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

Consiliului de Stat și Guvernului
Republicii Socialiste România 

Mu/f stimate și iubite 
tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

In aceste momente de mare sărbătoare a partidului, a poporului 
român, prilejuite de aniversarea zilei de naștere și împlinirea a peste cinci 
decenii și jumătate de eroică activitate revoluționară pe care ați consacrat-a 
cu neasemuită dăruire și abnegație idealurilor supreme de ITbertate socială 
și națională, aspirațiilor de independență, pace și progres ale națiunii 
noastre, vă adresăm dumneavoastră, ilustru conducător de partid și țară, 
cele maî calde felicitări, urări de sănătate și fericire, ani mulți și rodnici 
de viață, încununați de mari satisfacții și bucurii, nesecate energii creatoare 
și deplină putere de muncă pentru a conduce partidul și poporul cu 
aceeași înțelepciune, clarviziune și fermitate pe drumul unor noi și mărețe 
victorii, al făuririi visului de aur al omenirii - comunismul.

împreună cu întregul nostru partid și popor, însoțim urările fierbinți 
ce vi le adresăm în această zi aniversară cu cele mai alese sentimente 
do dragoste, de profundă stimă și nemărginită recunoștință ce le nutrim 
față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
ctitorul de geniu al României socialiste și conducătorul vizionar al partidului 
și statului, Erou între eroii neamului românesc, strălucit militant al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, luptător ferm și consecvent pentru 
cauza socialismului și comunismului, pentru destindere, dezarmare și 
securitate, pentru triumful păcii și colaborării în întreaga lume.

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.,
CONSILIUL DE STAT,

GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși.

Doresc să exprim, în primul 
riad, cele mai calde mulțumiri 
Comitetului Politic Executiv, 
partidului, Consiliului de Stat, 
Guvernului pentru Scrisoare, 
pentru aprecierile și urările 
adresate.

De asemenea, mulțumesc tu
turor organizațiilor și tovarăși
lor care mi-au înmînat, cu a- 
cest prilej, în numele organi
zațiilor respective, mesaje de 
felicitări.

Folosesc “acest prilej pentru 
a adresa cele mai vii mulțu
miri clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, întregu
lui nostru popor, pentru senti
mentele de prietenie și căldura 
cu care sînt înconjurat în a- 
ceste zile.

In toate acestea văd expresia 
încrederii întregii noastre na
țiuni în justețea politicii revo
luționare — bazată pe concep
ția materialist-dialectică și is
torică, pe principiile socialismu
lui științific — a partidului 
nostru, care, prin întreaga sa 
activitate, a demonstrat și de
monstrează că nu are țel mai 
înalt decît acela de a înfăptui 
aspirațiile întregului popor, de 
libertate, independență, de 
bunăstare și fericire.

Iată de ce, în aceste împre
jurări, primele mele gînduri se 
îndreaptă către poporul nostru, 
căruia îl urez o viață tot mai 
demnă, mai îmbelșugată, liberă 
și independentă! (Aplauze pu
ternice).

In Scrisoarea care s-a citit 
aici s-a făcut — s-ar putea 

spune — un bilanț larg al rea
lizărilor pe calea înfăptuirii 
Programului partidului, a dez
voltării socialiste a României. 
Trebuie să mărturisesc deschis, 
și în aceste împrejurări, că tot 
ceea ce s-a realizat In România 
în anii construcției socialiste — 
și mai cu seamă după Con
gresul al IX-Iea al partidului — 
reprezintă o continuare a preo
cupărilor de dezvoltare inde
pendentă a patriei noastre. 
Toate aceste realizări sînt strîns 
legate de întreaga istorie, de 
tot ceea Ce a făcut poporul 
nostru, în diferite etape ale 
dezvoltării sale, pentru forma
rea ființei sale naționale, a na
țiunii, a statului național uni
tar, pentru scuturarea domina
ției străine, sînt legate de 
lupta împotriva asupririi moșie

rilor și capitaliștilor, pentru a 
deveni stăpîn deplin pe desti
nele sale, stăpîn deplin In țara 
sa. Fără aceste lupte îndelun
gate, nici realizările de astăzi 
nu ar fi putut fi obținute !

Doresc ca, și în aceste împre
jurări, să aduc omagiul nostru 
tuturor acelora care, în de
cursul istoriei grele, zbuciu
mate, de luptă îndelungată, au 
făcut totul pentru libertatea și 
progresul patriei noastre. Do
resc, in primul rînd, să aduc 
un omagiu poporului nostru — 
adevăratul făuritor al propri
ilor sale destine, al istoriei na
țiunii noastre. Subliniez aceas
ta pentru că. întotdeauna, nu 
trebuie să uităm — și subliniez 
aceasta încă o dată — că dato
răm totul poporului, că vom 
putea asigura dezvoltarea 

României, independența și su
veranitatea sa, numai împreună 
cu poporul, făcînd totul pentru 
popor, pentru bunăstarea și fe
ricirea sa! (Aplauze puternice, 
prelungite)

Fără îndoială, etapele istoriei 
sînt multe, orînduirile sociale 
au fost multe. Am vorbit de 
toate acestea la plenara din 
luna noiembrie anul trecut —• 
și nu doresc să mă mai refer 
acum la ele. Menționez numai 
că, în diferite etape istorice, 
In formele și orînduirile sociale 
corespunzătoare, au fost întot
deauna forțe care și-au propus 
și au acționat pentru unirea 
poporului în vederea dezvoltării 
sale, indiferent de greșelile pe

(Continuare in pag. a 3-a)



Etapa dc Iarna la ora finalelor TREI ZILE CU SPORT ȘI CULTURĂ...
IN întreceri, cu patine si pe SÂNII* f

sub același generos

gazdele f'.ialeljr Da- 
afâ și două localități

loan Sticlaru, 
colectiv al tu- 
cu atribuții au 
condiții optime 

a 
Pe 

vor

amatorii 
sporturilor de iarnă, oameni de 
diverse vîrste și profesii, sînt 
angrenați în entuziastele între
ceri ale Daciadei, cei care vor 
reuși să meargă dm victorie 
în victorie calificindu-se in fi
nalele pe țară ale marii noas
tre competiții naționale. De a- 
semenea. sportivii de perfor
manță sînt angajați in aceste 
zile in fazele superioare ale 
campionatelor republicane, des
fășurate 
însemn...

Printre 
ciadei ee 
din județul Harghita: Miercu
rea Ciuc și Sărmaș, unde, ca 
să folosim expresia secretaru
lui C.J.E.F.S., “ ------
printr-un efort 
turor factorilor 
fost asigurate 
pentru buna 
concursurilor 
„arenele" harghitene 
derula ultimele secvențe cam
pionatele de sprint și de poli- 
atlon la patinaj viteză (28—29 
ianuarie, respectiv 31 ianuarie 
— 1 februarie), „Cupa U.T.C." 
la patinaj viteză (17—19 fe
bruarie), campionatele națio
nale pe pistă redusă, deschise 
tuturor categoriilor de alergă
tori (6—9 aprilie) și campio
natele de sanie rezervate se
niorilor și juniorilor, pe pîrtia 
de la Sărmaș (27 februarie — 
5 martie).

Pînă atunci, începînd de mîi
ne vor avea loc pe pista na
turală de dimensiuni olimpice 
din Miercurea Ciuc finalele

desfășurare 
respective.

îȘi

La asociația sportivă CIBO Brașov

DE LA GIMNASTICA IN PRODUCȚIE LA CICLISM („sportul nr. Tj

este

care 
CIBO.

în cele mai importante com
petiții de ciclism pe șosea ale 
juniorilor, în caravană 
prezentă, întotdeauna, și o ma
șină bleu deschis, pe 
scrie, cu litere mari, 
Despre evoluția sportivilor de 
la această asociație am rela
tat nu o dată. Acum ne-am 
propus să-i vedem la ei acasă, 
la Brașov. Un prim interlocu
tor ne-a fost loan Bruda, pre
ședintele asociației sportive 
care ne-a relevat eforturile fă-» 
cute. în timp, pentru o rit 
mai bună dotare. „în prezent, 
zestrea materială este compu
să din bazinul municipal, do
tat cu cabine, vestiare și du
șuri; un teren gazonat. cu uti
lizări multiple, pistă scurtă de 
atletism și sector de sărituri: 
un atelier de întreținere și re
parații a bicicletelor; o sală de 
pregătire fizică, avînd apara
tura necesară". O bază — con
siderăm noi — bună, accesibi
lă nu numai sportivilor de 
performanță. Pentru cei aproa
pe 1200 de angajați din între
prindere (preponderent fiind 
elementul feminin) se organi
zează reprize de gimnastică la 
locul de muncă, în funcție de 
specificul fiecărei secții. în a- 
ceastă activitate — aflăm — 
se remarcă Viorica Băditoiu 
(responsabilă pe fabrică), Eca- 
terina Ardeleanu, Rodica Beș- 
Hu, Ana Ceaușu, Elena Niței aș 
On secții), care conduc „repri- 
zele" de gimnastică. Echipa de 
volei fete, din care se remarcă 
Mibaeia Halipa, Angela Gea- 
mănu și Silvia Bancîu, a par
ticipat la diferite întreceri, 
unde — vorba uneia dintre ele
— „nu am fost, niciodată, ul
timele". Desfășurat săptămînal
— din primăvară pînă în toam
nă — campionatul intern de 
fotbal îi are ca animatori pe 
I. Mătășel, D. Dodiță, V. Si- 
mion și C. Stăm at c. La nive
lul întreprinderii și eu prile
jul diferitelor concursul! zona
le. la tenis de masă au produs 
o bună impresie F. Andrones- 
cu. H. Wagner, D. Buzeian si 
I. Bruda. Amatorii de popice 
participă șl ei. pe arena E- 
lectrica. la camDÎonatul inter
secții: șahul cu numeroși a- 
matori, schiul — la el acasă 
la Brașov — și turismul mon
tan — altă preferință „locală"
— completează paleta discipli
nelor practicate la nivel 
masă de muncitorii de 
CIBO.

Asociația sportivă — prin 
fixațiile membrilor susținători 
și prin tncasările efectuate la 
bazinul de înot — și-a depășit 

de 
la

jO~

poliatlonului de sprint pentru 
patinatorii fruntași. „La I de
cembrie. ne-a spus șeful coc- 
plexului S.C. Miercurea Ciuc, 
Arpad Dietrich, au fost dema
rate lucrările pentru amenaja ■ 
rea -inelului» de gheață natu
rali de către o echipă condusă 
de fosta multiplă campioană 
de patinaj, antrenoarea Maria 
Lăzăreseu. Cu excepția a 3—4 
zile, viteziștii din Brașov, Cluj- 
Napoca. Sf. Gheorghe, Tg. Mu
reș, Sibiu și, bineînțeles, Mier
curea Ciuc au avut posibilita
tea să se antreneze intens, par- 
ticipînd și la două teste: "Cu
pa S.C. Miercurea Ciuc» și 
-Cupa Mureșul», inițiate pen
tru îndeplinirea haremurilor 
impuse de regulament. în ve
derea întrecerilor finale, am 
pus la punct cele două vestia
re, am montat saltele de pro
tecție în turnantele pistei, am. 
reparat tractorul prevăzut cu 
rezervor (cu o capacitate de 800 
litri .de apă) și plug pentru de
gajarea eventualelor căderi de 
zăpadă. în timpul reuniunilor, 
pista de gheață va fi pregătită 
după flecare probă, ceea ce-i 
va crea un coeficient superior 
de alunecare. Vom face totul 
pentru a asigura condiții dc 
natură să contribuie Ia obți
nerea unor rezultate remarca
bile".

Așadar, gazdele sînt ferm 
hotărîte ca finalele Daciadei 
să se bucure de un deplin 
succes organizatoric. Sperăm 
că și concurenții se vor ridica 
la înălțimea așteptărilor.

Troian IOANIȚESCU

la 
d- 
nr. 
de

planul de venituri oe anul 1988, 
realizat prin autofinanțare.

Dar, așa cum remarcam 
începutul acestor rinduri, 
cliemul este aici „sportul 
1“ — secția de performanță 
la CIBO fiind bine cotată.

Un al doilea interlocutor, 
Radu Răducanu, mereu în a- 
propierea sportivilor aflați în 
viitoarea întrecerilor, remarca 
faptul că „în decursul timpu
lui, practicanții ciclismului au 
obținut peste 50 de titluri de 
campioni ai țării, la sosea sau 
ciclocros. Dintre aceștia ii a- 
mintesc pe Mircea Bădilă, Va- 
siie Budea, Andrei Antal, fra
ții Mihai și Nicolae Aidulea, 
Florin Zoriiă și Mădălin Gran- 
cea. Actualmente antreno
rul Martie Ștefănescu (ajutat 
de Andrei Antal și Gheorghe 
Toader) are la dispoziție un 
Iot de 19 juniori, din care, 
cit de curînd speră să scoa
tă noi campioni". Conducerea 
secției nu se limitează la par
ticiparea sportivilor în con
cursuri. ci organizează, anual, 
trei importante competiții, in
cluse în calendarul competițio- 
nal intern, „Cupa CIBO" pe

O VERITABILĂ ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI
Pornind

Cerc pedagogic la Brănești 
cu participarea cadrelor didac
tice ale Liceului agro-indus- 
trial din localitate. înainte de 
a pune punct discuțiilor, prof 
Nică Lupu, directorul liceului, 
dă citire unor scrisori, primite 
de la foști elevi ai liceului, 
acum absolvenți. Muncitori ca
lificați într-o sumedenie de 
meserii legate de profilul aces
tei unități de învățămînt, îm
bunătățirile funciare Printre 
ei, Florin Apostol, repartizat, 
undeva, în județul Argeș, și 
Constantin Andrei, cu locul de 
muncă în apropierea Ploieș- 
tiului.

Conținutul scrisorilor este a- 
semănător. în toate cazurile, 
foștii elevi țin să adreseze mul
țumiri profesorilor, inginerilor, 
maiștrilor. „tuturor acelora 
rare cu dragoste și răbdare 
părintească ne-au învățat o 
meserie și ne-au călăuzit pașii 
în viață..." Sînt evocate mo
mente din viața trăită în liceu, 
cu frumusețile ei. Sînt reac
tualizate unele reușite în pla
nul pregătirii profesionale, în 
activitatea extrașcolară, sferă

O reușita acțiune inițiată de Centrul de cultura
și creație „Cintarea României" și Asociația

sportivă U. R. B. I. S din Capitală

începutul a fost original, 
sala clubului — ne aflam
I.R.E.M.O.A.S.  din Capitală 
luaseră loc mulți spectatori 
veniseră să vadă un film 
cărui „eroi" erau chiar ei : ■_ 
meni ai muncii din întreprin
dere. Emoționați, evident — lă
cătușul Marius Lemnariu, scu
lerul Viorel Dumitrașcu, con- 
troloarea C.T.C. Geta Drăghi- 
cescu, șlefuitoarea Adriana Ga
fa, lăcătușul Florin Mavrodi- 
neanu, medicul întreprinderii 
Mariana Ghiriti — cei prezenți 
vizionau pentru prima oară 
filmul „Sport, vigoare, sănăta
te", realizat în stațiunea Voi- 
neasa din județul Vilcea, cu 
ajutorul lor.

Era „punctul 1“ dintr-o reu
șită acțiune cultural-sportivă 
inițiată de către Centrul de 
cultură și creație „Cînlarea 
României" și Asociația sportivă 
U.R.B.I.S., ce s-a derulat pe du
rata a trei zile ! Vizionarea fil
mului de care vorbeam a fost 
vineri, după terminarea orelor de 
program. Zi în care a mal avut 
loc prezentarea unei expoziții 
de fotografii sportive realizată 
de cercul Prietenii alergării 
(„Singurul cîștigător cert — 
scria pe un panou — SANA- 

în 
la

ce 
ai 

oa-

șosea, „Cupa Poiana", la ciclo
cros și — împreună cu F.R. Ci
clism și C.J.E.F.S. Brașov — 
Campionatele Naționale de se
niori și juniori la ciclocros.

Un aport substanțial la des
fășurarea activității sportive — 
ne-au relatat cei doi interlocu
tori — aparține unor cadre cu 
munci de răspundere în activi
tatea productivă a acestei uni
tăți economioe brașovene: ing. 
Maria Aidica, directorul între
prinderii, Alexandru Ionescu, 
inginer-șef, Maria Crețu, se
cretarul Comitetului de partid, 
și Sorin Ramba, contabil-șef, 
sprijinitorul sportului cu pe
dale, președintele de onoare al 
asociației sportive.

Anul sportiv 1989 constituie 
și pentru CIBO un „reper al 
viitorului", care, după afirma
ția președintelui asociației, 
„va trebui să fie unul mai bun 
în rezultate, atît în planul per
formante*, cit și în cel al spor
tului de masă". Premisele ac
tuale ne îndreptățesc să credem 
că, intr-adevăr, bilanțul va fi 
așa cum îl anticipează harnicul 
colectiv brașovean.

Horațiu SIMA

de la lectura unor

fost cuprins șiin care a 
sportul.

înțelegemînțelegem din explicațiile 
prof. Nică Lupu că și Florin 
Apostol, și Constantin Andrei 
au fost între elevii de frunte ai 
liceului, la carte, în munca din 
atelier, în activitatea cultura
lă, pe terenurile de sport. 
„Două modele! Spre satisfac
ția noastră, care au creat al
tele, prezente si acum în li
ceu..."

Noile modele de „elevi poli 
valenți", cum îi numește di 
rectorul liceului, pot fi intil- 
nite în toate clasele ; în primul 
rînd între cei care — respec- " 
tind, pe undeva, tradiția — 
s-au impus în cadrul „atelie
rului" de luptători, pregătiți 
de antrenorul Ion Tobă, sub 
culorile Clubului Sportiv Să
tesc : Ilie Ungureanu dintr-a 
X-a, Valentin Cazacu, Ion Di
ma și Iulian Niculae dintr-a 
Xll-a. „Juniori de mare ta
lent !“ confirmă 
adaugă : „Unul 
puțin — vreau 
tul republican 
rog să rețineți

de 
antrenorul, care 
dintre ei — 
să-I văd in 
de seniori.
aceasta..."

cel 
lo-
Vă

TATEA"), după care 
ceput întrecerile de 
cimp (in sală), de fotbal (era 
o vreme minunată) în aer li
ber, cu participarea a patru e- 
chipe: cele ale secțiilor scu- 
lărie. tîmpiărie metalică. ar
mături și băi-radiatoare. între
ceri care s-au desfășurat pe 
parcursul a două zile, după-a- 
miezele, sîmbătă avînd loc fi
nala de fotbal, cîștigată (îm
preună cu „Cupa Unirii") de 
către secția Tîmpiărie metali
că.

Punctul forte din program 
l-a constituit însă, fără îndoia
lă, crosul de duminică dimi
neață. A început la ora 10, în
să forfota dinainte de start se 
putea sesiza ușor încă înainte 
de 9! Concurenții, de toate 
vîrstele, începînd cu pionieri și 
terminînd cu... veterani (dis
pută mare și pentru desemna
rea „celui mai în vîrstă con
curent" între cei cu peste 70 
de ani!). Mulți, foarte mulți, 
elevi de la școlile 156, 163, 166, 
liceele 20, 37, însoțiți, firește, 
de dascălii lor. Gh. Fodoreanu, 
M. Cerchez, A. Mihu, profe
sori de educație fizică. Sosiseră 
si dtiva oaspeți, Gh. Mușat, an
trenor la A.S. Fulgerul din 
Slănic-Prahova, venise pentru 
schimb de experiență, deoare
ce în 12 februarie se va or
ganiza în orașul său un mare 
cros internațional. Și, ca să 
nu vină ringur, a adus cu el 
și 20 de sportivi pentru a 
concura. Surpriză plăcută pen
tru organizatori. Tot printre 
concurenți, oaspeți de la alte 
întreprinderi și instituții din 
Capitală, oameni care au înțe
les că a alerga înseamnă să
nătate. Iată, de pildă, inginera 
tehnolog principal Marloara 
Faighenov de la CITPCM (mai 
are un an pînă a împlini 40) 
care ne spunea entuziastă: .Vin 
cu marc plăcere. Am adus și

au in- 
tenis de

SIMPOZION OMAGIAL
Omagiind aniversarea zilei de naștere șl a îndelungatei acti

vități revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilustrul 
conducător al partidului șl al statului nostru, proeminentă 
personalitate politică a lumii contemporane, în capitală, sub 
egida Consiliului municipal pentru educație fizică și sport sînt 
organizate în această perioadă ample manifestări politico-educa
tive șl cultural-sportive, în cadrul cărora se afirmă cu putere 
recunoștința vie a sportivilor, a tehnicienilor, a întregii miș
cări sportive pentru condițiile minunate create, pentru posi
bilitățile ce le sînt asigurate, precum și hotărîrea nestrămu
tată de a-și spori eforturile în vederea obținerii unor rezultate 
de prestigiu în întrecerile sportive organizate în cadrul com
petiției naționale „Daciada", cît și în întrecerile internaționale 
la care vor participa în acest an.

în cadrul acestui program, va avea loc, în organizarea 
C.M.B.E.F.S., a Cabinetului municipal pentru activitatea ideo
logică și polltico-educativă șl a Muzeului de istorie și artă, un 
ciclu de dezbateri, expuneri, simpozioane, vizionări de fume 
documentare și expoziții. Astăzi, 27 ianuarie, se va desfășura 
în aula Universității cultural-științlfice simpozionul cu tema t 
„Concepția revoluționară a tovarășului Nicolae Ceauș<»cti des
pre stadiul actual al dezvoltăm societății socialiste 
românești. Etapa făuririi societății socialiste multilateral dez 
voltate".$

scrisori

dispun 
pentru 

acceso- 
pentru

luerînd

Reținem, firește. Notăm, tot 
odată, că elevii de aici 
de condiții excelente 
sport — sală cu toate 
riile necesare, spațiu 
discipline complementare, atle
tism și fotbal, volei șl oină, 
handbal și judo. Profesorul de 
educație fizică Ion Zburian 
face precizarea : „în liceu, sala 
de sport, cit și amenajările a- 
nexă sînt folosite în comun șl 
de elevii noștri, și de cei care 
activează în cadrul clubului 
sportiv sătesc. Niciodată n-am 
făcut deosebire, toți 
împreună. Este și o modali
tate de a învăța, de a copia 
pe cei mai dotați, pe cei mai 
buni. în felul acesta creăm și 
modelele de care vi s-a vor
bit..

în liceu există, insă, șl mo
dele care se formează in „ate
lierele" altor cluburi. Un e- 
xemplu, cel al sabterului Au
gustin Anghei, care activează 
la Steaua. „Junior de mare 
perspectivă" — afirmă directa 
rul liceului, aflat pe podium, 
recent, la Campionatele Repu-

>\\\\\\\\\\\\^^^^^

colegi pe care i-am convins 
să alerge". De veterani ce să 
mai vorbim. Erau vreo 80, 
ambițioși și dornici să con
cureze, veniți și de prin alte 
orașe ale țării !

Crosul, ca... crosul. Aler
gare — toți concurenții laolal
tă (important era să se par
curgă întreg traseul) — prin 
curtea întreprinderii, pe sta
dionul propriu, pe autostradă, 
pe 
si.

acesteia 
recom- 

toa- 
V. Ni- 

întreprin- 
Claudia 

București, 
la Mara-

,23 August",
— Voința 
Ster — de
Mare, Ioana Stan — 
la Chimia Găești 
la diverse categorii);

sub podul 
în final, drept 

pensă, diplome pentru 
tă lumea. Pentru : 
chifor, strungar la 
derea „f* 
Pândele 
Mariana 
tex Baia 
tehnician 
(locuri I 
foștii atleți de performanță D. 
Tîimaciu șl F. Moscovici, a- 
cesta din urmă și cu soția, tot 
concurentă, V. Cioca din Alba 
Iulia, E. Ștefan — lăcătuș în 
întreprinderea gazdă, A. Io- 
nescu și F. Botoș — oameni 
de peste 75 ani, Gabriela 
Gheorghiu de 10 ani (roșie 
în obraji, ea a plecat, imediat 
după cros, acasă). O așteptau 
lecțiile. Tatăl, P. Gheorghiu, 
tehnician la IMGB, ne spu
nea : „Fata înoată zilnic, dar 
am adus-o și la cros. E foarte 
bine !“.

După inmînarea diplomelor, 
frumos spectacol cultural în 
sala clubului pentru toți 
concurenții. Efectiv o acțiune 
interesantă — pe parcursul a 
trei zile ! — pentru care S. 
Neacșu și prof. D. Buiac (pre
ședintele si. respectiv. se
cretarul asociației sportive 
U.R.B.I.S.), precum și A. Piva 
(președintele comitetului sindi
catului) merită felicitări. Au 
realizat ceva pentru sănătatea 
si recreerea oamenilor muncii.

Modesto FERRARINI

—"1

blicane de la Satu Mare. An
trenorii Iuliu Falb și Petrn 
Kuki consideră că avem în li 
ceu un adevărat filon de aur, 
Cunoscîndu-le competența, fi
rește că acordăm toată greuta
tea acestei aprecieri, care ne^o» 
norează. în ce ne privește, cău
tăm să-i cultivăm tînărului 
sportiv calitățile care îi vor 
servi și mîine, după absolvire ! 
în meserie, în sport și mai a- 
les în viață : pasiunea pentru 
muncă, perseverența și modes
tia. De altfel, asa cum proce
dăm cu toți elevii noștri..."

Prof. Petre Baltă, secretarul 
organizației de bază (totodată, 
președintele secției de lupte, 
este de acord cu faptul că 
„peste obligațiile de a se forma 
elevii ca viitori muncitori cu 
o temeinică pregătire profesio
nală. tinerii de aici mai reali
zează ceva, esențial pentru reu
șitele lor : atașamentul față de 
colectiv. Iată, gestul celor do' 
absolvenți de a ne scrie, re
levă o asemenea trăsătură do 
caracter. Legătura cu școala, 
cu liceul, cu colectivul rămîne 
vie. puternică, peste ani
Altfel spus, Liceul agro-indus- 

trlal din Brănești se arată a fi 
nu numai un modelator de vi
itori muncitori, ci și o verita
bilă școală a educației. Un a- 
tribut care îi sporește valen
țele.

Tiberiu STAMA



CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Urmare d’.9» paa

care le-aa făcut intr-un mo- 
ment sau altoi. legate, tau-aa 
anumit sens, de insăsi orândui
rea socială, de etapa respectivă, 
de dezvoltarea istorici. Trebuie 
sâ prețuim pe toți cei care au 
făcut cit de putj*. dar M ficoț 
ceva, pentru existența națiunii 
noastre, pentru existența statu
lui național unitar! (Aplauze 
puternice, îndelungate)

Desigur, criticăm și vom cri
tica întotdeauna vechile orîn
duiri sociale, pe care, de altfel. 
Însăși istoria le-a considerat că 
trebuie să părăsească scena și 
să facă loc unei noi orînduiri, 
mai drepte, mai bune. Criticînd 
orinduirilc sociale din trecut, 
nu negăm și nu trebuie să ne
găm niciodată pe cei care, în 
acele împrejurări, au avut în 
vedere dezvoltarea poporului, 
a națiunii, întărirea indepen
denței țării noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite)

Anul acesta se împlinesc 96 
de ani de la făurirea primului 
partid muncitoresc în Romania. 
Tot în acest an se împlinesc 100 
de ani de cînd, pentru prima 
oară, clasa muncitoare și oa
menii progresiști din România 
au sărbătorit 1 Mai, ca zi a so
lidarității muncitorilor de pre
tutindeni, de luptă împotriva 
asupririi, pentru o viață liberă, 
mai demnă și mai bună. In 
1921, a fost creat Partidul Co
munist Român — continuatorul, 
de fapt, al primului partid 
muncitoresc din România, care 
și-a propus să ridice — și a ri
dicat — lupta revoluționară a 
clasei muncitoare, a forțelor 
înaintate, la un nivel superior, 
pe baza unei concepții noi.

In ce mă privește, în 1930, 
deci cu 60 de ani in urmă, am 
făcut prima cunoștință cu miș
carea muncitorească, cu sindi
catele din România. (Aplauze 
puternice, prelungite). Era o si
tuație grea pe plan mondial și, 
deci, și în țara noastră. Avea 
loc mărea criză economică, po
litică și socială a lumii capita
liste. Mulți — mai în vîrstă, 
desigur — își amintesc de si
tuația grea, de atunci, din 
România, de șomajul, de redu
cerea salariilor, de condițiile 
înrobitoare din domeniul fînan- 
ciar-economic impuse României 
de capitalul străin și care au 
fost acceptate de guvernele de 
atunci. Așa se și explică marile 
greve, mișcările revoluționare 
din anii 1929, 1930, 1931, 1932, 
culminînd cu marile mișcări și 
greve din județul Prahova și 
din București — de la Grivița 
și din alte întreprinderi —, 
practic din întreaga țară.

S-ar putea spune că, în acele 
împrejurări; aceste greve uriașe 
au demonstrat forța clasei mun
citoare, a partidului nostru co
munist de a organiza și con
duce luptele maselor munci
toare. Merită, totodată, subli
niat că luptele din februarie 
1933 — din Prahova, de la Gri
vița și alte întreprinderi din 
București și din alte centre 
muncitorești — au fost primele 
mișcări revoluționare de mare 
amploare, după venirea hitleris- 
mului la putere în Germania, 
și care au avut și un net con
ținut antifascist, de luptă pentru 
apărarea libertăților democra
tice, pentru independența țării. 
(Aplauze puternice).

In acest an, la 1 Mai, se 
împlinesc 50 de ani de la ma
rea demonstrație antirăzboinică 
și antifascistă din Capitală, care, 
după ocuparea Austriei și Ceho
slovaciei de către Germania na
zistă, a fost prima mișcare pu
ternică în Europa, care a che
mat poporul român, clasa mun
citoare, dar a chemat, practic, 
clasa muncitoare de pe între
gul continent la luptă împo
triva fascismului, pentru apă
rarea independenței tuturor 
statelor. (Aplauze puternice, 
prelungite). Ceea ce spun este 
o redare a aprecierilor presei 
străine din acea perioadă — nu 
o apreciere făcută acum —, re
prezintă realitatea si demon
strează justețea politicii parti
dului nostru, atît pe plan in
tern. cit si pe plan internațio
nal.

Nu doresc să mă refer la alte 
momente istorice. Am trecut să 
construim socialismul, fu 1998, 
am aniversat patru decenii de 
la naționalizarea industriei, 
băncilor și a altor sectoare im
portante de activitate, iar în 
acest an, la începutul lui mar
tie, se împlinesc 40 de ani de 
cînd Plenara Comitetului Cen
tral. a hotărît trecerea la or
ganizarea, pe baze noi. a agri
culturii — ia cooperativizarea 
agriculturii.

Am lichidat exploatarea omu
lui de către om, am lichidat 
asuprirea., iar clasa muncitoare 
a devenit cu adevărat clasa 

c udncătoare a societății si pro
prietară a mijloacelor de pro
ducție.

Nu a fost ușor! Am realizat 
aceasta prin luptă. Chiar in a- 
ceastă perioadă, de după 23 
August 1M4, au căzut multi, 
inclusiv în această piață, azi 
Piața Republicii, uciși de gloan
țele forțelor reacționare din 
România. Și atunci cercurile 
imperialiste, străine, care nu se 
puteau împăca cu gîndul că vor 
pierde pozițiile lor dominante., 
ce le-au adus profituri de zeci 
și zeci de miliarde de dolari, 
numai între cele două răz
boaie, au făcut totul pentru a 
sprijini reacțiunea, forțele 
cele mai negre, antinaționale, 
in scopul împiedicării proce
sului revoluționar de trecere 
Ia construcția socialistă.

Este un merit al comuniști
lor, al partidului nostru, că 
au reușit să realizeze unita
tea clasei muncitoare, ' în pri
mul rînd unitatea Partidului 
Comunist cu Partidul Social- 
Democrat, unitatea mișcării 
sindicale, a mișcării de tineret, 
de femei și a altor organiza
ții, creînd un puternic Front 
Național de luptă pentru pro
gresul României, pentru lichi
darea deplină a dominației 
străine și trecerea Ia făurirea 
socialismului în patria noastră.

Trebuie să subliniem, și să 
dăm o înaltă apreciere, politi
cii partidului nostru, tuturor 
acelora care, într-o măsură 
sau alta, au contribuit și au 
făcut totul pentru realizarea 
acestor obiective ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Am fost participant la toate 
aceste acțiuni, în muncile în
credințate de partid, do popor. 
Din 1965 partidul mi-a în
credințat înalta funcție de 
secretar general, apoi — prin 
voința întregii națiuni — de 
președinte al României socia
liste.

Putem, într-adevăr, să pri
vim cu mîndrie la tot ceea ce 
am realizat în decursul anilor 
de construcție socialistă, în 
care — fără îndoială —' Con
gresul al IX-lea reprezintă un 
moment hotărîtor pentru dez
voltarea de astăzi a României. 
Fără Congresul al IX-lea, fără 
linia generală stabilită de a- 
cest congres, și de congresele 
și conferințele naționale ulte
rioare, fără măsurile organi
zatorice, economice, politice 
adoptate în această perioadă, 
România nu s-ar putea pre
zenta astăzi cu realizările pe 
care le are.

Am înțeles, încă de atunci, 
că trebuie să rupem cu dog
matismul, cu șabloanele, cu 
concepțiile perimate, înapoia
te, să repunem socialismul 
științific în drepturile sale. Nu 
socialismul este cel care a dus 
la unele stări de lucruri ne
gative într-o țară sau alta, ci 
încălcarea principiilor științi
fice ale socialismului, neso
cotirea cerințelor legilor obiec
tive și, în primul rînd, a ne
cesității dezvoltării continue 
a forțelor de producție — fac
torul revoluționar hotărîtor 
pentru construcția socialismu
lui, ca de altfel pentru dez
voltarea oricărei orînduiri so
ciale.

Nu se poate vorbi de progre
sul și dezvoltarea unui popor 
fără dezvoltarea forțelor de 
producție, corespunzător eta
pei. în care se găsește țara sau 
societatea într-un anumit sta
diu. fără a pune la baza a- 
cestui proces cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, 
în toate domeniile! întregul 
progres al omenirii, de Ia co
muna primitivă pînă astăzi, 
este procesul dezvoltării re
voluționare a forțelor de pro
ducție, a științei, a culturii, a 
cunoașterii umane. Fără o 
îmbinare dialectică a tuturor 
acestora, nu se poate obține 
nici un progres, în nici un do
meniu 1 Și, subliniez din nou, 
o dezvoltare care să aibă 
permanent în vedere interese<- 
le maselor populare, ale oa
menilor muncii, ale întregii 
națiuni. Putem spune că parti
dul nostru, a acționat cu hotă- 
rîre. și a formulat teza științi
fică a construirii socialismu
lui cu poporul și pentru po
por, pe baza legilor obiective 
generale, a principiilor revo
luționare ale socialismului 
științific.

Iată de ce pentru noi sînt de 
neînțeles tezele care-și fac loc 
in unele țări și care deschid 
calea, din nou. diferitelor for
me de proprietate particular- 
capitalistă. Oare muncitorii 
care au devenit proprietari ai 
mijloacelor de producție tre
buie să se întoarcă înapoi, să 
predea din mina lor mijloa

cele de prodorție unor parti
culari ? Să devină din nou sa
lar ia ți — in număr mai mare 
sau mai mic — la un capi
talist, fie el cetățean al țării 
respective sau străin ? Ce are 
comun cu socialismul acest lu
cru ?

Vă spun drept că, în ce mă 
privește, sînt preocupat și 
îngrijorat de această orienta
re care are loc în unele țări 
și, gîndind la începuturile miș
cării noastre muncitorești — 
de la apariția socialismului 
științific, de la activitatea mea 
în mișcarea revoluționară — 
mî-e greu să înțeleg cum se 
poate justifica o asemenea da
re înapoi. Pentru că, în rea
litate, cedarea mijloacelor de 
producție din mina clasei mun
citoare, a poporului, indiferent 
sub ce formă, înseamnă o acti
vitate care echivalează cu li
chidarea bazelor socialismului 
în dezvoltarea societății !

Am avut de gînd să discu
tăm aceasta într-o ședință spe
cială, dar profitînd de faptul 
că sîntem aici un număr im
portant de cadre de bază ale 
partidului și statului nostru, 
anticipez, referindu-mă la a- 
ceste probleme. Noi ne-am pro
nunțat întotdeauna și am ac
ționat conform tezei că fieca
re popor, fiecare partid tre
buie să-și elaboreze de sine 
stătător linia sa gcneral-politi- 
că, să aplice legile generale și 
principiile socialismului Ia re
alitățile și condițiile din fie
care țară. Dar, am subliniat 
întotdeauna — și nu pot să nu 
subliniez și acum — că toate 
acestea presupun o poziție cla
ră, consecventă față de prin
cipiile revoluționare, față de 
apărarea intereselor clasei 
muncitoare, care reprezintă 
forța și clasa conducătoare în 
societate.

Este adevărat, în lume sint 
multe probleme. Criza econo
mică, politică, socială, financi
ară este foarte gravă. La a- 
ceasta se adaugă, desigur, si
tuația generală — politică, mi
litară —, existența armelor de 
distrugere în masă și, în pri
mul rînd, a armelor nucle
are. Dar, privind această . si
tuație, în comparație cu alte 
perioade, și chiar cu situația 
de astăzi din diferite țări cu 
orînduiri sociale deosebite, pu
tem spune — așa cum am a- 
rătat și la plenara comună din 
noiembrie — că orînduirea ca
pitalistă a demonstrai că este 
incapabilă și nu poate, istori
cește, să soluționeze proble
mele fundamentale ale dez
voltării societății. Nu sînt prin
tre cei care afirmă că socie
tatea capitalistă va dispărea 
mîine. Și, în orice caz, nu va 
dispărea fără lupta clasei 
muncitoare, a popoarelor din 
țările respective. Dar. nici nu 
sînt — și nu vreau să fiu — 
în rîndul acelora care își pierd 
încrederea în justețea socia
lismului, a concepției revolu
ționare despre lume și care nu 
văd situația reală, perspecti
vele luptei revoluțidnare.

După criza din 1929—1933, 
capitalismul și-a găsit o ieși
re prin fascism și război. Ă- 
cum, desigur, problema unui 
război mondial e mai grea, 
armele existente puțind să dis
trugă, deopotrivă, și pe unii, și 
pe alții, însăși viața pe pla
neta noastră. Deci, o recurge
re la un război mondial pen
tru a soluționa problemele este 
greu de presupus, deși nu se 
poate exclude cu desăvîrșîre 
această posibilitate, atît timp 
cît nu se vor distruge arme
le nucleare, chimice și alte ar
me de distrugere în masă. O- 
menirea a mai cunoscut oa
meni care au dat foc însăși 
propriei capitale — cum a fost 
cazul Romei —, deci un ase
menea pericol există și tre
buie să fim conștienți de a- 
ceasta. De aceea, este într-a
devăr necesar să facem totul 
pentru a înlătura cu desăvîr- 
șire pericolul unui război nu
clear, al unui război mondial, 
în general, pentru înlăturarea 
definitivă a armelor nucleare 
și chimice, a altor arme de 
distrugere în masă, pentru re
ducerea radicală a armelor 
convenționale.

România s-a pronunțat. a 
acționat și va acționa cu toată 
hotărîrea, împreună cu alte 
state, în această direcție. Și 
facem aceasta pornind de la 
cerința creării condițiilor pen
tru dezvoltarea construcției 
socialiste în țara noastră. A- 
vem deplină încredere -că nu
mai socialismul poate să a- 
sigure adevărata egalitate în
tre oameni — atît socială, cît 
și națională —, să creeze con

dițiile pentru afirmarea per
sonalității umane, pentru ca 
fiecare om să-și poată pune 
in valoare, în strînsă cola
borare și unitate cu semenii 
săi, aptitudinile creatoare, în 
orice domeniu de activitate. 
Mă refer, acum, la toate a- 
cestea avind în vedere expe
riența mișcării noastre revo
luționare, dar și a mișcării co
muniste și muncitorești re
voluționare internaționale, a 
dezvoltării sociale în general, 
ținînd scama de faptul că, 
practic, de Ia vîrsta de 10 ani 
a. partidului, am acționat în 
rîndurile sale, am crescut o 
dată cu partidul și consider că 
numai întărind partidul, for
ța sa, spiritul său revoluțio
nar, vom reuși să înfăptuim 
obiectivele noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Mi-am început activitatea 
ca .muncitor în rîndurile clasei 
muncitoare, de care sînt, în 
continuare, strîns legat. Sînt 
muncitor din rîndul milioane
lor de muncitori români. De 
altfel, minerii m-au și procla
mat „minerul lor de onoare". 
Sînt strîns legat de clasa noas
tră muncitoare și sînt ferm 
convins că numai în măsura 
în care clasa muncitoare își 
va îndeplini misiunea sa is
torică — de a realiza o nouă 
orînduîre, mai dreaptă și mai 
bună, fără exploatatori, o orîn- 
flusre în care muncitorimea Și 
toți ceilalți oameni ai muncii 
vor rămîne stăpîni pe mij
loacele de producție — numai 
așa clasa muncitoare va avea 
un viitor demn, liber, un vii
tor de bunăstare și fericire, 
împreună cu întreaga națiu
ne ! (Aplauze puternice).

Este, deci, necesar ’să facem 
fotul pentru a asigura dezvol
tarea forțelor de producție, 
întărirea clasei muncitoare, 
ridicarea nivelului său de 
cunoștințe — profesionale, 
tehnico-științifice, culturale, 
ideologice —, pentru a făuri o 
clasă muncitoare înaintată 
din toate punctele de vedere — 
clasa muncitoare construc
toare a socialismului și comu
nismului ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

In nici un fel nu ne putem 
gindi să lăsăm posibilitatea ca 
proprietarii noștri asupra 
mijloacelor de producție — 
muncitorii — să devină din 
nou proletari, lipsiți de mijloa
cele de producție, să devină 
din nou robi la un capitalist, 
mai mare sau mai mic ! Nu a- 
ccasta este calea socialismului
— și trebuie să facem totul 
pentru a întări proprietatea 
socialistă, pentru a întări 
rolul muncitorilor ca pro
prietari colectivi, care să asi
gure dezvoltarea puternică 
a industriei noastre, pe baza 
color mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii ! (Aplauze 
puternice).

Țărănimea noastră a parcurs 
un drum lung, aproape 14 
ani, pentru a intra în coopera
tivele agricole de produc
ție. Practic — și sînt aici to
varăși care Știu — nu a fost 
județ unde eu să nu fi parti
cipat activ la realizarea 
cooperativizării agriculturii.

Avem rezultate minunate 
în dezvoltarea agriculturii. 
S-a schimbat radical înfă
țișarea satelor noastre. Mai 
avem lipsuri, dar viața însăși 
demonstrează că numai marea 
proprietate cooperatistă a 
descătușat energiile creatoa
re ale țărănimii, ale progresu
lui agriculturii. Cine nu 
cunoaște producțiile dinainte
— de 700, de 800 kilograme Ia 
hectar — și asta pe țară 1 — 
la porumb, la griu și’ așa mai 
departe ! Eu nu sînt mul
țumit nici astăzi cu ce reali
zăm. Vrem să realizăm mai 
mult și avem deja asemenea 
rezultate care demonstrează 
de ce uriașe posibilități dispu
nem în agricultură. Producții
le do astăzi — de 10 000 kg 
Ia hectar Ia griu și orz, de 
20 000 și, deja, de 30 009 kg la 
porumb — sînt o realitate, nu 
visuri ! Ele sint obținute 
în multe, in multe unități din 
țara noastră !

Este, oare, posibil să ne 
gîndim să renunțăm la tot 
ceea ce am făcut în această 
perioadă de 40 de ani, la ceea 
ce am realizat în organizarea 
pe baze științifice a agricul
turii ? Ar fi un non-sens ! 
Pentru noi, proprietatea coo
peratistă, a întregii țără- 
nimi, asupra pămintului și 
mijloacelor de muncă re
prezintă singura cale pentru a 
asigura atît progresul agricul

turii, cit și dezvoltarea, în 
mod armonios, a industriei și 
agriculturii — ca două ramuri 
economice fundamentale care 
>e condiționează obligatoriu în 
procesul general de făurire 
a socialismului și comunismu
lui in România. (Aplauze pu
ternice).

Am vorbit, nu o dată, și do
resc să mă refer numai pe 
scurt Ia marile realizări din 
domeniul științei, tavățămîn- 
tului și culturii. In decursul 
anilor am avut mulți oameni 
de știință, multe personalități 
care au realizat lucruri minu
nate în diferite domenii de ac
tivitate ; dar niciodată, ca 

_a?li socialismului, știința, 
mvațămîntul, cultura nu au 
cunoscut o asemenea dezvol
tare generală. Niciodată in
telectualitatea nu a avut 
un asemenea rol hotărîtor ta 
■nleeaga dezvoltare a socie
tății noastre, desigur, în strîn
să unitate cu clasa muncitoare 
și cu țărănimea, cu întregul 
popor. De altfel, astăzi inte
lectualitatea este — aproape 
în totalitate — ieșită din rîn- 
durile muncitorilor șl ță
ranilor. Ea este strîns legată 
de popor, servește poporal șî 
va merge întotdeauna cu po
porul, pentru că numai așa 
vom asigura progresul socie
tății, vom face să crească 
coin! științei, culturii, ta- 
vătămîntuluî, vom asigura 
ridicarea generală a nive
lului de cunoaștere științifică, 
culturală al întregii noastre 
națiuni. Să facem astfel 
incit clasa noastră munci
toare, țărănimea, intelectualita
tea, întreaga națiune să devi
nă o națiune a unei înalte 
științe și a unei culturi Înain
tate, care, să asigure progre
sul continuu a! societății 
noastre, bunăstarea întregu
lui nostru popor ! (Aplauze 
puternice).

Avem multe lucruri bune; 
sîntem mîndri de ce am rea
lizat. Dar, trebuie să spun 
și acum că, dacă lucram pu
țin mai bine, am fi avut re
zultate și mai bune. Puteam 
să fim cu cel puțin 2—3 ani 
mai înainte, dară lucram mat 
bine. Desigur, programe am avut 
și avem. Nu nc-am ținut, însă, 
așa cum trebuie de realizarea 
lor. Am discutat foarte mult 
în. ultimele luni, inclusiv In 
prima parte a lunii ianuarie, 
despre aceste probleme, pe 
care Ie ridic pentru a tra
ge fiecare concluzii privind 
necesitatea perfecționării în
tregii noastre activități.

Să facem totul pentru În
făptuirea programelor de 
modernizare și organizare 
mai bună a întregii activități I 
Există, realmente, posibili
tatea ca — realizînd progra
mele de modernizare și de mal 
bună organizare a muncii 
— să obținem în următorii 
4—5 ani, cu actualele mijloa
ce, o creștere de cel puțin 50 
la sută a producției industria
le, fără nici o altă investiție, 
inclusiv fără materii prime 
și combustibili în plus, prin- 
tr-o mai bună organizare și 
folosire a lor. Referindu-mă 
la combustibili și materii 
prime, este posibil să obți
nem o reducere a consumului 
la energie în unele dome
nii de 3—4 ori, și aceasta nu 
prin lucrări prea deose
bite, ci prin aplicarea unor 
tehnologii care sînt cunos
cute, pentru unele existînd 
chiar soluții concrete. De ce 
mă refer la toate acestea 1 A- 
vem mari posibilități, avem și 
o bază materială bună, avem 
și muncitori, și tehnicieni, 
și ingineri, șî oameni de știin
ță care au capacitatea să solu
ționeze — în general — ori
ce pTobieme. Trebuie, însă, să 
lucrăm mai bine, cu mai mul
tă răspundere ! De fapt, a- 
cestea sînt, astăzi, proble
mele fundamentale ale per
fecționării activității în țara 
noastră !

Aceleași probleme se pun și 
în agricultură, și în cele
lalte sectoare.

Avem forme organizatori
ce, democratice bune. M-am 
gîndit, poate avem noi, un
deva, greșeli ? Am luat și 
m-am uitat in Constituție. Să 
spun drept, n-am găsit nimic 
ceea ce am putea să introdu
cem nou în Constituția noas
tră ! Am luat Statutul parti
dului — m-am uitat la for
mele de alegeri democratice,

(Continuare în pag. 4-5)



CUVÎNTAREA
(Urmare din pag. a 3-3)

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
de sus pînă jos, la sistemul de 
organizare a consiliilor oame- 
nilor muncii. la functionarea 
organismelor democrației. A- 
vem. tovarăși, un cadru minu
nat ! Nu există astăzi în lume 
un asemenea cadru democratic, 
in care toate categoriile sociale 
să participe în mod organizat, 
intr-o formă sau alta, la 
întreaga activitate a socie
tății ! Frontul Democrației 
și Unității Socialiste cuprin
de. practic. întreaga națiu
ne. în sindicate, in organiza
țiile de tineret, în celelalte 
organizații — științifice, ale 
oamenilor de creație și al
tele — sînt cuprinși, de ase
menea. multi cetățeni. A- 
vem și o organizație democra
tică largă, a celor care nu sînt 
membri ai partidului. care 
numără deja peste 4 milioane 
de membri și care oferă un cadru 
larg de participare la întreaga 
viață politico-organizatorică. 
în toate acestea putem — și 
.trebuie să dezbatem și mai 
larg — toate problemele poli
ticii noastre interne și exter
ne. să stabilim cum să acțio
năm pentru înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare.

Ceea ce ne preocupă este să 
fie mai multă inițiativă, 
acționeze mai intens 
tru realizarea acestor 
grame, să se dezbată și 
discute cum 
activitatea 
sau altul, 
gur, de la principiile 
lismului științific, de 
sigurarea dezvoltării 
liste a patriei noastre. Nu este 
posibil, și nu vom accepta ni
mic care să vină în contradic
ție cu interesele socialis
mului — care reprezintă inte
resele Întregii națiuni, ga
ranția bunăstării 
a Independentei 
ranitătii sale 1 (Aplauze 
temiee, Îndelungate).

M-am referit Ia una 
problemele importante 
vieții internaționale, la 
eesitatea de a face totul 
tru eliminarea armelor 
eleare, chimice și 
arme de distrugere în masă. 
De ce considerăm eă trebuie 
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Reducerea cheltuielilor mi

litare este o necesitate obiec
tivă, vitală, pentru depăși
rea problemelor economice 
grave din întreaga lume. Este 
necesar să acționăm în con
tinuare, . să facem totul pen
tru ca problemele litigioa
se să se soluționeze numai 
prin tratative. să se por-

ncască însă ferm de la re
nunțarea la forță și la a- 
menințarea cu forța, ia po
litica de dictat și la amestecul 
în treburile altor state. Să 
se respecte neabătut indepen
dența și suveranitatea fiecă
rui popor, dreptul fiecărei 
națiuni de a-și alege calea 
dezvoltării pe care o dorește, 
fără nici un amestec din a- 
fară !

Sînt insă probleme econo
mice foarte grele. Situația 
țărilor în curs de dezvoltare 
în acest deceniu s-a înrăută
țit an de an. în 1988 — așa 
cum reiese din datele unor or
ganisme internaționale — din 
țările în curs de dezvoltare au 
mers spre țările dezvoltate ci- 
teva zeci de miliarde de do
lari în plus. Făcînd soldul — 
cum se spune — între ceea ce 
au dat țările dezvoltate și ceea 
ce a mers din țările în curs 
de dezvoltare spre aceste țări, 
soldul este in favoarea ță
rilor dezvoltate cu cileva 
zeci de miliarde.

Datoria țărilor în curs dc 
dezvoltare a depășit 120-3 de 
miliarde dolari. Cunoaștem ce 
înseamnă această povară grea 
a datoriilor. Practic, cel puțin 
în evul mediu, Principatele 
române, apoi România, sub o 
formă sau alta, a fost datoare, 
a plătit tribut și unora, și al
tora. între cele două războaie 
mondiale, mai mult de jumă
tate din economia noastră era 
în mîinile monopolurilor stră
ine. Datoria țării noastre către 
cercurile imperialiste a fost de 
asemenea natură îneît a consti
tuit o piedică foarte puternică 
în dezvoltarea generală a țării 
noastre, chiar în condiții ca
pitaliste.

Și după 23 August am avut 
datorii. La un moment dat. în 
1980, aceste datorii au ajuns 
chiar la un nivel destnl de 
mare. Va trebui, probabil, să 
facem bilanțul a cit a trebuit 
să plătim, față de ceea ce am 
împrumutat — și vom face a- 
cest lucru — pentru a demons
tra cît de nedrept și de inechi
tabil este actualul sistem . fi
nanciar internațional. însăși în 
țările dezvoltate — fără a vorbi 
de șomaj, de lipsa de locuințe 
care există și de toate celelalte 
— menținerea unei așa-zise si
tuații de dezvoltare, este rezul
tatul jefuirii de către capitalul 
financiar, dc monopoluri, a ță
rilor în curs de dezvoltare. Și 
noi am dat. si în această perioadă, 
o contribuție destul de înseni
nată la menținerea acestei si
tuații. Este necesar, intr-a
devăr. să lichidăm această 
stare de lucruri. De aceea noi 
sîntem ferm alături de țările 
în curs de dezvoltare. Chiar 
dacă, realizînd programul nos
tru, ne vom ridica Ia un nivel 
mai înalt de dezvoltare eco- 
nomico-socială, vom rămîne 
împreună și vom acționa în
totdeauna împreună cu țările 
in curs dc dezvoltare ! Aceasta 
constituie obligația noastră, si 
do țară socialistă, și de 
comuniști, de revoluționari — 
de a fi întotdeauna împreună 
cu cel care luptă pentru inde
pendentă. pentru bunăstarea lor 
economică și socială. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Vom lichida datoria externă 
pe care am avut-o, sîntem 
hotărîți să acționăm cu toată 
hotărîrea în direcția aceasta. 
Dar, considerăm că în nici un 
fel nu mai trebuie să acceptăm 
ca țara noastră să depindă în 
vrea măsură de aceasta sau, 
pe asemenea calc, să exportăm 
o parte a venitului național.

Sîntem pentru o largă co
laborare și cooperare inter
națională, nu pentru izolare. 
Dar sîntem împotriva politicii 
de jaf și asuprire din partea 
monopolurilor și capitalului 
financiar. Vrem relații eco
nomice de egalitate, de co
operare reciproc avantajoasă —

și vom acționa cu toată 
hotărîrea în direcția aceasta. 
Sîntem hotărîți să extindem a- 
ceastă colaborare cu toate 
statele. Desigur, ne gîndim să 
acordăm o atenție mai mare 
colaborării cu vecinii noștri, cu 
țările socialiste. Ținînd seama 
de dezvoltarea generală a 
României, consider că ne 
putem angaja să realizăm^ o 
colaborare mai lar.gă cu țările 
socialiste vecine, cu alți vecini 
ai noștri și cu alte țări din 
Europa și, desigur, să ne anga
jăm într-o largă cooperare cu 
țările iu curs dc dezvoltare.

Colaborarea și cooperarea în 
producție pe principii de ega
litate, de avantaj reciproc, 
constituie un factor obiectiv, o 
necesitate, și noi vom acționa 
și vom dezvolta această co
laborare. Ceea ce criticăm și 
ceea ce nu vom admite este 
realizarea unei cooperări ine
chitabile, care să ducă la 
subordonarea economiei româ
nești altor state sau diferitelor 
monopoluri străine. Așa cum 
și in cooperarea noastră cu 
alte țări vom merge pe a- 
celeași principii de egalitate, 
dc avantaj reciproc. Trebuie 
să acționăm pentru realizarea 
realmente în lume a t<nor 
relații noi, de colaborare între 
state, intre popoare, în dez
voltarea lor economico-socială, 
pentru că fără o colaborare nu 
este posibil să fie lichidată 
subdezvoltarea și asigurat pro
gresul. Dar noi concepem a- 
ceastă colaborare pe principii 
noi, de deplină egalitate — și 
consider că va trebui să ne 
angajăm cu toată hotărîrea în 
di-"ctia aceasta,

Esto necesar să întărim co
laborarea cu partidele comu
niste șî muncitorești, să întă
rim colaborarea cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu 
alte partide progresiste, demo
cratico dc pretutindeni, por
nind, desigur, de Ia pozițiile co
mune în diferite probleme și, 
mai cu seamă, de la necesita
tea luptei pentru dezarmare, 
pentru eliminarea armelor de 
distrugere în masă, pentru o 
lume a dreptății, a echității, în 
care fiecare națiune să se dez
volte independent și liber.

Avem ferma convingere — și 
doresc să afirm acest lucru și 
în acest cadru — că, în rindul 
tuturor popoarelor, clasa mun
citoare continuă să reprezinte 
forța hotărîtoare. Iar recentele 
evenimente din cîteva țări au 
demonstrat ce forță reprezintă 
clasa muncitoare atunci cînd 
acționează unită! Greșesc, deci, 
cei care privesc cu neîncredere 
clasa muncitoare! Clasa munci
toare a fost, este și va rămîne 
factorul botărîtor al progresului 
economic-social, al victoriei în 
lupta pentru dezarmare, pen
tru o lume mai dreaptă și mai 
bună! (Aplauze puternice).

Au apărut, desigur, forțe noi. 
Intelectualitatea a devenit o 
forță foarte importantă și con
știentă, care-și dă seama că nu 
mai trebuie să-i slujească pe 
producătorii de tunuri și de 
arme nucleare și trebuie să ac
ționeze împreună cu ceilalți 
oameni ai*muncii pentru pace, 
pentru progresul și indepen
dența popoarelor. Unite, clasa 
muncitoare, intelectualitatea, ță
rănimea, popoarele reprezintă 
singura forță care va asigura 
triumful rațiunii, realizarea 
păcii, făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră! (Aplauze puternice)

Cu aceste gînduri, doresc, 
Încă o dată, să vă exprim mul
țumiri pentru aprecierile la 
adresa activității mele, și pe 
care Ic consider o apreciere a 
activității generale a partidului 
nostru, a conducerii partidului, 
a muncii poporului nostru.

As dori să asigur conducerea 
partidului, a statului, întregul 
activ de partid si dc stat, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea. pe toți oamenii 
muncii — fără deosebire de

naționalitate —, întregul nostru 
popor că voi face totul și în 
viitor. îndeplinind încrederea 
ce mi s-a acordat, pentru a 
asigura înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico- 
socială. a Programului parti
dului nostru de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare spre 
comunism. Voi acționa. întot
deauna. eu toate forțele. în in
teresul clasei muncitoare, ai 
țărănimii si intelectualității, al 
întregului nostru popor. Voi 
porni necontenit — și vă rog 
pe toti să țineți seama de 
aceasta — de la faptul că pri
ma obligație a fiecărui comu
nist, a fiecărui activist de 
partid si de stat este de a 
asigura condiții de muncă și 
de viată cît mai bune pentru 
clasa muncitoare — și împreu
nă cu ea si pentru țărănime și 
intelectualitate, pentru întregul 
popor. Dar repet, clasa noastră 
muncitoare trebuie să. aibă 
condiții dintre cele mai bune 
de muncă si viață. Nu ne pu
tem gîndi nici un moment la 
măsuri care să diminueze po
sibilitatea de muncă, de dez
voltare a clasei . muncitoare ! 
Dimpotrivă, trebuie să ne gîn
dim Ia dezvoltarea forțelor, de 
producție, ia crearea de noi și 
noi locuri de muncă, care să 
asigure condițiile necesare pen
tru ca fiecare cetățean al tă
rii noastre, într-un domeniu sau 
altul, și în primul rînd între
gul tineret, să aibă asigurat 
locul de muncă si să participe 
la muncă, să obțină venituri 
corespunzătoare prin muncă, 
pentru o viată demnă și civi
lizată. (Aplauze puternice).

Sînt conștient că avem multe 
de făcut, dar am realizat ase
menea transformări în patria 
noastră, am parcurs un ase
menea drum incit putem să 
privim cu deplină încredere 
viitorul.

Drumul pe care îl mai avem 
de urcat, deși mai are multe 
obstacole. este incomparabil 
mai ușor decît drumul pe care 
Fam parcurs pînă acum.

Tot ceea ce am realizat, am 
realizat cu poporul, pentru po
por. sub conducerea partidului. 
Vom străbate, deci, noile căi 
spre piscurile înalte ale comu
nismului — în strînsă unitate, 
sub conducerea partidului, cu 
ponorul si pentru popor !

Cit timp vom acționa în
acest fel vom fi de neînvins !

Cît timp vom acționa fn
acest fel vom asigura bunăsta
rea. dezvoltarea continuă a na
țiunii noastre 1

Să facem iotul pentru aceas
ta ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Doresc, la rîndul meu, să vă 
adresez vouă, tuturor, o dată cu 
mulțumirile mele, cele mal 
bune urări de succes în întrea
ga voastră activitate. Vă adre
sez. totodată, chemarea de a 
face totul — fiecare la locul 
său de muncă, într-o deplină 
unitat*> în cadrul organelor in 
care fiecare își desfășoară acti
vitatea si. totodată. în cadrul 
general al tării — pentru a 
asigura înfăptuirea neabătută a 
programelor, a năzuințelor po
porului nostru.

Să facem totul pentru a în
tări continuu forța materială s> 
spirituală, independența si su
veranitatea României ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

Adresez, de asemenea. între; 
gului nostru popor cele mai 
bune urări, o dată cu mulțumi
rile pentru sentimentele mani
festate, în aceste zile, față de 
mine — si pe care, repet. Ie 
.consider o apreciere față de 
partid — împreună cu cele 
ma>i bune urări de succes, de 
realizare a tuturor dorințelor 
și năzuințelor de mai bine, de 
bunăstare si fericire ! {Aplauze 
îndelungate).

Vă urez tuturor. întregului 
nostru popor, multă sănătate 
si fericire ! (Aplauze puterni
ce. prelungite).

SOLEMNITATEA DE LA CONSILIUL DE STAT

a Comitetului Politic
(Urmare din t>ag.

Istoria națională a înscris pentru 
nepieritoare înaltul dumneavoastră exemplu 
că din cei mai tineri ani ați ales, cu fermi 
revoluționare, participînd cu dăruire' exemnlr 
de clasă împotriva asupririi și exploatări j 
apărarea libertăților democratice, a integrită 
suveranității patriei, pentru salvgardarea inter.

Vasta experiență acumulată în anii 
nemărginit față de idealurile socialismului, g 
dumneavoastră calități organizatorice și i 
deplină încununare în perioada inaugurată 
istoricul forum comunist, exprimînd voința ur 
ales, mult stimate și iybite tovarășe Nicolae 
de secretar general a! partidului.

Puternica personalitate, gindirea și a 
ționare au imprimat un suflu profund înnoi 
a socialismului în patria noastră, au descătu: 
și au deschis calea punerii depline în val 
socialismului ca orînduire superioară oricăror 
care au existat pînă acum în istoria umani 
întru totul confirmat de viață, că socialism 
diferite de la o țară la alta, de la o etap 
poate exista un model unic, dumneavoastr 
originală și cuprinzătoare că făurirea noii or 
esențială, aplicarea fermă, creatoare, de cc 
fundamentale ale socialismului, în concordai 
particularitățile concrete ale fiecărei țări, 
in societate.

In fundamentarea strategiei și tactici 
multilateral dezvoltate și a înaintării Român 
și acordați o atenție primordială definirii 
comunist în societate, a căilor și modolitățilo 
vital și forță politică conducătoare în toat< 
sociole. Ne mîndrim cu toții că sîntem memi 
este Partidul Comunist Român, pe care di 
iubite tovarășe secretar general Nicofae 
magistral ca inima vie și puternică a țării, cc 
a națiunii, marele generator de energii al | 
neîntrerupt, al umanismului socialist, al dre 
valori morale ale poporului român, pe care 
puternic partid revoluționar de masă integ 
românești, urmat cu încredere și nețărmurit 
Constituie un înalt exemplu pentru noi toți p 
acționați pentru creșterea rolului conducător 
construcției socialiste, pentru întărirea forței 
a capacității de a uni și mobiliza larg e 
națiuni în marea operă istorică pe' care o 
Ne călăuzim în întreaga noastră activii ,e c 
căreia partidul trebuie să-și perfecționeze 
torică și politico-ideologică, stilul și metodei 
permanență spiritul revoluționar și să-și ir 
cu masele largi de oameni ai muncii, pen 
rîndul său, schimbări radicale în întreaga s 
întregul popor pe calea socialismului și comut

Sînt, de asemenea, unanim apreciate 
privire la evoluția statului nostru în anii c: 
nătatea și complexitatea funcțiilor sale în co 
în planificarea întregii vieți economico-soci 
armonioase a țării. Pentru întreaga operă c 
patria noastră are o excepțională importa 
privind construirea socialismului cu poporul 
potrivit căreia întărirea statului socialist și c 
derilor sale în organizarea și conducerea vie 
în mod organic în procesul general 
democrației muncitorești-revoluționare, de 
a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualii 
conducerea tuturor domeniilor de activitate, a

Datorită dumneavoastră, mult st 
Nicolae Ceaușescu, țara noastră dispune, 
larg sistem al democrației muncitorești-revol 
centrul căruia se află principiile autocond 
finanțării, care oferă tuturor oamenilor munci 
nemijlocit la elaborarea și adoptarea deci 
sectoarelor vieții economice și sociale. Fun 
indisolubilă, dintre socialism și democrație, 
autentic al democrației socialiste, ca formă 
către el însuși, relevînd, astfel, superioritatea 
socială care asigură cele mai largi drepturi ș 
egalitate socială și națională.

Pe baza orientărilor dumneavoastră cl 
țara noastră au fost create toate condițiile 
personalității umane in societate, pentru t 
egalități în drepturi a tuturor cetățenilor, | 
drepturilor fundamentale la muncă, la retribui 
la învățătură, la participare nemijlocită la c<

MULT STIMATE Șl IUBITE TOVARĂȘE
Vă revine dumneavoastră meritul nepi 

viziune științifică globală și unitară, stratec 
multilateral dezvoltate. Subliniind că probii 
depinde realizarea unei politici de propăș 
prosperitate a maselor o constituie stabilire 
fondul de acumulare și cel de consum, îmb 
imediate și de perspectivă ale societății, d 
încă de la Congresul al IX-lea, importanța 
rate optime a acumulării, ca singură moc 
condiții normale a reproducției socialist* și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost sărbătorit joi, 26 ianua
rie, cu prilejul aniversării zJei 
de naștere și a îndelungatei 
sale activități revoluționare în 
cadrul unei solemnități care a 
avut loc la Palatul Consiliului 
de Stat.

La această sărbătorească 
manifestare — care s-a consti
tuit într-o Înaltă expresie a 
prețuirii și respectului între
gului partid și popor față de 
conducătorul iubit —, alături 
de tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat membri și mem

bri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretarii Comitetului 
Central al partidului, membri 
al Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, 
conducători ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai unor 
instituții centrale, oameni de 
știință, artă și cultură.

S-a dat citire Scrisorii oma
giale adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către 
Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consi
liu] de Stat și Guvernul Repu
blicii Socialiste România.

Scrisoarea a fost prezentată 
și înminată de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat.

Delegații 
democrației 
voluționare, 
de masă și 
tovarășului 
mesaje de 
glas 
profundă 
nilor muncii de la orașe și sate, 
ale tineretului, ale oamenilor de 
știință șl cultură, ale întregu
lui popor, ferm hotărît să ac
ționeze, cu aceeași dăruire ca

ale organismelor 
muncitorești-re- 

ale organizați ‘lor 
obștești au înmînat 
Nicolae Ceaușescu 

felicitare care dau 
simțămintelor de 

dragoste ale oame-

și pînă acum, strîns unit în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, pentru triumful 
cauzei socialismului și comu
nismului în patria noastră.

In continuare, cei prezenți au 
urmărit cu viu interes, cu 
deplină satisfacție și unanimă 
aprobare cuvîntarea rostită 
de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea a fost sublimată 
în repetate rînduri cu puternice 
și îndelungi aplauze.

Tovarășului Nicolae Ceaușt scu 
i-au fost adresate de parti-

cipanții la solemnitate cele mai 
calde felicitări împreună cu 
urări de viață îndelungată, dc 
multă sănătate și fericire, noi 
și strălucite succese în 
conducerea destinelor partidu
lui și poporului, spre gloria și 
măreția României socialiste. 
Sînt urările pe care. în această 
zi de ianuarie aniversar — de 
scumpă sărbătoare pentru în
tregul partid. pentru Întregul 
nostru popor — le ' adresează, 
din adîncul inimii. toți ce
tățenii patriei, conducătorului 
iubit al partidului și statului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a cărui gîndire și faptă 
revoluționară se leagă istorice

le realizări 
inaugurată d< 
IX-lea al parti 

Solemnitatea 
de Stat s-a co 
moment înălță 
în lumină s< 
nețărmurită dr 
recunoștință pi 
tii, toți oamen 
treaga națiu: 
secretarului g< 
dului. președin 
tovarășul Nico 
cărui eroică vi 
revoluționară : 
peste cinci dec 
cu lupta glo 
partid comuni s



a in paginile sale 
i și activitate, faptul 
infricare, calea luptei 
>ism la marile bătălii 

■și războiului, pentru 
iale, independenței și 
ionale.
legale, devotamentul 
jrvăzătoare și înaltele 
tice au cunoscut o 
jresul al IX-lea, cînd 
întregului popor, v-a 

u, în suprema funcție

umneavoastră revolu- 
ii opere de edificare 
energii ale poporului 

trălucitelor virtuți ale 
s organizare socială 
iind de la adevărul, 
istruiește în condiții 
, că nu există și nu 
itat într-o concepție 
supune, ca o condiție 
e partid, a principiilor 
□lîtățîle naționale, cu 
irmările care au loc

ii societății socialiste 
omunism, ați acordat 
și rolului partidului 
afirmare drept "centru 
le vieții economico- 
isemenea partid, cum 
stră, mult stimate și 
u, l-ați caracterizat 
laintată, revoluționară 
partid al progresului 
echității, al înaltelor 
.format efectiv intr-un 
ic in viața societății 
nt de întregul popor, 
consecvența cu care 

lui în toate domeniile 
tice și organizatorice, 
treatoare ale întregii 
pe pămîntul patriei, 

k ineavoactră, potrivit 
activitatea organiza- 

tcă, să promoveze în 
necontenit legăturile 

tea să determine, la 
să conducă neabătut

le dumneavoastră cu 
sccîaliste, la însem- 

ștîînțifică a societății, 
isigurarca dezvoltării 
e a noii orînduiri în 
;pția dumneavoastră 
ru ponor, orientare 
atribuțiilor și răspun- 
lîco-socidle se înscrie 
't de dezvoltare o 
participării nemijlocite 
jamenilor muncii la 
cietăti.
i iubite tovarășe 
.20 de ani, de un 

original și unitar, in 
itogestiunii și auto- 
atea de a lua parte 

conducerea tuturor 
I unitatea organică, 
s in lumină sensul 
nare a poporului de 
lui, singura orinduire 
democratice, deplină

ific fundamentate, in 
afirmarea plenară a 
in fapt a deplinei 

srcitarea efectivă a 
pentru muncă egglq, 
societății.

■ CEAUȘESCU,
a fi elaborat, intro 

i societății socialiste 
lamentală de care 
mică a țării și de 
i proporțiilor dintre 
monioasă a țelurilor 
istră ați demonstrat, 
are a stabilirii unei 
entru realizarea in 
_cuperarea rămînerii

în urmă a țării noastre, a înlăturării decalajelor mari față de statele 
dezvoltate din punct de vedere economic.

In lumina acestei orientări, la temelia căreia stă efortul propriu, 
munca plină de abnegație a întregului popor, partidul și statul nostru au 
pus și pun un accent deosebit pe dezvoltarea și modernizarea continuă a 
forțelor de producție, pe repartizarea lor armonioasă pe întreg teritoriul 
țării, pe crearea unei structuri industriale moderne, capabile să valorifice 
la un înalt nivel de eficiență resursele materiale și umane ale țării.

Din inițiativa și sub îndrumarea dumneavoastră au fost elaborate 
programe de dezvoltare intensivă, de organizare și modernizare a industriei 
și celorlalte ramuri pe temeiul celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. 
Datorită preocupărilor dumneavoastră, România dispune astăzi de o 
industrie puternică, dotată cu o tehnică modernă, care produce de peste 
128 de ori mai mult decît în 1945 și ale cărei produse devin tot mai 
competitive pe piața internațională. In toate județele s-au realizat 
numeroase platforme industriale, mari obiective economice și sociale - 
mărețe ctitorii ale acestei epoci de puternică înflorire a întregii țări.

Este, de asemenea, unanim apreciată preocuparea dumneavoastră 
pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii — ca ramură de bază a 
economiei naționale. Datorită măsurilor de organizare pe baze socialiste, 
de dotare și mecanizare complexă a lucrărilor agricole, în ultimele două 
decenii a fost creată practic o agricultură modernă, intensivă, de înaltă 
productivitate, capabilă să asigure an de an recolte tot mai bogate, să 
contribuie într-o măsură sporită la creșterea venitului național șî la buna 
aprovizionare a populației. Vă revine dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, meritul istoric de a fi elaborat conceptul de 
nouă revoluție agrară, menit să determine schimbări radicale, de ordin 
calitativ, in domeniul forțelor și al relațiilor de producție din agricultură, 
în dezvoltarea economică șî socială a satului românesc, în 
treptată a agriculturii într-o variantă a muncii industriale 
deosebirilor esențiale dintre sat și oraș.

Pornind de la adevărul potrivit căruia dezvoltarea și 
forțelor de producție nu sînt posibHe fără aportul susținut și 
celor mai valoroase cuceriri ale creației și cunoașterii umane, dumneavoastră 
ați ridicat știința la rang de politică de stat, transformînd-o într-o puternică 
forță materială de producție, implicată nemijlocit în modernizarea continuă 
a economiei naționale, sporirea productivității muncii și reducerea cheltuie
lilor materiale, în valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, 
în realizarea de produse de înalt nivel tehnic șî calitativ in toate domeniile 
de activitate.

Vă revine dumneavoastră meritul incontestabil de a fi conferit noi 
dimensiuni invățămîntului românesc, procesului complex de pregătire 
pentru muncă și viață a tinerei generații, pentru lărgirea continuă a 
orizontului său de cunoștințe, precum și pentru educarea ei in spiritul 
iubirii de țară, al glorioaselor tradiții de luptă ale înaintașilor, al hotăririi 
de a-și pune toate cunoștințele și întreaga capacitate de muncă și creație 
în slujba patriei, a dezvoltării multilaterale a României socialiste.

Ne facem o înaltă datorie de conștiință din a sublinia că în întreaga 
perioadă inaugurată de Congresul al IX-lea, alături de dumneavoastră, în 
fruntea efortului pentru creșterea și afirmarea cercetării științifice, învăță- 
mintului și culturii s-a aflat și se află permanent tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent militant revoluționar, remarcabilă personalitate a vieții politice, 
strălucit om de știință de largă recunoaștere mondială, căreia îi exprimăm, 
și cu acest prilej, întreaga noastră gratitudine pentru contribuția de mare 
însemnătate pe care a adus-o și o aduce la dezvoltarea cercetării, 
învățămintului și culturii, la progresul general al societății.

Gindirea dumneavoastră clarvăzătoare, vizionară, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, s-a evidențiat cu deosebită forță și 
strălucire în tezele și conceptele consacrate, în ultimele două decenii, 
dezvoltării și perfecționării relațiilor de producție, a științei conducerii, 
cărora le-ați conferit noi sensuri și semnificații în magistrala Expunere 
prezentată în fața marelui forum democratic din luna noiembrie 1988. 
Relevînd că, în anii de după istoricul Congres al IX-lea — perioadă de 
ample deschideri în toate domeniile - au fost înfăptuite mari transformări 
revoluționare în organizarea economico-socială, în dezvoltarea democrației 
muncitorești-revoluționare, dumneavoastră ați subliniat că toate acestea au 
asigurat și vor asigura pe mai departe aplicarea fermă a principiilor 
socialiste, consolidarea și mai puternică a proprietății socialiste, intro
ducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile, în 
scopul ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporului.

Acționind cu fermitate pentru transformarea revoluționară a societății, 
pentru perfecționarea activității în toate domeniile, dumneavoastră ați pus 
și puneți, întotdeauna, mai presus de orice omul - bunăstarea și fericirea 
lui — ca scop suprem al politicii partidului, esența societății socialiste pe 
care o edificăm cu succes în România. Vastul program de construcții de 
locuințe și obiective social-culturale ce se desfășoară în țara noastră, 
acțiunile de dezvoltare și modernizare a tuturor localităților patriei, de 
asigurare a locurilor 
pentru tineret, ca și 
creștere a veniturilor 
concrete ale grijii și 
personal, mult iubite 
unei vieți demne, civilizate și fericite pentru întregul nostru popor. Este, 
totodată, unanim apreciată preocuparea dumneavoastră pentru intensificarea 
activității ideologice, politico-educative de formare a omului nou, înaintat, 
însuflețit de o fierbinte dragoste față de partid, patrie șî popor, de 
nețărmurit devotament pentru cauza socialismului și păcii.

MULT STIMATE Șl IUBITE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,
Promovind o concepție unitară cu privire la interesele poporului 

român - și ale tuturor popoarelor lumii - de a se dezvolta și conlucra 
intr-un climat trainje de pace și securitate internațională, dumneavoastră 
v-ați afirmat in conștiința întregii națiuni ca marele făuritor și promotor al 
politicii externe românești - politică profund constructivă, dinamică și 
realistă, pătrunsă de o înaltă răspundere pentru destinele poporului român, 
ale vieții și păcii tuturor popoarelor lumii. Prin tot ceea ce ați întreprins 
în cei aproape 24 de ani, v-ați impus ca o remarcabilă personalitate a 
vieții politice internaționale, ca un înflăcărat militant pentru cauza păcii,

transformareo
și dispariția

modernizarea 
permanent al

de muncă pentru toți cetățenii țării, în primul rînd 
măsurile de majorare a retribuțiilor și pensiilor, de 
reale ale oamenilor muncii — sînt tot atitea expresii 
preocupării permanente a partidului, a dumneavoastră 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru făurirea

er ioada 
ul ai

onsdiul 
intr-un 
a dus 

e de 
timă și 
>muni«- 
i. in- 
poartă 
parti-

>ubl:c!.i. 
eseu, a 
■tivitate 
ică. de 
tratate 
nostru 

teree ele

vitale ale țării, cu idealurile 
scumpe de libertate, inde
pendență, pace și progres ale 
poporului român.

O dată eu aceste simțăminte, 
s-a dat expresie încrederii că 
supremul omagiu adus condu
cătorului partidului și al țării 
este angajarea fermă de a 
acționa. strins uniți in jurul 
partidului, al secretarului său 
general, pentru in.fâpt urca tu
turor obiectivelor stabilite, 
pentru a întîmpina eu rezulta
te cit mai bune in fie^ane 
sector de activitate cea de-a 
45-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al Xl.V-lca 
al Partidului Comunist Român.

destinderii, prieteniei și colaborării intre popoare. Tezele de bază ale 
politicii externe românești, numeroasele idei pe care le-ați formulat in 
dialogul permanent cu conducătorii de partide și state au găsit un amplu 
și puternic ecou în rîndu! opiniei publice mondiale, ol popoarelor lumii, 
sînt însușite și adoptate in documente de bază ale diferitelor foruri 
internaționale.

Apreciind că problema fundamentală a zilelor noastre este pre- 
întîmpinarea unui nou război mondiali care s-ar transforma inevitabil 
intr-un război atomic nimicitor, dumneavoastră v-ați pronunțat ferm pentru 
un cuprinzător program .de dezarmare, care să pornească de la necesitatea 
lichidării treptate a tuturor armelor nucleare, a armelor chimice și o 
celorlalte mijloace de distrugere în masă, sub un strict control internațional

In spiritul aceleiași înalte răspunderi pentru destinele păcii, 
dumneavoastră acordați o atenție primordială lichidării politicii de forță 
și de_ amenințare cu folosirea forței, stingerii focarelor de conflict și 
rezolvării pe calea tratativelor a tuturor problemelor litigioase dintre state

Pătrunsă de un puternic umanism este concepția dumneavoastră privind 
lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei noi ordini și a unor relații noi 
între state, bazate pe egalitate și echitate, care să asigure progresul 
economic și social al tuturor popoarelor, șî în primul rînd al celor mat 
puțin dezvoltate.

De o înaltă prețuire și unanimă aprobare se bucură în rîndul 
comuniștilor, al întregului nostru popor activitatea intensă pe care o 
desfășurați pentru dezvoltarea colaborării și solidarității Partidului Comunist 
Român cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele 
progresiste, democratice și antiimperiaiîste în lupta pentru progres social 
șî pace în lume.

încrederea nețărmurită în forța creatoare a omului, în capacitatea 
a-și realiza năzuințele lor de pace, progres și prosperitate. 
— acționînd unite — un viitor luminos, conferă strălucitei 
opere în domeniul politicii externe valențele unui profund 

vă caracterizează întreaga viață și luptă revoluționară, puse 
dăruire în slujba celor mai nobile idealuri ale poporului

popoarelor de 
de a-și făuri 
dumneavoastră 
umanism, care 
cu exemplară , _____ ______ . ,_____
român, ale omenirii, pentru triumful socialismului, al păcii și înțelegerii între 
toate națiunile lumii.

MULT STIMATE Șl IUBITE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,
Partidul Comunist Român, întreaga națiune omagiază pe conducă

torul său iubit, pe marele erou între eroii neamului, care de peste cinci 
decenii și jumătate - vibrind cu toată ființa sa la marile aspirații si idealuri 
ale poporului — slujește cu exemplară abnegație și neasemuit devotament 
cauza partidului, a socialismului și comunismului.

Cu cele mai profunde sentimente de dragoste, stimă și prețuire, cu 
întreaga recunoștință pe care v-o datorăm .pentru tot ceea ce ați făcut 
și faceți spre gloria și măreția scumpei noastre patrii, pentru binele și 
fericirea celor ce muncesc, vă exprimăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în deplină unitate de cuget și simțire cu comuniștii, 
cu toți fiii patriei, urarea și dorința noastră arzătoare de o vă ști în 
permanență în fruntea partidului și statului nostru - chezășie sigură o 
progresului și înfloririi mulffiaterale a României socialiste, în funcția de 
supremă răspundere de conducător ferm și încercat al destinelor ooporulu1 
român.

Puternic mobilizați de tezele și orientările cutezătoare, profund știin
țifice, cuprinse in excepționala dumneavoastră Expunere la ședința comună 
a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organis
melor democrației muncitorești și a organizațiilor de masă și obștești, de 
înaltul exemplu de muncă și viață pe care ni-l oferiți permanent, de acți
unea și fapta dumneavoastră eroică, cutezătoare, ne angajăm solemn să 
facem totul, să muncim fără preget, cu pasiune, cu abnegație și spirit 
revoluționar - așa cum ne-ați cerut și ne cereți - pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru 
Vom acționa cu toată răspunderea pentru înfăptuirea exemplară a planului 
pe acest an și pe întregul cincinal, a obiectivelor actualei etape de dez
voltare economico-socială a patriei, a luminosului Program al partidului.

mai avem multe de făcut pentru a răspunde înaltelor 
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 

le puneți în fața noastră, a întregului partid și popor, 
adincul ființeî noastre că și în viitor Comitetul Politic 
partid și de stat vor acționa cu cea mai mare hotărîre

Conștienți că 
exigențe pe care 
Nicolae Ceaușescu, 
vă încredințăm, din 
Executiv, activul de . ,
pentru afirmarea continuă a spiritului revoluționar, a răspunderii și intransi
genței în muncă, pentru întărirea ordine! și disciplinei în toate sectoarele 
de activitate, vom milita întotdeauna cu fermitate pentru unirea eforturi
lor comuniștilor, ale întregii națiuni în vederea înfăptuirii neabătute a 
hotărîrîlor de partid șî a legilor țării, pentru cimentarea unității poporului 
în jurul partidului, al dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe 
secretar general — garanția supremă a înfloririi în deplină libertate si 
independență a României socialiste.

Răspunzînd înflăcăratelor îndemnuri pe care le adresați partidului și 
poporului, vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru ca în 1939 
— anul în care va avea loc Congresul al XlV-leo al partidului și cînd 
vom aniversa 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă —, să obținem, în toate sectoarele, 
cele mai bune rezultate în înfăptuirea obiectivelor stabilite de partid, a 
orientărilor și indicațiilor dumneavoastră pentru dezvoltarea țării și ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual al poporului, pentru progresul și în
florirea necontenită a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

In acest moment aniversar, de luminoasă sărbătoare pentru țară 
și popor, vă adresăm, din adincul inimilor noastre, încă o dată^ mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de 
sănătate, viață lungă și fericită, plină de satisfacții și bucurii, nesecată 
putere de muncă pentru a conduce țara, partidul și poporul spre noi 
și noi victorii — spre comunism.

Să trăiți ani mulți și fericiți, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu mult. stimata tovarășă Elena Ceaușescu, cu toți cei ce vă 
sînt dragi și apropiațî. ,1Ti a mi i«

Din toată inima vă adresăm un călduros „LA MULȚI ANI I
26 ianuarie 1989

MASA tovărășească
în onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste. România, cu prile
jul aniversării zilei de naștere 
și a îndelungatei sale activi
tăți revoluționare. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Consiliul de Stat și 
Guvernul Republicii Socia

liste România au oferit Joi, 
26 ianuarie, o masă tovără
șească.

Au participat membri si 
membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai Comite
tului Central al palidului, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate.

conducători ai organizațiilor 
de masă și obștești, ai unor 
instituții centrale, oameni de 
știință, artă și cultură.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost adresate, 
și în acest cadru, cu deosebi
tă stimă și profund respect, 
cele mai calde felicitări, 
urarea tradițională „La mulți 
ani !“. succes deplin în activi
tatea neobosită ce o consacră, 
cu totală dăruire și fierbinte 
patriotism, înfloririi neoonte- 
nite a patriei, ridicării bu

năstării materiale și spirituale 
a întregului popor, creșterii 
prestigiului României socia
liste pe arena internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru urările ce 
i-au fost adresate și a toastat 
pentru partidul nostru comu
nist, pentru harnicul popor 
român, pentru transpunerea 
neabătută în viață a planu
rilor și programelor de dez
voltare economico-socială a 
României pe noi trepte de 
progres și civilizație.



Divizia A de baschet masculin I ATLEȚII ÎN CONCURSURI
DINAMO ORADEA A ÎNVINS PE FARUL, LA CONSTANTA!

Amănunte de la meciurile de 
baschet desfășurate în cadrul 
etapei a XlV-a a Campiona
tului National masculin :

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
— RAMIRA BAIA MARE 82—74 
(45—40). întrecere cu mari 
fluctuații în jocul ambelor e- 
chipe. Feroviarii au condus eu 
18—11 (min. 9), 24—15 (min.
11) și hiar 39-22 (min. 15). 
lăsînd impresia că vor cîștiga 
cu ușurință, în fața unor ad
versari parcă dezorientați. 
Cîteva schimbări bine gindite 
de antrenorul A. Molnar (au 
fost introduși în teren Mărgî- 
ncanu. Natter și a reintrat 
conducătorul de joc Mara) au 
schimbat radical aspectul dispu
tei, băimărenii refăcind treptat 
din handicap și ajungînd chiar 
să egaleze : 70—70 (mia. 37). In 
ultimele minute, însă. Mari na - 
che a fost irezistibiL a înscris 
10 puncte, a recuperat șl in
terceptat pentru întreaga e- 
chipă. aducindu-și astfel apor
tul decisiv la victoria forma
ției Rapid. Echipa Ramira a 
încercat să contracareze prin 
aruncări de 3 puncte, neizbu
tite însă, deoarece erau exe
cutate în pripă. în general 
meciul a fost atractiv, prin an
gajamentul jucătorilor ambelor 
echine si evoluția scorului, dar 
nivelul său tehnic a lăsat de 
dorit. Au înscris : Marinache 
24, Ghiță 19, G. Mihai 13, Po- 
povici 9, M. Dumitru 10, Gh. 
Dumitru 5, Suciu 2 (!), respec
tiv Natter 18, A. Popescu 18, 
Mara 12, Florea 11, Ciocian 9, 
Mărgineanu 2, S. Cociș 2, D. 

Dumitru 2 (!). Arbitrajul pres
tat de AL Guță și E. Poenaru 
a contribuit la desfășurarea 
cursivă a partidei.

DINAMO BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA METALUL 
ROȘU CLUJ-NAPOCA 119—70 
(58—40). Campionii țării s-au 
Impus fără drept de apel in 
fața unei formații al cărei ju
cători. foarte tineri, ar trebui 
să se obișnuiască să lupte din 
răsputeri in toate meciurile, nu 
doar in cele în care își apără 
șansele de a rămîne în Divi
zia A. Au marcat : Niculescu 
», V. David 28. Sinevici 15. 
Hălmăgeanu 7. Bărbulescu 5, 
V. Iaeob 2, M. Ivanov 4, U- 
rtxi 14. V. Constantin 13, 
respectiv Pintea 14, Gtotno- 
leana 13, Crăciun 10, Mureșan 
10, Rotam 7, Pulbere 2, Hnat 
8, Sebestien 8. Arbitri : A. Cu- 
țov — M. Petrescu.

Dumitru STANCULESCU

STEAUA — B ALANȚA C.S.U. 
SIBIU 100—87 (59—36). A fost 
un med plăcut, cu multe faze 
interesante, în care ambele 
formații au acuzat însă lipsa 
cite unui jucător de bază : S. 
Ardelean (Steaua) și Ci. Mun- 
teanu (Balanța C.S.U. Sibiu) — 
accidentați. Steliștii au avut 
conducerea în permanență, u- 
neori la diferențe apreciabile: 
59—36 (min. 20), 73—40 (min.
22). 80—51 (min. 28), iar antre
norii N. Pîrșu și C. Cernat au 
efectuat (și bine au făcut) dese 
înlocuiri de jucători, folosind

k 

toți tinerii pe care ii au în 
lot Oaspeții (antrenori — FL 
Stoica si M. Vulc) au demon
strat că alcătuiesc o formație 
redutabilă, capabilă să lupte 
(așa cum a făcut-o uneori și 
in sala Floreasca) de la egal 
la egal cu fruntașele campio
natului nostru. Âu marcat : 
Ermurache 25, Toadcr 2, Vasi- 
iică 13, Roșnavscbi 13, Cernat 
19, Cristescu 4, Netolițchi 5, 
Brănișteanu 9, V. loan 10 (ex
celent în cele 20 de minute cît 
a jucat), respectiv Palhegy 2, 
Corui 20, Pelger 11, Apostu 3, 
Dăian 14, Bretz 18. Herbert 19. 
Arbitri : C. Dumitrache — M. 
CoIdea.

Paul IOVAN
FARUL C.S.S. 1 CONSTAN

TA — DINAMO I.M.P.S. ORA
DEA 70—75 (39—43). Infringe
rs neașteptată a gazdelor, 
care, pe lingă faptul că nu 
au beneficiat de aportul lui 
V. Băiceanu (accidentat), au și 
ratat multe aruncări din ac
țiune si libere. Ele au avut o 
zvîcnire, izbutind să ia con
ducerea în min. 26, dar in con
tinuare orădenii, superiori în 
lupta sub panouri și în gene
ral mai eficienți, au dominat, 
iar în final au profitat șl de 
unele schimbări neinspirate e- 
fectuate în formația . locală. 
Au înscris : Mihăilcscu 19, Te- 
cău 15, Moldoveanu 10, Mă- 
năilă 8, Ilucă 7, Spinu 5, Co- 
roamă 4, Cucoș 2, respectiv 
Cristea 21, Șariă 19, Antochi 
15, Gh. Pascu 13, Rădulescu 7. 
Arbitri : O. Ion — M. Oprea. 
(Cornel POPA, coresp.).

BĂILE FELIX Ia această 
frumoasă stațiune, alergătorii 
au găsit nu numai un loc ad
mirabil pentru pregătirile de 
iarnă, ci și condiții de con
curs foarte bune. Duminică, 
spre exemplu, pe traseul de
venit de acum clasic, s-au des
fășurat întrecerile competiției 

de cros dotată cu „Cupa Fe
lix". Competiția a reprezentat, 
înainte de toate, o utilă veri
ficare a gradului actual de 
pregătire a sportivilor. Rezul
tatele: junioare (3 km): 1. Nu
la Olaru (CSM Univ. Craiova) 
9:15, 2. Simona Staicu (CSȘ 
Cotate Deva) 9:16. 3. Aura
Buia (Olimpia Craiova) 9:23 ; 

juniori (6 km): 1. Ion Avra- 
mescu (Voința Tg. Jiu) 17:56,
2. loan Mărginean (Tirnavele 
B’.aj) 18:05, 3. Marius Szăke 
(CSȘ Mediaș) 18:12; tineret (J

pionii de juniori ai Capitalei, 
băieți, 50 m : Mihaj Turoov 
(CSȘ 4) 6,0; 55 mg: Mugur 
Cirligeanu (Olimpia) 7,2; tri* 
piu: Ionel Eftene (CSȘ 4) 14 40 
m; prăjină: Bogdan Tudor 
(CSȘ 5 Rapid) 4,00 m; înălți
me: Daniel Matache (CSȘ 190) 
1,94 m; greutate: Sorin Sță- 
nescu (Metalul) 13,92 m ; fete 
59 m: Liliana Biră (Metalul) 
6,7; 50 mg: Daniela Neaga 
(Steaua) 7,2; lungime: Danie
la Vasile (Dinamo) 5.47 m; 
înălțime: Ștefania Chiriac
(CSȘ 5 Rapid) 1,70 m; greu
tate: Elena Birsan (Spartac) 
14.47 (H.C. Mihaela Loghin 
18,71 m).

George LAZĂR, coresp.

BACAU. în cadrul etapei de 
zonă a campionatelor de seni
ori s-au înregistrat, recent. cîte-

Sd fie oare adevărat faptul că, la capătul unui intens antre
nament, halterele, după ce au fost ridicate de zeci și zeci de 
ori, iși pierd din... greutate ?! Dilema, veche de cind e lumea._ 
sportului și, mai ales, a halterelor, nu poate fi dezlegată, și-au 
zis antrenorii lotului național de juniori, Lisias Ionescu și Ion 
Răceanu, decit la fața locului, adică în sala de antrenamente — 
de această dată Sala Sporturilor din Slănic Moldova, locul in 
care lotul juniorilor iși desfășoară, temporar, pregătirile de iarnă

— și cit mai concret cu putință, zi de zi, printr-o muncă asi
duă, adeseori istovitoare. Asiduă și istovitoare, acestea sint cu 
adevărat cuvintele potrivite, pentru că altfel nu se poate, dru
mul spre marea performanță fiind, ca in toate celelalte sporturi, 
lung și greu. Un drum pe care juniorii A. Sîrbu, A. Timar și 
D. Gociman (in fotografie), precum și alți colegi de-ai lor, Fi. 
Mihoian, D. Bozangiu și FI. Spetcu, de exemplu, sint deciși să-l 
parcurgă pină la capăt

Foto : Eduard ENEA

METALOTEHNICA TG. MU
REȘ — ELBA TIMIȘOARA 
97—88 (51:—47). Joc viu dispu
tat, echilibrat, decis în ultime
le 6—7 minute. Gazdele au 
condus cu 21—16 (min. 9), apoi 
oaspeții au avut 66—61 (min. 
28), pentru ca din min. 32 
(scor : 70—70) mureșenii să se 
desprindă în cîstlgători. Au 
marcat : Chirilă 35, Debreczcni 
19, K. Takacs 15, A. Takacs 9, 
Lukacs 8, Albert 5, Szep 4, Fr. 
Szabo 2, respectiv Becea 20, C. 
Ilio 20, T. David 13, Bota 13, 
Scalețchi 6. D. Ionescu 6, Isai- 
cu 10. Arbitri : D. Roșea -r- O. 
Vestinîan. (Constantin ALBU, 
coresp.).

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
— ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICĂ FINA BUCUREȘTI 
122—97 (62—53). Spectatori nu
meroși, sală (Construcția) e- 
xemplar întreținută, partidă viu 
disputată (în ciuda diferenței 
de scor), acestea au fost con
dițiile disputei cîștigate net de 
formația I.C.E.D., mai atentă 
In apărare și evident mal e- 
ficientă în atac. Au înscris : 
Fogonaru 40 (4X3 puncte). Ro
bert 32, Mădîrjac 23, C, loan 8, 
Dobre 6, Costin 5, Logofătu 2, 
Mihăilcscu 2, Grădișteanu 2, 
Nidelea 2, respectiv Scarlat 29, 
Hoit 26 (4X3), Braboveanu 13, 
J'rumosu 8, Panaitescu 6, Bir
san 5, Nicolae 4, Hurmuz 4, 
Miulescu 2. Arbitri : Z. Ra- 
duly — I. Varga. (Nicolae TOKA- 
CEK, coresp.).

Clasament : 1. Dinamo Buc.
27 p, 2. Steaua 27 p, 3. I.C.E.D. 
25 p, 4. Dinamo Oradea 22 p, 
5. Metalotehnica Tg. Mureș 22 
p, 6. Balanța Sibiu 21 p, 7. Fa
rul 19 p, 8. Elba 19 p, 9. Ra
pid 19 p, 10. Universitatea 18 p, 
11. Ramira 17 p, 12. Academia 
Militară 16 p.

Aspect din cursa senioarelor din cadrul ,.Cupei Felix". Ciștigă- 
toarea — Viorica Ghican (cu numărul 3 860)

km): 1. Cristinel Cristea (Stea
ua) 23:49, 2. Costică Berbece 
(Știința CFR Bacău) 23:51. 3.
Marian Iordache (CSȘ CSM 
Hidro. Buzău) 24:05; senioare 
(4,5 km): 1. Viorica Ghican
(Voința Tg. Jiu) 13:59,8, 2.
Margareta Keszeg (CSM Univ. 
Cv.) 14:13, 3. Iulia Negură (Ști
ința CFR Bacău) 14:22, 4. A- 
nuța Cătună (CSM Bistrița) 
14:34, 5. Georgeta State (Ști
ința CFR Bacău) 14:39, 6. Eva 
Kadaa (Tricolorul Oradea) 
14:41; seniori (12 km): 1. Ta- 
maș Ciiitac (CSM Sf. Gheor- 
gbe) 35:54.1. 2. Iaeob Costea 
(CSM Pitești) 35:58, 3. Hie E- 
lena (Steaua) 36:02, 4. Augus
tin Barbu (ASA Craiova) 36:05, 
5. Marcel Ardelean (Explorări 
Deva) 36:11. 6. Stan Zevedei
(Progresul Brăila) 36:14.

Text si foto :
Aurel D. NEAGU

BUCUREȘTI. Competiția des
fășurată in sala Complexului 
„23 August" a desemnat cam-

va rezultate remarcabile. Ast
fel, Maneta Ucu (Met. Hune
doara). cu 6,1. a egalat re
cordul național pe 50 'm, iar 
Oana Mușunoi (CSȘ 1 Galați), 
cu 1,85 m, a realizat un nou 
necord de junioare la înălți
me. Alte rezultate bune: lo- 
lantla Oanță (Rapid) 53,46 la 
400 m, Mihaela Pogăceanu 
(Rapid) 8.07 la 60 mg, Ella 
Kovacs (Steaua) 4:17,15 la 
1500 m, Ilcu 6.92 m la lungi
me, Tudorița Chidu (Olimpa 
Slobozia) 2:03,76 la 800 m, 
Margareta Keszeg (CSM Univ. 
Cv.) 9:03,6 și Viorica Ghican 
(Voința Tg. Jiu) 9,03.7 la 3000 
m, Octavia Iaeob (Rapid) 1,88 
m la înălțime, Liviu Giurgian 
6,83 m la 60 m șl 7,62 la 60 
mg. Daniei Cojocaru (ambii 
Dinamo) 50.40 la 400 m. Ga
briel Cozmei (Știința CFR Ba
cău) 3:55.78 la 1500 m și 8:23,2 
la 3000 m. Eug. Popescu Și 
C-tin Militant (ambii Steaua) 
2,15 m la înălțime.

Eugen TEIItĂU, coresp.

ÎN CURÎND, PRIMÂ ÎNTRECERE
..Cupa 16 Februarie" — tra

diționala competiție cu care 
federația de lupte începe fie
care an competițional — se va 
desfășura, de data aceasta, se
parat pentru cele două stiluri, 
in două localități.

Pentru «luptele greco-roma- 
ne, la al căror concurs au 
drep'ul de participare juniorii 
născuți în anii 1967—1970, s-a

A ANUIUI LA EIIPTE
ales ca loc de desfășurare sa
la de antrenament din Poiana 
Brașov. întrecerile vor avea 
loc în zilele de 10—12 februarie.

Gazda concursului de lupte 
libere va fi Sala Sporturilor 
din Tg. Jiu. Perioada de des
fășurare a turneului este ace
eași, dar diferă vîrsta sporti
vilor admiși în competiție: se 
vor putea prezenta" sporii vi 
născuți în anii 1971—1973.

'JF.

STAȚIUNEA CĂLIMĂNEȘTÎ-CĂCIULATA
DE OASPEȚI Șl IN

O cură de sănătate la CĂLIMANEȘTI- 
CACIULATA nu este condiționată de se
zon, pentru simplul motiv că aici sint 
create toate condițiile unui sejur agreabil, in
diferent de starea timpului. • în construcția 
hotelurilor sint încorporate unități de ali
mentație publică, săli de agrement și, bine
înțeles, bazele de tratament.

CALIMANEȘTI-CACIULATA dispune de 
factori naturali de cură, importanți în vin
decarea, sau ameliorarea afecțiunilor : ® 
tubului digestiv • hepatobiliare ’ • renale 
• reumatismale • posttrpumatice.

CALIMANEȘTI-CACIULATA înseamnă ;
• Ape minerale sulfuroase, clorurate, 

bromurate, sodice, calcice, magneziene, pro-

ACEST
ESTE BUCUROASA
ANOTIMP

venite din
folosite atît în cura internă, cît și în cea 
externă

izvoare naturale și din sonde,

Bioclimat de cruțare

Baze moderne de tratament balnear

Posibilități de excursii și agrement

ESTE UTIL SA ȘTIȚI :

In această perioadă se acordă reduceri de 
tarife ; plecarea se face în orice zi solici
tată de turiști, iar durata sejurului este Ia 
alegere.

Biletele se pot procura de la agențiile 
oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. 
București, precum și de la comitetele sin
dicatelor din întreprinderi șl instituții.,.J

■ X- ^SF X JSHF AT JBT JF xBKF <F.



Pregătirile divizionarelor A

CORVINUL HUNEDOARA Șl OBIECTIVUL SAU
• Gdu Simoc, președintei 

onorific al Corvin ului, ne vor
bește in terme.-- exacp și cu 
nn ton, am zice, autoritar, ca 
la ingineria sa de la formale: 
.DesehMetf earaetai w 
a plecat Klein. la Dinamo, aa 
venit portarul Rotârescu. de la 
Victoria. Nieoari — Dinamo , 
Gheorghiu — Politehnica Iași, 
Iordache — Aurul Brad. Emil 
Marian — Metalul Bocșa. L 
Cojoearn — Jiul, Chezan — 
Mureșul Deva. Ultimii doi s-au 
întors, de fapt, acasă". După 
care, ne privește peste oche
lari, cu un aer vădit mulțumit 
de rocadele efectuate. Văzind 
că vrem să ne strîngem „unel
tele", adaugă repede: „Mai
scrieți că a revenit și antreno
rul Tăvi Cojocaru precum și 
doctorul Petre Vinola". Colegul 
Nicolae Stanciu, de la ziarul 
județean „Drumul socialismu
lui", găsește de cuviință să fa
că o completare: „Am trăit 10 
ani din pepinieră proprie; nu 
numai că ne-a ajuns nouă, dar 
am dat și altora. Se vede că 
Centrul de copii și juniori are 
o mică și trecătoare perioadă 
de "gol". Este pentru prima 
dată intr-un deceniu cînd sc 
iau jucători din afară". 0 Ju
cătorii abia s-au întors de la 
Herculane, unde au efectuat 
un stagiu de pregătire centra
lizată (o zi de vîrf, cu trei an
trenamente, alergări de 40 de

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
UNIREA FOCȘANI

Antrenor principal : Dumitru 
Chiriță.

„Clasamentul adevărului": +3.
Jucători plecați : Colceag și 

Jelea (la Dinamo București), 
Popa (Autobuzul Voința O- 
dobești), Liciu (Chimia Oraș 
Victoria)" și Baba (Mecanică 
Fină București).

Jucători veniți : Dumitrache 
și Oprean (de la Dinamo Bucu
rești), Oancea (Mecanica Vaslui), 
loan Petre (Foresta Gugești) și 
Dumitriu (promovat de la ju
niori).

Obiectiv: Clasarea pe unul 
din primele 4 locuri.

Premise : Fortificarea lotului, 
tinerețea jucătorilor și spriji
nul permanent acordat de or
ganele locale. în retur, susține 
9 meciuri pe teren propriu, cu 
echipe fără pretenții la promo
vare, ceea ce înlesnește atin
gerea obiectivului propus.

GAZ METAN MEDIAȘ
Antrenor principal : Eduard 

Iuhas.
„Clasamentul adevărului" : 0.
Jucători plecați : Bancheș,

Gali și Lorincz (să-și satisfacă 
stagiul militar). Dulău (s-a re
tras din activitatea competițio- 
nală).

Jucători veniți : Cosma (F. C. 
Inter Sibiu), Dumitrescu (Ca
rotaj Ploiești), Eduard Iuhas — 
fiul antrenorului (Minerul Fi- 
lipeștii de Pădure), Fărcaș 
(Ceahlăul P. Neamț). Ciobanu 
(Record Mediaș), Feșteu și 
Koșca (reveniți după satisface
rea stagiului militar).

Obiectiv : clasarea pe locul 5.
Premise : lotul s-a întărit cu 

noii veniți ; experiența unor 
jucători : Țiglariu, Botor, Fă- 
țan, Rotaru.

C.S. TiRGOVIȘTE
Antrenor principal : Adrian 

Furnică.
„Clasamentul adevărului": —1.
Jucători plecați : Bondoc

(Sportul Studențesc) și Pușcaș 
(Steaua Mizil). 

0 recomandare pentru sezonul de iarnă primăvară:

EFORIE NORD SAU MANGALIA
Invitația este foarte actflală. Pentru că cele două sta- | 

țiuni, atît de solicitate în timpul verii, sînt la fel de 
atrăgătoare și în această perioadă a anului.

Cu baze de tratament bine utilate. încorporate în hote- i 
luri moderne, confortabile, EFORIE NORD și MANGALIA | 
sînt stațiuni în care persoanele cu diferite afecțiuni ale i 
aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic, der- ] 
matologice. ginecologice, metabolice pot veni la o cură i 
balneară.

Bazele de tratament din EFORIE NORD și MANGALIA ., 
dispun de cabinete specializate pentru aplicații cu nămol i 
cald, bazine eu apă sărată pentru kinetoterapie, săli de | 
gimnastică, băl de plante : au condiții pentru aplicarea i 
a numeroase alte proceduri majore si asociate.

Optînd pentru EFORIE NORD si MANGALIA, puteți be- i 
neficia și de o rouă formă de asistență medicală In ] 
stațiuni . ■

CURA BALNEARA PROFILACTICA ACTIVA J
Riletele pentru cură sau odihnă în cele două stațiuni, < 

precum si orice informații suplimentare se pot obține de 1 
la agențiile oficiilor județene de turism, ale I T H R. Bucu- ! 
rești si de la comitetele sindicatelor din întreprinderi și 1 
msHtiltîl.

minute pentru rezistență, lu
cru cu mingea, arcuite de for
ță p mobilitate La sală). După 
un 0—0, in premieră, cu Mine
ral, ia Oravița. pa un teren 
imposibil (denivelat și înghe
țat bocnă), ii așteaptă, acum, 
un altul, cu Mureșul Deva. 0 
Jucători. încă. indisponibili ; 
Cocan, Cojocaru, Burlan, Bul
gara. 0 începe meciul cu Mu
reșul Deva, un meci deși dîrz, 
totuși „în familie", avînd în 
vedere că numeroși fotbaliști 
au început la' Deva și s-au 
realizat la Hunedoara, iar alții 
au început la Hunedoara și 
s-au „călit" la Deva. Ca să nu 
mai vorbim că antrenorul Co
jocaru, plecînd acum de la 
Deva, l-a lăsat în loc pe... Du- 
binciuc. Și ghemul se mai poa
te derula, dacă amintim că pe 
marginea terenului, în dreptul 
echipei din Deva, stătea lean 
Socol, președintele de azi al 
Mureșului și de ieri al Corvi- 
nului. Dar ne oprim aici ca 
să consemnăm formula de 
start a echipei din Hunedoara: 
Ioniță — Bardac, Nicoară, Su- 
ciu, Chezan — Petcu, Nicșa, 
Iordache — Gabor, Ilanganu, 
Em. Marian. S-a jucat 2X50 de 
minute pentru a face loc în 
teren' la cit mai mulți, adică 
Tirnoveanu, Stroia, Gheorghiu, 
Tetileanu, Manoiache, Heidi- 
ner, Ilaș, Rădos, Postolache. 
Dintre noii veniți, o impresie

Jucători veniți : Amza (Ci
mentul Fieni), Crăiniciuc (Co
merțul Gura Ocniței) și An
dries (A.S.A. Craiova).

Obiectiv : Ocuparea unui loc 
în prima treime a clasamen
tului seriei I.

Premise : tinerețea echipei, 
dorința de afirmare a marii 
majorități a jucătorilor și, mai 
ales, faptul că se muncește cu 
rîvnă și ambiție în această pe
rioadă atît de importantă.

DACIA PITEȘTI
Antrenor principal : Alexan

dru Constantinescu.
„Clasamentul adevărului": —2.
Jucători plecați : Mușat (F. C. 

Argeș Pitești), Vasilescu și 
Bărbărie (ambii la Unirea Pi
tești), Grecu și Bobu (Meca
nică Fină Costești), Moiceanu 
(Metalurgistul Slatina).

Jucători veniți : M. Marcel, 
Gheoacă și Dan Ionescu (toți 
de la F. C. Argeș), Preda (Mus
celul Cîmpulungj, Tru.șcă (Me
talul Bocșa).

Obiectiv : clasarea în primele 
zece locuri.

Premise : întinerirea lotului 
ajungîndu-se la o medie de 24 
ani ; dorința de afirmare a tu
turor jucătorilor ; condiții bune 
de pregătire create de condu
cerea întreprinderii și cea a 
asociației sportive.

ARMĂTURA ZALĂU
Antrenor principal : Dumitru 

Nicolae.
„Clasamentul adevărului": +2.
Jucători plecați : Coiesniuc 

și Melnic (ambii la A.S.A. Pro
gresul Timișoara) și FI. Pop 
(Laminorul Zalău).

Jucători veniți : Șt. Popa (Ra
pid București). Păscuță și Că
lin Pop (ambii de la Lamino
rul Zalău), Sandor (revenit du
pă satisfacerea stagiului mi
litar).

Obiectiv : clasarea pe locul 5.
Premise : echipa s-a întărit, 

în special linia de mijlocași : 
o pregătire la un bun nivel 
(pregătire centralizată Ia Băile 
Herculane, multe partide ami
cale). t

PE TERMEN LUNG
deosebită lasă Nicoară (atletic, 
mobil, intervenții de acuratețe) 
și Iordache (forță, travaliu, 
dar și tehnicitate). Corvinul 
cîștigă cu 3—1, golurile sem- 
nîndu-le, în ordine, Iordache, 
Hanganu și Ilaș. Singurii ră
mași 100 de minute în teren, 
Petcu, Iordache și Chezan. 0 
Discuție cu Gabor, căruia îi 
intrerupem somnul „furat" pa 
bancheta autobuzului care 
transporta echipa de la Hercu
lane lâ Hunedoara. „Va fi 
greu, spune el, să ne păstrăm 
actualul loc 5. Ne uităm Ia 
programul primelor etape din 
retur și ne ia cu... frig: meci 
Ia Constanța, apoi acasă, cu 
Steaua, deplasare Ia Brașov, 
mă rog, acasă, cu Tg. Mureș, 
afară, la Dinamo, afară, la 
Moreni ! Să recunoaștem că 
actuala noastră poziție este și 
rodul conjuncturii, căci, în 
campionatul nostru, de la lo
cul 4 în jos se găsește un plu
ton omogen, unde răsturnările 
de situații se pot petrece de 
Ia o etapă Ia alta. Și, să nu 
uităm, noi nu sintem o echipă 
cu personalitate, noi sîntem o 
echipă în formare, pentru că, 
iată, 7 jucători noi își așteaptă 
rindul la. titularizare". 0 An
trenorul O. Cojocaru, fost mij
locaș al echipei în anii ’70, 
„secund" al lui Remus Vlad în 
1983—84, s-a mai aflat la cîr- 
mă în 1986—87. Este conștient 
că ane o misiune dificilă, cînd 
ne declară: „Privită din afară, 
Corvinul este o echipă angaja
tă în bătălia pentru locul 4, a- 
dlcă pentru o cupă europeană. 
Sună frumos, dar ea nu uită 
că prima grijă este să-și con
solideze defensiva, căci, deși 
înălțată pe locul 5, are a...16-a 
apărare din divizie, pasivul 
golurilor primite fiind întrecut 
doar de Universitatea Craiova și 
de A.S.A. Tg. Mures, ultima 
eîasată. Venirea lui Rotârescu, 
Nicoară și Gheorghiu mă face 
să cred că această dorință se 
va împlini. Vom lupta pentru 
apetisantul loc 4, nu spun că 
nn, dar, împreună cu -secun
dul» Virgil Stoica, ne vom de
dica unui obiectiv mai consis
tent: clădirea unei echipe e- 
chllibrate, solide, pe care să se 
poată conta pe termen lung".

Ion CUPEN

Selecționatele de juniori in 1988

ADEVĂRATELE EXAMENE - IN ACEST AN, 

CU ECHIPELE AUSTRIEI, DANEMARCEI Șl SPANIEI
Selecționata ’90 (antrenori: 

Ghcorghe Staicu și Marin Ți- 
țeica) și-a îndeplinit primul ei 
obiectiv, reușind să se califice 
la turneul final al Campiona
tului European B. Nici nu era 
dificil, deoarece zeița „Fortu
na" i-a surîs din plin, sorții o- 
ferindu-i ca adversară în pre
liminarii o echipă debutantă 
într-o competiție oficială, San 
Marino. ..

La turneul final, In Spania, 
selecționata noastră a jucat 
într-o grupă foarte grea, ter- 
minînd la egalitate, 1—1. cu 
formațiile R. D. Germane, Su
ediei și Iugoslaviei. S-a spus 
atunci, mai in glumă, mai în 
serios, că juniorii noștri n-au 
pierdut nimic, dar nici n-au 
cîștigat nimic! Adevărul este 
însă că o uriașă ratare în fi
nalul partidei cu selecționata 
Iugoslaviei a privat echipa de 
calificarea în semifinalele cam
pionatului, ea desfășurînd pe 
gazonul stadioanelor spaniole

SÎMBATA 28 Ianuarie, de la 
ora 14,30. lidera primei serii a 
Diviziei B, Petrolul ploiești, va 
susține pe propriul stadion 
un atractiv joc amical cu cam
pioana țării, Steaua,

ADMINISTRAȚIA DE
0 Tragerea obișnuită de as

tăzi, vineri, 27 ianuarie, ce va 
avea loc în București, tn sala 
duhului din str. Doamnei nr. 
2, începind de la ora 1550. va 
G urmată de un film artistic, 
accesul in sală fiind liber pen
tru toți cei interesați.

0 Dind curs dorinței nume
roșilor participant! benefiTari 
de autoturisme si televizoare

Pe teme actuale

TOATA ATENȚIA ACUMULĂRILOR DE BAZĂ
Despre importanța perioadei 

actuale, pregătitoare în vede
rea întregului an competițio- 
nal 1989, nu mai este, credem, 
nevoie să insistăm în prezen
tele rînduri. S-au scris și s-au 
spus multe (ultima oară la re
centul curs de perfecționare a 
antrenorilor) despre rolul ei 
principal și anume acela de 
a asigura echipelor noastre din 
toate eșaloanele fundamentul 
pe care, treptat, se instalează 
o formă sportivă adecvată fot
balului competitiv.

Unii dintre tehnicieni, re
ceptivi la indicațiile țehnico- 
metodice prezentate de specia
liștii F.R.F., se înscriu pe li
nia lucrului temeinic și serios, 
care, și în trecut, în ceea ce-i 
privește, s-a soldat cu reale 
foloase. Cei mai mulți însă, 
după cum apreciază și cei din 
corpul antrenorilor federali, au 
abdicat repede de la perceptele 
impuse de obținerea perfor
manței, trecînd, după nici o 
săptămînă de acumulări fizice, 
la jocurile amicale. „Bune și a- 
cestea. desigur, opinau aceiași 
tehnicieni ai forului federal, dar 
numai în măsura în care tim
pul ce le este rezervat nu știr
bește din acela afectat . unui 
ciclu săptămînal și menit să 
încarce bateriile descărcate în 
trecutul sezon". Și, oricum, 
mai subliniau ei, de o oareca
re derogare de la regula sta
bilită trebuie să beneficieze 
doar reprezentantele fotbalului 
nostru în cupele europene, 
care, relativ repede, mai pre
cis începind de la 28 februa
rie, susțin meciuri importante 
in compania unor formații pu
ternice (unele dintre ele, cum 
este Sampdoria, întrerupînd 
seria jocurilor oficiale o sin
gură săptămînă), nu și grosul 
divizionarelor, pentru care 
graba arătată, acum, pentru 
„amicale" va strica, ca șl în 
anii trecuți, treaba în primă
vară, la jocurile din campio
nat. Intr-adevăr, timpul pier
dut de adeptele „amicalelor" 
pretimpurii este pe cit de mare, 

un joc bun, apreciat de co
mentatorii ziarelor iberice. Dar 
ratările nu duc spre nici o 
performanță, ele nu intră în 
calcule, nu se adună în clasa
mente și nu... impresionează 
nici un adversar. Dimpotrivă...

între C.E. și turneul de la 
Tel Aviv s-a interpus o fru
moasă victorie în Cehoslovacia, 
obținută in fața unui adversar 
de prim rang în fotbalul euro
pean, fapt care a născut noi 
speranțe privind viitorul echi
pei.

La cumpăna anilor, Colceag, 
Cioacă, Artimon, Haidiner, Ți- 
cu, Săvoiu, Jelea, Rădos si 
coechipierii lor au jucat cinci 
meciuri în Israel. Nu mai in
sistăm asupra rezultatelor, a- 
supra evoluției echipei. Eșecul 
usturător din partida cu Liech
tenstein l-a aruncat pe jucăto
rii noștri de pe locul 1 în se
rie, tocmai pe 3! Și tot din 
cauza ratărilor inadmisibile, 
din moment ce nu s-a reușit 
să se înscrie nici din lovitură 
de la 11 m!

Dar, ce-a fost a fosf, echipa 
va trebui să se încadreze in
tr-un program de pregătire 
foarte bine întocmit și mate
rializat cn meticulozitate pen
tru că, in acest an selecționa
ta va trebui să joace toate eele

LOTO- PRONOSPORT INTORMEAZÂSTAT
color de a intra cit mai curînd 
în posesia respectivelor cîști- 
guri. cei anunțați de către or
ganele din centraia A.S. Loto- 
Pronosport sînt rugați să res
pecte datele și orele la care 
sint programați.

0 CtȘTIGURILE TRAGERII
LOTO DIN 20 IANUARIE 1980. 
Cat. 1: 3 variante 25% a 50.000 
lei; cat. 2i 3 variante 100% a 

pe atit de ireparabil, o soco
teală de aritmetică simplă de- 
monstrînd că din cele 7 .zile 
ale săptâmînii se irosesc trei : 
una — înaintea jocului (mai 
ales pentru echipele care se 
deplasează) ; alta — în ziua 
respectivei partide, iar a treia 
— cu recuperarea în urma 
„prețiosului" amical. Timp în 
care destui dintre componenții 
loturilor divizionare, cei care 
nu sînt titulari, își petrec vre
mea mai mult privind decît 
cheltuind energie.

Ca de fiecare dată în această 
perioadă, prezența antrenorilor 
federali, ca și a celorlalți teh
nicieni ai colegiului de resort 
la pregătirile echipelor divi
zionare nu este, firește, una 
formală, ei avînd, cum se știe, 
menirea să controleze și să în
drume. Cu ce folos ?, i-am in
vestigat noi. „Destui dintre 
colegii noștri, antrenorii echi
pelor, se 
modul în 
rarea în 
tapă de 
privința
Alții însă, o data rămași singuri, 
reiau lucrul empiric, depu- 
nînd mai mult zel pentru sta
bilirea partenerului de între
cere la... proximul amical".

Jucătorii, comozi cum îi 
știm, greu de despărțit de min
gea lor dragă, se complac cu 
acest mod de a se pregăti de 
azi pe mîine, în funcție de ce 
„pică" pe lista „amicalelor". 
Dar conducerile de secții și 
cluburi, metodiștii colectivelor 
respective, ca și ai C.J.E.F.S.- 
urilor? Le este, oare, indife
rent cum se vor comporta e- 
chipele aflate sub incidența 
responsabilităților cu care sînt 
investiți ? Noi credem că nu. 
Apreciem că o revedere a pla
nurilor de pregătire specifice 
perioadei actuale, precum și 0 
reconsiderare a modului de a 
lucra ar fi binevenite, în sen
sul de a nu fi neglijată (totuși) 
pregătirea de bază.

arată satisfăcuți de 
care decurge colabo- 

această importantă e- 
muncă, decisivă în 
rezultatelor viitoare.

.amicalelor".

Gheorghe NICOLAESCU

șase partide oficiale din cadrul 
preliminariilor Campionatului 
European A. Și nici una nu-i 
ușoară, pentru că adversarele 
sc numesc Spania, Danemarca, 
Austria, prima echipă fiind 
chiar campioana Europei. Cel 
doi antrenori (ei fiind cei care 
cunosc foarte bine toate resur
sele jucătorilor pe care-i pre
gătesc) afirmau că echipa are 
capacitatea să se mobilizeze 
foarte mult pentru meciurile 
oficiale. Ne-ar bucura s-o facă 
și la „ora întilnirilor" cu echi
pele Austriei (10 mai în depla
sare, 1 noiembrie pe teren 
propriu), Spaniei (14 iunie — 
a, 4 octombrie — d) și Dane
marcei (6 septembrie — d, 14 
noiembrie — a), adevăratele 
examene ale aoestei promoții 
de juniori.

Laurențiu DUMITRESCU

Bilanț : 10 3 S 2 11-10

Cehoslovacia — România 0—1
R.D G. — ROMANIA 

(C.E.)
1—1

SUEDIA — ROMANIA 
(C.E.)

1—1

IUGOSLAVIA — ROMANIA 
(C.E.)

1—1
Cehoslovacia — România 1—2
Portugalia — România 1—1
Islanda — România 1—2
Irlanda — România 2—2
Liechtenștein — România 1—C
Israel B — România 1—0

7.200 lei și 36 variante 25% a 
1.800 lei; cat. 3 : 53,50 variante a 
1.615 lei; cat. 4: 67 variante a 
1.290 lei; cat. 5 : 256,50 variante a 
337 lei; cat. 6: 532.75 variante a 
200 lei; cat. x: 3.135 variante a 
100 lei. Report Ia cat. 1: 44.8o3 
lei. Cîștlgurile a cite 50.000 le! de 
la cat. 1 au revenit participanti- 
lor Petrol! Antoneta-Anica din 
Bîrlad, Ghionea Nicolae ș! Cătu- 
neanu Bogdan — ambii din 
București.



Turneul iniei -național de handbal al Bulgariei

ROMÂNIA-BULGARIA B 31-17
LOVECI, 2u (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Și în cea de a doua partidă 
susținută de reprezentativa Ro
mâniei In turneul internațional 
„Serdrka" al Bulgariei, hand- 
baliștii noștri au obținut vie-
toria : 31—17 (17—10) in com-
pania echipei secunde a țării
gazdă.

Jocul a avut practic o sin-
gură direcție, handbaliștii ro
mâni preluînd inițiativa chiar 
din primele momente (3—0 în 
min. 4 și 6—1 în min. 9), ini
țiativă care le-a aparținut pe 
toată durata meciului.

Din nou conducerea tehnică 
a selecționatei noastre a rulat 
întregul lot, diferitele formule 
de echipă având influență evi
dentă asupra proporțiilor sco
rului. Semnificativă în acest 
sens a fost prezența în centrul 
atacului — în partea a doua a 
meciului — a lui Vasile Stin
gă, între Cristian Zaharia și 
Robert Lieu — interi, Costică 
Neagu și Cornel Durău — ex
treme și Paul Cicu — pivot.

Introdus în formație în mi

VARȘOVIA, 26 (Agerpres). Pro
ba feminină de slalom uriaș din 
cadrul concursului de la Bielsko 
Biala (Polonia) a revenit sporti
vei poloneze Eva Zagata, înregis
trată în două manșe cu timpul 
de 2:36,01. Pe locul secund s-a 
clasat coechipiera sa Katarina 
Szafranska — 2:36,83.

VIENA. 26 (Agerprcs). Proba 
feminină de slalom uriaș disputa

nutul 17, mereu tinărul portar 
Nicolae Munteanu a dat sigu
ranță apărării. A fost un bun 
joc de verificare pentru hand
baliștii noștri, partenerii bul
gari oferin-du-le o replică am
bițioasă.

Marcatori: Roșea 7 (1 din
7 m), Mocanu 6, Dumitru 5, 
Petre 3, Stingă 2, Berbece 2, 
Lieu 2, Zaharia 2, Ghimcș 1, 
Cicu 1. Dintre handbaliștii 
bulgari, au marcat cîte 3 go
luri Nicev, Kolailukov și 
Mașev.

Arbitraj departe de cerin
țele internaționale — polone
zii K. Mays și S. Pobis.

Vineri, in ultimul meci din 
grupa A, echipa României va 
intîlni formația de tineret a 
U.R.S.S. șl este calificată de 
pe acum în turneul final, 
care se va disputa sîmbătă și 
duminică.

Alte rezultate, grupa B : 
Franța — Italia 21—18 (13—12), 
Bulgaria — R.P.D. Coreeană 
37—21 (20—10).

Mihail VESA

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
uînmninnmiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

tă la Tauplitz (Austria), în ca
drul „Cupei Europei", a fost cîș- 
tigată de sportiva elvețiană Eli
sabeth Giger, înregistrată în ce
le două manșe cu timpul de 
2:06,95. Pe locurile următoare 
s-au clasat concurentele austriece 
Heldl Gapp — 2:07,54 și Anja 
Haas — 2:09,75.

STOCKHOLM, 36 (Agerprcs). 
Lotul Suediei pentru Campionate

„INTERNAȚIONALELE*' DE TENIS
ALE AUSTRALIEI

Navratilova - eliminată!
MELBOURNE, 26 (Agerprcs). 

în sferturile de finală ale Cam
pionatelor internaționale de te
nis ale. Australiei, de la Mel
bourne, jucătorul cehoslovac 
Ivan Lendl, cotat a! doilea fa
vorit al turneului, l-a elimi
nat cu 7—6, 6—2, 7—6 pe ame
ricanul John McEnroe. în alte 
două part’d'?, suedezul Jan 
Gunnarsson l-a învins cu 6—0, 
6—3, 4—6, 6—4 pe compatrio
tul său Jonas Svensson, iar 
Miloslav Mecir (Cehoslovacia) a 
dispus cu 7—5, 6—0, 6—3 de 
Goran Ivanisevici (Iugoslavia), 
în proba feminină, Helena Su- 
kova a învins-o cu 6—2, 3—6, 
9—7 pe Martina Navratilova.

RALIUL MONTF. CARLO
PARIS, 26 (Agerprcs). După 

disputarea a 14 probe speciale 
din cele 24 prevăzute, în com
petiția internațională automo
bilistică „Raliul Monte Carlo" 
se menține lider pilotul italian 
Massimo Biasion, care concu
rează pe o mașină „Lancia 
Delta Integrale". Pe locurile 
următoare în clasamentul ge
neral se află francezul Didicr 
Auriol („Lancia Delta Integra
le") — la 3:43 șl finlandezul 
Ari Vatanen („Mitsubishi Ga
lant") — la 5:18.

le Mondiale de schi alpin, ce 
se vor desfășura între 29 ianua
rie șl 12 februarie la Vail (Colo
rado), îl are în frunte pe Inge- 
mar Stenmark, unul dintre cel 
mal valoroși slalomlști din lume. 
Printre ceilalți selecționați se nu
mără șl Jonas Nilsson, Lard- 
Boerje Eriksson și Lars-Goeran- 
Halvarsson.

PERSPECTIVĂ----------------------------------------------------------------
A produs senzație rezultatul anchetei privind desemnarea celui 

mai mare campion al ciclismului din toate timpurile, publicată — 
anual — de revista „Velo44. Pentru prima dată, „il campionissimo4* 
nu mai e, ca pînă acum, Fausto Coppi, el fiind înlocuit cu belgia
nul Edy Merckx. Faptele sînt, intr-adevăr, curioase : de ce inver
siunea nu s-a produs mai devreme, adică în momentul retragerii 
belgianului, acum aproape 10 ani ? Ca și în artă, se vede treaba că în 
sport, de asemenea, trecerea vremii schimbă perspectivele, criteriile, 
gusturile. După ce s-au lăsat de sport, marii performeri continuă să 
lupte cu, poate, cel mai mare dintre adversari — timpul. Și în caz 
de reușită, aceasta pare a fi cea mai valoroasă dintre victorii.

-------------------------------------------------------------------- ÎNLOCUIRE
Surpriză sosită din Suedia tenisului : Hans Olsson, căpitanul ne

jucător al echipei de ,,Cupa Davis“, a devenit un „fost4*, schimbat 
adică din funcție, bineînțeles, pe motivul înfrîngeril acasă, la Gote- 
borg, în finala cu echipa R.F. Germania. O măsură mai mult decît 
pripită —r apreciază comentatorii — și mai ales nedreaptă vizavi de 
această experimentată „eminență cenușie44 a terenurilor de tenis. 
Nu de alta, dar el este cel care a condus de 6 ori consecutiv echipa 
scandinavă pînă în finala prestigioasei competiții, de trei ori cuce
rind chiar trofeul. Cel devenit acum căpitan nejucător este John 
Sogren, care nu e altul decît cel înlocuit, in 1981, de... Hans Olsson î
ARTĂ ------------------------------------- :--------------------------------------

Am mal avut prilejul să evidențiem atltea legături pe care per
formanța sportivă le stabilește cu alte arte. O nouă probă ne-o 
oferă, iată, un tînăr regizor canadian de Him, Budd Greenspan. 
Trecînd in revistă mal bine de 1 000 de ore de film despre Jocurile 
Olimpice de la Calgary, el a selecționat imagini cu o durată totală 
de 150 de minute, alcătuind o peliculă care — se spuse — întru
nește toate calitățile pentru a concura în vederea acordării unui... 
Oscar. Chiar dacă nu se va ajunge pînă aici, este de menționat că 
deja cîteva zeci de țări au comandat filmul șl că, între acestea, 
vreo 12 sînt... africane.

Rd. T.

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
PARIS, 26 (Agerpres). In ca

drul turneului final al „Cupei 
Campionilor Europeni" la bas
chet masculin, echipa Ț.S.K.A. 
Moscova a întrecut în depla
sare, cu scorul de 85—78 
(36—37) formația franceză CSP 
Limoges. Principalul realizator 
al formației sovietice a fost 
Gabrov, autorul a 23 de puncte.

★
BELGRAD, 26 (Agerprcs). 

Rezultate înregistrate în gru
pele sferturilor de finală ale 

competiției internaționale mas
culine de baschet „Cupa Ko- 
raci": Steaua Roșie Belgrad — 
Olimpia Milano 80—90; Estu- 
diantes Madrid — Divarese 
(Italia) 89—92 ; B. C. Zadar — 
Hapoel Tel Aviv 87—72; Ju- 
ventud Badalona — Olympia- 
kos Pireu 101—73; Maes Mali
nes — CAI Zaragoza 100—90 ; 
Stroitel Kiev — Vismara Can
tu 103—88; Den Halder (Olan
da) — B.C. Orthcz (Franța) 
79-99.

CONCURSURI
• Scncgalezul Mor Cisse a 

terminat învingător în con
cursul internațional de mara
ton de la Dakar, fiind crono
metrat pe distanța de 42,195 
km cu timpul de 2h 29:04. Pe 
locul secund s-a situat co
echipierul său Samba Fallnto 
— 2h 29:38.

• Sportivul portughez Do
mingo Castro a terminat în-

TOPUL ALERGĂTORILOR 

PE DISTANTE LUNGI
WASHINGTON, 25 (Agerpres).

Revista americană specializată 
„Runner’s World Magazine- l-a 
desemnat pe atleții John Ngugi 
(Kenya) și Rosa Mota (Portuga
lia) cei mal buni alergători pe 
distanțe lungi ai anului 1988. A- 
nul trecut, John Ngugi, în vîrstă 
de 26 de ani, a terminat învin
gător în proba olimpică de 5 080 
in, cucerind, de asemenea, pen
tru a treia oară consecutiv, 
titlul de campion mondial Ia 
cros. La rîndul său, Rosa Mota 
(30 de ani) a etștigat medalia 
olimpică de aur la maraton, ter- 
minînd învingătoare șl într-una 
dintre cele mai reputate alergări 
pe clasica distanță de 42,195 km, 
maratonul de la Boston.

PE SCURT • PE
baschet • La Kaunas, în 

meci pentru grupele sferturilor 
de finală ale „Cupei Cupelor" 
(masculin), echipa Cibona zagreb 
a întrecut cu scorul de 98—97 
(52—52) formația locală Jalghlrls. 
In cadrul aceleiași competiții, e- 
chipa Real Madrid a învins In 
deplasare, cu scorul de 95—94 
(45—43), formația italiană Snal- 
dero Caserta. • In prima zi a 
campionatului Asiei pentru ju- 
rJori, ce se desfășoară la Mani
la, selecționata R.P.D. Coreene a 
întrecut cu scorul de 101—72 
formația Indoneziei, iar repre
zentativa R.P. Chineze a dispus 
cu 112—45 de echipa Pakistanului.

lupte LIBERE « cea de-a 
doua întîlnire dintre echipele 
U.R.S.S. și S.U.A. a avut loc în 
sala sporturilor din Chlșinău șl 
s-a încheiat la egalitate : 5—5.

ȘAH • Meciul dintre marii 
maeștri Artur Iusupov (U.R.S.S.)

DE ATLETISM
vingător în concursul interna
țional de cros disputat la Se
villa, după ce a parcurs dis
tanța de 10 000 m în 28:23,39. 
Pe locul doi s-a clasat etio
pianul Haji Buibula 28:39,34, 
iar locul trei a fost ocupat ds 
fratele câștigătorului, Dionlsio 
Căstro — 28:41,88. La startul 
cursei au fost prezenți peste 
200 de concurenți.

• Campionatele Mondiale in 
sală vor avea loc anul acesta 
Ia Budapesta, între 3 și 5 
martie, și vor reuni peste 500 
sportivi din 30 de țări.

IN C. C. E.
LA VOLEI MASCULIN

BELGRAD, 26 (Agerpres). 
La Novi Sad, în meci pentru 
grupele semifinale ale „Cupei 
Campionilor Europeni" la volei 
masculin, echipa locală Vojvo- 
dina a învins cu scorul de 3—1 
(15—12, 10—15, 15—6, 15—7) for
mația Olympiakos Atena.

în cadrul aceleiași competi
ții, echipa italiană Panini Mo
dena a întrecut, pe teren pro
priu, cu 3—0 (15—12, 15—10,
15—6) formația vest-germană 
S.V. Hamburg.

SCURT • PE SCURT
.Șl Kevin Spraggett (Canada) a 
continuat la Ottawa cu partida a 
3-a. Victoria a revenit lui lusu- 
pov, la mutarea a 42-a, scorul 
devenind egal : 1,5—1,5 puncte. 
Intîlnirea se desfășoară In ca
drul sferturilor de finală ale 
turneului candidațllor la titlul 
mondial. Luna aceasta vor înce
pe alte două meciuri : Karpov 
(U.R.S.S.) — HJartarson (Islanda), 
la Seattle (S.U.A.) și Portisch-Tl- 
man, la Anvers. După cum se 
știe, al patrulea meci a avut loe 
anul trecut, englezul Jonathan 
Speelman obținînd calificarea 
pentru semifinale în fața compa 
trlotulul său Nigel Short. • In 
turneul feminin de la Kladovo, 
după 9 runde conduce Amalia 
Plhailicl cu 6,5 puncte, urmată 
de Markov și Jivkovicl cu cite 6 
puncte. Jovanovlci și Vuksnovlcl 
5,5 p etc. Rezultate tehnice : 
Markov — Plhailicl remiză, Ko- 
slr — Sarici 0—1 ; Jivkovicl — 
Puljek remiză, Bosniei — Minevlcl
1—0, Bojkovlcl —■ Petek remiză.

Tur de orizont în campionatele naționale

spania : ORA DE... OLANDEZĂ
Nu putem începe comentariul 

avînd în transfocator „primera 
division44 a Spaniei decît cu 
Cruyff, care a fost și a rămas 
un personaj de prim-plan. Uns 
la timona unei corăbii în deri
vă, F.C. Barcelona, binecunoscu
tul olandez a fost adus tocmai 
pentru a salva ce se mai putea 
salva. Primit fie cu entuziasm, 
de unii, fie cu răceală, de alții 
(„se bate cu morile de vînt44), 
Cruyff și-a luat repede rolul în 
serios și, cu optimism și fermi
tate, a pornit la drum. Primul 
pas a fost... intrarea în conflict 
cu președintele clubului, orgolio
sul Jose Luis Nunez. In timp ce 
ultimul îl vedea îndepărtat din 
lot pe Alesanco (așa după cum 
procedase în vară cu alți opt ju
cători), Cruyff nu numai că s-a 
opus, ba mai mult, l-a desem
nat pe fostul internațional noul 
căpitan al echipei. în fața unul 
Cruyff decis și intransigent, Nu
nez a trebuit să cedeze, așa cum 
nu procedase cu predecesorii. 
Iar acum are toate motivele să 
se felicite pentru că la cumpă
na dintre cele două sezoane 
Barca se află nesperat de a- 
proape de eterna sa rivală, Real 
Madrid. Nesperat, pentru că ni
meni nu putea anticipa că, cu 
un „unsprezece4* aproape nou 
(12 transferări înaintea campio
natului), formația catalană va 
putea ține pasul cu rutinata sa 
contracandidată. Că va izbuti — 
ori nu — să aducă titlul la Bar
celona, Cruyff se poate conside
ra, de pe acum, cîștigător.

De nu va izbuti aceasta, va fi 
și din... vina Realului. Ultimele 
etape ne-au arătat, însă, o echi
pă madrilenă gîfîind, care a ter
minat victorioasă, pe „Santiago 
Bernabeu44, în trei partide nu
mai în ultimul minut de Joc ;
2—1 cu Atletico Madrid, 4—2 cu 
„lanterna44 Elche (în min. 89 
scorul era 2—2; a urmat o „du
blă* Hugo Sanchez șl totul s-a 
terminat cu bine) și 2—1 cu Ma-

INTR-UN MECI amical dispu
tat la Atena, selecționata Portu
galiei a Învins cu 2—1 (1—0) for
mația Greciei. Golurile au fost 
înscrise de Nunes (min. 6), Pa- 
nelra (min. 65), respectiv Bor- 
bokis (min. 62).

SELECȚIONATA Cehoslovaciei 
a susținut un meci amical în ora
șul francez Nlmes in compania 
formației locale, pe care a în
vins-o cu 2—1 (2—0). Golurile au 
fost marcate de Mazek (mln. 1). 
Grlga (min. 8), respectiv Domin
guez (min. 60 — din lovitură de 
la 11 m).

LA SAO PAULO, în cadrul 
turneului pentru echipe de ve

CLASAMENT
1. REAL 19 13 6 0 46-26 32
2. FC Barcelona 19 13 4 2 42-14 30
3. Atletico 19 9 4 6 34-23 22
4. Gijon 19 8 6 5 22-17 22
5. Valencia 19 8 6 5 17-14 22
6. Valladolid 19 9 3 7 19-14 21
7. Osasuna 19 77 5 25-22 21
8. Cel ta 18 8 5 5 17-21 21
9. Sevilla 19 7 6 6 24-21 20

10. Athletic 19 76 6 22-21 20
Id. Oviedo 19 7 5 7 22-22 19
12. Zaragoza 19 6 7 6 22-24 19
13. Logrones 19 59 5 13-16 19
14. Real. Soc. 18 6 5 7 19-23 17
15. Malaga 19 47 8 19-23 15
16. Cadiz 19 4 6 9 14-24 14
17. Murcia 19 5 2 12 17-30 12
18. Betis 19 -2 8 9 18-29 12
19. Espafiol 19 2 7 10 17-30 11
20. Elche 19 2 4 13 12-33 8

laga. Părerile sînt împărțite, U- 
nil susțin că elevii celuilalt 
olandez, Beenhakker, nu mai 
vor să repete eroarea din sezo
nul precedent, cînd au deținut 
o formă remarcabilă încă din 
start (vezi meciurile cu Napoli 
șl Porto), Alți, însă, opinează 
că în echipa lui Butraguefio, 
Michel șl Sanchls și-a făcut loc 
uzura, că cel patru ani de „foc 
continuu" s-ar putea să-și spu
nă cuvîntul. Cine va avea drep
tate, vom vedea. Tn ce privește 
singura achiziție notabilă dinain
tea sezonului, Schuster nici n-a 
strălucit, dar nici n-a decepțio
nat.

Punînd apariția lui Cruyff în 
prim-plan, am nedreptățit-o,, de 
fapt, pe Atletico Madrid, care, 
prin persoana tumultuosului său 
președinte, Jesus Gil, a deținut 
șl acum primatul știrilor de 
senzație. Nu numai prin desti
tuirea, de la începutul sezonului, 
a... doi antrenori, Maguregul șl 
Atkinson. Eternul nemulțumit a 
avut întotdeauna ceva de îm
părțit, fie cu unul, fie cu altul.

terani, selecționatele Uruguayulul 
șl Italiei au terminat la egalitate :
3—3 (1—1). Golurile au fost înscri
se de Yanez, Ghiont, Cabrera, 
respectiv Paolo Rossi, Benettl șl 
Selvaggl. In clasament, după trei 
etape, conduc echipele Braziliei 
șl Uruguayulul — cu cite 5 
puncte, urmate de formațiile Ita
liei — 3 puncte, Argentinei, An
gliei — cu cite 2 puncte șl R.F. 
Germania — 1 punct.

LA tel aviv, în prezența a 
40 000 de spectatori, s-a disputat 
meciul dintre echipa Dinamo 
Kiev șl selecționata Israelului. 
Intîlnirea s-a încheiat cu scorul 
de 4—0 (1—0) in favoarea jucă
torilor sovietici.

Purtătorul tricoului cu nr. 8 
de la Real Madrid, vest-ger- 

manul Bernd Schuster
Singurul lucru care pare să-1 fi 
mulțumit sînt pașii repezi cu 
care brazilianul Baltazar, de la 
Atletico evident, se apropie de 
titlul de goigeter, de patru ani 
acaparat de Hugo Sanchez.

în rîndul surprizelor pot fi 
trecute: clasarea superioară a 
Valenclei (fortificarea formației 
cu mexicanul Flores, cu Eloy 
șl Ochotorena lși spune cuvîntul) 
și alunecarea pe tobogan a ulti
mei finaliste a Cupei U.E.F.A„ 
Espafiol (reversul monedei, des
părțirea de Soler, Valverde, Lo« 
sada, Lauridscn șl Miguel An
gel).

Mihai CIUCA

IN CONTINUAREA turneului 
pe care-1 întreprinde în Polonia, 
echipa Lokomotive Leipzig a Jucat 
cu formația G.K.S. Katowice. 
Partida s-a Încheiat la egalita
te : 0—0.

IN CADRUL competiției ce sa 
desfășoară In orașul indian Goa. 
o selecționată din U.R.S.S. a În
trecut cu scorul de 2—# (0—0) e- 
chlpa Indiei.

SLAVIA SOFIA, aflată în tur
neu tn R.F. Germania, a jucat 
Ia Freiburg cu formația locală. 
Partida s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 (0—0) în favoarea gazde
lor.
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