banca prin care urmează a se retine ra
tele lunare.

Magazinele auto l.D.M.S dim toată țara livrează autoturisme 
noi cu an de fabricație anterior anului 198?. cumpărătorilor 
care au banii depuși tn cont pentru autoturism anterior datei 
de 31 decembrie 1988 .

La livrarea autoturismelor, cumpărătorii trebuie să prezinte 
ta mod obligatoriu comun’carea cu numărul de ordine pe tară.

Vtnzărlle se efectuează în funcție de stocul de autoturisme șl 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri orln transfer pentru persoanele care aa 
banii depuși la CEC tn cont pentru autoturism, astfel :

Autoturisme OLTCTT CLUB — anterior date! de 30 septembrie 
1387.

Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior datei de 31 mar
tie 1987.

Pentru înscrierea la magazinele auto l.D.M.S tn vederea 
cumpărării autoturismelor DACIA sollcltanțU cu plata integra
lă se vor prezenta, nentru luarea tn evidentă, la magazinul 
auto la care este arondat Judetu! de domiciliu, iar cei cu pla
ta în rate se v^r orezenta la magazinul auto Ia care este a- 
rondat județul tn care se află banca prin care urmează a se 
retine ratele.

Pentru hochei Noul An debu
tează cu un bogat program com- 
petițional, in prim-plan aflin- 
du-se Întrecerile copiilor și ju
niorilor.

Pe patinoarul din municipiul 
Sfintu Gheorghe vor avea loc, 
în perioada 4—10 ianuarie. în
trecerile primului tur al Cam
pionatului Republican al junio
rilor II, grupa a Il-a, cu parti
ciparea echipelor C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe, C.S.Ș. Suceava, 
C.S.Ș. Odorhei și Minerul Bă
lan.

La Ploiești, intre 5 și 11 ia
nuarie, se vor dlsDuta parti
dele primului turneu al Con
cursului Republican pentru 
copii, grupa a II-a. d’ntre 
Minerul Bălan, Petrolul Plo
iești și C.S.Ș. Rădăuți.

La Miercurea Cine se vor 
întrece, la 5—7 ianuarie, ce
le 4 formații participante la 
Concursul RepubPcan pentru 
copii, grupa I, in cadrul tur
neului al doilea: C.S.Ș. Gheor- 
gheni, C.S.Ș. Miercurea Ciuc, 
C.S.Ș. 2 Constructorul Galați si 
C.S.M. Dunărea Galați.

între 8 și 14 ianuarie, tot 
la Miercurea Ciuc, în cadrul 
oelui de al 4-lea (și ultimul)

amise-zi

turneu i 
publican 
dispu 
Miere 
gheni, 
Galați și 
rești.

în sfîr 
23 și 27 
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cel ae ; 
care par 
C.S.Ș. 
C.S.Ș. Tș 
hei șl C.

La Gh< 
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rică, dini 
GHEORG 
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rie la ui 
Svetdlovsl

ADHINISTRATIA OF STAT LOTO PRONOSI

Faza I

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXTRAC 
REVELIONULUI DIN 1 IANUARI

Extragerea 1: 26 34 90
Extragerea a l!-a s 5 53 40 i
Faza a ll-a
Extragerea a ll!-a : 48 69 20 4
Extragerea a IV-a : 7 38 86 6
Extragerea a V-a : 24 40 77 6
Extragerea a VI-a : 73 54 79
Extragerea a Vl!-a : 53 24 8 5
Extragerea a Vl!l-a : 9 10 20 5
Extragerea a IX-a : 37 12 21 4
Extragerea a X-a : 48 8 2 5
Faza a ll!-a :
Extragerea a Xl-a : 24 78 82 2
Extragerea a XII-a : 2 31 53 3’
Fond fota! de câștiguri: 15.370.505 lei.
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Divizionarele A la jumătatea intrecerii

IN CĂUTAREA REUȘITELOR DE ALTĂDATĂ
în anul 1987, Ia jumătatea 

campionatului, echipa studen
ților bucureșteni se afla intr-o 
situație oarecum ciudată: pe 
de-o parte se calificase în tu
rul al treilea al Cupei U.E.F.A., 
eliminîna două echipe puter
nice. GKS Katovice și Brondby 
Copenhaga (în ambele confrun
tări pornea cu șansa a doua !), 
pentru a fi depășită mai apoi

:ti gîndul

este tot 
rdul și nu 
două.
eu...
»;or?i

. „tari ca 
;ea‘a“ spre

nu’, ci și

II SPORTUI STUDENȚESC n 6 Z 9 26-34 II
• Punch, realizate pe teren propriu : 11 (a pierdut cite 2 p 

la Univ Craiova. Dinamo șl Steaua. 1 p la Victoria) ; puncte 
vbțhiute in deplasare t 3 (2 p la .U“ Cluj-Napooa 1 p la F.C. 
Olt).
• Golgeterii echipei î Țtrlea 8 goluri (1 din ti m> ; Crlstea 

.4 ; Stămci 4 : s. Răducanu 3 ; Munteanu n. Pologea. Lucaci. 
C. Pană (I), Țicleanu, Mircea Pooa Olteanu — cite 1; S. Dra
gai (I.C.M Brașov) 1 autogol.• Jucători folosiți : 20 — Stănicl 17 Jocuri : Pologoa. Țlrlea
— c’t* 18 ; Crlstea 15 ; M. Mihail C. Pană (I). Munteanu U
— cîte .4 , Mânu 13 : Torgulescu 1 Lucaci — cîte 12 ; M. POpa 
11 ; C"ucă Țicleanu. Olteanu — cîte 10 : Achim. torgulescu n
— cîte 9 l S. Răducanu 7 : R. Luoescu 5 ; Motroc Ii 4 : do- 
bre 2.• Mi-dia notelor echipei : 6 07 : media notelor Jucătorilor (Pe 
baza a minimum 10 Jocuri): 1. C. Pană (I) 6.67 ; 2. Țicleanu 
6.55 3 Crlstea 6.46 ; cele mai mari note : 8 (Crlstea — et. a 
IX-» . Țicleanu — et. a XIII-a ; c. Pană 1 — et. a XVII-a).
• Cattonașe galbene: 24 (8 suspendări) — 12 jucători (cela 

ma mvlce : Torgulescu I. Ticleanu. Pologca — cile 3).4S Cartonașe roșii : s. Răducanu (et. Ij. Clucă (et. a Vty-a 
și a X fi - a)

A A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m — ambele transfor
mate (Țirlea 2) : a fost sancționată cu 3 penalty-uri — toate 
transformate

A A expediat 177 de șuturi (116 „acasă”. 61 tn deplasare), 
din car-. 84 pe poartă (57 „acasă". 27 în deplasare).

de Verona (calificarea s-a de- 
Icis în primul meci, la Verona, 

cînd italienii au beneficiat, 
spre final. Ia scorul de 2—1, de 

Iun penalty existent doar în 
imaginația arbitrului I), în fața 
căreia a pierdut cu 3—1 și, la 

I București, cu 1—0, iar pe de
altă parte, in pofida acestor 
succese, sau poate tocmai da
torită efortului depus în C3, în 

I campionatul nostru sx> clasa a-
bia pe locul 13, acumulînd 
doar 13 puncte.

ÎDar iată cum arăta atunci, 
la finele turului, linia de cla
sament a Sportului Studențesc:

ilizat de

jrafii de
NEAGU
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ului Re- 
L grupa I, 
■e C.S.Ș.

Gheor- 
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de tineret 
întru Cam- 
■upa B, va 
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17 5 3 9 19—27 13
Șl lată cum se prezintă a- 

ceeași echipă la jumătatea ac
tualului campionat :

17 6 2 9 26—31 14
Scuzelor și motivațiilor o- 

biective de anul trecut le-ar 
putea lua locul altele : a) ple
carea lui Coraș, coordonatorul 
de joc al echinei, pentru care 
nu s-a găsit tncă un înlocui
tor pe măsură ; b) o anume 
rigiditate a liniei de mijloc, 
inclusiv lipsa de experiență a 
tinerilor care o compun ; 
c) absența unui autentic vîrf 
de atac, sau, mai altfel spus, 
neangajarea frontală a lui Țîr-
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LOTO A

3 52 36 58
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5 58 17 90
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2 31 28 23
8 11 86 83
4 89 17 16
0 31 41 39
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In prim-plan, de-această dată și la propriu și la figurat, Crlstea 
autorul a două goluri in meciul cu A.S.A. Tg. Mureș. Dar de ce 
nu în fiecare meci ? I Foto : Aurel D. NEAGU

VACANȚE ȘI TURISM ÎN 1989
I.T.H.R. BUCUREȘTI vă oferă bilete la tratament și 

odihnă, începînd cu data de 8 ianuarie 1989. în stațiu
nile : Amara, Balta Albă, Bălțătești, Borșa, Borsec, 
Bazna, Buziaș, Calacea, Covasna, Durău, Eforie Nord, 
Felix, Geoagiu, Govora, Herculane, Izvoarele, Lacu 
Sărat, Lacu Roșu, Malnaș, Muntele Mic, Moneasa, Ocna 
Sibiu, Oilănești, Neptun, Păltiniș, Sărata Monteoru, Stîna 
de Vale, Slănic Prahova, Semenic, Sîngeorz, Slăndc Mol
dova, Sovata, Tușnad. Vîlcele, Voineasa. Vatra Dor- 
nei, Vața.

Tarife reduse cu circa 40% ; plecări zilnice ; durata 
sejurului — la cerere.

înscrieri și informații suplimentare la agențiile de tu
rism din Capitală : Bd. 1848 nr. 4 (telefon 14.98.81), 
Bd N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15,74.11), Calea Moșilor 
bloc 55 bis (telefon 19.23.50), Bd. Republicii nr. 68 (tele
fon 14.08.00), Calea Griviței nr. 139 (telefon 17.32.26). 
Str. N. Tonitza nr. 13 (telefon 14.95.94).

lea, mai mereu împins spre 
marginea terenului, probabil 
pentru a-i crea spații de ma
nevră lui S. Răducanu, dar a- 
cesta a manifestat, cu rare ex
cepții, prelungite... dispariții din 
joc ; d) cantitatea de efort tot 
mai scăzută și spațiul de joc 
tot mai restrîns al unor jucă
tori ca Ticleanu, M. Marian și 
Muntcanu II, ba chiar și G.

Iorgulescu ; e) prestațiile incon
stante ale lui Stanici și Cris- 
tea, doi jucători care amînă 
(pină cînd 7 I) etalarea valorii 
pe care de-aproape doi ani o 
tot anunță. Și lista deficiențe
lor, sau — mai blind spus — a 
neajunsurilor manifestate în 
jocul ..alb-negrilor“ ar putea 
continua. Ele au fost poten
țate, însă, dacă e să privim și 
„conjunctura" nefericită â unor 
partide... Cit despre eșecurile 
suferite în fața celor două neîn
vinse ale campionatului, Dina
mo și Steaua, ele fac parte din 
„calculul hîrtiei". în rest, un 
traseu aproape normal, cu re
zultate mai mult sau mai pu
țin scontate, adică meciuri în 
care nou’ antrenor al echipei, 
Mircea Dridea, s-a străduit să 
fructifice potența valorică a 
unui lot de mijlocul clasamen
tului. Uneori a reușit, alteori 
nu, dar este de presupus că, in- 

‘i „băn
cii tehnice", Sportul Studențesc 
ar avea toate motivele. Inclu
siv toate șansele, de-a se scu
tura de povara acelui —4 din 
..clasamentul adevărului". Se aș
teaptă, cu alte cuvinte, o re
vigorare a acestei echipe care 
a gustat de atîtea ori din cupa 

unor frumoase victorii, atît In 
campionatul intern, cît ți tn 
tntîlnirile «ale internaționale, 
oficiale sat amicale, o revigo
rare din care să înțelegem că 
a Început săși (re)cunoască 
valoarea și locul ce 1 »e cu
vin In campionatul nostru. 
Actuala poziție se află, oricîte 
motivații s-ar invoca, mult 
prea jos față de locurile frun
tașe cu care ne obișnuise acum 
doi-trei ani, cînd alcătuia, a- 
Iături de Dlnamo, Steaua și 
Universitatea Craiova, „careul 
de ași" al fotbalului româ
nesc. Deocamdată, ca și colegii 
lor din Crai' >va, studenții bucu
reșteni se confruntă cu ace
eași dificilă problemă a refa
cerii potențialului de joc, de 
restructurare a unui sistem din 
care au dispărut o sumedenie 
de nume mari și în locul că
rora cresc (mult prea încet, 
spun suporterii) cîțiva tineride 
reală perspectivă. Cea mai a- 
cută problemă este aceea de a 
transforma perspectiva în cer
titudine, o chestiune care ar 
trebui să-i intereseze în cel 
mai Înalt grad pe jucători și 
abia mai apoi pe antrenori. 
Date fiind veștile ce ne parvin 
din tabăra ..alb-negrilor" (a se 
vedea. pentru comparație 
schimbările de antrenori de la 
Craiova), credem că antrenorul 
este doar linul din factorii de
terminant! în evoluția sau in
voluția unei echipe, pe primul 
loc aflîndu se. întotdeauna, 
travaliul conștient al jucăto
rului care (vrea sau nu vrea? 
— asta ar fi întrebarea) să 
transforme promisiunile în 
certitudini. Nu de altceva, dar 
prea mulți lueători au îmbătrî- 
nit, de-a lungul timpului, ca 
jucători... Je perspectivă. Spe
răm din toată inima ca tine
rii jucători ai Sportului Stu
dențesc u mînd unor fotbaliști 
ce au dat culoare și nume a- 
cestei echipe, să se ia în se
rios și să-și etaleze cu adevă
rat valoarea în chiar returul 
acestui campionat

Victot NIȚA

„CUPA U.A.S.C.R." LA SCHI A REVENIT
REPREZENTANȚILOR 

CENTRULUI UNIVERSITAR BUCUREȘTI 
Doua iile de cinfccc. sport și veselie la Predeal
Reporterilor și fotoreporteri

lor le stă bine cu drumul. Așa 
am ajuns la capătul de sus al 
pîrtiei de pe Clăbucet. tn jurul 
cabanei, mulțime de tineri, mu
zică și veselie cit cuprinde... 
platoul. Ajungem. O mică sce
nă In aer liber, o suprafață 
dreptunghiulară, pe zăpadă, de
limitată cu frlnghii și pînză al
bă pe care scrie in culori 
„Serbarea zăpezii ’88“ și „Cupa 
U.A.S.C.R. “ la schi. Primele a- 
mănunte ni le furnizează I. 
Lador, șeful comrsiei sport-tu- 
rism din Centrul Universitar 
București. „A început o fru
moasă manifestare cultural- 
sportîvă organizată de către 
Consiliul U.A.S.C.R. Protagoniș
tii sînt studenți din toate cele 
15 centre universitare existente 
în țară, aflați în această peri
oadă în taberele de schi de pe 
Valea Prahovei. Ce va fi ? Dacă 
pentru aceasta ați venit, urmă
riți..."

Ne transformăm în specta
tori... Pe scenă urcă formația 
„Total" și văd că melodiile a- 
cesteia, antrenante, sînt ascul
tate și dansate în același timp 
de tineri. Urmează un dans mo
dern, al. echipei „Stil" a Insti
tutului din București, tn loc de 
scenă, suprafața de zăpadă în
ghețată (se mai alunecă deci), 
dar aplauzele dovedesc că ob
stacolul a fost învins. Cu mare 
satisfacție este urmărită apoi 
cursa, pe pîrtie în jos. în saci 
a unor studenți din Petroșani. 
Cîștigi Călin Diter — cursa și 
o căciulită. Programul continuă* 
Echipe de dansuri — între care 
aceea a Facultății de utilaj din 
cadrul institutului de instalații 
din Bucureștt — au evo'uții 
care sînt la doi pași de... gim
nastică aerobtcă. Lupta mare 
urmează apoi la o probă pur 
sportivă, amuzantă atit pentru 
participanți, cit și pentru spec
tatori, „trasul la frînghie". In 
care, firesc, combatanții sînt pe 
schiuri. D. Hazaparu. lector la 
Institutul de Petrol și Gaze, or
ganizează totul cu minuțiozitate 
ți finala dintre I.E.F.S. Bucu
rești ți echipa secundă a Insti

Fotbalul nostru in 1989

ÎNAINTEA UNUI IMPORTANT 
SEZON INTERNATIONAL

Am intrat intr-un nou an. Intr-un oiou sezon competițtonal 
fotbalistic. Mal mult ca niciodată, stagiunea internațională 
1989 apare ca de o mare importanță pentru soccerăl nos
tru, angajat pe multiple fronturi In întreceri oficiale. Și, 
cele mai multe dintre ele, cu date de disputare foarte 
timpurii, chemlnd selecționatele sau cluburile din Româ
nia in arenă chiar o dată cu lăsarea steagului de start al 
sezonului oficia! din țara noastră.

Prin însemnătatea întrecerii ca atare, prin ecourile pe 
care disputarea ei le trezește pe întregul glob, competiția 
mondială a reprezentativelor apare in prim-plan. Califi
cările pentru cele 22 de locuri ale turneului final din 1990, 
puse în ioc (două selecționate. Argentina si Italia sint, 
cum se știe, admise direct în competiția din peninsulă), 
se află in plină desfășurare. Pe toate continentele, si 
angajlnd cel mai mare număr de echipe comparativ cu 
oricare altă întrecere de nivel mondial. In aceste dispute 
preliminare, la fel de echilibrate si de dificile ca turneul 
final însuși, reprezentativa României s-a lansat, din toam
na lui 1988. cu o vigoare si o reușită remarcate, elogiate 
de cdmchtatorîi de pretutindeni. Acestea subliniază că 
punctajul selecț.onatei române, privit in ansamblul cali
ficărilor din Europa, este cel mai valoros, el fiind reali
zat printr-un meci în deplasare si unul acasă, fată de 
punctajele similare obținute prin ambele intîlniri dispu
tate pe teren propriu (cazul formației Spaniei, de pildă). 
Această realizare (și golaverajul 6—1, care reprezintă linia 
de clasament a ..tricolorilor"), poate fi simțitor îmbună
tățită tn viitorul prim examen, la 26 aprilie la Atena, în 
compania formatiei-gazdă.

Aminteam despre termene toarte „grăbite" ale agendei 
internaționale. Ele sint trecute în programul sferturilor de 
finală ale cupelor continentale. La 1 martie este prevă- 

<, zută disputarea jocurilor-tur. iar la 15 martie se vor des- 
Ifăsura partidelc-retur. Cele trei reprezentante ale fotba

lului românesc, ajunse in această fază avansată a compe
tiției o performantă în premieră a echipelor noastre, sînt 
chemate, deci, foarte repede. în marea scenă europeană, 
întîlnind echipe de recunoscută valoare : Goteborg. Samp- 
doria. Dynamo Dresda. Mult dorita continuare a cursei 

, este condiționată de o abordare exemplară a antrenamen- 
Ț telor : de o' pregătire — pe toate planurile — fără cusur 
1 a dublelor manșe. întreceri de maximă solicitare pentru 
J cele trei cluburi fruntașe ale fotbalului românesc. Obligații 
i valabile și pentru selecționatele de tineret si juniori pre-
i zente în competiții oficiale în anul care abia a început.
) Și pe care îl dorim si mai bogat In victorii ca 1988.

tutului din Petroșani revine, 
neașteptat, ultimilor. Alte că- 
ciulițe-premiu, bucurie pentru 
Gh. Irimie, șeful catedrei de e- 
ducație fizică și sport al insti
tutului. „Sînt în tabără cu 11 
studenți, între care i fete, pu
ternici, talentați. O să-i vedeți 
mîine. la concursul de schi...".

Veritabilă sărbătoare tine
rească. Atmosferă încărcată cu 
bună dispoziție și veselie. Con
tribuie la reușita ei grupul 
„Divertis" (Ion Pascu, Valentin 
Darie și ceilalți), dar mai ales 
renumitul „Song“, condus de 
Ion Luchian Mihalea. Și iarăși 
o probă de forță : se dispută o 
bară lungă de lemn, pe post de 
frînghie, intre două echipe de 
fete, de asemenea pe schiuri. 
Și a fost „luptă mare", ce să 
mai vorbim...

A urmat, a doua zi, concursul 
de schi — slalom — la care au 
luat parte studenți șl studente 
ce se pregătiseră pină atunci 
in taberele organizate la Gle
bova, Clăbucet „plecare” și „so
sire", Piatra Arsă. Valea cu 
Brazi, Babele, Bușteni, Sinaia, 
Predeal ș.a. Vreo 1.500 au fost 
pe schiuri, între care cîștigăto- 
rii „cupei taberei" — organiza
te în fiecare din ele. Aceștia au 

Partida de „trasul frînghieitt.., pe schiuri, finală intre f
Uni si petrosăneni • Eduard

dat o notă de spectaculozitate 
concursului ajuns la cea de-a 
șaptea ediție. Favoriți ? Studen
ții centrelor universitare din 
Brașov, Petroșani — cu condi
ții de pregătire (vezi Bucegii 
și Parîngul) și, spre cinstea lor, 
București (vezi... cimpia Bără
ganului). S-a stabilit ca între
cerea să se desfășoare pe. două 
grupe valorice : I — studenți 
nominalizați în secții de per
formanță ; TI — cîștigătorii cu
pelor din tabere. Startul a fost 
populat — 59 de fete și 86 de 
băieți — cursele disputate, une
ori spectaculoase, și... tată ciș- 
tigătorii: FETE, I (nominaliza
te) — 1. Anca Moraru (Institu
tul de Arhitectură București), 
2 Liana Grosu, 3. Monica 
Solyom (ambele Institutul de 
Mine Petroșani) ; II 1. Dana 
Sapșa (Institutul Politehnic 
București), 2. Andreea Voicu 
(I.P.G. Ploiești), 3. Elena 
Popescu (Institutul Politehnic 
București) ; BĂIEȚI. 1 (nomi
nalizați) — 1. L. Imecs. 2. N. 
Kopacs (ambii Universitatea 
Brașov), 3. H. Tipțer (Institu
tul de Mine Petroșani) ; 11 — 
1. S. Mărginean. 2. C. Arcălean 
(ambii Universitatea Brașov), 
3. T. Marinescu (Institutul de 
Medicină și Farmacie București).

O ultimă informație : clasa
mentul final, pe echipe, al 
„Cupei U.A.S.C.R." (care a re
venit bucureștenilor, cu mat 
„puține" condiții decit adver
sarii lor). 1. Centrul Univer
sitar București, 2. Centrul Uni
versitar Brașov, 3. Centrul U- 
niversitar Petroșani.

Modesto FERRARINI



MESAJUL DE ANUL NOU

al tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
adresat întregului nostru popor, la posturile de radio și televiziune

(Urmare din nao >*

Hotâririle ți documentele ce vor fi 
adoptate sâ pornească de la realită
țile epocii noastre, de la noile cuceriri 
aie științei ți tehnicii, ale cunoațterii 
umane, in general.

Ne pronunțăm pentru o Europă a 
colaborării egale intre toate națiunile, 
pent-u o Europă o științei, a culturii și 
progresului economie ți social, a bună
stării ți fericirii fiecărei națiuni, o Eu
ropă unită in diversitatea orinduirilor 
sociale, a națiunilor libere ți inde
pendente.

România se pronunță pentru reali
zarea, in anul viitor, a unor noi păți 
importanți pentru colaborarea in Bal
cani ți realizarea unei zone fără arme 
nucleare ți chimice, fără baze militare 
străine.

Să facem astfel ca, in anul 1989, să 
se realizeze acordurile ți înțelegerile 
existente privind soluționarea unor con
flicte pe cale pașnica ți sâ se treacă 
la lichidarea tuturor conflictelor pe ca
lea tratativelor, să inceapă conferința ' 
Internațională pentru Orientul Mijlociu, 
să se asigure realizarea năzuințelor 
poporului palestinian de a trăi in sta
tul său propriu, in strinsă colaborare 
și pace eu toți vecinii sâi.

Ținind seama de agravarea ți in a- 
nul 1988 a situației țărilor în curs de 
dezvoltare, de crețtere a datoriei lor 
externe, România se pronunță pentru 

o soluționare globală - în cadrul unei 
conferințe internaționale, sub egida 
Organizației Națiunilor Unite - a pro
blemelor subdezvoltării, a realizării 
noii ordini economice mondiale.

Este necesar să facem totul pentru 
participarea activă la soluționarea pro
blemelor internaționale a tuturor state
lor ți, in primul rind, a țărilor mici ți 
mijlocii, a țârilor nealiniate, a țărilor 
în curs de dezvoltare.

Considerăm că este necesar să se 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
creșterea rolului Organizației Națiuni
lor Unite, al altor organisme interna
ționale in soluționarea democratică a 
problemelor complexe ți grave ale 
vieții internaționale.

România socialistă este hotârită să 
acționeze cu toate forțele sale pentru 
dezvoltarea largă a colaborării cu ță
rile socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele ți popoarele lumii, pe 
baza principiilor deplinei egalități in 
drepturi, ale independenței, suveranită
ții, neamestecului in treburile interne 
ți respectării dreptului fiecărui popor 
de a-ți alege calea dezvoltării în mod 
liber, fără nici un amestec din afară.

Să facem astfel incit anul viitor să 
ducă la realizarea unor noi gindiri și 
concepții politice, a unor noi acțiuni 
și unei politici noi în viața interna
țională.

Acum, la începutul noului an 1989, 

in numele poporului român, adresăm 
tuturor statelor ți popoarelor lumii 
chemarea pentru întărirea colaborării 
in vederea realizării dezarmării ți asi
gurării păcii, pentru încheierea seco
lului al XX-lea cu înlăturarea definiti
vă a multor probleme grave și com
plexe care preocupă omenirea, pentru 
a intra în mileniul al 3-lea cu o per
spectivă mai bună, fără teama dezas
trului nuclear, din care șâ fie lichidată 
împărțirea lumii în bogați ți săraci, ți 
care să asigure o deplină egalitate ți 
conlucrare intre toate popoarele, in 
scopul progresulu: lor economico-so- 
cial, al făuririi unei vieți demne, civi
lizate, pentru toate națiunile.

Dragi tovarăși și prieteni. 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

Intrăm în noul an cu încredere de
plină în forțele poporului nostru, în 
capacitatea sa creatoare.

Pe baza realizărilor de pînă acum, 
privim cu încredere deplină in reali
zarea programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială, in victoria socialismu
lui ți comunismului in patria noastră.

Să ne angajăm că vom acționa, 
fiecare, în spiritul concepției științifice 
despre lume și viață, a principiilor so
cialismului științific, ca adevărați re
voluționari, pentru creșterea răspun

derii in muncă, intprirea ordinii ți 
disciplinei, o respectării hotăririlor de 
partid ți a legilor țării, că vom face 
totul pentru înfăptuirea neabătută a 
planurilor pe anul 1989 ți perfecțio
narea activității din toate domeniile 
vieții economico-sociale.

Fie ca Anul Nou pe care îl incepem 
să aducă poporului nostru noi ți mă
rețe împliniri in toate domeniile de ac
tivitate, să asigure ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres ți ci
vilizație, de bunăstare și fericire a po
porului, pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației socialiste ți comuniste, să 
ducă la întărirea ți mai puternică a 
forței materiale ți spirituale, a inde
pendenței ți suveranității României I

Fie ca anul 1989 sâ aducâ popoare
lor noi cuceriri pe calea dezarmării, 
pe calea păcii, a colaborării, a reali
zării unei lumi mai drepte ți mai bune 
pentru toate națiunile lumii I

Cu prilejul Noului An, vă adresez, 
dragi compatrioți, cele mai calde 
urări revoluționare de noi ți importan
te realizări pe calea înfloririi continue 
a României socialiste, a colaborării ți 
prieteniei cu toate națiunile lumii I

Vâ doresc, dragi tovarăși, din toată 
inima împlinirea tuturor năzuințelor de 
mai bine, satisfacții depline în muncă 
ți viață, multă sănătate ți fericire I

LA MULȚI ANI !

PROGRAMUL ECHIPEI STEAUA
IN GRUPA SEMIFINALA
Campioana de volei (mas

culin) a țării. Steaua Bucu
rești, se află în aceste zile 
tn toiul pregătirilor pentru 
debutul tn grupa semifinală 
a C.C.E. tn care are ca ad
versare pe Panini Modena. 
S.V, Hamburg si C.V. Palma

PE GHEAȚA Șl PE ZĂPADĂ
wi/iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii

SĂRITURI CU SCHIURILE

• Tradiționalul .Turneu al celor 
« trambuline" a Început cu con
cursul de la Oberstdorl (R.F.G.). 
Pe primul loc s-a clasat Dieter 
Thoma (R.F.G.) cu 218,5 p (sări
turi de 115 șl 110 tn), urmat de 
finlandezii Rlsto Laakonen 212,3 
p șl Matti Nykânen — 209 p. A 
doua întrecere s-a desfășurat tot 
In R.F.G., la Garmiscn Parten- 
klrchen, unde victoria a revenit 
lui Nykânen cu 220 p (109 și 102 
mj. urmat de Jens Weisflog 
(R.D.G.) — 218 p (104 șl 100 m), 
Laakonen 217 p (107 și 99,5 m) 
S Thoma 214 p. După două

treceri conduce Thoma cu 432,5 
p. ti urmează Nykânen ți La- 
akonen cu cite 429,5 p șl Weisflog 
424,5 p. Următoarele două con
cursuri se vor desfășura In Aus
tria Cla Innsbruck șl Blschofho- fen).

HOCHEI
• In cadrul Campionatului Mondial pentru juniori (grpoa 

A), ce se desfășoară la Anchora
ge (Alaska), selecționata U.R.S.S. 
a tn trec ut cu scorul de 3—2 for
mația Suediei. Alte rezultate: 
Finlanda — Norvegia 9—3; Ceho
slovacia — R.F. Germania 11—1; 
Canada — S.U.A. 5—1, Suedia — 
Finlanda 6—2; Canada — R. F. 
Germania 7^-4.

In prima zi a anului, selecțio
nata U.R.S.S. a obținut a patra 
victorie consecutivă cîștigînd cu 
scorul de 10—0 meciul cu for
mația Norvegiei. într-un alt joc, 
echipa S.U.A. a dispus cu 5—1 
de formația Cehoslovaciei. Ulti
mele scoruri înregistrate luni : 
Suedia — Canada 5—4: Finlan
da — r E.G. 5—3.

© Finala „Cupei Spengler" se 
va disputa la Davos între echipa 
Canadei și o selecționată din 
S.U.A.. clasate pe primul loc, la 
egalitate, cu cîte 6 puncte. în ul
timul meci susținut. nocheistil 
canadieni au învins cu 8—5 (dună 
prelungiri) formația H.C. Davo». 
La încheierea timpului regu
lamentar de joc scorul a fost egal: 5—5.

A C.C.E. LA VOLEI
de Mallorca. După cum am 
mai anunțat, în cadrul gru
pelor semifinale (în cealaltă, 
se întrec Ț.S.K.A. Moscova, 
Ț.S.K.A. Sofia, Vojvodina 
Novi Sad și Olynipiakos Pi
reu), sistem adoptat în premie
ră numai pentru competiția 
masculină, echipele susțin me
ciuri duble (acasă și în depla
sare). fiecare cu fiecare.

Campioana României are 
programate cele 6 jocuri în 
această ordine : la il ianuarie 
cu Panini, la Modena ; la 18 
ianuarie cu S.V. Hamburg la 
București, la 25 ianuarie cu 
C.V. Palma de Mallorca, tot 
In Capitală, cu campioana spa
niolă. reîntîlnindu-se pe te
renul acesteia la 8 februarie; 
la 15 februarie cu Panini în 
București (și socotim că acest 
meci va fi derbyul grupei), iar 
la 22 februarie steliștii vor 
disputa ultima partidă, cu S.V. 
Hamburg, în deplasare.

Echipa clasată pe primul loc 
în grupă, loc la care aspiră ți 
campioana noastră, se va cali
fica In finala competiției. în 
care va întîlnl, firește. pe 
cîștigătoarea celeilalte grupe 
semifinale (după toate proba
bilitățile. T.S.K.A. Moscova). 
Meciul este programat pe te
ren neutru,. la Atena, la 8 
martie.

ÎN ETAPA a 11-a a campiona
tului Italiei s-au înregistrat. în 
general, rezultate normale. O 
singură victorie obținută în de
plasare : Lece — Internazionale 
0—3 (goluri marcate de Diaz, 
Brehme și Berti). Mai multe 
jocuri s-au încheiat la egalitate: 
Atalanta — Como 1—1, Milan — 
Sampdoria 0—0. Pisa — Lazio
1—1. Alte rezultate : Roma — Na
poli 1—0 (a înscris Voller min? 
87), Pescara — Cesena 3—0. Ve
rona — Fiorentina 2—1, Bologna 
— Ascoll 1—0. Derbyul torinez, 
dintre Tuventu® *1 Torino a re
venit primei echipe cu 1—0 orin 
golul lui Altobellî ! în clasament 
conduce Internazionale cu 20 o. 
O urmează Napoli cu 17 p. Ju
ventus, Roma ș! Sampdoria cu 
cîte 15 p.

JOCURI în etapa a 19-a a cam
pionatului Portugaliei. Lidera cla

CROSUL DL LA SAO PAULO
RIO DE JANEIRO (Agerpres). 

Concursul internațional de cros 
desfășurat în noaptea Anului Nou 
pe străzile orașului brazilian Sao 
Paulo a fost cîștigat la cea de-a 
64-a ediție de atletul ecuadorian 
Rolando Vera, care a terminat 
învingător pentru a treia oară 
consecutiv în această tradiționa
lă întrecere. Rolando Vera a 
parcurs distanța de 12,600 km în 
36:24,77, fiind urmat de mexica
nul Dionisio Ceron — 36:46,42,
brazilienii Adauto Domingues — 
37:14,63. Arthur Freitas Castro — 
37:14,68 și chilianul Omar Aguilar 
— 37:23,68. La feminin, pe primul 
loo s-a situat sportiva portughe
ză Aurora Cunha — 42:12,70, ur
mată de Wendy Sly (Anglia) — 
43:28,17 și Carmen Souza (Brazi
lia) — 43:41,49. La startul cursei 
au fost prezenți peste 7 000 de concurenți.

samentului, Benfica Lisabona, a 
pierdut cu 1—2, în deplasare, în 
fața formației Boavista. în timp 
ce F. C. Porto a cîștigat cu 2—1 
meciul disputat la Lisabona cu 
echipa locală Sporting. Alte re- 
zoltate : Nacional — F. C. Braga
2—1 : Penafiei — Belenenses 1—1 ; 
Vitoria Setubal — Beira Mar
2— 1; Guimaraes — Maritimo 1—1; 
Chaves — Fafe 1—1 ; Amadora — 
Leixoes 0—3 : Espînho — Farense
3— 1 Portimonense — Viseu 1—1.
Clasament : 1. Benfica Lisabona — 
30 p 2. F. C. Porto — 28 p.
3 Sporting Lisabona — 22 p.

ECHIPA Ecuadorului va începe 
pregătirile în vederea prelimina
riilor Campionatului Mond’al în
că de azi (3 Ianuarie), cînd se ver 
reuni jucătorii selecționați de 
antrenorul Iugoslav Dusan Dras- 
kovlcl

Marea sărbătoare națională a Cubei

AFIRMARE PRESTIGIOASĂ
A MIȘCĂRII SPORTIVE
Cea dinții zi a anului 1959 a marcat iif America Latină 

victoria revoluției cubaneze, tn cei 30 de ani care s-au 
scurs de la acest eveniment istoric de mare însemnătate 
tn viata poporului cubanez țara prietenă a obtinut realizări 
remarcabile in construcția societății noi, socialiste .Impor
tantele obiective industriale, edificiile social-culturale, blo
curile de locuințe Ji toate celelalte înălțate in aceste trei 
decenii vorbesc despre dezvoltarea impetuoasă o ’ Cubei, 
posibilă numai in condițiile orinduirii socialiste.

în pas cu toate aceste îm
pliniri. mișcarea sportivă 
din Cuba a cunoscut o înflo
rire impresionantă, spor
tivii cubanezi reușind să se 
impună în arena internațio
nală la tot mai multe disci- 
nline. Dacă într-un trecut 
nu prea îndepărtat sportul 
cubanez se făcea cunoscut 
peste hotare îndeosebi prin 
reprezentativele sale de 
base-ball, ramură sportivă 
fn care deține supremația 
mondială (juniori, tineret și 
seniori) si la ora actuală, 
în prezent în marea carte 
a campionilor figurează nu
me de cubanezi la multe 
alte sporturi. Iată cîteva 
nume de mare rezonantă 
In sportul internațional ca
re sînt. în acest sens, edifi
catoare : Alberto Juanto- 
rena. învingător olimpic la 
atletism în probele de 100 m 
și 800 m, Maria Caridad 
Colon, atletă campioană o- 
limpică la • aruncarea suli
ței. Javier Sotomayor re
cordman mondial la săritu
ra în înălțime, halterofilul 
Daniel Nunez, si el meda
liat cu aur la J.O.. boxerul 
Teofilo Stevenson, multiplu 
campion olimnic si mondial, 
devenit o adevărată legen
dă a .careului magic" etc.

Numele lui Teofilo Ste
venson. cel mai mare per
former în boxul: amator din 
toate timpurile singurul po
sesor a trei titluri olimpice 
si tot a.tîtea titluri mondiale, 
ne obligă la cîteva conside
rații despre pugilatul cuba

nez. începînd din deceniul 
trecut, boxerii din Cuba au 
început să se impună cu tot 
mai multă autoritate si în 
număr tot mai mare în 
competițiile Internationale, 
lansind vedete de talia lui 
Teofilo Stevenson, Emilio 
Correa. Orlando Martinez, 
Juan Hernandez, Angel Her
rera, Andreas Aldama, Ar
mando Martinez, Jose 
Gomez etc.. etc. (am 
numit numai campioni o- 
limpici și mondiali). Pe 
multi dintre ei am avut 
ocazia să-i vedem și noi, 
la București, cu prilejul 
„Centurii de Aur". Dar pen
tru a putea aprecia la a- 
devărata ei dimensiune 
școala pugilistică cubane
ză. popularitatea de care 
se bucură sportul cu mâ
nuși în tara prietenă, tre
buie să-i vezi pe cubanezi 
luptînd Ia ei acasă. Am a- 
vut acest prilej în vara 
trecută, cînd am asistat la 
întrecerile din' cadru] tra
diționalului Turneu inter
national „Giraldo Cordova 
Cardin", desfășurat în ora
șul Las Tunas, la startul 
căruia au fost peste 200 de 
participant!. La sfîrșitul 
competit+ei^am avut foarte 
multe .motiv&^ă mă întreb 
dacă un turneu’ olimpic sau 
o ediție a .mondialelor" 
este cu mult mai puternică 
decît acest turneu internă-^ 
tional organizat anual în 
Cuba...

Petre HENȚ
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