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SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘEI

ELENA CEAUȘESCU

FIERBINTE OMAGIU PENTRU EROICA 
ACTIVITATE REVOLUflONARĂ PUSA ÎN 
SLUJBA SOCIALISMULUI, PROGRESULUI 

TĂRII $1 FERICIRII POPORULUI

a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
privind conferirea Titlului de Onoare Suprem 

„EROU AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA" 

tovarășei ELENA CEAUȘESCU
în semn de înaltă prețuire a activității îndelungate desfășurate in 

mișcarea muncitorească, revoluționară, pentru eliberare socială si na
țională, pentru împlinirea aspirațiilor de progres si bunăstare ale po
porului român, pentru înfăptuirea obiectivelor revoluției si construcției 
socialiste pe pămîntul României,

Pentru contribuția remarcabilă adusă la elaborarea si înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului și statului, la fundamentarea și 
aplicarea planurilor și programelor de dezvoltare economică si socială 
a patriei. Ia întărirea independentei si suveranității tării, la creșterea 
prestigiului României in lume, la afirmarea tot mai puternică a nă
zuințelor de pace si colaborare ale poporului român.

Pentru activitatea deosebită, multilaterală, consacrată creșterii apor
tului cercetării științifice. învătămințului si culturii Ia realizarea ma
rilor obiective ale construcției socialiste, promovării susținute, în toate 
domeniile, a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-știintifice în 
folosul omului, al bunăstării și fericirii sale, al vieții si păcii, al pro
pășirii națiunilor si înțelegerii intre popoare,

în semn de profund omagiu si vie recunoștință ale întregului partid 
si popor pentru activitatea revoluționară, patriotică, pusă in slujba 
progresului și prosperității patriei, . ....

Cu prilejul aniversării zilei de naștere si a îndelungatei activități 
revoluționare.

Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român si Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

HOTĂRĂSC ȘI DECRETEAZĂ:
ARTICOL UNIC. — SE CONFERĂ TITLUL DE ONOARE SUPREM 

„EROU AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA" TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU, MEMBRU AL COMITETULUI POLITIC EXECU
TIV AL C C. AL P.C.R., PRIM VICEPRIM-MINISTRU AL GUVERNU
LUI. PREȘEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL ȘTIINȚEI ȘI 
învAțAmîntului.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viccprim-mi- 
nistru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Națio
nal al Științei și jnvăță- 
mîntului, a fost sărbători
tă, sîmbătă, 7 ianuarie, cu 
prilejul aniversării zilei de 
naștere și a îndelungatei 
sale activități revoluționa
re.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, la solemnitate au 
participat' membri și mem
bri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al parti-

'Continuare in mo a 4-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘEI 

ELENA CEAUȘESCU
l

Stimați tovarăși,

Am deosebita plăcere să ex
prim cele mai-calde mulțumiri 
conducerii de partid și de stat 
pentru înaltul titlu de „Erou 
al Republicii Socialiste Româ
nia" ce mi-a fost înmînat astăzi, 
precum și pentru aprecierile și 
urările, ce mi-au fost adresate 
prm scrisoarea Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului cu prile
jul aniversării zilei mele de 
naștere și a îndelungatei acti
vități revoluționare în rîndu- 
rile Partidului Comunist Român. 
(Aplauze).

Consider toate acestea ca o 
expresie a aprecierii deosebite 
pe care partidul și poporul 
nostru o dau activității mele 
revoluționare, ca activist al 
Partidului Comunist Român, 
contribuției aduse la realizarea 
politicii generale interne și ex
terne a partidului nostru de 
dezvoltare a forțelor de pro
ducție, a științei și culturii, de 
ridicare continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului popor, de întărire con
tinuă a independenței și suve
ranității României. (Aplauze).

*n aceste momente este pen
tru mine o mare satisfacție 
faptul că. de mai bine de 50 
de ani, mă aflu în rîndurile 
mișcării revoluționare, ale par
t'd ului nostru comunist, am 
p tic;pat în toate împrejură
rile la lupta împotriva fascis
mului si războiului, pentru în
făptuirea revoluției de eliberare

socială și națională, antifascistă 
.și antiimperialistă, pentru con
strucția socialismului în patria 
noastră.

Nu există satisfacție mai 
mare pentru mine, ca, de alt
fel, pentru orice activist revo
luționar, pentru orice comunist, 
decît aceea de a fi participant 
activ la realizarea mărețelor 
idealuri de libertate, dreptate 
și independență, la marile 
transformări pe care le-a obți
nut poporul nostru, sub con
ducerea gloriosului nostru par
tid comunist, în edificarea noii 
orînduiri sociale, în făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. (Aplauze).

Așa cum pe drept cuvînt s-a 
subliniat în Expunerea 
secretarului general al partidu
lui la marele forum democratic 
de Ia efirșitul lunii noiembrie, 
anul trecut, România s-a trans
format într-o perioadă Istorică 
scurtă dintr-o țară slab dezvol
tată într-o țară industrial- 
agrară, cu o industrie puter
nică, cu o agricultură în plină 
dezvoltare, cu mari realizări In 
domeniul științei, învățămîntu- 
lui. culturii, factori hotărîtori 
pentru progresul general al pa
triei noastre socialiste.

Toate aceste mari realizări 
au asigurat ridicarea generală 
a gradului de civilizație, a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului nostru 
popor.

(Continuare în vag. a 4-a)

— SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R 

adresată tovarășei Elena Ceaușescu
d
....

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
ț ~ .

La aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere - zi de aleasă sărbătoare pentru na
țiunea noastră — și a îndelungatei activități 
revoluționare, vă adresăm, din adincul inimi
lor, intr-o vibrantă unitate de gînd și simțire 

î cu întregul popor, cele mai calde felicitări, 
urări de sănătate și fericire, de ani mulți și 

’ rodnici de viață, plini de satisfacții și împli
niri, împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
marele Erou între eroii patriei străbune, în
flăcărat patriot și revoluționar, genial făuritor 

> de istorie și strălucit ctitor de țară nouă, 
conducător vizionar al mersului neabătut al 
României pe calea socialismului - spre co- 

/ munism.
Cu prilejul acestui înălțător moment sărbă

toresc, dorim să vă aducem — asemenea tu
turor fiilor patriei - cel mai fierbinte omagiu 

’ și să vă exprimăm cele mai profunde senti- 
J mente de stimă, prețuire și recunoștință, de 
L înaltă cinstire pentru îndelungata și eroica 
ț dumneavoastră activitate în rindurile gloriosu

lui nostru partid comunist, în lupta plină de 
abnegație, desfășurată cu fermitate și spirit 

ț revoluționar în marile bătălii de clasă, anti
fasciste și antirăzboinice, pentru cauza celor 

I muiți, pentru binele și fericirea țării, pentru

victoria revoluției și construcției socialiste în 
patria noastră și înălțarea României pe culmi 
tot mai luminoase de progres ți civilizație.

Intrînd încă din anii tinereții în rindul eroi- Ț 
cului nostru partid comunist, dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, v-ați 
format și călit la școala aspră a luptei revo
luționare desfășurate de forțele cele mai 
înaintate ale societății, de masele largi popu
lare împotriva nedreptei orînduiri burghezo- 
moșierești, a exploatării, fascismului ți răz
boiului, pentru eliberare socială și națională, 
pentru împlinirea aspirațiilor de progres și 
bunăstare ale poporului ți edificarea unei 
orînduiri mai drepte ți mai bune pe pămîntul 
românesc. îndeplinind numeroase ți importan
te sarcini încredințate de partid, ați desfășu
rat în acei ani grei, de teroare și prigoană, 
o activitate dirză ți neînfricată pentru atra
gerea ți mobilizarea tineretului, a femeilor, 
a muncitorilor în lupta pentru apărarea drep
turilor ți libertăților democratice, cetățenești, 
pentru înlăturarea asupririi sociale și înfăp
tuirea deplinei egalități în drepturi intre toți 
cetățenii țării, pentru asigurc-ea integrității și 
independenței patriei. V-ați afirmat, încă de 
atunci, înaltele calități de militant revoluțio-

(Continuare in pag. 2-3)

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN



S C RI S O A R Au reînceput

Comitetului Politic Executiv a CC al P.C.R.

adresată tovarășei Elena Ceausescu
(Urmare din naa 1)

nar și patriot inflăcărat, trăsăturile comunistului de înaltă ținută 
morală care slujește cu exemplară dăruire cauza nobilă a clasei 
muncitoare, a poporului, a partidului comunist, idealurile de 
bunăstare și progres ale întregii națiuni. Numeroase sint paginile 
memorabile din istoria patriei și a partidului care vorbesc des
pre strălucita activitate revoluționară pe care ați desfășurat-o. 
cu neasemuit curaj, pentru a înfăptui, fără șovăire, misiunile de 
mare răspundere încredințate de partid în momente decisive ale 
luptei sate. O asemenea pagină, de luminoasă cutezanță revo
luționată dîrzenie și eroism, înscrisă în istoria națională, o 
constituie marea demonstrație muncitorească, antifascistă și anti
războinică de la 1 Mai 1939, în organizarea și desfășurarea că
reia - împreună cu mult stimatul și iubitul conducător al parti
dului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
un rol hotărîtor.

întregul partid și popor dau , de asemenea, 
înaltă apreciere prezenței dumneavoastră active, 
in viața politică a 
luția de eliberare 
antiimperialistă din 
putere de muncă _
de comunist, de militant patriot, dumneavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, ați desfășurat în rîndurile partidu
lui, ale organizațiilor revoluționare de tineret și femei o sus
ținută activitate politico-ideologică și organizatorică, particî- 
pînd, cu toată energia, la lupta pentru democratizarea țării, 
pentru cucerirea și consolidarea puterii politice a clasei mun
citoare, pentru înfăptuirea obiectivelor revoluției și construcției 
socialiste.

Strălucitele dumneavoastră calități de eminent militant re
voluționar - combativitatea, fermitatea și eroismul - eviden
țiate cu tărie în mafile bătălii de clasă, remarcabilele însușiri 
de om de știință și cultură, înzestrat cu mare capacitate de 
gîndire novatoare, vizionară și cu o inegalabilă putere de 
muncă, puse în slujba marilor aspirații ale poporului român, 
s-au afirmat în toată plenitudinea lor în epoca de puternic 
avînt constructiv deschisă de Congresul al IX-lea al partidului. 
In toată această perioadă de ample și profunde transformări 
revoluționare, inaugurată de istoricul forum comunist, v-ați 
aflat permanent în fruntea tuturor acțiunilor inițiate și desfă
șurate de partidul nostru, de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru promovarea unui spirit 
nou, profund revoluționar în întreaga operă de construcție so
cialistă, pentru aplicarea creatoare a adevărurilor generale, a 
principiilor socialismului științific la condițiile și realitățile 
concrete din țara noastră. In uriașa și neobosita activitate 
consacrată înfloririi României socialiste, binelui și fericirii 
poporului, în vizitele de lucru din țară, la consfătuirile 
cu oamenii muncii din toate domeniile, ca și în soliile de pace 
și colaborare purtate pe toate meridianele lumii, ați dovedit 
în mod strplucit înalta dumneavoastră vocație de om politic, 
de militant de frunte al partidului- și statului. V-ați afirmat, 
în conștiința întregului popor, ca o proeminentă personalitate 
a vieții noastre politice și de stat, a științei și culturii româ
nești.

in semn de aleasă prețuire și ca o consacrare a înaltelor 
calități dovedite în decursul întregii activități, partidul și po
porul v-au încredințat, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
importantele funcții de membru al Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Centrat al partidului, prim viceprim-mlnistru ai 
guvernului, președinte al Consiliului Național a! Științei și 
învățămîntului - în îndeplinirea cărora ați acționat și acționați 
cu înalt spirit revoluționar, cu exemplară dăruire pentru vic
toria socialismufui și comunismului pe pămîntu! scumpei noas
tre patrii. Noi toți cunoaștem șl dăm o înaltă apreciere con
tribuției inestimabile pe care ați adus-o și o aduceți perma
nent la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, la fundamentarea și aplicarea pla
nurilor și programelor de dezvoltare economică și socială a 
țării, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii, la ridicarea 
patriei noastre socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, 
la întărirea independenței și suveranității sale, la creșterea 
prestigiului României în lume, la afirmarea tot mai puternică 
a năzuințelor de pace și colaborare ale poporului român.

Călăuzîndu-vă după teza de inestimabilă valoare teoretică 
și practică, fundamentată de secretarul general al partidului, 
potrivit căreia socialismul și comunismul nu se pot construi 
decît pe baza celor mai noi cuceriri ale creației umane, dum
neavoastră, fnult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, ați ac
ționat și acționați cu înaltă răspundere pentru ca știința și 
cultura românească să cunoască o dezvoltare multilaterală, pe 
baze moderne, să devină tot mai mult o puternică forță ma
terială a progresului social și a lărgirii orizontului de cunoș
tințe al întregului popor, un factor esențial al construcției 
socialiste din patria noastră. Vă revine dumneavoastră marele 
merit de a fi organizat, într-o viziune cu totul nouă, pe baza 
orientărilor Congresului al IX-lea al partidului, întreaga muncă 
de cercetare științifică, îndrumînd și coordonînd, cu înaltă 
competență, activitatea puternicului detașament al oamenilor 
de știință din țara noastră și orientînd-o în direcția dezvoltării 
intensive și modernizării producției, lărgirii bazei energetice și 
de materii prime și valorificării superioare a resurselor națio
nale, creșterii productivității. calității și eficienței muncii, pro. 
movării progresului tehnic în întreaga economie, în deplină 
concordanță cu cerințele noii revoluții tehnico-științifice șl 
noii revoluții agrare, ale amplului proces de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

Eminent om de știință, savant de largă recunoaștere inter
națională, animat de un puternic spirit cevoluționar în gîndire 
și acțiune, înzestrat cu o remarcabilă forță de înțelegere și 
anticipare a cerințelor viitorului, dumneavoastră manifestați, în 
același timp, o neobosită preocupare pentru desăvîrșirea pro
priei opere științifice, impresionantă prin dimensiunile sale, care 
îmbogățește și perfecționează cunoașterea într-unul din do-

- ați avut

țării în noua eră deschisă 
socială și națională. 
August 1944. Manifestind 

și abnegație, aceleași

cea mai 
nemijlocite 
de revo- 

antifascistă și 
aceeași 

înalte calități

meniile de mare 
chimia —, sporind 
ței românești.

Acționînd permanent cu inalt spirit novator, cu erudiția și 
competența savantului și intelectualului de excepție, ați des
fășurat de-a lungul anilor o activitate de cercetare de o im
presionantă amploare și de un remarcabil nivel, concretizată 
în importante lucrări de specialitate, care, prin marea lor în
semnătate științifică și larga aplicabilitate practică, în diferite 
sectoare economice, s-ou impus atenției generale, fiind traduse 
în principalele limbi de circulație mondială și publicate în 
numeroase țări. Vasta și remarcabila dumneavoastră activitate, 
de o asemenea amploare și autoritate, se bucură, pretutindeni, 
de o înaltă prețuire și unanimă recunoaștere, fapt ilustrat în 
mod elocvent de numeroasele distincții și titluri academice 
care v-au fost acordate de prestigioase foruri științifice și de 
învățămînt din întreaga lume. Toate aceste admirabile realizări 
ne îndreptățesc să afirmăm, cu legitimă mindrie și profundă 
satisfacție, că de strălucita dumneavoastră activitate, de vir
tuțile de pasionat cercetător și om de știință, preocupat de 
lărgirea continuă a granițelor cunoașterii umane, este insepa
rabil legată afirmarea geniului științific românesc în lume, pro
movarea consecventă a colaborării științifice internaționale, 
folosul exclusiv al omului, al propășirii națiunilor, al păcii 
înțelegerii între popoare.

In înaltele răspunderi ce vi s-au încredințat, ați adus 
aduceți, stimată tovarășă Eleno Ceaușescu, o contribuție 
cea mai mare importanță la dezvoltarea, perfecționarea 
modernizarea învățămîntului românesc de toate gradele, astfel 
incit școala să fie în măsură să asigure procesului complex 
al dezvoltării economice sociale a țării cadre cu o temeinică 
pregătire profesională, de specialitate și un larg orizont cul
tural, cu o concepție înaintată, materialist-dialectică despre 
lume și viață, adevărați oameni noi ai epocii noastre de cu
tezătoare aspirații și rodnice împliniri socialiste

Este, de asemenea, larg apreciată contribuția 
care o aduceți la dezvoltarea artei șl culturii 
îndrumarea și desfășurarea cu succes a marii 
masă — “ " ’ '
României" -, la continua îmbogățire a vieții spirituale 
porului, la formarea și educarea omului nou, înaintat 
cietății noastre socialiste.

dumneavoastră nemijlocită, de cea 
la transpunerea neabătută în viață 
domeniul vieții spirituale, patria 
o știință, de un învățămînt și o cultură 
slujba progresului multilateral al țării, câ-

importanța pentru economia națională - 
prestigiul și autoritatea internațională a șiiin-

in
Și

Și 
de

Și

și comuniste, 
deosebită pe 
naționale, la 
competiții de 

Festivalul național al muncii și creației „Cîntarea 
a 
al

po- 
so-

noastre
Prin contribuția 

mare însemnătate, 
liticii partidului in 
dispune astăzi de 

' înaintate, puse în 
lăuzite, mai mult decît oricînd, de marile și perenele valori 
ale umanismului socialist, de idealurile și aspirațiile cele mai 
înalte ale poporului român.

Preocupată în mod constant de necesitatea ca știința să 
se afirme din ce în ce mai mult ca un permanent dialog și 
mijloc de comunicare între națiuni, prin care să crească răs
punderile ce revin astăzi oamenilor de știință, învățămînt și 
cultură în făurirea unei lumi mai bune șl mai drepte, a unei 
lumi a păcii, eliberată de pericolul unui război nuclear ni
micitor, în întărirea înțelegerii și solidarității între popoare, 
ca președinte al Comitetului Național Român „Oamenii de 
știință și pacea", dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, animată de un profund umanism, acționați în mod 
consecvent în direcția întăririi colaborării cu organizații ale 
oamenilor de știință din toată lumea, în lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor șl înfăptuirea dezarmării, pentru ca minu
natele cuceriri ale geniului uman să nu mai fie puse în slujba 
distrugerii, a războiului, d a salvgardării păcii, a valorilor 
culturii și civilizației umane, apărării dreptului fundamental al 
tuturor oamenilor, al popoarelor de pretutindeni la viață, la 
dezvoltare liberă și demnă. Această strălucită activitate, pe 
care o desfășurați în spiritul întregii politici externe a parti
dului și statului nostru, al orientărilor reafirmate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna marelui forum al democrației 
noastre muncitorești-revoluționare, din luna noiembrie, 
unanim apreciată și găsește un profund ecou în conștiința 
țîunii noaste, în rindul oamenilor de știință și 
tutindeni, al tuturor popoarelor, reliefînd cu 
trăsături umaniste ale științei românești.

întreaga dumneavoastră activitate, îmbinînd 
monios vocația muncii de creație științifică a 
țean cu patosul luptei revoluționare a eminentului militant co
munist, constituie pentru noi toți un luminos exemplu de slu
jire cu nemărginit devotament a cauzei partidului, a înfloririi 
și propășirii națiunii noastre socialiste, ne însuflețește tot mai 
puternic în activitatea pe care o desfășurăm pentru înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor Congresului al Xlll-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, a mobilizatoarelor îndemnuri adre
sate de marele nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în magistrala Expunere prezentată la ședința comună a Plena
rei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a or
ganismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești.

In această zi de scumpă sărbătoare pentru țară șl popor, 
animați de cele mai înălțătoare gîndurl, dorim să vă exprimăm, 
mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, sentimentele noastre 
de aleasă stimă și prețuire și să vă adresăm, din adîncul ini
milor, urarea fierbinte de viață îndelungată șl fericită, plină 
de mari realizări și satisfacții, multă sănătate șl putere de 
muncă pentru a contribui pe mai departe, împreună cu încer
catul revoluționar și genialul conducător al partidului șî sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la înaintarea patriei noastre, 
independente, libere șl demne, pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a înfăptuirii visului de aur al 
întregii națiuni - comunismul.

Cu cele mai profunde sentimente de gratitudine și afecțiune 
tovărășească, vă adresăm, cu toată căldura, inimilor noastre, 
dumneavoastră și iubitului nostru conducător, tradiționala 
urare : „LA MULȚI ANi !“.
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CU 0 EXCEPȚIE, SUC
MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—U 
(3, 15 6). Derby-ui etapei în
competiția masculină a revenit, 
conform așteptării or. liderului 
întrecerii care a trebuit, totuși, 
să depună destule eforturi pen
tru a nu pierde un set în fata 
unui partener hotărît. ambițios. 
Dințam o viștii au început cu o 
foarte bună seric de servicii ale 
iul Căia-Chițiga, puneți nd în 
consecință, după aceea dîstan- 
t-îndu-se fie prin blocajele iul 
Rotar (îndeosebi), fie ovin mingi 
..puse* în spațiile libere din te
renul advers. în continuare, 
însă, .veteranii* de la Caleu-ia- 
toru’. (...ex-dinamoviștii G’frîea-
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nu și Enescu) și mal tinerii coe
chipieri s-au așezat mai exact 
în suprafața de joc proprie. a . 
recuperat repede de la 0—1, at;' 
blocajele. cît si atacurile lor 
bine... calculate ținindu-i, de-a 
lungul întregului set secund. ..în 
plasa* echipei Dinamo: MM 
mult după 11—13. ei au ajuns 
La 13—13. au anulat apoi și o 
minge de set a dinam-o vi ști lor. 
fiind chiar foarte aproape de a 
egala situația la seturi (au con
dus cu 15—14). Replica advers A 
a fost, s-ar spune, decisă do 
această întoarcere de rezultat, 
formația antrenată de Cornel 
O ros și Marian Păușescu reve
nind în setul al treilea la evo
luția sigură de La începutul par
tidei. Drept urmare. Dinamo (c»i 
întreg sextetul mai mobil șl in
trat din nou în mină) a lua» 
jocul pe cont propriu, pînă la 
14—3, cind parcă a ți-nut să mai 
amine deznodământul cert ai me
ciului. dar numai pentru cîteva 
minute. DINAMO : Căta-Chițiga, 
Rotar, Drăgușin, S. Pop (Mader, 
Vișan). D. Rădulescu (Crețu), 
Dalacu J CALCULATORUL : O. 
Rădulescu (Oprea), Calița (Mîțu), 
D. Dumitru, Enescu, I.acob (M. 
Alexandru). Girloanu. Corect și 
prompt arbitrajul prestat de R. 
Farmuș și V. Pavel.

George ROTARU

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — VUTOBUL DINAMO 
BACAU 3—® (10. 9, 9). A fost
un joc frumos, dominat de .gaz
de, care au reușit să-și adjudece 
victoria în 75 de minute, răstimp 

care antrenorul. Nicu Pop n-a 
imbat formația cu care a

început : Teleagă, Stoian, SHipe- 
trean, Sanislav, Baidoc, Matefi. 
Pentru victoria obținută în fața 
li nud adversar redutabil, merită 
evidențiată întreaga echipă mu- 
reșană. De la oaspeți, cuvinte 
bune doar despre Pralea. Au ar
bitrat V. Ranghel și I. Costiniu. 
(Constantin ALHU, coresp.)»

explorări motorul baia 
MARE — I.A.T.S.A. DACIA PI
TEȘTI 3—o (4, 5. 8). Demaraj
greu de ia început al ambelor 
echipe — care au furnizat pînă 
în final o partidă de nivel teh
nic șl spectacular modest —, 
după care gazdele și-au revenit. 
Cu un joc mad atent $1 uirtele 
atacuri viguroase, maramureșenii 
au pus deseori în dificultate 
sextetul piteștean, o-bținînd suc
cesul în.tr-0 oră șl 14 minute 
Ce! mal buni au fost : Moroianu,

exeffl « 
meriUv- (< 
nibilttăți î 
Savu). Oab 
ordonatorul 
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au f Hiat 
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nicla Buhlt 
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flacAra 
— MARAT1 
(4, 2. 7). Ci 
clin vechiul 
zilescu și 
Olteanu), e 
totuși ușor 
reori a ieț 
victimă slgx 
avut mai p 
de obiccd. i 
patru ech’p 
Cristina Z 
Țaga, Miha 
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• Proba feminină de ÎS km
din cadrul concursului de 
schi-fond pentru „Cupa Mondia
lă*. care se desfășoară la Le
ningrad, a revenit sportivei so
vietice Elena Vialbe» cronome
trată cu timpul de 43:29,03, Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Svetlana Nageikina (U.R.S.S.) — 
43:36,03 și Trude Dubendal (Nor
vegia) — 43:42,03. }

• Proba de slalom uriaș dis
putată pe pîrtla de la Schwart- 
zenberg (Austria) a fost cîștt 
gată de schioara elvețiană Vrenl 
Schneider, înregistrată în colo 
două manșe cu timpul de 2:22,24. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Ulrike Maier (Austria) — 
2:23,23, Marla Walliser (Elveția) 
— 2:23,85 șl Mateja Svet (Iu
goslavi) — 2:24,11,

în clasame 
pel Mondial 
continuă î 
Schneider — 
de Ulrike M

$ Concurs 
soane, desfă 
tria) tn cat 
le“, a fost 
R.D. Germar 
sloi, Nannen 
patru mar 
3:28.96. Pe li 
echipajul At

Echipa 
fjoreț Lenini 
neu în Polc 
Gdansk, în 
locale Stoc: 
sovietici au 
scorul de S-



. de volei

INIE AL GAZDELOR
lele Republicane de volei Ivmioin și 
tapei a* XH-a, prima a returului. N-a 
eoarece patru partide au fost aminate 
Ita, de la Craiova, dintre Olteit și Di- 
jucat! în ceea ce privește rezultatele 
normale, cu victorii nete ale gazdelor, 
lizată de formația feminină bueureștea- 
curte relatări :

'an, de 
de la 
Frâțilâ 

CRI-

- EL- 
-0 (11.

fru- 
nbelor 
gazde, 
ilizeze

•••'&

următoarele seturi: jucătoarele
antrenorului N. Roibescu s-au 
impus cu suficientă autoritate. 
Remarcate: Valentina Constantin 
(cea mal bună dc os teren), 
Tatiana Popa, Dana Singeorgean 
(P), Dana Dumitra și Marla Mi- 
titelu. Au arbitrat ; V. lonescu 
— C. Gogoașe. (AL NOUR, co
resp.).

OLTCIT CRAIOVA — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—3 t S-au prezen
tat în sala de joc din Craiova 
doar echipa Dinamo București, 
arbitrii șl un delegat al echipei 
locale 'acesta din urmă pentru 
a explica neprezen tarea forma
ției Olteit. prin îmbolnăvirea 
unor jucătoare șl o amînare — 
chipurile I — acordată de fede
rație. Deci, victorie pentru Di
namo. prin forfait, federația ne- 

•accentînd am în arcă oartidei ! 
(Ștefan GURGUI, coresp.).
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In semifinalele ..Cupei României” la handbal feminin

JOCURI SPECTACULOASE,
VICTORII ALE ECHIPELOR LOCALE

Ieri au avut loc prunele partide din cadrul semifinalelor „Cupei 
României'4 la handbal feminin, competiție înscrisă sub genericul 
Daciadei. f,a Bacău, Știința din localitate a învins cu un scor 
sever pe Chimistul Bai. Vile ea, în timp ce, la Brașov, Rulmentul 
a cîștigat la numai trei goluri diferență în fata ieșeacelor de la 
TEROM. Tod ieri, la Tg. Mureș a avut loc una dim partidele pentru 
locurile 5—8,

Iată relatări do la cele trei meciuri :

ȘTIINȚA 3ACÂU - CHIMISTUL 
RM. VÎLCEA 26-16 (11-4)

BACĂU. 3 (prin telefon), In- 
tilnirea din prima manșa a se
mifinalelor „Cupei României* la 
handbal feminin, dintre știința 
Bacău și Chimistul Rm. Vîlcea» 
desfășurată în Sala Sporturilor 
clin localitate, a purtat, de-a lun
gul tuturor celor 60 de minute 
de joc, amprenta unui meci de 
o ridicată valoare tei mi că și 
spectaculară. Ea a fost cișligătă 
de băcăuance intr-o mani tu care 
a amintit spectatorilor de evolu
țiile din zilele lor de glorie, adicâ 
din anii cînd Știința i;u adju
deca aproape fără probleme ti
tlurile de campioană națională. 
Succesul de acum, care înseamnă 
o serioasă opțiune șl pentru re
turul din 10 ianuarie, se dato
rează. în primul rînd, apărării 
(avansată și agresivă), la care se 
adaugă excelenta prestație a por
tarului Ioana Vasilea (ea a pa
rat numai în prima repriiă 9 
aruncări de gol). Așa s-a tăcut 
că, după primele 30 de minute 
ale meciului. Chimistul au în
scrisese decit de 4 ori (!>» în 
timp ce elevele antrenorilor M. 
Pintea șl C. Petrea își trecuseră 
in cont 11 goluri. In partea a 
doua a Jocului, deși vilcencele 
par a fi- mai hotărîte să refacă 
terenul pierdut, tot studentele 
sînt cele care au inițiativa, mate
rializată și pe tabelă, ceea ce 
le-a și asigurat, in final, o vic
torie netă. Succesul, ca și ma
niera în care ele l-au realizat, 
la fac pe băcăuance să privească, 
justificat credem, cu optimism șl 
meci-ul-tur din cadrul „Cupei 
Cupelor", cu Empor Rostock 
din 15 ianuarie.

Au înscris : Luca 9, Butnărașu 
5, Cervenciuc 4, Antoneanu 3, 
Ltiiiea și Petrea — cîte 2. Dani- 
lof 1 (Știința), respectiv Veri- 
geanu 7. Dincă. Tîreă, NTedelcu 
și Tdrok — cîțe 2, Uazăr 1.

Au arbitrat AL Vîrtopeauu și 
șt. Georgescu (ambii din Bucu
rești) .

loan NOVAC

RULMENTUL BRASOV - 
TEROM IAȘI 24-21 (13-10)

BRAȘOV, 8 (prin telefon). Un 
meci care a onorat cele două 
formații, dovedind că prezenta 
în semifinalele „Cupei României*4 
Ia handbal nu este intim plătea re. 
Forța de joo a handbalistelor de 
la Rulmentul Brașov și a celor 
de la TEROM Iași s-a manifestat 
egal în întreaga partidă, oferind 
un frumos și aplaudat spectacol. 
A cîștigat Rulmentul cu 24—21 
(13—10), dar diferența putea fi 
mult mal mare dacă, grăbindu-se 
să înscrie cît mai mult — și 
realmente o puteau face — bra- 
șovencele nu ar fi ratat ocazii 
clare. Un argument în plus pen
tru o distanțare mai substanțială 
l-ar fi putut constitui șl faptul 
că, în poarta gazdelor. Ileana 
Malorescu a apărat excelent, in
clusiv două aruncări de la 7 m. 
Cu un atac în vervă, ceea ce nu 
se poate spune și despre apăra
rea lor, brașovencele au condus 
tot timpul. Monica Partin, Irina 
Mureșan șl Alina Știrbu au fost 
deosebit de eficiente în acțiunile 
la poarta TEROM-ului, o mare 
contribuție în ofensivă a vin d-o 
Bodies Marian, care a făcut din 
nou dovada inteligenței sale tac
tice. Rulmentul a condus de 
multe ort cu 4 goluri: 14—10

Azi și mi ine, la Gheorghenl

C.S.M. VIITORUL —

STEAUA LA HOCHEI
Astăzi și miine, pe patinoa

rul din Gheorgheni se vor 
disputa ultimele meciuri res
tante în Divizia A, prima gru
pă valorică, la hochei, mtre 
C.S.M. VIITORUL GIIEOR- 
GIIENÎ și STEAUA BUCU
REȘTI. Teoretic, cele două re
zultate au importanță doar pen
tru palmaresul celor două for
mații, întrucât ele nu mai pot 
influența situația primelor pa
tru echipe din clasament, oele 
care vor participa in continua
re la turneele sau meciurile bi
laterale care vor desemna cam
pioana. Pentru oă, privind cla
samentul la zi. apare clar că 
Viitorul nu poate cîriiga cele 
4 puncte puse în joc și prin 
care ar ajunge pe poziția a 
patra. Repetăm, teoretic...

1. steaua
2. Sport Club 
t Dlnamo
4. Dunăre?
5. Progresul
6. Viitorul

(8 15 2 1 135: 37 32
20 14 3 3 102: 51 31
20 12 1 7 85: 63 25
20 5 1 14 68:113 11
20 5 0 15 50:104 14
18 3 1 14 60:112 1

(min, 32), 15—11 (min. 31), 19—15 
(min. 46), 20—16 (min. 49), dar 
niciodată nu a putut depăși a- 
ceastă barieră. Dimpotrivă, mi
nutul 49 a marcat chiar o cădere 
(pa fondul unei reveniri a ieșen- 
celor) și de unde o sală întreagă 
aștepta ca numeroasele acțiuni 
ofensive ale brașovencelor să se 
încheie cu goluri, acestea au ra
tat incredibil, permițînd oaspete- 
lor să înscrie de 4 ori consecu
tiv: de la 16—20 la 20—20. în 
poarta ieșencelor. Cornelia Rădă- 
șan a avut* intervenții bune, 
însă a fost mult ajutată și de 
o apărare valoroasă: Anton, 
Duca, Chelaru, Cozma, pri.na 
dintre ele fiind excelentă în am
bele faze ale jocului, ceda ce 
marchează urn recîștig pentru 
TEROM.

Au înscris: Marian 7. Partin 4, 
Murcșan 4, Știrbu 4. Demeter 3, 
Die 2, respectiv Ducaf 7. Anton 5, 
Chelaru 3, Cozma 3. Nlsipeanu 2. 
Alcxescu.

Arbitrii: Gh. Sandor (Oradea) 
și N. Iancu (Buzău).

Ion GAVRILE5CU

MUREȘUL TG. MUREȘ - ME
CANICA FINĂ 23-16 (10-10)

TIRGU MUREȘ, 8 (prin telefon), 
în Sala Sporturilor din locali-, 
ta te, în prezența a circa l 000 de 
spectatori, a avut loc partida din
tre echipele de handbal feminin 
Mureșul Tg. Mureș și Mecanică 
Fină București, contînd pentru 
locurile 5—8 ale „Cupei Româ
niei". Au cîștigat gazdele, cu 
23—16 (10—10), care s-au apropiat 
de adevărata lor valoare și și-au 
creat mai multe situații de a în
scrie abia după minutul 45. Pînă 
atunci am asistat la un joc mo
dest, ceea ce a dat impresia de 
echilibru. De la 15—13, murese.n- 
cele au înscris 7 goluri, fără să 
primească vreunul, astfel că în 
min. 55 scorul devenise 22—13.

Marcatoare: Zita B!ro b. Matefi 
3, Bărbat 3, Avram 3, Stroia 2, 
Mușat 2, Pardi 1, respectiv Fi
ii aru 6, Lefter 4, Ciubota rti 2, 
Gavrilă 2, Cîpaian 2.

Meciul-retur va avea loc joi. 
în Sala Sporturilor din munici
piul Sf. Gheorghe, unde formația 
bucureșteană se află pentru un 
scurt stagiu de pregătire.

Andrei SZABO — coresp.

ȘCOALĂ DE SCHI
I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează In stațiunea Predeal o 

școală de schi pentru începători și avansați (copii, tineri, 
adulțl) în serii de 6 zile.

Data de plecare: 16, 22, 28 ianuarie, 3, 9. .15. 21. 27 fe
bruarie, 5, 11, 17, 23 martie.

Servicii: cazare la cabana Clăbucet-Sosire sau In vile ; 
masă ia cabana Clăbucet-Sosire sau la restaurant (bonuri 
valorice) ; curs de schi cu monitori atestați, 2 sau 4 ore 
pe zi ; transport cu tren accelerat; asistență de ghid.

Preț informativ : B28—1182 lei de persoană.
Școala dispune de un centru de închiriere de schiuri și 

elăpari și de garderobă.
La terminarea cursului se organizează un concurs de 

schi, „Seara școlii de schi", se înmînează diplome.
Informații suplimentare și înscrieri la agenția de turism 

a I.T.H.R. București din bd. Republicii nr. 68, telefon 
14.08.00.

Divizionarele A

Ia jumătatea întrecerii
iniiiuiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiintiiiiiHiiiiiiiii.

RETURUL SE ANUNȚĂ DIFICIL
Să înoeredm să pășim pe 

urmele Brașovului, în epuizan
tul tur de campionat, cu aju
torul cronicarilor noștri. Spi
cuim, ca atare, din referirile 
lor privitoare la cele 17 meciuri 
disputate. Așadar : „Lăudabilă 
lipsa de complexe a echipei lui 
Costică Ștefănescu pe -Steaua-" 
(2—3 cu Steaua in deplasare). 
„F.C.M. Brașov a dominat oel 
puțin 70 de minute, a avut 
destule ocazii de gol. și-a 
masat minute In șir adversarul 
In careu, dar golul așteptat nu 
a venit, deoarece înaintașii e- 
chipei gazdă au greșit deseori 
din punct de vedere tehnic, 
anulînd superioritatea terito
rială a echipei" (0—0 cu Farul 
acasă). „Brașovenii au dezilu
zionat prin replica lipsită de 
curaj și inițiativă, mal cu seamă 
in zecile de minute cînd deți
neau superioritatea numerică" 
(1—2 cu Oțelul — d). „Barbu 
s-a dovedit a fi «sarea și pi
perul- echipei locale. iscusit 
dispeoer și finalizator" (4—0 
cu S. C. Bacău — a). ..F.C.M.
Brașov, o echipă matură, rie- 
complexată, care-șl respectă o 
partitură proprie în meciurile 
din deplasare" (2—3 cu Vic
toria — d). „Brașovenii au
dominat 80 de minute... Dacă 
scorul avea să rămînă unul la 
limită. aceasta se datnreste 
portarului oaspete Irizăreanu. 
aflat in zi mare" (l—0 cu'F.C. 
Bihor — a). „Brașovenii au dat 
o replică plină de chraj, tn- 
cercînd să se onună valurilor 
ofensive . sibione" (0—3 cu In
ter Sibiu — d). ..Meri de va
loare medie. în prima parte,

Portarul brașovean Polgar prinde balonul cu o secundă mai îna
inte ca Ilie Dumitrescu să poată interveni (fază din meciul Steaua 
— F.C.M. Brașov, scor 3—2) Foto: Aurel D. NEAGU

gazdele, conduse de Barbu. 
s-au aflat ia cirma jocului... 
în ultima jumătate de oră, 
brașovenii dau semne de nesi
guranță, mai ales în apărare" 
(2—1 cu F. C. Argeș — a). 
„Timp de 30 de minute, bra
șovenii vor lega mai bine jo
cul, «magnetizați- de Barbu, 
mereu inventiv, dar egalarea 
nu va veni, din cauza pasului 
greoi al lui Cigan" (0—2 cu 
Rapid — d). „în prima repriză, 
gazdele puteau obține un a- 
vantaj de trei goluri, după 
pauză au trecut, insă, prin 
mari emoții (la un moment 
dat, spectatorii declarindu-se 
mulțumiți și cu un meci nul)“ 
(4—2cu Sportul Studențesc — a). 
„Schimbarea direcției de atac 
creează panică în sistemul de
fensiv al adversarei" (0—2 cu 
„U" Cluj-Napoca — d). „E-
ehipa a plătit tribut greu erorii 
de plasament și lipsei de rapi
ditate în Intervenții a fundași
lor centrali" (2—2 cu Universi
tatea Craiova —. a). ,,E-
levii antrenorilor C. Ștefănescu 
și D. Anescu au aplicat destul 
de bine lecția jocului în de-

plasare, apârindu-se cu fermi
tate (ce-i drept, și cu prețul 
cam multor faulturi). apelind 
cu succes și la arma contra
atacului" (1—1 cu F.C. Olt — 
d). „Joc la discreția dînamoviș- 
tllor, lipsiți, totuși, d<( cîțiva 

16. F.C.M. BRAȘOV 17 5 3 9 28-32 13
• Puncte realizate pe teren propriu : 12 (a pierdut 2 o ta 

Dinamo, cîte 1 p la F. C. Farul șl Urelv. Craiova) : puncte 
obfinute in deplasare : 1 o (la F. C. Olt).
• Golgolerll echipei : Barbu 1# goluri (2 din 11) ; Terhes 

Ciigan — cite 3 : Ghergu. Caclureac, I. Plrvu — cite 2 : Șulea 
E. Moldovan Andrașl, S. Drăgan, Avădanel, Se'.fmeși — cîte 
unul.
• Jucători folosiți : 20 — S. Drăgan. Andrașl Barbu — cile 

17 Jocuri : Cigan 16 ; Terheș 15 ; I. NaghL V. ștefan. Ghergu 
— oițe 14 : Santa Caclureac — cîte 13 ; E. Moldovan 12 
I. Fîrvu 11 : Șulea 10 : Pătru. Seltmeșl — cîte 9 : Avădanel 8 
N. Bucur 6 : Polgar 4 ; Petrus. Tlkosl — cîte unul.
• Media notelor echipei : 6,20 ; media notelor jucătorilor

(ne baza a minimum 10 jocuri) : 1. Barbu 7.02 : 2 Caclureac 
6.46, 3. Șanta 6.26 : cele mal mari note: 8 (Barbu — et. a IV-a 
a X-a și a XII-a ; plrvu — et. a X-a).
• Cartonașe galbene : zi (7 suspendări) — 10 jucător! (cele 

mat multe : E. Moldovan 4).
• Cartonașe roșii : Cigan (et. a xm-a).
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m — ambele transfor

mate (Barbu 2) ; a fost sancționată cu 7 penalty-uri — 3 
transformate. 4 ratate.
• A expediat 196 de suturi (TIS ..acasă", 83 în deplasare),

dim care 99 ne poartă (59 ,acasă*. 40 în deplasare).

titulari... Din start, jocul a 
avut un singur sens : spre 
poarta lui Pplgar" (1—3 cu Di
namo — a). „Gafele portarului 
Polgar la primele două goluri 
aveau să clntărească greu in 
desfășurarea jocului" (2—4 cu 
Corvinul — d).' „Joc de modestă 
factură... în -pofida omului în 
plus, formația gazdă abuzează 

de oentrări și de mingi... spre 
propria poartă... După pauză, 
echipa se mai joacă un timp 
cu răbdarea suporterilor și cu... 
ocaziile ratate" (4—1 cu A.S.A. 
Tg. Mureș — a). „Echipa 
oaspete s-a dovedit o adeptă a 
spiritului ofensiv" (2—3 cu 
Flacăra Moroni — rt).

După cum se observă ușor, 
aprecierile urmează o linie si
nuoasă, fidele nivelului de 
formă inconstant al echipei 
brașovene. Două idei-pivot 
răzbat la lectura acestor „sin
teze" : slăbiciunea cronică a 
apărării imediate și revirimen
tul spectaculos al unui jucător 
de 30 de ani, Barbu, devenit 
dtntr-o extremă clasică nu 
numai dispecerul, dar și gol- 
geterul formației brașovene.

Șubrezi rea apărării are cauze 
precise. Dintre ele. plecarea 
fundașului dreapta Bălan. îna
intea campionatului, n-a fost 
compensată decit pe hîrtie cu 
transferul lui Comănescu, în- 
trucît acesta din urmă a făcut 
o ruptură de menise chiar in
tr-un meci de pregătire dLn 
antecamera campionatului, de-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES A NOULUI AN 

DIN 8 IANUARIE 1989
FAZA I: extragerea I: 27 41

37 10 44 16 ; extragerea a Il-a: ’ 
28 44 33 2 15 13.

FAZA A II-a: extragerea a 
III-a: 26 34 22 9 24 44; extra
gerea a IV-a: 5 6 8 10 2 13; 
extragerea a V-a: 32 15 28 18 33 
45; extragerea a Via: 39 27 37 
18 22 10; extragerea a VII-a:
38 45 39 23 20 2; extragerea a 
VIII-a: 9 8 26 2 37 14; extra
gerea a IX-a: 25 11 10 13 20 41.

FAZA A IlI-a: extragerea a 
K-a: 32 17 18 36 23 37. 

venind astfel indisponibil. Așaf 
se tace că o fostă 
dreapta. Andr.asi a 
un fundaș drc .pta 
cutnstanță, fără să se 
«dapta, peste noapte, 
rile noului post. Cum

extremii 
devenit 

de clr- 
și poată 
-la rigo- 

post. Cum și celă-

lait fundaș lateral. Kiss, îm
prumutat de la Bihor, a plecat 
după terminarea „stagiului", se 
improvizează șl !n acest caz. 
titularizarea tînărului Ghergu 
(venit din „B“, de la C. S. 
Tîrgovișle) transformîndu-se 
intr-un rodaj care n-a putut 
evita procentul de risc pro
priu unei asemenea operațiuni. 
Ezitările debutanților. „împle
tite" cu uzura cuplului Șulea 
— Naghi (au împreună 65 de 
ani) au conferit ultimei linii 
de apărare o fragilitate care a 
compromis, nu o dată, efortu
rile și priceperea mijlocașilor 
(compartimentul forte). Fără 
a mal vorbi că aceștia din 
urmă au trebuit să suplinească 
și slaba eficacitate a atacanțl- 
lor centrali Terheș și Cigan, 
care au realizat, împreună, 
ceva mai mult de jumătate 
din producția lui Barbu.

Ascensiunea lui Barbu are, 
fără Îndoială, o bazâ subiecti
vă (tehnicitate deosebită, ru
tină, plăcerea jocului, încă 
netocită), dar șl una obiectivă : 
necesitatea de a umple un loo 
gol lăsat de plecarea iul 
Mărgărit (la Sportul Studen
țesc) și accidentarea lui Avă- 
danei, piesă de rezistență, pe 
care nu s-a putut conta timp 
de 9 etape. „Cintecui de 
lebădă" al lui Barbu, într-o 
echipă cu o medie de vîrstă 
de 28 de ani, invită, desigur, 
la o reconsiderare a situației, 
președintele clubului, Romeo 
Pașcu, vorbindu-ne, in acest 
sens, de urgența promovării 
unor jucători tineri, viguroși, 
pe linia schițată chiar în se
zonul trecut prin transplantul 
reușit ai unui Drâgnn sau
Pirvu. Concret. e vorba de
portarul Todericiu, de la „spe
ranțe" (19 ani, 1.91 m înăl
țime). do mijlocașul Cseke (de 
la Sf. Gheorghe), de ..Tibcroul* 
Lunga (de la I C.l.M. Brașov), 
de atacantul central Csifo (un 
al doilea... Cămătarii, se spune, 
de la Unirea Cristurul Se- 

tculesc), de valorificarea plena
ră a extremei Selimcsi. re
zervă in tund campionatului. 
Cu un —3 la „adevăr", aparent 
inofensiv. Brașovul știe că mal 
are de primit vizitele echipelor 
Steaua și Victoria. Neliniștile 
ni se par, deci, îndreptățite^.

Ion CUPEN

Ot SIAI 1010 P&OWSPOIH fAifORiiEALA
FONl5 TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI: 4 896 773 lei.

rezultatele concursului 
PRONOSPORT 

DrN 8 IANUARIE 1989

1. AscoU — Verona t ; 2. Ce» 
sena — Milan 1 ; 3. Como — 
Pisa X ; 4. Florentina — Lazlo 
1 : 5. Internazionale — Bologna; 
1 ; 6. Lecce — Pescara 1 ; 7. Ro
ma — Juventus 2 : 8. Sampdorta 
— Atalanta X ; 9. Torino — Na- 
doU 2 ; to. Cremonese — Avein- 
no X ; 11. Messina — Bari 1 1 
12. Parma — Genoa X ; 18. Sam- 
benedettese — Piacenza X.

FOND TOTAL DB CÎȘTIGURI s 
2.076.154 LEI. din care 228.892 lei 
report la categoria L



SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

FIERBINTE OMAGIU PENTRU EROICA ACTIVITATE REVOEUJIONARĂ PUSĂ ÎN

(Urmare din pag. 1) 

dului, membri ai Consiliu, 
lui de Stat și al guvernu
lui, conducători ai organi
zațiilor de masă și obștești, 
ai unor instituții centrale.

In cadrul festivității, ce 
a avut loc la Palatul Con
siliului de Stat, s-a dat ci
tire Scrisorii adresate to
varășei Elena Ceaușescu de 
către Comitetul Politic E- 
xecutiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român. Scrisoarea a fost 
prezentată de tovarășul 
Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 

secretar al C.C. al P.C.R.
In semn de profund o- 

magiu și aleasă prețuire, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
i-a fost conferit Titlul de 
Onoare Suprem „Erou al 
Republicii Socialiste Româ
nia", prin Hotărîrea-Decret 
a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului de Stat. To
varășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a dat 
citire Hotărîrii-Decret și a 
înmînat înalta distincție.

Cei prezențl au adresat 

tovarășei Elena Ceaușescu 
cele mai calde felicitări și 
urări de ani muiți și rod
nici de viață, de noi și tot 
mai însemnate succese in 
funcțiile de înaltă răspun
dere încredințate de partid 
și popor, de multă sănătate 
și putere de muncă pentru 
a contribui, pe mai departe, 
împreună cu conducătorul 
iubit și stimat al partidu
lui și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ridi
carea patriei noastre pe 
culmi tot mai luminoase de 
progres și civilizație, la în
făptuirea Programului de 
edificare a societății socia

liste multilateral dezvolta
te și înaintare a României 
spre comunism.

Mulțumind pentru apre
cierile, sentimentele și u- 
rările exprimate, pentru 
înaltul titlu acordat, a luat 
cuvîntul tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, președintele ' Consi. 
liului Național al Științei 
Si învățămîntului.

Prin Întreaga ei desfă
șurare, solemnitatea s-a 
constituit într-un fierbinte 
omagiu adus, în această zi 

de sărbătoare, tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminent 
militant revoluționar, re
marcabil om politic și sa
vant de largă recunoaștere 
internațională, pentru acti
vitatea consacrată, cu pa
tos revoluționar și exem
plară dăruire, progresului 
multilateral al țării, înflo
ririi și afirmării științei, 
învățămîntului și culturii, 
creșterii calității vieții și 
muncii întregului popor, 
pentru înaintarea fermă la 
patriei noastre pe calea so
cialismului și comunismu
lui.

CUVlNTAREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
(Urmare din naa 1)

Datorăm toate acestea poli
ticii juste a partidului nostru 
de aplicare consecventă a le
gilor generale, a principiilor 
socialismului științific la reali
tățile țării noastre.

Mărețele realizări obținute 
eînt rezultatul muncii pline de 
abnegație a clasei muncitoare, 
țărănimii, a intelectualității, a 
întregului nostru popor, care, 
In strînsă unitate, sub condu
cerea partidului nostru, Înfăp
tuiesc neabătut politica gene
rală de înaintare a patriei 
noastre pe calea socialismului 
și comunismului.

Sintem la începutul celui 
de-a! 4-lea an al planului cin
cinal 1986—1990, care asigură 
înfăptuirea obiectivelor strate
gice trasate de Congresul al 
XIII-lea șl Conferința Națională 
ale partidului, de dezvoltare 
Intensivă, de modernizare, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, a tuturor 
sectoarelor de activitate, de în
făptuire a noii revoluții agrare.

Pe această bază se vor crea 
condițiile necesare trecerii 
României la un stadiu supe
rior de dezvoltare ecnnomico- 
socială.
. Hotărîtor este acum ca, In 
spiritul planurilor și programe
lor, al orientărilor de largă 
perspectivă, cuprinse în cuvîn- 
tarea programatică a secretaru
lui general al partidului la 
marele forum democratic din 
luna noiembrie, să acționăm cu 
toată fermitatea pentru înfăp
tuirea în cele mai bune condi
ții In viață a tuturor obiective
lor de dezvoltare econom ico- 
socială. (Aplauze).

Doresc să mă refer, In mod 
deosebit, la rolul important 
care revine științei, învățămîn
tului și culturii, la necesitatea 
de a face totul pentru așezarea 
la baza întregii activități, din 

toate sectoarele, a celor mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii umane în 
general.

Trebuie să perfecționăm con
tinuu activitatea de cercetare 
științifică și tehnică, în vede
rea înfăptuirii în cele mai bune 
condiții a marilor obiective 
care asigură înălțarea țării 
noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație, ridicarea 
generală a nivelului de cu
noștințe științifice, culturale, 
politice ale întregii noastre na

țiuni.
Aș dori să subliniez si cu 

acest prilej justețea politicii 
externe a partidului nostru, a 
României socialiste de dezvol
tare a colaborării cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, precum si cu 
țările capitaliste dezvoltate. în 
spiritul principiilor coexisten
tei pașnice, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orîndui- 
re socială.

Avînd în vedere problemele 
complexe și grave ale vieții in
ternaționale actuale, este nece
sar să acționăm cu toată fer
mitatea pentru dezarmare și. 
în primul rînd. pentru dezar
mare nucleară, pentru elimi
narea definitivă a armelor de 
distrugere în masă, atît chi
mice. cît și nucleare, nentru 
trecerea la tratative privind re
ducerea radicală a armelor 
convenționale.

Oamenii de știință români, 
la fel ca' întregul popor, spri
jină pe deplin concepția pre
ședintelui României și acțio
nează cu toată hotărîrea pen
tru înfăptuirea obiectivelor po
liticii externe, care corespund 
pe deplin atît intereselor po
porului nostru, cît și interese
lor tuturor națiunilor lumii.

Vom participa activ la în
făptuirea dezideratelor întregii 
omeniri de a trăi într-o lume 

fără arme și războaie, într-o 
lume a colaborării, egalității 
și dreptății, a independenței și 
suveranității pentru toate na
țiunile.

Sintem la începutul anului 
în care vom sărbători 45 de 
ani de ia victoria revoluției 
de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și anul în care va a- 
vea loc cel de-al XTV-lea Con
gres al partidului.

Asigur conducerea de partid 
și de «♦a". întregul partid și 
popor că voi face totul pentru 
a .contribui la înfăptuirea mă
rețelor obiective ale acestui an. 
ale întregului cincinal, a pers
pectivelor minunate pinâ In 
anii 2000, contribuind astfel, la 
ridicarea României pe noi 
culmi de progres și civilizație, 
la înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a socie

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ IN ONOAREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R., CONSILIUL DE STAT 

Șl GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
în onoarea tovarășei Elena 

Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președin
tele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului. cu 
prilejul aniversării zilei de 
naștere și a îndelungatei sale 
activități revoluționare. Comi
tetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. Consiliul de Stat și 
Guvernul Republicii Socialiste 
România au oferit, sîmbătă. o 
masă tovărășească.

împreună' cu tovarășul 

tății socialiste multilateral dez
voltate și de crearea condiți
ilor pentru înaintarea fermă 
spre visul de aur al omenirii 
— spre comunism ! (Aplauze).

Să facem totul pentru ridi
carea continuă a spiritului re
voluționar de muncă, să întă
rim răspunderea și disciplina, 
să acționăm pentru creșterea 
tot mai puternică a forței 
partidului nostru, a unității 
sale, a Comitetului său Cen
tral. în frunte cu secretarul 
general al partidului ! (Aplau
ze).

Voi acționa ca și pină acum, 
cu întreaga forță. In spirit re
voluționar pentru Înfăptuirea 
minunatelor perspective de 
dezvoltare a patriei noastre; 
voi sluji cu întreaga mea fi
ință, așa cum am făcut-o din 
cei mai tineri ani, cauza bu
năstării și fericirii poporului.

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, âu partici
pat membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P.C.R.. 
secretari ai Comitetului Central 
al partidului, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui. conducători ai organizații
lor de masă si obștești, ai unor 
instituții centrale.

Cei prezenți au adresat șl în 
acest cadru tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai calde feli

cauza socialismului, a libertății, 
demnității, independentei și 
suveranității României ! (A-
plauze).

Aș dori să folosesc acest pri
lej pentru a exprima cele mai 
calde mulțumiri activiștilor de 
partid și de stat, comuniștilor, 
oamenilor muncii, tuturor a- 
eelora care mi-au adresat fe
licitări și urări cu ocazia ani
versării zilei mele de naștere. 
(Aplauze).

în încheiere, doresc să adre
sez. la rîndul meu. Comitetu
lui Politic Executiv, Comitetu
lui nostru Central. întregului 
partid si popor ce’e mai bune 
urări de noi și noi succese în 
înfăptuirea politicii interne si 
externe a partidului. în făuri
rea cu succes a socialismului 
și comunismului !

Vă doresc la toți multă să
nătate ! (Vii aplauze).

citări, împreună cu urări de 
viață lungă, multă sănătate și 
deplină putere de muncă, de 
noi și tot mai impnrtante suc
cese în prodigioasa activitate 
o-» care o desfășoară în con
ducerea partidului si statului, 
precum și tradiționalul ..La 
multi anii", urări pe care.. în 
această zi sărbătorească, i le 
adresează întreaga noastră na
țiune.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
mul'umft călduros pentru urări
le și felicitările primite.
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