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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FOST ALES ÎN UNANIMITATE

PREȘEDINTE AL CONGRESULUI

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a prezentat Raportul cu privire la stadial actual al societății socialiste românești, la activitatea Comitetului Central 
între Congresele al Xllî-lea și al XIV-lea, la realizarea Programului Directivă de dezvoltare economico-socială în cincinalul 
al IX-lea și în perspectivă pînă în anii 2000=2010, în vederea îndeplinirii neabătute a Programului de făurire 

a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al partidului, au în
ceput, luni, 20 noiembrie. Ia 
București, lucrările Congresu
lui al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român — eveniment 
de însemnătate istorică în via
ta întregii noastre națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinati, la sosire în 
Sala Palatului Republicii, unde 
se desfășoară lucrările marelui 
forum, cu deosebită căldură, 
cu puternice aplauze și urale.

Congresul reunește 3 308 
delegați aleși la conferințele 
organizațiilor județene de 
partid și a municipiului Bucu
rești — muncitori, țărani, inte
lectuali, cadre ale forțelor ar
mate —, comuniști care se 
disting prin munca depusă, 
se situează în fruntea luptei 
pentru îndeplinirea exempla
ră a Programului partidu
lui, manifestă spirit revolu
ționar, exigentă si fermitate în 
realizarea sarcinilor ce Ie sini 
încredințate. dau dovadă de 
înalte calități politice, morale 
Și profesionale.

Ia parte, de asemenea, un 
mare număr de invitați — 
membri ai partidului cu stagiu 
din ilegalitate, activiști de 
partid și de stat, ai organizați-

/ CUVÎNIUl TOVARĂȘIflUI NICOLAE CEAUȘESCU IA DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI
Stimați tovarăși,
îmi revine marea cinste ca, din 

împuternicirea Comitetului Central, 
să declar deschise lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Comunist 
Român. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. I", „Ceaușescu 
reales la al XIV-lea Congres !“)■

De la tribuna marelui forum demo
cratic al comuniștilor, adresez tuturor 
delegaților și invitaților un călduros 
salut comunist, revoluționar, împreună 
cu cele mai bune urări de succes in 
desfășurarea lucrărilor Congresului ! 
(Aplauze și urale îndelungate, prelun
gite, se scandează îndelung: „Ceaușescu 
- P.C.R. !“, „Ceaușescu reales la al 
XIV-lea Congres !“).

De asemenea, adresez, cu acest pri
lej, un călduros salut revoluționar 
membrilor partidului, tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalita
te, întregului nostru popor, care, intr-o 
deplină unitate, asigură înfăptuirea cu 
succes a socialismului, ridicarea gradului 
de civilizație și bunăstare a întregii nați
uni, intârirea independenței și suverani
tății României! (Aplauze și urale puterni

(Continuare in pag. a <•»)

ce, îndelungate; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu - P.C.R. 1*. „Ceaușescu și 
poporul l“, „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindria !“).

La al XIV-lea Congres al partidului 
participă 115 delegații din 82 de țări, 
reprezentind partide și organizații co
muniste, socialiste, social-democrate, 
progresiste, democratice, mișcări de e- 
liberare națională, cu care partidul 
nostru întreține relații de largă cola
borare in lupta pentru progresul eco
nomic și social, pentru dezarmare și 
pace, pentru o largă colaborare intre 
toate națiunile lumii.

Adresez cele mai vii mulțumiri parti
delor și organizațiilor care au trimis 
reprezentanții lor să ia parte la Con
gresul Partidului Comunist Român I 
(Aplauze și urale îndelungate, puter
nice).

Am marea plăcere ca, în numele 
partidului, al întregului nostru popor 
să adresez un salut călduros, prietenesc 
și cele mai bune urări tuturor oaspeți
lor de peste hotare, care participă la 
marele forum democratic al partidu
lui nostru. (Aplauze și urale puternice, 
îndelungate ; se scandează îndelung :

ritdranc

„Ceaușescu România, pacea și priete
nia l“).

Considerăm participarea dumneavoas
tră, la lucrările Congresului nostru, ca 
o expresie a raporturilor de colaborare 
dintre partidele, organizațiile și po
poarele noastre, precum și a dorinței 
comune de a acționa in strinsă soli
daritate pentru cauza libertății și in
dependenței popoarelor, a progresului, 
pentru destindere, dezarmare și pace, 
pentru o lume mai dreaptă și mai bună 
pe planeta noastră 1 (Aplauze puterni
ce,- prelungite).

La lucrările Congresului al XIV-lea 
sint prezenți 3 308 delegați, aproape 
totalitatea delegaților aleși la confe
rințele județene și a municipiului Bucu
rești, pentru a-i reprezenta pe membrii 
de partid din organizațiile respective 
la forumul suprem al partidului. De 
aceea, consider al XIV-lea. Congres 
legal constituit și urez deplin succes 
lucrărilor sale, în îndeplinirea rolului 
de înaltă răspundere față de partid și 
popor I (Aplauze puternice, urale pre
lungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu reales la al XIV-lea Con
gres I*. „Ceaușescu și poporul I*. 
„Ceaușescu — P.C.R. !*).



NOTE • NOTE • NOI

BASCHET: OLIMPIA BUCUREȘTI—„U“ CLUJ-NAPOCA
69-71, DUPĂ

Amănunte de 
baschet feminin 
drul etapei a 
ei A :

la meciurile de 
disputate în ca- 
VIII-a a Divizi-

OLIMPIA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 69—71 <38—30).
în sala proprie, echipa Olimpia 
a ratat o mare șansă de a ob
ține victoria în fața campioane
lor țării. Acestea au venit în 
Capitală fără Ildlko Manasses 
(accidentată) și Paula Misăilă 
(suspendată de clubul universi
tar pentru indisciplină), iar 
timp de 7 minute din repriza se
cundă nu au putut-o utiliza pe Tiinde Enyedl (și ea accidenta
tă). Bucureștencele, adepte ale 
acțiunilor poziționale, au condus 
Întreaga repriză intil, dar o 
schimbare nepotrivită (Alexan
drina Biră, excelentă conducă
toare de joc, a fost înlocuită) a 
făcut ca evoluția lor bună de 
pînă atunci să se poticnească. 
In contrast, clujencele și-au in
trat în mină, s-au apărat tot 
mai agresiv și mal exact, iar 
drept urmare au recuperat han
dicapul și au luat conducerea 
(de la 33—43 in mln. 22, au a- 
juns la 49—43 în min. 27), insă 
reintrarea Alexandrinei Biră a 
schimbat fața jocului, in favoa
rea gazdelor, bineînțeles, acestea 
preluind conducerea (55—53 in 
mln. 32). în continuare, s-au în
registrat 8 egalități, ultima în 
mln. 40. clnd Gabriela Badiu a 
Înscris coșul victoriei clujence- . 
lor. Olimpia a mai avut un atac, 
nefructificat însă. în general, a 
fost o întrecere atractivă, in 
care ambele formații au luptat 
cu ambiție pentru victorie, 
marcat : ' '
Hue 14 (o 
(Unici 11, 
Cristea 2, 
respectiv 
Moroșanu
Morar 7, Popa 2. Cele’ mai bune 
apărătoare: Romela Cristea, res
pectiv Daniela Moroșanu. Arbi
trii R. Stănciulescu (Tîrgoviște) 
șl Z. Raduly (București) au con
tribuit la buna desfășurare a în
trecerii.

SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI — MOBILA C.S.Ș. SATU 
MARE 83—62 (44—24). Pentru
gazde, meciul a fost un fel 
de antrenament, nu prea 
reușit însă, deoarece oaspetele 
nu le-au obligat la eforturi mari. 
Este adevărat că echipa Mobila 
se află pe cale de a fi întineri
tă. dar acest fapt nu constituie 
o motivație serioasă pentru Jo
cul slab prestat, de pildă In a- 
părare, unde tenacitatea exem
plară a sătmărencelor a rămas 
doar o amintire. Au marcat : 
Zidaru 16, Hora 12, Gera 12, Pe
tre 12, Mitroi 8, Făgărășanu 11» 
Moldoveanu 8, Cristescu 2, Cr. 
Alexandru 1, Laszlo 1, respectiv 
Sz8cs 28 (Jucătoare care este un 
exemplu de dăruire pentru echi
pă). Pascu 11, Szenes », Kln- 
dris 8, Tulbure 6. Apărătoare : 
Anamarla Gera, respectiv Lavi- 
nia Tulbure. Arbitri : B. Bă- 
dilă (București) — V. Ciuciulete 
(Craiova).

Dumitru STANCULESCU

_ ,____   Au
Marlnache 21, Gavri- 
surpriză plăcută), Bă- 
G. SzSke 9, Bîi'ă 8, 
Țintea 2, Stoichiță 2, 
Enyedl 19, Badiu 18, 

10, Slmlon 9, Dragoș 6,

VOINȚA BUCUREȘTI — MB- 
TALUL I.M.F.S. SALONTA CRI- 
ȘUL 75—49 (30—27). După o re
priză In care au condus perma
nent (dar nu au Izbutit să se 
detașeze), bucureștencele s-au 
impus cu autoritate In fața unor

VOLEI (m) SINGURĂ PARIIDĂ CÎȘTIGAIĂ DE OASPEf!0
în etapa a Vl-a a Campio

natului masculin al Diviziei A 
de volei :

in 
cu

meci, 
o prestație 
de Ia set la set

DINAMO BUCUREȘTI — 
RELONUL SA VIN EȘTI 3—2
(9, —4, 5, —7, 11). Bucureștenii 
au cîștigat — cu destulă difi
cultate — și acest 
care au avut 
mari oscilații _ _ ___________
și în unul și același set. Pre
luarea deficitară le-a grevat 
construcția, diminuindu-le po
sibilitățile de atac, ceea ce. 
firește, a convenit formației 
adverse, care a profitat, de 
multe ori, și de dublajul apro
ximativ al dinamoviștilor. în 
două dintre seturi, Insă, învin
gătorii au evoluat mai aproape 
de valoarea lor individuală și 
colectivă, prin combinații ra
pide și derutante (în setul III) 
sau prin servicii și atacuri in 
forță (în tie-breack). Remar
cați : Dalacu, Rotar (D), M 
Ionescu și Buruș (R). Au arbi
trat ieșenii C. Antonovici șl 
L Leizeriuc. (G. ROT.).

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — TRACTORUL BRA
SOV S—0 (13, 11, t). Un Joe.„ 
oarecare, în primele două se
turi, scorurile fiind identice: 

apoi 19-19 ți, detașări,

8 EGALITĂȚI
adversare care au dezamăgit din 
toate punctele de vedere. Au 
marcat : Ștefan 32, Borș 14, An
drei II, Apostol 7, Caloianu 4, 
Ciocan 4, Ciornea 2, Grădinaru 1, 
respectiv Balogh 22, Puticiu 11, 
Leitner 6, Mesaroș 4, Popa 2, 
Fiaundra 2, Orban 2. Apărătoa
re : Ileana Andrei. Arbitri : M. 
Petrescu (București) — C. Cătă- 
nescu (Pitești). (Nic. TOKACEK 
— coresp.).

COMERȚUL C.S.Ș. SF. GHEOR- 
GHE — RAPID C.S.Ș. 5 BUCU
REȘTI 85—79 (43—33). Au mar
cat : Ambruș 22, Lăcătușu 19, 
Kovacs 19, Madarasz 18, Ceha- 
nezuk S, Deak 2, respectiv Ma
rina 23, Biduianu 20, Pădurea- 
n u i», Moanța 12, Dumitrache 5. 
Apărătoare : Erzsebet Ambruș,
respectiv Anlșoara Biduianu. 
Arbitri : M. Aldea — V. Barbu 
(Ploiești). (L. BRIOTA, coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — GAZ ME
TAN C.S.Ș. MEDIAȘ 107—68 
(54—36). Victorie netă, într-un 
med in care au fost fructificate 
și 21 de aruncări de 3 puncte 
(Voința 14, Gaz Metan 7 ; cele 
mai multe — 8 — Camelia Hîn- 
da). Au marcat: Jerebie 36, Hîn-

Penultima etapă a Diviziei A 
de judo a reunit 14 din cele 
21 de echipe (una dintre gru
pe a fost amînată pentru zilele 
de 28 și 29 ale acestei luni).

BUCUREȘTI. în Sala Rapid 
au avut loc nu mai puțin de 
20 de întîlniri. Steaua și Dina
mo București au încheiat și 
această „rundă" cu victorii în 
toate partidele pe care le-au 
susținut. Steaua a dispus, mai 
întii, de C.S.M. Otelul Tîrgo- 
viște cu 5—2, dar a surprins 
înfrîngerea prin ippon a „su- 
perușorului" Florin Băjcnaru 
(Steaua) în partida cu Mihai 
Angelescu. în continuare, 
Steaua a întrecut cu scorul 
maxim, 7—0, pe Universitatea 
C.F.R. Cluj-Napoca, după care 
a depășit lejer, 6—0, și pe In
dependența Sibiu. Ea s-a im
pus la fel de categoric și în 
celelalte două confruntări : 7—0 
cu Constructorul Miercurea 
Ciuc și 6—0 cu C.S.M. Bor- 
zești. Cei mai buni dintre ste- 
Iiști : Cristian Țifra (cat. se- 
miușoară), Cristian Hașegan 
(semimijlodle), Petre Anițoaie 
(semigrea) și Marian Grozea 
(grea). Dinamo a înregistrat 
scorul maxim în 4 din cele 5 
partide : cu Constructorul, O- 
țelul, Independența și cu 
C.S.M. Borzești. A „ratat" doar 
un punct în partida cu Uni
versitatea C.F.R., pe care a 
învins-o cu 6—0 (meciul de Ia 
categoria ușoară s-a terminat 
la egalitate și, conform regu
lamentului, în asemenea situa
ții nu se acordă fracțiune de 
punct în competițiile pe echi
pe). Dintre dinamoviști l-am 
remarcat pe Silviu Lazăr (su- 
perușoară), Dragoș Bolbose (se- 
miușoară), Vasile Munteanu 
(semimijlocie), Adrian Croitoru 

deloc ușoare, spre finaluri, ale 
gazdelor. Prea nervoși, brașo
venii n-au jucat la valoarea 
lor, atenți mai mult la... arbi
traj 1 Doar Ferariu s-a arătat 
mai calm și mai eficient. De la 
bucureșteni — care și-au ad
judecat setul III fără dubii, 
dovedindu-se, în general, mai 
buni — s-au evidențiat Enes- 
cu, Mîțu (mai ales in setul 
ultim) și Călită. Arbitri : N. 
Dobre din Cluj-Napoca și 
Szilagyi din 
FERRARINI).

F.
București. (M.

C.S.M.U. SUCEAVA — STEA
UA BUCUREȘTI 1—3 (7, —9, 
—10 —12). Partidă foarte dispu
tată, care a durat peste două ore, 
steliștii impunîndu-sc în cele 
din urmă datorită oinogerkății 
sextetului lor, din car.? i -am 
reținut, îndeosebi, pe Pralea, 
P. Ionescu și Dascălu. Suceve
nii — de la care s-iu 
Mindru, Lepădătescu și 
— au fost, totu.4, pe 
de a prelungi și mai 
partida. Arbitri : J. Bratu din 
Brăila și E. Aehihăiei din Bo
toșani. (I. MÎNDRESCU, co
resp.).

ietișat 
Ciobică 
tunetul 

mult

CJ3.M. MINAUR BAIA MA
RE VIITORUL DINAMO 

da 30, Menihart 16, Cicio 13, Tur- 
tol 4, Cășvean 4, Grecu 2, E. 
Pali 2, respectiv Vereș 1», Bur- 
nete 10, Nagy 9, Radi t, M. 
Radu 7, Veliciea 6, Bichlș 5, 
Vigh 2, Lascu 2. Apărătoare : 
Camelia Hinda, respectiv Marga
reta Vereș. Arbitri : I. Varga — 
D. Grecu (București). (C. GRUIA 
— coresp.).

COMERȚUL T1RGU MUREȘ — 
METALUL C.S.Ș. R1MNICU VIL- 
cea 82—92 (30—54). Au marcat : 
Jakabfi 22, Podraczki 22, Zslg- 
mond 17, Cimpeanu 14 (4X31), 
Bod 6, Weichelt 2, Bulgăr 1, res
pectiv L. Nițulescu 43 (I), Sto- 
checi 17, Ionescu 12, Teiițolu 8, 
Rusănescu 8, Barbu 4. Apărătoa
re : Erika Bod, respectiv Laura 
Nițulescu. Arbitri : N. Constan- 
tinescu (București) — Al. Golum- 
ban (Cluj-Napoca). (C. ALBU- 
coresp.).

CLASAMENT
1. SP. STUD. BUC.
2. „U" Cj.-Napoca
3. Voința Brașov
4. Voința Buc.
5. Met. Rm. Vîlcca
6. Olimpia Buc.
7. Corn. Sf. Gh.
8. Met. Salonta
9. G.M. Mediaș

10. Rapid Buc.
11. Com. Tg. Mureș
12. Mob. S. Mare

8 8 0 647:434 16
8 7 1
8 7 1
8 6 2
8 6 3
8 4 4
8 4 4
8 2 6
8 2 6
8 1 7
* 1 7
8 17

10
10
9
9
9

JUDO: REUNIUNILE DIN DIVIZIA A
(mijlocie), Radu Ivan (semi
grea) și Valentin Bazon (grea). 

Revelația întrecerilor din Ca
pitală a fost tînăra echipă din 
Tîrgoviște, pregătită de ambi
țioșii tehnicieni Florin Mereuță 
și Ilie Tărchilă. Aflată in edi
țiile anterioare la periferia 
clasamentului, de citeva ori 
chiar nevoită să participe in 
campionatul de calificare pen
tru primul eșalon, formația 
tîrgovișteană se numără de 
astă dată printre garniturile 
redutabile. în această etapă, 
ea a obținut victorii în fața 
formațiilor Constructorul (4—1), 
Universitatea C.F.R. (6—1), și 
C.S.M. Borzești, 3—3 (3—0 la 
ipponaveraj). S-au evidențiat 
Mihai Angelescu (superușoară), 
Dorel Tamaș (mijlocie) și A- 
drian Clinei (grea). Bine pusă 
Ia punct s-a prezentat și uni
versitatea C.F.R., care benefi
ciază de serviciile unuia dintre 
cei mai apreciați antrenori. 
Ștefan Vodă. Echipa clujeană 
a dispus cu 5—2 de Indepen
dența și a fost pe punctul de 
a obține victoria șl în partida 
cu Constructorul, 3—4, pierzînd 
un meci care avea să fie de
cisiv (la categoria semimijlo
cie, în urma unui avertisment 
dictat cu ușurință).

Celelalte rezultate : Indepen
dența — C.S.M. Borzești 3—3 
(3—0) și C.S.M. Borzești — 
Constructorul 5—1. Rapid Bucu
rești a susținut trei partide 
restante : 4—1 cu Constructo
rul, 3—3 (1—0) cu Independen
ța și 5—2 cu C.S.M. Oțelul.

Costin CHIRIAC

TG. MUREȘ. Competiția din 
localitate a debutat cu o mare 
surpriză : A.S.A. Tg. Mureș, 
situată înaintea acestei etape

BACAU 3—0 (4, 7, 4). Evoluție 
a băimărenilor pe linia pres
tațiilor lor din actualul sezon, 
în fața unei echipe care a re
plicat modest, neconvingător, 
întreg sextetul învingător (Mo- 
roivnu — D. Ștefan — Tămă- 
șan — Szeibel — G. Dumitru 
— S. Pop II, plus Szllagyi) a 
dat satisfacție. Arbitri ; I. Ru.-u 
din Timișoaia și G. Indrei clin 
Deva. 'A. CRIȘAN, coresp.;

ELECTROTEHNICA BIS
TRIȚA — LLCOND DINAMO 
ZALAU 3—8 (7, 14, 10 Cu un 
atac avîndu-l în prim-plan De... 
veteranul Tutovan, localnicii, 
dir. rindurîit cărora s-su ma* 
remarcat Ghic, Belean și Gîiga, 
au cîștigat net acest joc, deși 
oaspeții au echilibrat, in une
le momente, disputa, Ciontoș, 
Hot-je și Ștreang fiind cei mai 
buni de la sălăjeni. Arbitri: Z. 
Moldoveanu din București și I. 
Benga din Baia Mag. (FI. 
TOM A, coresp.).

C.F.R. 
BUCU- 
Remar-

1. 
(M

UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — RAPID 
RE-TI 3—0 (10. 11, 6) 
cări : Stoian, Groza, Mătușoiu 
(UI și D. Ionescu (R). Arbitri : 
C. Manițiu din Brașov și 
Păduraru din Timișoara. 
VLADOIANU, coresp.).

polos DUBLU
SUCCES AL STELEI

Disputat în cadrul etapei a 
10-a din campionatul de polo, 
dublul meci dintre VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA și STEAUA a 
avut desfășurări diferite, după 
cum o arată și rezultatele : 
3—12 (1-2, 1—2, 0—6, 1-2) și 
7—8 (2—3, 2-4, 1—0, 2—1). In 
primul joc, steliștii au aplicat 
un agresiv „om la om“, inter- 
ceptind multe mingi și concre- 
tizînd o suită de contraatacuri, 
victoria lor fiind astfel conclu
dentă. A doua partidă a înce
put asemănător : 7—3 pentru
bucureșteni în min. 12:51. în 
continuare însă, clujenii au re
venit, aflîndu-se chiar la un 
pas de egalare în ultimele se
cunde. Au marcat Colceriu 4, 
Marc 1+1, Maroșl 1+1 Sabău, 
Cosmațchi (V), Angelescu 1+4, 
Geambașu 4, Duculeț 1+1, 
Geantă 1+1, Chețan 1+1, Ba
lanov 2, Ragea, Vamoș, Nuțu. 
Arbitri : R. Timoc și B. Ghițan

M. RADU, coresp.''.

dintre formațiile 
prima scenă de 
Constructorul Alba

întrecerilor a

pe locul 5 în clasament, cu 8 
victorii din 10 partide, a fost 
învinsă cu 3—2 de Danubiana 
București (locul 17). După in- 
tîlnirea dintre Strungul Arad 
și Carpați Mirșa, A.S.A. a pier
dut la fel de surprinzător și 
partida cu Petrochimistul Pi
tești (locul 13) 2-3 !

Cea mai mare surpriză a fost 
insă realizată de nou promova
ta Oțelul Pionierul Galați, care 
a obținut victoria cu 4—2 în 
fața uneia ” ’ 
prezente pe 
mulți ani — 
Iulia !

Performera __________
fost echipa piteșteană, care a 
obținut victorii în toate parti
dele : 3—1 cu Strungul, 6—0 
cu Oțelul Pionierul, 3—2 cu 
Carpați și 4—2 cu Danubiana. 
O comportare bună a avut și 
Strungul, învingătoare în 4 
partide : 5—2 cu Carpați, 4—3 
cu Danubiana, 4—2 cu Con
structorul Alba Iulîa și 6—1 cu 
Oțelul Pionierul. Celelalte re
zultate î A.S.A. cu Carnați 
4—2, cu Oțelul Pionierul 5—1 
și cu Constructorul 5—0 ; Pe
trochimistul cu Oțelul Pionie
rul 6—0, cu Carpați 3—2 și cu 
Danubiana 4—2 ; Carpați cu 
Constructorul 4—3 și cu Danu
biana 1—6 ; Constructorul — 
Danubiana 5—2.

C. ALBU — coresp.

z :

tDTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘT1GURILE TRAGERII 

PRO>OEXpRES DIN 15 NOIEM
BRIE 1989. Cat. 1 : 1 variantă 25'’/» 
autoturism „DACIA 1300“ ; cat
2 : 1,75 variante a 28.995 lei ; cat.
3 : 10,75 variante - *""" 
cat. ’ 
cat. 
cat.
cat. ______ ________ _ a lcl
Report la categoria 1 : 127.754 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ a fost 
obținut de participantul Dolha 
Ioan Vasile din Cluj-Napoca.
• Apropiindu-ne de luna de

cembrie, ne apropiem și de ma
rile acțiuni care marchează sfîr- 
șltul anului și, desigur, începu
tul noului an. Pînă atunci, par- 
ticipanții la sistemele de joc vor 
mai avea ocazia de a-și încerca 
(șl valorifica) șansele la cîteva 
din acțiunile care si-au dobîndit 
un binemeritat prestigiu de-a 
lungul anilor. în cadrul acestor 
acțiuni se înscriu și TRAGERI
LE MULTIPLE LOTO, care, după 
cum se știe, echivalează, prac
tic, cu 4 trageri LOTO obișnuite 
(8 extrageri, „legate" cite două, 
totalizind 72 de numere, cu posi
bilitatea de a se ciștiga și cu 3 
numere din 18 extrase). Tn ceea 
ce privește paleta de cîștiguri, 
din cadrul acesteia sint nelipsite 
autoturismele, excursiile peste 
hotare și importantele sume de 
bani, de valori fixe și variabile. 
ULTIMA TRAGERE MULTIPLA 
a anului curent — cu toată gama 
avantajelor susmenționate — va 
avea loc duminică, 26 noiembrie. 
Vînzarea biletelor eu numerele 
favorite a început de luni, 20 
noiembrie.

------ a 4.720 lei ;
4 : 44,25 variante a 1.147 lei ;
5 : 105,50 variante a 481 lei ;
X : 114,00 variante a 445 lei ; 

2.203,25 variante a 100 lei.

• Concursul PRONOSPORT al 
săptămînii programează urmă
toarele partide : 1. Ascoli — Cre- 
monese ; 2. Atalanta — Inter ; 3. 
Bari — Udinese ; 4. Cesena —
Fiorentina ; 5. Juventus — Napo
li ; 6. Lazio — Genoa ; 7. Milan 
— Lecce ; 8. Sampdoria — Bolog
na ; 9. Verona — Roma : 10. A- 
vellino — Brescia ; 11. Cagliari — 
Como ; 12. Licata — Torino ; 13. 
Pisa — Pescara.

NU DOAR 0 SIMPLĂ
„Numai tricolorii și jucăto

rii noștri pot întoarce rezulta
tul de Ia 0—1“ — remarcau 
unii spectatori din tribuna 
„Municipalului" de pe Someș 
la încheierea partidei „U“ —• 
F.'C. Bihor. Erau momentele în 
care pulsul lor revenise la 
normal după ce, timp de 90 de 
minute, cifrele „tensiunii" a- 
lergaseră — ureînd și coborînd 
— Ia „cote" de nimeni dorite.

Da, a fost un meci tensio- 
nant duminică la Cluj-Napoca. 
Dar ce partidă este ușoară 
atunci cînd o echipă („U") fă
cea eforturi deosebite de a nu

pierde < 
fiind ap 
dant „n 
trimite 
„11“ (Bl 
a por' - 
implicați 
Bihor) t 
grupului 
ta tot 
U.E.F.A. 
se întoa 
punct. I 
de joc, 
rabil or 
crearea 
buie să

RODAJUL CELOR DOUĂ NO
Bucurie reținută, duminică, 

in cabina timișoreană, in pofi
da scorului fluviu (4—0) cu 
care, invingind pe Jiul, „Poli" 
realiza prima victorie pe teren 
propriu în acest campionat. A- 
cest eveniment marchează o a- 
daptare tîrzie a unei nou pro
movate la exigențele Diviziei 
A, care se poate totuși consti
tui într-un nou start, cu ade
vărat viguros, pe prima scenă. 
Purtătorul de cuvînt al învin
gătorilor a ținut să fie antre
norul secund. Ion Buzoianu : 
„Sintem conștienți, spunea el

după m 
prag ps 
victorie, 
plin coi 
zislcnța 
noră. A 
pus noi 
zică tot 
rea tu ti 
excepție 
cita tea 
propriii) 
sește, îi 
donator 
dirc

SERIA I
A.S.A. Explorări Cîmpulung 

Moldovenesc — Steaua Mecanica 
Huși 6—2 (1—1), Electro Boto
șani — Proletarul Bacău 3—1 
(1—1), Aurora Tg. Frumos — U- 
nirea Negrești 5—o (1—0), Meta
lul Rădăuți — Mecanica Vaslui 
5—3 (3—0), FEPA ’74 Bîriad — 
TEPRO Iași 4—0 (2—0), Partiza
nul Bacău — Zimbrul Șiret 7—1 
(5—0), FORTUS Iași — C.S.M. 
Bucecea 6—2 (2—1), constructo
rul Iași — Carpați Gălăneștl
1—0 (1—0).Pe primele locuri tn clasament, 
după etapa a XIII-a : 1. MECA
NICA HUȘI 21 p (32—13), 2. FE
PA ’74 Bîriad 19 p (31—6), 3.
Partizanul Bacău 19 p (24—9)... 
pe ultimele locuri : 15. C.S.M. 
Bucecea 7 p (13—35), 16. TEPRO 
Iași 5 p (12—36).

SERIA A II-a
C.S.M. Borzești — Mureșul Lu

duș 2—1 (1—0), Petrolul Moineștl 
— Metalul Reghin 4—1 (3—0), Ra
pid Miercurea Clue — Mureșul 
Toplița 2—1 (0—0), Unirea Cris- 
tur — Metalotehnica Tg. Mureș 
3—1 (0—0), Avîntul Reghin —
Viitorul Gheorgheni 3—0 (2—0), 
Progresul Odorhei — MECON 
Mun. Gh. Gheorghiu-Dej 4—0 
(1—0), Oțelul Reghin — Minerul 
Comănești 2—1 (1—1), Textila Bu- 
huși — Metalul Sighișoara 2—0 
(1-0).Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
BORZEȘTI 22 p (23—S), 2. Pro
gresul Odorhei 16 p (24—14), 3.
Unirea Cristur 16 p (22—15), 4. 
MECON Mun. Gh. Gheorghiu- 
Dej 16 p (19—13)... pe ultimele 
locuri : 14. Ranid M. Ciuc 9 p
(11—13), 15. Metalul Reghin 9 p 
(10—24), 16. Metalul Sighișoara 7 
p (8—18)‘.

SERIA A m-a
Gloria C.F.R. Galați — Petro

lul Brăila Ianca 7—0 (2—0), La
minorul Brăila — Știința NA- 
VROM 1—2 (0—1), Granitul Ba- 
badag — Foresta Gugești 1—0 
(0—0), Mecanosport Galați — Tri- 
cotext Panciu 3—o (2—0), Arru- 
bium Măcin — Progresul Isaccea 
3—0 (1—0), Chimia Autobuzul

DIV
Mărășeși 
mo Tul< 
Adjud 
4—0 (1-1 
mia BrS 

Pe pri 
C.F.R. C 
Mecanosi
3. Fores
4. “t’31ulo 
pe uiți 
text Pan 
minorul

Callatis 
mia Plo 
tenița — 
dia 2—0 
— Victoi 
Viitorul 
tești 3—i 
Medgidia 
(0-1), D 
ria Lehl 
Constant 
9—0 (5—i 
— Metal
• ’

X-a 
CON. 
jucat la

Pe prii 
TIS MAI 
Progresu 
3. Victor 
pe ultr 
Ulmeni 
Fetești 7

Progreș 
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Bucureșt 
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rea Giur 
rești 1—0
— Victoi
1. U.P.S. 
Bucureștj 
Bucureșt 
rești 5—1
— Metal

Pe pri 
GREȘUL
2. I.M.G.
3. Avicol

INVITAȚIE PENTRU TR

SAU ODIHNĂ LA BĂILE
Situare : pe Valea Cemei, la «0 m alt 

depărtare de Orșova. In stațiune se poat 
(gara Băile Herculane). Iar de alei cu au

Clima : continentală de tranziție cu Infl 
cu ierni blînde și veri răcoroase, vînturi 
tate redusă.

Factori naturali de cură : ape minerali clorosodice, calcice, bicarbonatate, cloi 
magnezlene.

Indicații terapeutice-: afecțiuni ale apar: 
generative, inflamatorii, abarticulare, i 
sistemului nervos periferic, metabolice si
• Stațiunea dispune de hoteluri moder 

de tratament, de condiții bune pentru se! 
taurante sau pensiuni.
• Numeroase posibilități pentru agrerr 

matografe, muzeu). Se organizează excuri 
ristlce din împrejurimi.

Rețineți din timp bilete — pentru cură 
nă — de la agențiile Oficiilor județene < 
I.T.H.R. București sau de la comitetele 
treprinderi si Instituții.
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IRIE
plutonul, 

un obse- 
neputind 
mai bun 

Dochia și 
a avut 

artă (F.C. 
>rin glasul 
, care cin- 
,U.E.F.A. !, 
a de a nu 
că nici un 
■ape o oră 
rgea favo- 
tnai că în 
ini — tre- 
i — mai

mult au contat slăbiciunile clu
jenilor și mai puțin meritele 
elevilor lui R. Cosmoc, care 
s-au axat îndeosebi pe un joc 
defensiv, ceea ce a scăzut ni
velul aprecierilor, ei fiind re- 
cunoscuți pentru tendința lor 
ofensivă. Dar se vede treaba 
că numai pe propriul teren, la 
Cluj-Napoca bihorenii alegind 
varianta minimei rezistențe, 
care nici un moment nu poate 
face casă bună cu pretențiile 
privind piscurile clasamentu
lui. în ceea ce ii privește pe 
clujeni, aceștia au pornit bi
ne, angajindu-se cu ardoare in 
dispută, numai că precipitarea 
in acțiuni era dominantă, cu 
ratări in lanț. Printr-un remar
cabil efort colectiv, strîngerea 

VATE
depășit un 
-in această 
îste pe de- 
ntrucît re- 

a fost mi- 
ne-am im- 
regătire fi
de ardoa- 

ilor, fără 
e inefica- 
im in fața 
I. Ne lip- 
, un coor- 
ul care să 

•e să fil-

treze elanul generos al coechi
pierilor. Un asemenea jucător 
ar putea fi Oloșutean, care 
are calitățile necesare, dar 
retragerea sa în compartimen
tul median ar decompensa *- 
portul său din linia intil, el 
fiind și un specialist la fina
lizare".

Jiul s-a „dezagregat" după 
primul gol primit, deși dăduse 
impresia că și-a structurat 
bine apărarea, în vederea unui 
joc de deplasare. Antrenorul 
Gogu Tonca, care se crampo
na, la pauză, de un ofsaid pe 
care nu îl recunoștea, la o 
fază (min. 17) în care Lasconl 
introdusese balonul în poartă 

C - REZULTATELE ETAPEI A 13-a
Delta Dina- 
•1), Celuloza 
esul Brăila 
ești — Chi
ll.1. GLORIA 

(48-3), 2.
i p (23—15), 
i X> (23—20),
P .. /—18)...
: 15. Trico- 
-30), 16. La- 
117—31).
7-a
A.S.A. Chl- 
0), S.N. Ol- 
,S.S. Medgi- 
pia Slobozia
1-1 (0-0),
Rapid Fe- 

>ința I.C.S. 
'Imenl 1—2 
ași — Victo- 
-0), Portul 
a Țăndărei 

1 Constanța
2—1 (2—1). 
' etapa a 

.ărași — 
.1—1 (s-a
1. calla- 
(25—13), 2.

18 p (23-8), 
1 p (20—7)...

15. 1SCIP 
, 16. Rapid

’-a
i — Viscofil 
)), MECOS 
ucureștl 1—2 
rești — Ra- 
-1), Dună- 
metai Bucu- 
Dla Crevedia

7—0 (4—0), 
Automatica 

, Danubiana 
3.T.A. Bucu- 
C. București

1—0 (1—0). : i. PRO- 
20 p (20—«), 

7 p (24—14), 
S p (24—24)...

pe ultimele locuri : 15. Viscofil 
București li p (24—33), 16. Rapid 
Braniștea 7 p (12—34).

SERIA A Vl-a
Electroputere Craiova — Re

colta Stoicăneștl 7—0 (2—0), Chi
mia Tr. Măgurele — Spicul Co- 
teana 3—1 (2—0), ROVA Roși
ori — Petrolul Țicleni 4—0 
(2—0), petrolul stoina — Dună
rea zimnicea 2—0 (0—0), Minerul 
Mătăsari — Constructorul Șoimii 
Craiova 2—0 (1—0), sportul Mun
citoresc Drăgănești Olt — progre
sul Corabia 2—2 (1—2), I.O.B.
Balș — Viitorul C.S.S. Drăgășani 
3—2 (2—2), Progresul Băilești — 
Unirea Alexandria 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 24 P 
(54—8), 2. ROVA Roșiori 16 p
(32—15), 3. Progresul Băilești 16 
p (20—13)... pe ultimele locuri : 
15. Chimia Tr. Măgurele 9 p 
(16—26), 16. Sp. M. Drăgănești
Olt 9 p (11—25).

SERIA A Vn-a
Carpați Brașov — I.P.A. Sibiu

1—1 (0—1), Chimia Găești — Me
talul Rm. Vîlcea 5—0 (2—0), E- 
lectrica Titu — Electronistul 
Curtea de Argeș 1—0 (0—0),
C.S.U. Mecanica Sibiu — Metrom 
Brașov 1—0 (1—0), Carpati Mîrșa 
— Metalul Voința Sibiu 2—1 
(1—0), Muscelul Cîmpulung — 
Nitramonla Făgăraș 1—0 (0—0),
Carpați Agnita — Unirea Pitești 
0—2* (0—0), Dacia Cozia Călimă- 
nești — Dacia Pitești 0—0.

Pe primele locuri : 1. I.P.A. 
SIBIU 19 p (22—9), 2. Dacia Pi
tești 18 p (18—9), 3. Unirea Pi
tești 15 p (10—8)... pe ultimele 
locuri : iș. Nitramonia Făgăraș 
10 p (15—14), 16. Dacia Călimă- 
nești 10 p (7—15).

SERIA A VIII-»
Precizia Săcele — Montana Si

naia 2—2 (2—1), Carpați covasna

LISTA CELOR 24 DE ECHIPE CALIFICATE PENTRU C.M. 
A DEVENIT COMPLETĂ

T

\NE
20 «.m

i trenul 
na.
eraneene, 
nebulozi-

ilfuroase, 
, sodice,

otor (de- 
ie) , ale 
ițle.

proprii la res-

Ultimul meci decisiv din pre
liminariile C.M. s-a desfășurat 
duminică, la Port Of Spain 
(zona CONCACAF), intre re
prezentativele Trinidad Tobago 
și S.U.A. In fața a 33 000 de 
spectatori, echipa S.U.A. a cîș- 
tigat cu 1—0 (1—0), prin golul 
marcat de Paul Calgiuri (min. 
34), calificîndu-se astfel pentru 
turneul final. Acum, lista ce
lor 24 de formații care vor fi 
prezente anul viitor în Italia 
este completă.

EUROPA • ROMÂNIA, Sue
dia, Anglia. U.R.S.S., Austria, 
Olanda, R.F. Germania, Iugo

ROMARIO - ÎNCĂ 4 GOLURI !

1, cine- 
ivele tu-

au odih-
1 filialele 

din tn-

___________ Â

In etapa a 14-a a campio
natului Olandei, P.S.V. Eind
hoven a cîștigat cu 7—1, în 
deplasare, la Utrecht ! Brazi
lianul Romario a marcat în a- 
cest meci nu mai puțin de 4 
goluri, avînd acum la activ 12 
puncte înscrise, fiind primul 
in lista golgcterilor din cam

rîndurilor făcindu-se din mers, 
echipa lui D. Anca și I. Caval 
a izbutit să întoarcă situația, 
obținind nu doar o victorie de 
moral. Dar după cite eforturi ? 
Și mai ales cite emoții ? Totul 
este bine cînd se termină cu 
bine, se spune. Victoria lui 
„U“ are și o semnificație a- 
parte, ilustrind puterea de 
mobilizare și încredere în pro
priile forțe, adevărul fiind că 
echipa studențească are, pe 
lingă elanul caracteristic, și 
posibilități tehnico-tactice rea
le de a urca.

Adrian VASILESCU

(ofsaid văzut, în schimb, de 
tușierul D. Ologeanu, de ob
servatorul federal, de crainicul- 
reporter și de subsemnatul), 
admitea, însă, sportiv, la sfîr- 
șitul partidei, inferioritatea 
netă a echipei sale. Jiul, de 
asemenea o nou promovată, se 
confruntă și ea cu probleme 
deocamdată insolubile : redu
tabilă pe teren propriu, con
tinuă să nu spună mai nimic 
în deplasare, unde nu a adu
nat nici un punct și n-a mar
cat nici un gol ! Iată, într-ade- 
văr, teme de meditație.

Ion CUPEN

— Electro Sf. Gheorghe 3—0 
(2—0), Metalul Filipești — Cimen
tul Fienl 2—1 (1—1), Metalul Tg. 
Secuiesc — Minerul Filipești 0—1 
(0—1), Petrolul Băicoi — Minerul 
Șotînga 3—0 (2—0), Unirea Cîmpi- 
na — Minerul Baraolt 1—1 (1—1). 
Hidrotehnica A.S.A. Buzău — 
Petrolul Berea 6—1 (1—1), Chimia 
Buzău — Carpați Neholu
2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MONTA
NA SINAIA 23 p (36—9), 2. Me
talul Filipești 17 p (25—10), 3.
Hidrotehnica Buzău 17 p (28—18) 
...pe ultimele locuri : 15. Carpați 
Nehoiu 9 p (12—27), 16. Petrolul 
Berea 9 p (14—34).

SERIA A IX-a
Minerul Anina — Vulturii Lu

goj 1—1 (1—1), Automecanlca Re
șița — Minerul știința Vulcan 
1—0 (1—0), Energia Timișoara — 
Minerul Lupeni 0—0, C.S.M. 
Caransebeș — Ceramica Jimbolia 
l_0 (0—0), Retezatul Hațeg —
U.M. Timișoara 1—3 ■ (0—1), A.S. 
Paroșenl — Minerul Moldova No
uă l—o (0—0), Mecanizatorul șl- 
mlan — Dierna Orșova 2—1 (1—0), 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
A.S. Sînmartinul sirbesc 0—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. VULTU
RII LUGOJ 18 p (28—11), 2. Mi
nerul Lupeni 18 p (24—12), 3.
C.S.M. Caransebeș 17 p (15—11)... 
pe ultimele locuri : 15. Mecani
zatorul Șimian 8 p (8—26), 16.
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. 6 p (6—25).

SERIA A X-a
Dacia Orăștie — Șoimii Lipova 

5—0 (2—0), Motorul Arad — în
frățirea Oradea 1—0 (1—0), C.F.R. 
Simeria — Strungul Chișineu 
Criș 1—1 (0—0), Chimia Tășnad— 
Aurul Brad 4—1 (2—0), Voința
Oradea — Petrolul Arad 7—0 
(3—0), Gloria Beiuș — Dacia Me
canica Orăștie 1—0 (1—0), Oțelul 
Or. dr. Petru Groza — Unirea 
Tomnatic 3—0 (1—0), Minerul Or.

slavia, Scoția, Spania, Irlanda, 
Belgia, Cehoslovacia și Italia 
(țară organizatoare, calificată 
direct).

ASIA : Coreea de Sud și E- 
miratele Arabe.

AMERICA DE SUD : Brazi
lia, Uruguay, Columbia și Ar
gentina (deținătoarea titlului, 
calificată direct).

AFRICA : Egipt și Camerun.
CONCACAF (zona Americii 

de Nord, Centrale și Caraibi
lor) : Costa Rica și S.U.A.

Reamintim că alcătuirea gru
pelor turneului final se va 
face la 9 decembrie, la Roma.

pionatul Olandei. Să consem
năm că în această etapă multe 
echipe au fost învinse pe teren 
propriu : Tilburg — Nec 0—1, 
Haarlem — Sparta 0—4, Feye- 
noord — Twente 2—3, Den 
Bosch — Ajax 0—1. Alte re
zultate : Groningen — Den 
Haag 2—1, Sittard — Maas-

ALTE ELOGII
PENTRU ECHIPA 

ROMÂNIEI
MtîNCHEN, 20 (Agerpres). 

Presa vest-germană a relatat 
pe larg despre victoria echioei 
de fotbal a României asupra for
mației Danemarcei, apreciind 
jocul prestat de fotbaliștii ro
mâni, care și-au asigurat cali
ficarea la turneul final al Cam
pionatului Mondial din Italia. 
Sub titlul „Danemarca a eșuat 
in meciul de Ia București cu 
România", ziarul „Die Welt“ 
a publicat un comentariu in 
care sînt evidențiate jocul 
tehnic și excelenta pregătire 
fizică a fotbaliștilor români. 
Este redată, de asemenea, o 
declarație a antrenorului Pion- 
tek : „Am aliniat o echipă re
dutabilă, cuprinzînd pe cei mai 
buni jucători danezi, dar nu a 
fost ziua noastră. Selecționata 
României a jucat excepțional, 
obligind echipa Danemarcei la 
un joc defensiv și fructificînd 
trei din numeroasele oeazii pe 
care atacanții români și le-au 
creat la poarta daneză". La te
leviziunea vest-germană au 
fost transmise aspecte de la 
meciul România — Danemarca, 
în comentariu relevîndu-se jo
cul spectaculos al echipei ro
mâne. Au fost evidențiați ju
cătorii Sabău,' Balint, Gh. Po- 
pescu și Hagi. Despre ultimul 
s-a spus că este „un Maradona 
al Carpaților".

dr. Petru Groza — Unirea Sînni- 
colau 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
ORĂȘTIE 19 p (36—11), 2. Unirea 
Sînnicolau 17 p (26—13), 3. Oțe
lul Or. dr. Petru Groza 16 p 
(25—16)... pe ultimele locuri : 15. 
Unirea Tomnatic 8 p (16—32), 16. 
Gloria Beiuș 6 p (12—29).

SERIA A Xl-a
Metalurgistul Cugir — CUPROM 

Bala Mare 4—0 (4—0), Oașul Ne
grești — C.U.G. Cluj-Napoca 3—1 
(2—0), Metalul Alud — Victoria 
Cărei 2—0 (1—0), Ind. Sîrmei C. 
Turzii — Minerul Bălța 4—0 
(3—0), Sticla Arleșul Turda — 
Voința Oaș Negrești o—1 (0—0), 
Minerul Sărmășag — Laminorul 
Victoria Zalău 2—0 (0—0), Ener
gia C.P.L. Sebeș — Mobila Armă
tura Șimleu 2—2 (1—1). Unirea 
Dej — Soda Ocna Mureș 6—0 
(3—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 24 p (39—2),
2. Ind. Sîrmei C. Turzii 16 p 
(20—7), 3. Unirea Dej 15 p (25—22) 
... pe ultimele locuri : 15. C.U.G. 
Cluj-Napoca 10 p (14—18), 16. So
da Ocna Mureș 9 p (11—30).

SERIA A xn-a
Avîntul Frasin — C.I.L. Sighet

1— 0 (0—0), Laminorul Roman — 
Cetatea Tg. Neamț o—l (0—0), 
Bradul Vișeu — Minerul Crucea
2— 1 (2—0), steaua Minerul Vatra 
Dornei — Minerul Gura Humoru
lui 2—1 (1—0), Minerul Borșa — 
Mecanica Bistrița 2—0 (1—0), Re- 
lonul Săvinești — Metalul Ro
man 1—0 (0—0), Chimia Năsăud 
— Laminorul Beclean 1—2 
(1—0), Minerul Baia Sprie — Mi
nerul Cavnie 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. 
SIGHET 19 p (32—9), 2. Relonul 
Săvinești 18 p (21—13), 3. Lami
norul Beclean 17 p (26—18)... pe 
ultimele locuri : 14. Mecanica Bis
trița 9 p (17—17), 15. Metalul Ro
man 9 p (13—18), 16. Minerul V. 
Dornei 9 p (20—30).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.

tricht 1—1, Vitesse — Roda 
Kerkrade 2—0. în clasament, 
pe primul loc a trecut Eind
hoven, cu 19 p (un joc mai

REAL MADRID A CÎȘTIGAT ÎN ULTIMELE MINUTE
Etapa a 12-a din campiona

tul Spaniei : Real Madrid era 
pe punctul de a pierde partida 
de la Tenerife. A cîștigat to
tuși cu 3—2, după ce a fost 
condusă cu 2—1 pînă în ulti
mele minute. Hugo Sanchez a 
salvat însă Realul, înscriind 
două goluri în minutele 85 și 
89 ! Acum, atacantul mexican 
H. Sanchez are la activ 12 go
luri în campionat ! F.C. Barce
lona

riilor, fiind învinsă de Atleti
co Madrid cu 1—0. Alte rezul
tate : Vigo — Real Sociedad 
0—0, Logrones — Vallecano 
2—0, Gijon — Mallorca 3—0, 
Valencia — Castellon 2—2. Ca
diz — Oviedo 1—0, Malaga — 
Osasuna 1—1, Sevilla — Valla
dolid 0—0, Bilbao — Zaragoza 
2—0. In clasament : Real Ma
drid 18 p, F.C. Barcelona și 
Atletico Madrid cite 15 p.

SUPERCUPA AMERICII DE SUD
și-a întrerupt șirul victo-

La Buenos Aires, în mecl- 
retur pentru „Supercupa Ame
ricii de Sud“, echipa argenti- 
niană Boca Juniors a învins cu 
2—0 (2—0) formația braziliană 
Gremio Porto Alegre. Golurile 
au fost marcate de Marangoni

Mîine, în sala Sporturilor din Tîrgu Mureș

ROMÂNIA - BUÎGARIA, MECI IIIMGUHAl 
III U. DE BASCHET (m)

Sala Sporturilor din muni
cipiul Tirgu Mureș va găzdui 
mîine, de la ora 18, meciul 
dintre reprezentativele mascu
line ale României și Bulgariei, 
din cadrul seriei A a semifi
nalelor Campionatului Euro
pean. Echipa noastră și-a cu
cerit dreptul de a lua parte la 
această fază a competiției in 
luna mai, in orașul cehoslovac 
Olomouc, cu prilejul turneului 
de calificare (care a constituit 
și ultima ei participare inter
națională pînă la meciul de 
mîine). Selecționata Bulgariei 
(locul 7 la Campionatul Eu
ropean din acest an) este una 
dintre favoritele seriei, cealal
tă fiind, detașată, cea a Gre
ciei, campioană a Europei în 
1987, vicecampioană anul aces
ta. Cealaltă componentă a se
riei este echipa Suediei, des
pre care se afirmă că se află 
intr-un progres considerabil.

În aceste condiții, sarcina 
formației țării noastre este, 
desigur, dificilă, dar nu impo
sibil de dus la capăt, cu con
diția unor prestații la maxi

PE PISTELE DE ATLETISM
în cadrul campionatelor de 

atletism ale Asiei, care se des
fășoară la New Delhi, sporti
vul chinez Yu Zicheng a ter
minat învingător în proba de 
110 m garduri cu timpul de 
14,18, fiind urmat de irakianul 
Naji Gaji Moshin — 14,20 și 
japonezul Osamu Matsuei — 
14,36. Proba feminină de arun
care a discului a fost ciștigată 
de Yu Hourun (R.P. Chineză) 
— 61,92 m, secundată de Ikvko 
Kitamoto (Japonia) — 57,78 m.

TOKIO, 20 (Agerpres). Cursa 
feminină de maraton de la 
Tokio a revenit atletei sovie
tice Liubov Klociko, înregis
trată pe 42.195 km in 2h31:33, 
fiind urmată de două sportive 
portugheze — Aurora Cunha 
2h32:37 și Maria Ferreira — 
2h34:09.

HAVANA, 20 (Agerpres). 
Cursa feminină de maraton ele

P£ SCURT • P£ SCURT • P£ SCURT

BOX • Puglllstul mexican Ju
lio Cesar Chavez și-a păstrat ti
tlul mondial al categorici su- 
perușoară (versiunea WBC), in- 
vingîndu-1 prin k.o. tehnic, în 
rundul 10, pe portoricanul Sammy 
Fuentes. Meciul s-a disputat în 
cadrul unei gale organizate la 
Las Vegas.

CICLISM • Etapa a 14-a a Tu
rului Mexicului (Cuernauaca — 
Ciudad de Mexico), a revenit ru
tierului mexican Raul Alcala, 
cronometrat pe 80 km în 2h 12:35, 
Cu o etapă înainte de final, Al
cala a preluat tricoul de lider al 
clasamentului general individual.

HANDBAL • Turneul mascu
lin de la Bratislava s-a încheiat 
cu victoria selecționatei R.S.F.S. 
Ruse. în ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Cehoslovacia — Islanda 
23—21 (12—12) : R.S.F.S. Rusă — 
Tunisia 33—19 (17—9). •
La Svendborg (Danemarca) s-a 
desfășurat cel de-al doilea meci 
amical dintre selecționatele fe

puțin), urmată de Ajax, Vi
tesse, Roda Kerkrade și Twen
te, cu cîte 18 p (din 14 jocuri).

(min. 16) și Cucluffo (min. 24). 
In primul joc, scorul a fost e- 
gal, 0—0, astfel că Boca Ju
niors s-a calificat pentru fina
la competiției, în care va în- 
tîlni o altă formație argenti- 
niană, Independiente. 

mumul posibilităților jucători
lor. atit pe teren propriu, cit si 
in deplasare. Menționăm că 
din lotul oaspeților face oarte 
și pivotul Ghiorghi Glușkov, 
care a jucat, timp de un sezon, 
in liga profesionistă a S.U.A. 
(acum este legitimat la Ju
ventus Caserta).

Echipa României este alcă
tuită din : D. Niculescu, FL 
Ermuraehc, P. Brănișteanu, V. 
David, Al. Vincreanu, A. Ne- 
tolițchi, S. Ardelean. M. Sine- 
vici, C. Popa, M. Cristcscu, 
Gh. Mureșan și A. Alexe ; an
trenori : Gh. Novac și L. Călin.

Arbitrii intîlnirii : D. Dagân 
(Israel) și M. Gregoriev 
(U.R.S.S.) ; delegat FIBA : W. 
Spreitzer (Austria).

Componența celorlalte serii 
— seria B : Belgia, Italia, 
Olanda, Polonia ; scria C : 
Anglia, R.F. Germania, Iugo
slavia, Spania ; seria D : Ceho
slovacia, Franța, Israel, 
U.R.S.S. Echipele clasate pe 
primele două locuri se vor ca
lifica pentru C.E. din 1991.

la Havana a fost ciștigată de 
atleta mexicană Olilia Pertz, 
cronometrată pe clasica distan
ță de 42,195 km în 2h40:45.

CONCURS DE GIMNASTICĂ

IN JAPONIA
TOKIO, 20 (Agerpres). — 

Proba feminină din cadrul 
concursului internațional de 
gimnastică de la Nagoya (Ja
ponia) a fost ciștigată de spor
tiva sovietică Natalia Lasce- 
nova, cu 39, HI p, urmată de 
coechipiera sa Natalia Kalinina
— 39.562 p și Cristina Bontaș 
(România) — 39,362 p. La mas
culin, pe primul loc s-a cla
sat Valeri Belcnski (U.R.S.S.)
— 58,550 p.

minine ale Danemarcei și R.D. 
Germane. De data aceasta victo
ria a revenit, cu 21—19 (12—9),
jucătoarelor din R.D. Germană. 
In primul joc, disputat cu o zi 
în urmă la Nykoebing, gazdele 
cîștigaseră cu același scor (21—19).

PATINAJ • în concursul de 
patinaj artistic pentru juniori, 
de la Banska Bistrica, după pro
gramul original, în clasament 
conduce Mirko Muller (R.D.G.j, 
urmat de coechipierul său Tho
mas Dermer șl Luis Marian Tai
fas (România). La feminin, pe 
primul loc se află Katrin Dieg- 
ler (R.D.G.). • Proba de perechi 
din cadrul concursului de pati
naj artistic de Ia Gelsenkirchen 
(R.F. Germania) s-a încheiat cu 
victoria cuplului sovietic Elena 
Behke-Denls Petrov. Pe locurile 
următoare s-au situat Peggy 
Schwartz-Alexander Konig (R.D. 
Germană) și Calla Urbanski- 
Mark Naylor (S.U.A.).

POLO • în C.C.E. (meci tur) 
Spandau Berlinul Occidental — 
Mladost Zagreb 10—9 (3—2, 3—4,
3—0, 1—3).

ȘAH • în runda a 4-a a tur
neului de la Belgrad, Short a 
cîștigat la Llubojevicl, Iusupov
1— a învins pe Popovlci, iar parti
dele Kasparov — Timman șl 
Hjartarsson — Elvest s-au în
cheiat remiză. în fruntea clasa
mentului se află Kasparov 
(U.R.S.S.) și Short (Anglia), cu 
Cîte 3 p.

TENIS • Finala probei de du
blu din cadrul Turneului Campi
oanelor de la New York a fost 
ciștigată de perechea Martina Na
vratilova, Pam Shriver, care a 
discus cu 6—3, 6—2 de cuplul Na
talia Zvereva, Larisa Savcenko. 
tn finala la simplu : Steffi Grat 
— Martina Navratilova 6—4, 7—5,
2— 6, 8—2 (meciul a durat peste 
două ore șl jumătate).

VOLEI • Turneul feminin de 
la Hong Kong s-a Încheiat cu 
victoria reprezentativei Cubei, 
care in ultimul meci a dispus 
cu 3—0 de formația japoniei. Alte 
rezultate anterioare : Cuba — 
UJLS.S. 9-1, R.P. Chineză — 
Japonia 3—9 • în prima zi a 
„Cupei Mondiale" la masculin, 
ce se desfășoară la Osaka, re
prezentativa U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 3—2 formația S.U.A. 
Alte rezultate : Italia — Camerun
3— 8 ; Cuba — Brazilia 8—8.



(Urm-are din pag. 1)

Hor de masă și obștești, cadre 
de conducere din industrie și 
agricultură, din alte sectoare 
și ramuri ale economiei națio
nale. fruntași în producție, oa
meni de știință, cultură și artă.

La lucrările Congresului 
participă delegații de peste ho
tare, reprezentând partide și 
organizații comuniste, socialis
te. social-democrate. progresis
te, democratice, mișcări de eli
berare națională, cu care Parti
dul Comunist Român intretine 
relații de colaborare.

Au răsunat solemn acorduri
le Imnului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceauțescu 
a rostit cuvintul de deschidere 
o lucrărilor Congresului al 
XlV-lea al Partidului Comunist 
Român.

în continuare. lucrările au 
fost conduse de tovarășul 
Manea Mănescu. care a spus : 

„Exprimind dorința arzătoa
re, unanimă, a delegaților la 
cel dc-al XiV-Ica Congres al 
Partidului Comunist Român, 
îmi revine deosebita onoare do 
a propune ca președinte al 
Congresului pe cel mai iubit și 
devotat fiu al națiunii noastre 
socialiste, strălucit militant 
revoluționar, proeminentă per
sonalitate a lumii con
temporane, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU".

Cu multă însuflețire, prin 
vii și puternice aplauze, urale 
și ovații, delegații și-au expri
mat acordul deplin, unanim, 
fată de propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie ales președintele Congresu
lui al XlV-lea al Partidului 
Comunist Român.

A fost ales, apoi, în unani
mitate, prezidiul Congresului 
din care, alături de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. fac 
parte tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și tovarășii Ștefan 
Andrei. Radu Bălan. Viorel 
Boantă, Emil Bobu, Aurelia 
Bratu, Mihai Burcă. Octav Că- 
pitanu, Nicu Ceaușescu, Lina 
Ciobanu. Gheorghe Ciorbă. Ion 
Coman, Rodica Coman. Dumi
tru Constantin. Nicolae Con
stantin, Mihai Dan Curcubătă, 
Tudor Dănacu, Constantin 
Dăscălcscu, Ion Dincă. Marcel 
Dobra, Miu Dobrescu, Ran 
Dulamă, Ludovic Fazckaș, Iu- 
liu Fejes, Ion Frățilă, Alexan
drina Găinușe, Suzana Gâdea, 
Mihai Gere. Maria Gbițulieă. 
Gheorghe Hie, Maria Lazăr. 
Anton Lungu, Mihai Marina, 
Manea Mănescu, Andrei Men- 
hardt, Vasile Milea, Ioachim 
Moga, Ana Mureșan. Andrei 
Neagu, Mihalache Niculescu, 
Paul Niculescu, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Oprea. Ni
colae Oprea. Cornel Pacoste, 
Gheorghe Pană, Aurel Pă- 
nescu, Barbu Petrescu, Ștefan 
Poienaru, Dumitru Popescu, 
Ion Popescu-Puțuri, Dumitru 
Radu Popescu, Ștefan Rab, 
Gheorghe Rădulcscu, Ion Sto- 
ian, Iosif Szasz, Ion Traian 
Ștcfănescu. Ioan Toma. Ion 
Ursu, Ilie Verdet, Aurica Vizi
tiu, Rodica Vîlcu. Vasile Vilcu, 
Radu Voi nea.

în prezidiu an luat loc. de 
asemenea.* conducătorii delega
țiilor de peste hotare partici
pante Ia Congres.

în continuare, au fost alese, 
în unanimitate :

Comisia de validare, alcătui
tă din tovarășii : Constantin 
Radu. Dumitru Badea. Vasile 
Bărbulcț, Ion Catrinescu, Ilie 
Ceaușescu, loan Foriș. Elena 
Nae, Ion Negrea. Ținea Oprea, 
Stela Perianu, Anton Storobă- 
neanu. Ladislau Tokos. Andtei 
Vela.

Secretariatul Congresului, din 
care fac parte tovarășii : Emil 
Bobu, Maria Bradea. Eleonora 
Cojocaru, Pantelimon Găvănes- 
cu, Ilie Matei, Nicolae Mihai, 
Nicolae Mihalache, Ioan Pa
vel, Emilia Sonea. Andrei 
Sorcoiu, Florea Voinea.

în unanimitate, delegații au 
adoptat ordinea de zi a Con
gresului :

1. Raportul cu privire Ia sta
diul actual al societății socia
liste românești, Ia activitatea 
Comitetului Central între Con
gresele al XlII-lea si al 
XlV-lea, la realizarea Progra- 
tnuIul-Dircctivă de dezvoltare 
economico-socîală în cincinalul 
al IX-Iea si în perspectivă 
pină în anii 2000—2010. în ve
derea îndeplinirii neabătute a 
Programului de făurire a so
cietății socialiste muitâ’ateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei sore comunism.

2. Raportul Comisiei Centrale 
«le Revizie.

3. Proiectul Programului-Di- 
rectivă cu privire la dezvol
tarea economico-sociaiă a 
României în cincinalul 1991— 
1993 și orientările de perspec
tivă pină în anii 2000—2010.

4. Alegerea secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a Comitetului Central 
al partidului și a Comisiei 
Centrale de Revizie.

Au fost alese, de asemenea, 
in unanimitate :

Comisia de redactare a pro
iectelor de hotăriri și rezoluții 
ale Congresului, din care fac 
parte : tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ion Bogdan Bătută, 
Emil Bobu, Ion Catrinescu, 
Nicu Ceaușescu, Lina Ciobanu, 
Nicolae Constantin, Silviu 
Curticeanu, Constantin Dăseă- 
lescu. Ion Deaconu, Carol Di
na, Ion Dincă, Tamara Dobrin, 
Ludovic Fazekaș, Alexandrina 

. Găinușe, Dumitru Ghișe, Anton 
Lungu, Ilie Matei, Manea 
Mănescu, Constantin Milea; 
Niculina Moraru, Constantin 
Olteanu. Gheorghe Oprea. Ioan 
Popa, Dumitru Popescu, Ion 
Popescu-Puturi, Dumitru Radu 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Ion Stoian, Iosif Szasz. Ioan 
Toma, Ioan Totu, Ion Ursu. 
Elena Vlăduc.

Comisia de presă a Congre
sului, alcătuită din tovarășii : 
Ilie Matei, Maria Costache, Eu
gen Florescu, Nicolae Dan 
Fruntelată. Victoria Iliescu, 
Alexandru Ionescu, Constantin 
Mitea, Ion Mitran, Petru 
Muller, Gheorghe Sprințeroiu. 
Dezideriu Szilagyi.

Comisia pentru examinarea 
apelurilor, compusă din 
tovarășii : Nicolae Constantin, 
Vasile Bărbulescu, Elena Ve
rona Burtea, Ion Cîrcei, Gri- 
gore Dima, Mihai Gere, Nico
lae Gheorghe, Nicolae Paul 
Manole, Constantin Niță, Con
stantin Radu, Constantin R. 
Radu.

Delegații au aprobat, în una
nimitate, constituirea celor opt 
secțiuni ale Congresului și 
componenta prezidiilor acestora.

A fost aprobat, totodată, 
regulamentul de desfășurare a 
lucrărilor Congresului, ce vor 
avea loc în zilele de 20—21 
noiembrie, in ședințe plenare 
și în cadrul secțiunilor.

Primit cu manifestări de inal- 
tă stimă și prețuire, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezen
tat de la tribuna marelui fo
rum, Raportul cu privire la sta
diul actual al societății socia
liste românești, la activitatea 
Comitetului Central intre Con
gresele al XlII-lea și al XlV-lea, 
la realizarea Programului-Di- 
rectivâ, de dezvoltare economi- 
co-socială în cincinalul al 
IX-lea și in perspectivă pină in 
anii 2000-2010, în vederea în
deplinirii neabătute a Progra
mului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism.

Raportul a fost urmărit cu 
deosebit interes, cu profundă 
satisfacție și mîndrie patrioti
că. cu deplină aprobare, fiind 
subliniat, in repetate rînduri, 
cu vii și prelungite aplauze, 
urale și ovații.

In atmosfera de puternic en
tuziasm, de strinsă unitate in 
jurul partidului și al secreta
rului său general. în care s-a 
încheiat ședința de deschidere 
a lucrărilor Congresului, gru
puri de pionieri și șoimi ai 
patriei au urcat Ia prezidiu și 
au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori, în semn de profund 
omagiu adus, în aceste înălță
toare momente, de cele mai ti
nere vlăstare ale tării.
In cursul după-amiezii, s-au 

reluat lucrările in plen, care 
au fost conduse de tovarășul 
Andrei Neagu.

Tovarășul Ilie Verdeț a pre
zentat Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie.

în cadrul dezbaterilor asu
pra problemelor și documen
telor înscrise la ordinea de 
zi a Congresului au luat cuvin
tul tovarășii Barbu Petrescu, 
delegat al organizației munici
pale de partid București, Eugeniu 
Rădulescu, delegat al organiza
ției județene de partid Sibiu, 
Alexandrina Diaconescu, dele
gat al organizației județene de 
partid Suceava. Ioachim Moga, 
delegat al organizației județe
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ne de partid Cluj, Maria Lazăr, 
delegat al organizației jude
țene de partid Buzău, Ștefan 
Alba, delegat al organizației 
județene de partid Hunedoara.

. Raportul Comisiei de valida
re a fost prezentat de tovarășul 
Constantin Radu. Congresul a 
aprobat, în unanimitate. Rapor
tul Comisiei de validare.

Participanții la dezbateri au 
dat o înaltă apreciere Rapor
tului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în deschi
derea lucrărilor Congresului — 
amplă și profundă analiză a 
stadiului actual și a perspec
tivelor dezvoltării societății 
românești, a procesului revo
luționar din România, precum 
și a tendințelor și evoluțiilor 
ce au loc în viața internațio
nală — care, prin bogăția de 
idei, de teze noi în domenii e- 
sențiale ale construcției socia
liste, reprezintă un document 
programatic, de excepțională 
valoare pentru întregul nostru 
partid și popor, o contribuție 
de scamă Ia îmbogățirea teoriei

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU S-AU iNTlLNIT 

CU CONDUCĂTORII DELEGAȚIILOR DE PESTE HOTARE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit, luni după-amiază, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
cu conducătorii delegațiilor de 
peste hotare care participă la 
lucrările celui de-al XlV-lea 
Congres al P.C.R.

Cu acest prilej, au fost 
transmise mesaje de salut 
adresate Congresului Partidului 
Comunist Român de partide 
comuniste, socialiste, social- 
democrate, progresiste, mișcări 
de eliberare națională cu care 
partidul nostru întreține relații 
de colaborare.

Salutând delegațiile de peste 
hotare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au transmis 
conducerilor partidelor res
pective urări de succese in 
intreaga lor activitate.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ion Coman, Nicolae 
Constantin si Constantin 
Olteanu,

Au fost transmise mesaje 
de salut din partea: Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. 
Partidului Comunist Chinez, 
Partidului Muncii din Coreea. 
Partidului Comunist Bulgar, 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Partidului Comunist 
din Cuba, Uniunii Comuuiș 
tilor din Iugoslavia, Partidului 
Popular Revoluționar Lao
țian, Partidului Popular Re
voluționar Mongol, Parti
dului Muncitoresc Unit Po
lonez, Partidului Comunist 
din Vietnam, Partidului So
cialist Unit din Germania, 
Partidului Progresist al Oame
nilor Muncii din Cinru 
(A.K.E.L.), Partidului Socialist 
din Cinru (E.DE.K.), Parti
dului Comunist din Danemarca, 
Partidului Comunist Francez, 
Partidului Comunist d’n Gua
delupa, Partidului Comunist 
German, Partidului Comunist 
d>n Grecia, Partidn'ui Stânga 
Elenă din Grecia, Mișcării So
cialiste Panelcne (P.A.S.O.K.), 

socialismului științific, a gîn- 
dirii și practicii revoluționare. 

Aducînd un cald oinagiu 
secretarului general al parti
dului, toți cei care au luat 
cuvintul au relevat aportul 
hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
documentelor Congresului al 
XlV-lea, la fundamentarea și 
înfăptuirea întregii politici 
interne și externe a partidului 
șl statului, la stabilirea stra
tegiei dezvoltării socialiste a 
patriei, pe baza unei temei
nice cunoașteri a_ realităților, 
a aplicării consecvente a prin
cipiilor socialismului științific 
Ia condițiile concrete din tara 
noastră, la afirmarea liberă și 
demnă a României în rîndul 
statelor lumii. Ia triumful 
idealurilor de pace, inde
pendență și progres ale tu
turor națiunilor.

îndeplinindu-și mandatul în
credințat de organizațiile lor 
de partid și exprimind voința 
fermă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, participanții

Partidului Comunist din Ir
landa, Partidului Comunist din 
Marea Eritanie, Partidului 
Comunist din Norvegia. Parti
dului Coniunist Portughez, 
Partidului Renovator Demo
cratic din Portugalia, Parti
dului Comunist din Spania, 
Partidului Democratic al Po
porului din Afganistan. Parti
dului Comunist din Australia, 
Partidului Național Democrat 
din Egipt, Partidului Comunist 
din India, Partidului Comunist 
din India (Marxist), Parti
dului Comunist Irakian. Parti
dului Baas Arab Socialist din 
Irak, Partidului Comunist din 
Israel, Partidului Comunist 
Japonez, Partidului Socialist din 
Japonia, Partidului Comunist 
Libanez, Partidului Socialist 
Progresist din Liban. Paiti- 
dului Baas Arab Socialist din Li
ban, Partidului Național Social 
Surian din Liban, Partidului 
Unității Socialiste din Noua 
Zeelandă, Partidului Poporului 
din Pakistan, Partidului Comu
nist Palestinian, Partidului 
Comunist Sirian, Partidului 
Baas-Arab Socialist din Siria, 
Partidului Comunist din Sri 
Lanka, Partidului Libertății din 
Sri Lanka, Partidului Socialist 
Yemenit, Partidului Congresul 
General Popular din R. A. 
Yemen, Partidului Comunist 
Sud-African, Partidului Fron
tul de Eliberare Națională 
din Algeria (F.E.N.), Parti
dului Muncii din Angola — 
M.P.L.A., Partidului Revolu
ției Populare a Beninului, 
Partidului Democratic din 
Botswana, Partidului Uniunii 
nentru Progresul Național din 
Burundi (U.P.R.O.N.A.), Parti
dului Congolez al Muncii, 
Partidului Muncitoresc din E- 
tiopia, Partidului African al In
dependenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde, Con
gresului Genera! Ponular din 
Libia, Partidului Congresului 
din Malawi, Partidului Progre
sului și Socialismului din Ma
roc, Un’"nii Socialiste a For
țelor Populare din Maroc 
(U.S.F.P.), Uniunii Naționale a

Ia dezbateri și-au manifestat 
deplina aprobare față de pro
punerea privind reinvestirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
cu nestrămutată convingere că 
aceasta va asigura propășirea 
neîntreruptă a patriei, întă
rirea independenței și suvera
nității sale, mersul ferm al 
României spre viitorul ei 
luminos — comunismul.

Participanții la dezbateri, re- 
afirmind adeziunea la politica 
internă și externă a partidului 
și statului, au exprimat anga
jamentul unanim al comuniș
tilor, al tuturor oamenilor 
muncii pe care îi reprezintă de 
a acționa, cu dăruire și elan 
revoluționar, pentru îndepli
nirea, în cele mai bune con
diții, a sarcinilor ce le revin, 
pentru transpunerea în viată a 
hotărîrilor ce vor fi adoptate 
de Congresul al XlV-lea al 
partidului.

Lucrările CongresulvL con
tinuă.

Forțelor Populare din Maroc 
(U.N.F.P.), Partidului Istiqlal 
din Maroc, Partidului Frontul 
de Eliberare din Mozambic 
(Frelimo), Mișcării Revo
luționare Naționale pentru Dez
voltare din Ruanda, Partidului 
Congresul întregului Popor din 
Sierra Leone, Partidului Socia
list . Revoluționar Somalez, 
Partidului Revoluționar din 
Tanzania, Partidului Adunarea 
Poporului Togolez, Partidului 
Comunist Tunisian, Partidului 
Adunarea Constituțională De
mocratică din Tunisia, Mișcării 
Populare a Revoluției din Zair, 
Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale din Zambia 
(U.N.I.P.), Uniunii Naționale 
Africane din Zimbabwe — Fron
tul Patriotic (F. P.), Partidului 
Comunist din Argentina, Parti
dului Uniunea Civică Radicală 
din Argentina, Partidului Co
munist din Bolivia, Partidului 
Comunist Brazilian, Partidului 
Mișcarea Democratică Brazilia
nă (P.M.D.B.), Partidului Co
munist din Canada, Partidu
lui Comunist din Chile, Parti
dului Socialist din Chile, Parti
dului Radical Socialist Demo
cratic din Chile, Partidului 
Comunist din Columbia, Parti
dului Liberal din Columbia, 
Partidului Eliberării Naționale 
din Costa Rica, Partidului Co
munist Dominican, Partidului 
Comunist din Ecuador, Parti
dului Muncii din Guatemala, 
Partidului Progresist al Po
porului din Guyana, Partidu
lui Congresul Național al Po
porului din Guyana, Partidului 
Popular Socialist Mexican, 
Frontului Sandinist de Elibe
rare Națională din Nicaragua, 
Partidului Comun’si din Peru, 
Partidului Socialist Revoluțio
nar Peruan, Partidului Comu
nist din S.U.A., Partidului So
cialist din Uruguay, Partidului 
Comunist din Venezuela, Miș
cării pentru Socialism din Ve
nezuela (M.A.S.), Partidului 
Noua Alternativă din Vene
zuela.


