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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la încheierea lucrărilor
Congresului al XlV-lea 

al Partidului Comunist Român
Stimați tovarăși,
Congresul al XlV-lea aa Încheia prin 

adoptarea, In unanimitate, șl in deplini 
unitate, a tuturor hotăririlor, a Progra- 
mului-Directivă privind dezvoltarea e- 
conomico-socială a patriei noastre in 
cincinalul al 9-lea și. In perspectivi, 
pînă in anii 2000—2010, care completează 
in mod minunat Programul partidului 
de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare ferm*  a 
României spre înaltele piscuri ale civi
lizației comuniste. (Urale $1 aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 1 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism !“).

La dezbateri — in plen șl in secțioul 
— au luat cuvinful 554 de delegați din 
toate județele și din Capitala patriei, 
precum și din toate sectoarele șl ramu
rile de activitate, eare au analizat, ta 
spirit critic și autocritic, activitatea do 
pină acum și an prezentat hotărirea or
ganizațiilor de partid, a tuturor oameni
lor muncii, a întregului popor, do a în
făptui neabătut hotărirUe ea vor fi *-  
doptate de Congres. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Aș dori să menționez, eu multă ntio-

facțle, nivelul înalt al discuțiilor — și 
politie, și ideologie, și din punct de ve
dere științific —, demonstrînd creșterea 
puternică a nivelului general al partidu
lui, al clasei muncitoare, al întregii noas
tre națiuni, uriașul nivel politic-ideolo
gic, care constituie forța partidului, a 
națiunii noastre socialiste. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism !“).

Cred eă veți fi de acord cn mine să 
subliniem eă în Congres au vorbit aca
demicieni, oameni de știință, dar au vor
bit și muncitori, și țărani, și activiști 
din diferite domenii și, să vă spun drept 
— nu vreau să supăr pe nimeni —. dar 
am remarcat un înalt nivel de pregătire 
șl de înțelegere la cooperatorii noștri, 
la muncitorii noștri, care nu numai că 
știu să producă, dar au și un nivel po
litie și ideologie ridicat, au inalte cu
noștințe tehnice, științifice și eulturale, 
demonstrând apropierea nivelului de 
dezvoltare intre categoriile sociale din 
patria noastră și drumul ferm spre crea
rea wnai popor muncitor, unit. înarmai
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ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE A MARELUI FORUM MEMBRII COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL CC AL P.CR.

ecmuniștEor — Cmți ivii ta 
XTV-lea ai P.CJL — s-a tntnm 
nit. vineri. S4 noiembrie. ta 
ședința consacrată ajegenl 
secretarului general M parti
dului Și a organelor centrale 
ale Partidului 
Român.

Lulr.d ecvtnttd, tovarășii 
Manea Mânescu a spue :

„In acest moment memorabil, 
de mare însemnătate națională, 
dînd glas voinței unanime a 
comuniștilor, a întregului nostru 
popor, exprimate in adunările 
și conferințele organizațiilor de 
partid pentru dare de seamă și 
alegeri, in adunările organis
melor democrației muncitorești- 
revoluționare, care au avut loc 
în perioada premergătoare 
marelui forum democratic ai 
comuniștilor, imi revine deosebita 
onoare să propun Congresului 
al XlV-lea să aleagă, in func
ția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român 
și membru al Comitetului Cen
tral, pe cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste, care de 
șase decenii, cu înălțător pa- 
triofist și exemplară dăruire 
revoluționară, și-a dedicat 
munca și viața cauzei partidului 
și poporului, eminentul strateg 
revoluționar, ctitorul României 
socialiste, luptător tnflâcârat 
pentru împlinirea idealurilor no
bile de libertate, independență 
națională șl progres, pentra 
triumful socialismului șl păcii 
tovarășul Nicolae Ceaușescu**.

Propunerea privind reinve»- 
fcet tovarășul*  NkatoP

IndepWntrwta < ncditd ta 
onoare încredințat de re- pesto 
3,8 milioane de eozzmigtl și 
afrrmfnd voința lor ne
strămutată, a tuturor oamenilor 
numen, de la orașe si sate, a 
întregii noastre națiuni, dele
gații au reales, intr-o impre
sionantă unitate de gird al 
simțire, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tn funcția de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, act politic de 
importantă fundamentală pen
tru prezentul șl viitorul Româ
niei, Înfăptuit intr-un moment 
ce dobîndește o deosebită sem
nificație istorică.

Prin votul său unanim si en
tuziast, Congresul a dat eea 
mal Înaltă expresie sentimente
lor de nețărmurită dragoste, 
stimă, prețuire si recunoștință 
pe care comuniștii, toți cetă
țenii patriei le poartă, din a- 
dîncul inimii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. hotărîrii ’.or 
de a-i încredința pe mai de
parte conducerea partidului $1 
a destinelor țării, de a-1 urma, 
cu credință și devotament, in 
tot ce Întreprinde spre binele 
șl fericirea poporului, pentru 
Înflorirea continuă a României, 
pentru triumful cauzei socte-
llsmului și păcU In lume.

Minute ta gir. delegații. ta 
picioare, an rostit, ce Însufle
țire. numele eroicului nostru 
partid comunist șl al emlnea- 
taM afin eonducitofc

ltaite *uee  driegațCor te 
O—rea. tovsrâeul NLcotas 
ftenxa a a sțxis s

«Doresc să vă mulțumesc 
pentru realegerea mea ia 
funcția de secretar general 
d partidului și să vă asi
gur că, împreună cu Comi
tetul Central, cu întregul 
partid ți întregul popor, 
voi acționa, ca fi pînă 
acum, pentru edificarea 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate, înflori
rea continuă a patriei, 
creșterea bunăstării po
porului, întărirea inde
pendenței fi suveranității 
României*.

Cuvintele-legămtnt ale secreta
rului general al partidului sa 
avut un larg șl adine ecou ta 
inima șl conștiința part ici pan- 
ților la marele forum, care sa 
exprimat, prin puternic» șl 
însuflețite aplauze, urale și 
ovații, nestrămutata convingere 
a comuniștilor, a întregii noas
tre națiuni că prezența in con
tinuare • tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidului 
constituie chezășia supremă a 
Împlinirii năzuințelor de pace, 
bunăstare *1 progres aie 
poporului român. Înfăptuirii 
mărețelor sale proiecte de vi
itor. obținerii de noi victorii 
ee vor da o strălucire vi mei 
■ere aaflor ce vin. am ta oare

(eonfftUfare ta pag. •
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CUV / NT ARE A TOVARĂȘULUI NICOL AE CEAUȘESCU 
la încheierea lucrărilor Congresului 

al XlV-lea al Partidului Comunist Român

(Urmare din t>aa. I)

ea eele mai noi cunoștințe ale 
științei și tehnicii In toate do
meniile de activitate. Acesta 
este, poate, cel mai mare suc
ces șl resultat al construcției 
socialismului in România — o- 
mul non 1 (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung: „Ceaușescu și 
poporul !“).

Lucrările Congresului al 
XlV-lea, marele forum demo
cratic al comuniștilor, au re
prezentat cea mai largă dezba
tere democratică asupra tutu
ror problemelor privind stadial 
actual și perspectivele dezvol
tării României socialiste. Prin 
aceste lucrări, o dată eu în
cheierea Congresului al 
XlV-lea. se încheie, de fapt, și 
dezbaterile generale din partid 
și din tntregul popor, eare au 
demonstrat unitatea si voința 
de nezdruncinat a întregii na
țiuni de a înainta, sub condu
cerea partidului, pe calea so
cialismului si comunismului, a 
întăririi independenței șl suve
ranității României I (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; 
se scandează : „Ceaușescu, 
eroism — România, comu
nism !“).

Avlnd in vedere toate aceste 
largi dezbateri democratice, se 
poate afirma, cu deplin temei, 
că hotăririie adoptate, in una
nimitate. de marele forum al 
comuniștilor români reprezintă 
înțelepciunea si voința între
gului partid, a întregului nos
tru popor, care acționează ca 
nn tot unic pentru ridicarea 
României pe culmi tot mai 
înalte de progres, civilizație Și 
bunăstare a întregii națiuni. 
(Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul, Româ
nia — viitorul !”).

Stimați tovarăși.

Concluzia generală din toate 
dezbaterile care au avut loc, 
inclusiv din Congres, este ace
ea că am străbătut cu succes 
un drum lung de luptă și mun
că și am ajuns la un înalt ni
vel de dezvoltare economico- 
socială. Am înfăptuit cu suc
ces pe pămintul străbun al 
patriei noastre, socialismul - 
visul Întregii noastre națiuni ! 
(Aplauze și urale puternioe, 
prelungite ; se scandează înde
lung : „Ceaușescu — P.C.R. 1", 
„Ceaușescu și poporul !“).

în istoria milenară a poporu
lui nostru, avem multe, multe 
victorii, care demonstrează for
ța, vitalitatea și hotărîrea în
tregului popor de a-și asigura 
întotdeauna viața, libertatea, 
Independența. Dar, putem afir
ma. că niciodată pină acum 
poporul nostru nu a cunoscut 
• asemenea măreață victorie 
ea făurirea socialismului pe 
pămintul străvechi al patriei. 
(Aplauze puternice, urale și ova
ții,. re scandează : „Ceaușescu, 
eroism — România, comu
nism !“).

Sub conducerea gloriosului 
■ostru partid comunist, între
gul popor, în strînsă unitate, 
a făurit In numai eiteva de
cenii un viitor de aur Româ- 
■M. *•  oare înaintașii noștri 

II vedeau prin secole, demon- 
strînd că un popor liber, stăpîn 
pe destinele sale, poate lichi
da înapoierea de secole Intr-un 
timp scurt și să-și asigure o 
viață demnă, liberă și fericită, 
de bunăstare 1 (Aplauze și ura
le puternice, prelungite, se 
scandează îndelung: „Ceaușescu 
șl poporul!". „Ceaușescu eă 
trăiască, România să-nflo- 
rească I").

I-a revenit partidului nostru 
comunist marea cinste de a 
înălța, intr-o perioadă istorică 
scurtă —, care in istoria ome
nirii reprezintă minute — pa
tria noastră pe eele mai Înal
te trepte de progres și civili
zație, tndeplinindu-șl astfel 
angajamentul revoluționar, in 
fața poporului, de a-1 conduce 
spre o viață nouă, in deplină 
libertate $1 independență! (A- 
plauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. 1“, „Vom 
munci și vom lupta, țara o 
vom înălța I").

Este necesar ea, și a- 
eum, la încheierea lucrărilor 
marelui nostru forum demo
cratic, să subliniem eu în
treaga tărie rolul clasei mun
citoare — clasa eea mai îna
intată a societății — căreia 
istoria l-a dat misiunea de a 
lichida vechea orînduire, de a 
asigura ridicarea omenirii Ia 
o nouă civilizație. Și clasa 
muncitoare românească și-a 
îndeplinit șl Iși îndeplinește 
cu cinste această misiune is
torică ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul !“).

Doresc să subliniez, de ase
menea, rolul hotăritor al ță
rănimii, eare, de altfel, de-a 
lungul multor secole a consti
tuit principala forță a socie
tății noastre și a dus greul 
luptelor pentru formarea na
țiunii și pentru independența 
României. Și in anii construc
ției socialiste țărănimea și-a 
demonstrat înaltele sale ca
lități. asigurînd o agricultură 
socialistă superioară, de înaltă 
productivitate și realizînd cea 
mai mare producție agricolă de 
pînă acum in istoria patriei 
noastre. în alianță eu clasa 
muncitoare și țărănimea și-a 
demonstrat forța și capacitatea 
de a asigura mersul ferm 
înainte spre socialism 1 (A-
plauze și urale prelungite ; se 
scandează îndelung: „Ceaușescu 
și poporul !“).

De asemenea, este necesar 
să subliniem rolul important 
al intelectualității. De alt
fel, in multe momente grele 
de-a lungul istoriei, cei mai 
înaintați oameni din rîndul 
intelectualilor, nu numai că au 
luptat pentru cultură, pentru 
ridicarea științei, dar, a- 
tunci cind a fost nevoie, au 
lăsat, ea să spun așa, stiloul 
sau condeiul — cum era pe 
timpuri — la o parte, au pus 
mina pe armă pentru inde
pendența României, pentru a 
asigura viața în libertate a 
poporului nostru. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
îndelung : „Ceaușescu și po
porul !“).

în anii socialismului, inte
lectualitatea și îndeosebi in

telectualitatea tehnică a cu
noscut o puternică dezvoltare 
și a avut, in toate domeniile, 
un rol hotăritor in progresul 
științei, invățămîntului. cul
turii, in toate realizările socia
liste din patria noastră. îm
preună cu clasa muncitoare, 
eu țărănimea, intelectualitatea 
a avut și are un rol de impor
tanță hotărîtoare in dezvolta
rea patriei noastre, in victoria 
socialismului șl comunismului 
în România. (Aplauze șl urale 
puternice ; se scandează În
delung : „Ceaușescu șl po
porul „Ceaușescu, eroîsm — 
România, comunism !“).

Concluzia generală — din 
întreaga dezbatere, din lu
crările marelui forum al co
muniștilor — este una singură 
și anume că toate mărețele 
noastre realizări au fost posi
bile numai datorită lichidării 
orinduirii burghezo-moșierești, 
lichidării asupririi și inegali
tăților, făuririi celei mai drepte 
orînduiri — societatea socialis
tă. Numai și numai socialismul 
a asigurat marile victorii, ri
dicarea patriei noastre pe înal
tele culmi de progres și ci
vilizație 1 (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează Înde
lung : „Ceaușescu, eroism — 
România, comunism !“).

Stimați tovarăși.

în deplină unanimitate, 
Congresul a adoptat Progra
mul partidului de dezvoltare 
a patriei noastre in următorii 
10—20 de ani. Avem un pro
gram minunat, de largă pers
pectivă, privind înaintarea 
fermă a României spre zările 
luminoase, spre un înalt nivel 
de. dezvoltare a industriei, a- 
griculturii, a tuturor sectoarelor 
de activitate. Intrăm, o dată cu 
aceasta, intr-o nouă etapă, 
superioară, de dezvoltare a 
României. Obiectivul strategic, 
fundamental îl reprezintă în
făptuirea pînă fn anii 2000 a 
Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și realizarea con
dițiilor pentru a trece, la 
începutul mileniului III, in
tr-o etapă nouă, spre comu
nism ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează înde
lung : „Ceaușescu 6ă trăiască, 
România să-nflareiască!“).

încă in cincinalul al 9-lea, 
pînă în 1995, vom realiza o 
parte importantă din acest 
program de nerspectîvă, iar 
în anul 2000 România va 
deveni o țară cu o Industrie 
puternică, pe baza celor mai 
noi. realizări ale științei, eu o 
agricultură socialistă puternică, 
cu nn nivel de viață ridicat 
al. Întregii națiuni, demons- 
trînd, în fapte, că tot ceea ce 
realizăm este destinat progre
sului și ridicării țării, bună
stării generale a poporului — 
scopul și țelul suprem al po
liticii partidului, esența so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate ce o edificăm cu 
succes în România 1 (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung: 
„Ceaușescu și poporul „Vom 
munci și vom lupta, țara o 
vom înălța 1").

în turnătorul cincinal, și în 
anii pînă in 2000—2010, Româ
nia va deveni o țară eu un 
înalt nivel științific, eu un in- 
vățămint care să asigure cre
area unui popor eu înalte cu
noștințe in toate domeniile, eu 
o înaltă cultură — poporul 
României socialiste gata să 
treacă spre etapa superioară, 
spre comunism, pe baza celor 
mai noi cunoștințe ale științei 
și tehnicii, ale cunoașterii le
gilor de dezvoltare generală a 
omenirii. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite; se scan
dează Îndelung : „Ceaușescu, 
eroism — România, comu
nism !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Acum, la încheierea lucră
rilor marelui forum al comu
niștilor, să ne angajăm, in fața 
partidului, a Întregului popor, 
că vom acționa întotdeauna in 
spirit revoluționar și cu În
treaga răspundere față de In
teresele socialismului, ale po
porului, ale asigurării Inde
pendenței și suveranității 
României 1 Să demonstrăm, 
prin Întreaga activitate — așa 
cum partidul nostru a făcut de 
la înființarea sa — că nimic 
nu ne poate abate de ia înde
plinirea telului suprem, al 
asigurării unui loc demn in 
societatea comunistă, pentru 
întreaga noastră națiune. 
(Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează În
delung: „Ceaușescu, eroism — 
România, comunism !“).

Este necesar să acționăm 
întotdeauna in spiritul hotărî- 
rilor pe care le-am adoptat in 
deplină unanimitate, în vederea 
perfecționării continue a În
tregii activități de conducere 
$1 planificare, in raport eu 
dezvoltarea generală a socie
tății, a științei și cunoașterii 
umane. Să aplicăm, in toate 
domeniile și cu toată fermita
tea, autoconduoerea, autoges- 
tiunea, autofinanțarea, făcînd 
astfel . ea toate unitățile e- 
conomice, sociale șl terito
riale să-și desfășoare activi
tatea eu rezultate maxime, 
cu eficiență și rentabilitate 
maximă — aceasta consti
tuind o necesitate obiectivă 
și reprezentînd adevărata 
cale, de construire a so
cialismului eu poporul și 
pentru popor. (Urale și a- 
plauze puternice, prelungite; 
se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul !“).

în spiritul hotăririlor adopta
te, să acționăm cu toată fermi
tatea pentru dezvoltarea so
cietății noastre, a proprietății 
întregului popor și a pro
prietății cooperatiste — baza 
făuririi cu succes a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și a comunismului, garan
ția sigură a bunăstării și vi
itorului fericit al întregului 
popor. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Așa cum am dezbătut in 
Congres, să perfecționăm și 
să dezvoltăm tot mai puternic 
formele democrației munci- 
torești-revoluționare in toate 
domeniile de activate, por
nind de la faptul că socialis
mul nu se poate realiza decît 
pe baza unei largi, foarte largi 
democrații, care să asigure 
participarea tuturor claselor 

sociale, a întregului popor, la 
conducerea conștientă a tu
turor sectoarelor de activitate. 
Socialismul înseamnă acea de
mocrație în care poporul este 
adevăratul făuritor ai propriu
lui său viitor, al comunismu
lui. al libertății și independen
ței sale! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung: „Ceaușescu 
și ponorul !“).

Programul minunat pe care 
l-am adoptat asigură creș
terea continuă a nivelului de 
trai, material și spiritual, al 
întregului popor. Toate orga
nismele statului nostru, ale 
democrației muncitorești — de 
jos pînă sus și dc sus pînă 
jos —, întregul nostru partid 
trebuie să considere întot
deauna ea sarcină centrală — 
o dată cu dezvoltarea generală 
a patriei — ridicarea con
tinuă a bunăstării poporului. 
Să creăm nn nivel de viață 
eare să asigure poporului nos
tru cele mai bune condiții — 
în conformitate cu cele mat 
Înalte exigențe ale științei — 
pentru un popor civilizat, eu e 
bună sănătate fizică și o înaltă 
inteligență. (Aplauze și urale 
puternioe. prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu șl po
porul !“).

în întreaga noastră activitate 
trebuie să acționăm cu în
treaga răspundere, să asigurăm 
creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului in 
toate domeniile, a forței țS 
unității sale. Să asigurăm în
tărirea unității dc granit între 
partid și popor — garanția 
victoriei socialismului și comu
nismului, a înaintării ferme a 
patriei noastre pe calea pro
gresului, a întăririi Inde
pendenței și suveranității 
României 1 (Urale șl aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și po
porul !“).

în încheierea lucrărilor Con
gresului, doresc, încă o dată, 
să mulțumesc tuturor parti
delor și organizațiilor care au 
trimis reprezentanții lor la 
lucrările Congresului nostru !

Vă mulțumesc dumneavoas
tră, tuturor, stimați tovarăși șl 
prieteni, care participați direct 
la lucrările celui de al XlV-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român 1 (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
îndelung: „Ceaușescu — Româ
nia, pacea și prietenia !“).

Considerăm aceasta ca o ex
presie a relațiilor dc prietenie 
și solidaritate, a dorinței co
mune de a intări și mai mult 
in viitor colaborarea și solida
ritatea In lupta împotriva po
liticii imperialiste, in lupta 
pentru dezarmare și pace, 
pentru o nouă ordine economi
că, pentru progresul economi- 
co-soeial și independența iu- 
turor națiunilor lumii.

în toate acestea vedem Im
portanța realizării nnei uni
tăți și mai puternice — așa 
cum, de altfel, a reieșit șl di» 
întilnirile pe care le-am avui 
ieri cu multe delegații — con- 
siderind aceasta ca o necesita
te pentru toate partidele ți 
forțele progresiste, democrati-

(Continuare Is pag. « S-a)



CUV I NT ARE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la încheierea lucrărilor Congresului

al XlV-lea al Partidului
H (Urmare din vaa. a 2-a) 

ae de pretutindeni. In unitate 
și colaborare a constat, întot
deauna, constă și astăzi, și va 
consta și in viitor, puterea u- 
riașă a forțelor progresiste șl 
antiimpcrialiste. Popoarele a- 
nite pot impune o politică 
nouă, democratică, de adevăra
tă egalitate intre toate na
țiunile, pot asigura paeea pe 
planeta noastră ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

La încheierea lucrărilor ma
relui nostru forum democratic, 
in numele tuturor participan- 
filor la Congres, adresez cla
sei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, întregului nos
tru popor chemarea de a ac
ționa întotdeauna, in deplină 
unitate, pentru asigurarea ri
dicării României spre cele mai 
Înalte culmi de progres și ci
vilizație. Să demonstrăm, in 
orice împrejurări — așa cum 
* făcut-o națiunea noastră 
de-a lungul istoriei sale înde
lungate —, că poporul, oame
nii muncii, constructori ai so
cialismului sînt și reprezintă 
factorul hotăritor al victoriei 
socialismului. Poporul unit va 
asigura triumful comunismu- - 
Iui in România, iși va construi 
viitorul așa cum il dorește — 
in comunism, in deplină inde
pendență ! (Aplauze puternice 
și urale; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu și poporul !“, „Vom 
munci și vom lupta, pacea o 
vom apăra !“).

Stimați tovarăși,

Congresul a aprobat, în de
plină unanimitate, politica ex
ternă și orientările viitoare ale 
activității internaționale a 
partidului ș! poporului nostru.

Doresc să asigur, de la aceas
tă înaltă tribună, Întregul po
por că și in viitor vom acțio
na ea întreaga răspundere — 
in interesul poporului nostru, 
al tuturor popoarelor — pen
tru dezarmare și, ta primul 
rind, pentru dezarmare nuclea
ră, pentru o lume a păcii și 
colaborării egale Intre toate 
națiunile ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scan
dează Îndelung: .Ceaușescu — 
pace !“).

Stimați tovarăși.

Cunoașteți componența nou
lui Comitet Central al parti
dului format din 467 de co
muniști, a organelor sale. Ceea 
ee aș dori să subliniez este 
faptnl eă, pentru prima dată, 
in Comitetul Central sint pre- 
zenți un mare număr de mun
citori, țărani și intelectuali 
care lucrează direct in produc
ție. ceea ce, fără nici o îndo
ială, va accentua caracterul re
voluționar, caracterul de mun
că și luptă al Comitetului 
nostru Central. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

tn numele Comitetului Cen
tral nou ales, doresc să mul
țumesc Congresului, tuturor 
dclegațllor pentru Încrederea 
ce ne-au acordat-o șl să ne 
angajăm că noul Comitet Cen
tral va lucra in așa fel incit 
să asigure înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a Programu- 
lui-Directivă, a tuturor hotărî- 
rilor, în vederea înaintării 
ferme a patriei noastre spre 
realizarea obiectivului strate
gic pină în anii 2000 ! (Aplau
ze puternice).

tn mod deosebit, aș dori să 
mulțumesc Congresului, între
gului partid și Întregului po
por pentru alegerea mea in 

înalta funcția de șeeretar gn
omi al ParttdaM Comtmta» 
Român. (Aplauze prelungita șt 
ural*  puternice; M scandează 
îndelung t «Ceaușescu-P.CJL 1", 
.Ceaușescu «â trăiască, Roraâ- 
nta să-nflorească I").

Au trecut aproape M da ani 
de cind am intrat in mișcarea 
muncitorească, de tinerei, tn 
partidul comunist. Am avut 
fericirea ea partidul să-mi În
credințeze încă din acel ani 
multe munci de răspundere. 
Am acționat Întotdeauna ea 
soldat al revoluției, ea soldat 
al partidului, al poporului, 
pentru libertatea și indepen
dența sa.

Aș dori acum să asigur Con
gresul, partidul, poporul eă șl 
in viitor voi fi întotdeauna un 
soldat credincios al revoluției, 
al partidului, ai socialismului 
in România ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scan
dează: „Ceaușescu să trăiască, 
România Bă-nflorească!").

Am considerat întotdeauna și 
considere! funcția de secretar 
general, sau orice funcție 
de conducere, de activist 
ai partidului, nu este onorifică, 
ci este o muncă de răspundere 
— și cere din partea tuturor să 
acționeze in așa fel incit să 
demonstreze, prin fapte, prin 
activitatea de zi cu zi, încre
derea ce 1 se acordă. In acest 
spirit am acționat și in tre
cut, și voi acționa și in viitor! 
Nu este ușor, tovarăși, să fii 
secretar general al unui partid 
care vrea să construiască, cu 
adevărat, socialismul și comu
nismul ! Este un lucru greu, 
dar este o răspundere de 
cinste și vă asigur, asigur 

partidul și poporul, că voi fa
ce totul pentru a răspunde cu 
toate forțele intereselor so
cialismului și comunismu
lui, cauzei poporului, a in-

Comunist
dependenței 6* suveranității 
României. (Urate și aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează Îndelung : „Ceaușescu — 
România, stima noastră și min- 
dria H.

tn Încheierea lucrărilor ma
relui nostru forum democrație, 
aș dori să adresez mulțumiri 
tuturor deiegaților pentru spi
ritul de tnșltă răspundere pe 
care l-au demonstrat in tim
pul lucrărilor Congresului, in 
adoptarea, In deplină unani
mitate și unitate, a Progra- 
muIui-Directivă și a hotăriri- 
lor privind dezvoltarea Româ
niei, fndeplinlndu-și, fiecare, 
in mod conștiincios, răspun
derea și mandatul încredințat 
de comuniști și de întregul 
popor. Consider aceasta ea o 
dovadă a înaltului — subliniez 
Ineă o dată — nivel teoretic, 
politie. Ideologia al Congresului 
nostru, a faptului eă acum fie
care va trece eu toată fer
mitatea și eu toate forțele la 
realizarea In viață a ceea ee 
am hotărit (Aplauze și urale 
prelungite; se scandează înde
lung: „România a ales: socia
lism, pace, progres !“, „Vom 
munci șl vom lupta, țara o vom 
înălța !“).

Nu este un lucru ușor să se 
adopte hotărirl juste. Aceasta 
cere muncă, cere înțelegerea 
legilor obiective, cunoașterea 
realităților și forței societății 
noastre. Dar, oricit de juste 
ar fi hotăririle, ele sint nu
mai Începutul! Pentru ea ele 
să prindă viață este necesar 
să acționăm, în toate dome
niile, cu întreaga răspundere 
pentru realizarea lor. Am con
vingerea că toți delegații, toa
te organele și organizațiile de 
partid, eonsiliile oamenilor 
muncii, adunările generale, toți 
oamenii muncii, fără deosebi
re de naționalitate, întregul 
nostru popor, In deplină unita-

Român
te, va asigura înfăptuirea in 
viață a hotăririlor Congresu
lui al XlV-lea, că ne vom pre
zenta la a 50-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială 
și națională cu îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a celui 
de-ai 9-lea cincinal. (Urale și 
aplauze prelungite ; se scandea
ză îndelung: „Ceaușescu și po
porul !“, „Vom munci și vom 
lupta, țara o vom înălța !“).

Cu această convingere și În
credere vă adresez tuturor, 
întregului partid, Întregului 
popor, cele mai bune urări de 
noi și noi împliniri, de rea
lizări mărețe in toate dome
niile de activitate ! Multă să
nătate și multă fericire! îna
inte spre comunism ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung: 
„Ceaușescu, eroism — Româ
nia, comunism !“).

Deelar Închise lucrările Con
gresului al XlV-lea al parti
dului — Congresul marilor vic
torii, care a deschis calea îna
intării ferme spre realizarea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, spre comunism, 
spre bunăstare și fericire, 
pentru națiunea noastră ! (A- 
plauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează înde
lung : „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!”, „Stima 
noastră și mîndria — Ceaușescu, 
România !“, „Ceaușescu să 
trăiască, patria să înfloreas
că !“. într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și strînsă u- 
nitate în jurul partidului, toți 
cei prezenți în marea sală a 
Congresului se ridică în picioa
re și ovaționează minute în 
șir pentru gloriosul nostru 
partid comunist — forța po
litică conducătoare a între
gii națiuni —, pentru Comitetul 
Central și pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

COMPETIȚII OMAGIALE METROUL - STRĂLUCITĂ CTITORIE
ARAD. Printre manifestă

rile cultural-sportive prile
juite de marele forum al co
muniștilor români s-a numă
rat și expoziția de Insignofilie 
dedicată celui de al XlV-lea 
Congres al partidului. Orga
nizată de cercul de specialitate 
de pe lingă întreprinderea de 
vagoane Arad, înființat In luna 
ianuarie a acestui an, expozi
ția a atras un public nume
ros, care a avut posibilitatea 
să admire nenumărate expo
nate premiate la edițiile pre
cedente ale întrunirilor națio
nale de acest gen. Alături de 
insigne inspirate din pro
blematica social-polîtică, in
dustrie, acțiuni ale popoa
relor pentru pace sau medi
cină, au figurat și exponate pe 
tematică sportivă, referitoa
re la Jocurile Olimpice, la 
mari competiții interne șl in
ternaționale de fotbal, patinaj, 
hochei, aviație, turism și alte 
discipline. Cele mai multe 
panouri au fost prezentate de 
Puiu Emilian Valea, conside
rat sufletul cercului ară
dean de insignofilie, băiatul 
său, Radu Călin, și maestrul 
sportului la ciclism, Teodor 
Poierlty. (Tr. IOANITESCU).

HUNEDOARA. Ca o expre
sie a permanentei griji pe care 
partidul și statul nostru o a- 
cordă sănătății și dezvoltării 
armonioase ale tinerel ge
nerații, recent a fost inaugu
rată la Hațeg, noua sală de 
sport a Liceului agroindustrial 
din localitate. Demn de sub
liniat este faptul că elevii li
ceului au ajutat efectiv con
structorii in realizarea acestui 
obiectiv sportiv, prestlnd un 
mare număr de ore de muncă 
patriotică. (N. SBUCHEA, co- 
resp.).

•---------------------------- —

IALOMIȚA. Tn orașul Ur- 
ziconi s-a desfășurat un cros 
sub genericul „Cupa Congre
sului al XlV-lea al partidului", 
la startul căruia au luat parte 
peste 500 de elevi, tineri și 
maturi. Pe primele locuri s-au 
clasat: Mirela Carapacea,
George Manolache, Anamaria 
Balca, Constantin Hău, Corne
lia Mușătoiu, Marin Leca, Ga
briela Marin, Ciprian Timofte 
și Victor Ncagu. Tot cu o 

cupă omagială a fost dotată 
șl competiția de minifotbal, 
(16 echipe din întreprinderi și 
instituții), trofeul revenind 
formației întreprinderii de 
ferite „ROFEP", (M. TABAR- 
CEA, coresp.).

•---------------- ----------------
TULCEA. Și in județul din

tre Dunăre și mare au avut loc 
numeroase întreceri sportive 
dedicate evenimentului de 
scamă din viața partidului și 
a țârii, acestea bucurîndu-se 
de un deosebit succes. Astfel 
Întrecerea de cros, organizată 
de C.J.E.F.S. în colaborare cu 
Inspectoratul școlar județean. 
Comitetul județean al U.T.C. 
și C.S.Ș. din reședința de ju
deț au participat peste 1300 de 
elevi din școli și licee. Iată 
și ciștigătorii : pe categorii de 
vîrstă : copii, 11—12 ani : Flo
rentina Andrei (Șc. nr. 10) și 
Adrian Cioc (Șc. nr. 12) ; co
pii, 12—13 ani — Valentina A- 
gache (Șc. nr. 2) șl Constantin 
Burungiu (Șc. nr. 10) ; juniori 
III — Angelica Bejan (Lie. nr. 
2) și Adrian Martinescu (Lie. 
nr. 1) ; juniori II : Georgeta 
Sechilă (Lie. nr. 3) și Florin 
Negru (Lie. nr. 4) ; juniori 1 
— Zîna Anton (C.S.Ș. Tulcea) 
și Anton Lebit (C.S.Ș. Tul
cea). (I. DIACONU, eoresp.).

■ -------------------------
TIMIȘ. C_S^. 1 din Timi

șoara a Inițiat citeva con
cursuri cu caracter omagial, 
în această perioadă puternic 
marcată de Congresul al 
XlV-lea al partidului. După 
Întreceri de eaiac-canoe și 
gimnastică (băieți), a fost or
ganizată o competiție de înot 
Ia care s-au întrecut practi- 
canți al acestui sport intre 7 
și 17 ani, peste 200 la număr, 
din Arad, Bacău, Baia Mare. 
Hunedoara, Oradea, Pitești, 
Tg. Mureș și Timișoara. Spor
tivii timișoreni au ocupat nu
meroase locuri I, prin Cosmin 
Chifu, Attila Gyori, Goran 
Luchib, Ovidiu Chirțu, Vlad 
Jurcă, Maria Goghian, Eva 
Goghian, Remus Retezan, Oana 
Secul!, Florin Istov, Florin 
Popescu, Laurențiu Trușcă, 
Marcel Răsădeai», Larlsa Sto- 
ian, Ramona Chirțu și Adina 
MarusanîcL (C. CREȚU, co
resp.).

A „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU"
Capitala României socialiste 

și, indirect, întreaga țară an 
trăit acum 10 ani bucuria Inau
gurării uneia dintre cele mal 
impunătoare ctitorii a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", aceea a 
Metroului. O realizare de di
mensiuni cu totul remarcabile, 
una dintre impresionantele cti
torii care a dăruit o nouă ti
nerețe Bucureștiulul.

Actul de naștere al acestei 
grandioase ctitorii socialiste 
este legat de Hotărîrea Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 15 februarie 
1872, care a stabilit — la ini
țiativa secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — sarcinile pentru 
definitivarea studiilor prelimi
nare in vederea construirii Me
troului. Proiectarea șl execu
ția au început în 1975, cu for
țe proprii, pe baza studiilor 
specialiștilor români, cu utila
je șl dotări „Made in Roma
nia", iar primul tronson Semă
nătoarea — Timpuri Noi (8,1 
km. și 6 stații pe magistrala 
Est-Vest) a fost inaugurat ofi
cial la 19 decembrie 1979. Au 
urmat altele. Timpuri Noi — 
Republica (9,3 km cu 8 stații, 
pe Magistrala I) în 1981, Eroi
lor — Industriilor (8 km cu 4 
stații) tn 1983, Semănătoarea — 
Cringași (0,9 km — o stație) tn 
1984, Piața Unirii î — I.M G.8. 
(10.4 km eu 8 stații pe Ma
gistrala 2 Nord-Sud) in 1988, 
apoi Piața Unirii 2 — Pipera 
(t,S km cu * stații pe noua 
magistrală) tn octombrie 1987, 
Cringași — Gara de Nord (3 
km cu 2 stații) in decembrie 
același an și. in fine. Gara -de 
Nord — Dristor 2 (9,1 km cu 8 
stații, pe cea de a 3-a Ma
gistrală) la 17 august, anul a- 
cesta. Este de reținut faptul că 
dezvoltarea rețelei de Metrou 
a cunoscut, în medie, un ritm 
de peste 4 km linie dublă, pe 
an. astfel că, în momentul de 
față, există în exploatare circa 
60 km de cale dublă, dotare cu 
care In intervalul care a trecut 
de ta Inaugurarea primului 
tronson și pînă în prezent s-au 
transportat peste 1.3 miliarde 
de călători, la o capacitate de 
50 000 de călători pe oră șl 
sene.

Metroul bucureștean se con
stituie într-unul dintre visele 

cele mai îndrăznețe, împlinite, 
practic. intr-un timp record. 
Constructorii, cutezători cum 
ti cunoaștem (și cum an de
monstrat din plin), se strădu
iesc să dea in exploatare tron
soanele Leontin Sălăjan — Po- 
licolor — Lini*  de centură și 
Basarab — 1 Mai — Laromet, 
in timp ce alte linii ee află tn 
studiu avansat, astfel ea. pină 
In anul 2000. Metroul să poa
tă să reprezinte principalul 
mijloc de transport în primul 
oraș al țării.

Cînd ne pune în temă cu 
toate aceste realități șl pers
pective, ing. Gh. Udriște, 
secretar al Comitetului de 
partid al Metroului, ține să ne 
atragă atenția că „această uria
șă construcție, această minu
nată ctitorie, cu dotări și echi
pamente dintre cele mai mo
derne, de la mecanică grea la 
automatizare și tehnică de 
calcul este opera întregii țări, 
toate județele contribuind, in
tr-o măsură sau alta, la Înfăp
tuirea acestei opere monumen
tale". A exprimat un adevăr de 
necontestat! Această realitate 
românească a apărut prin parti
ciparea multor muncitori, teh
nicieni și specialiști din toată 
țara, ta proiectare, la construc
ție, la utilare și dotare, la efec
tuarea probelor tehnologice șl 
ta punerea în funcțiune și ex
ploatarea propriu-zisă.

Inginerul Gh. Udriște și cîți- 
va dintre angajații Metroului 
cu care am stat de vorbă (ing. 
Virgil Daschievicl, maistru! 
Mihai Geamănu, ing. Lucian 
Nano, subing. Florin Ermenca- 
nu. președintele Comitetului 
sindicatului) scot în relief fap
tul că „ aproape la fe! de im
portantă ea lucrarea in sine a 
acestei construcții socialiste de 
mari proporții este și întreți
nerea ei, asigurarea unei per
fecte funcționalități și a unei 
eficiente mereu sporite, ceea 
ce vrea să insemne o călătorie 
confortabilă, in condiții de 
siguranță și regularitate pen
tru aproape un milion de că
lători zilnic, Intre orele 5—24". 
Este un efort care atestă nu 
numai Înaltă competentă și 
profesionalitate. ci și un re
marcabil spirit civic, pasiune și 
dăruire pentru meserie din 
partea tuturor celor peste 4 000 

de angajați ai întreprinderii. 
Cei mai mulți, foarte tineri, 
media de vîrstă a celor ce lu
crează Ia Metrou nedepășind 24 
de ani. Tineri care — pentru a 
fi Întotdeauna tn plenitudinea 
forțelor, așa cum necesită o 
muncă de maximă atenție și 
răspundere — înțeleg că sin
gura modalitate de a ti mereu 
proaspeți, de a intra în schimb 
cu o bună dispoziție, este exer
cițiul fizic, sportul.

Că este așa, că sportul este 
realmente aliatul fiecărui mun
citor, tehnician sau inginer de 
ta Metroul bucureștean. ne-a 
dovedit-o suita de concursuri și 
întreceri înscrise curent în ca
lendarul competițional al aso
ciației sportive, sub însemnele 
Daciadei. Cele ce se desfășoa
ră in prezent poartă insufleți- 
toarele însemne ale marelui 
forum al comuniștilor români. 
Luăm cunoștință. în acest fel, 
cu amatorii de șah și tenie de 
masă, cu pasionați! pentru vo
lei si handbal, cu împătimitii 
după fotbal (echipe la nivelul 
secțiilor, atelierelor și stați
ilor. iar una, fruntașă pe Sec
torul 5, vizînd promovarea ta 
..Promoție"), cu campionii pe 
țară la culturism și. mal ales, 
cu cei care s-au consacrat 
rugbyulul. unul dintre ei fiind 
chiar directorul tehnic al Me
troului. ing, Octavian Udriște, 
cel care — alături de jucători 
mai vîrstnici. ca M. Nîță, sau 
foarte tineri (Stanciu. Rusu. 
Dragnea, V. Ionescu, Rang*  
etc.) și împreună cu fostul in
terna ți on al șl actualul antrenor 
principal, ing. Ion Teodorescu 
au adus echipa Rapid-Metrou 
în prima grupă valorică a Di
viziei A și au ambiția să e 
mențină aici.

Spațiul nu ne Îngăduie să-l 
cuprindem, la nivelul tuturor 
ramurilor de sport practicate de 
oamenii Metroului, pe toțî cel 
care tșl împart viața între În
treprindere, casă și stadion; o 
familie minunată care cinsteș
te prin efortul ei această fru
moasă ctitorie socialistă ri H 
asigură o faimă la înălțimea 
timpului eroic, revoluționar ©a 
care H trăiește astăzi intrecri 
nostru popor.

Tiberiu ST AMA



STRĂLUCITĂ EXPRESIE A UNITĂȚII POPORULUI IN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

DIN BALCONUL SEDIULUI C.C. AL P.C.R., LA ÎNCHIDEREA 
LUCRĂRILOR CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

GRANDIOASA /

Dragi tovarăși.

Cu numai cîteva minute in 
armă s-au încheiat lucrările 
marelui forum al comuniștilor 
— Congresul al XlV-lea, care a 
hotărât sa acționeze în depli
nă unitate pentru ridicarea 
României pe noi culmi de 
progres ți civilizație, pentru 
victoria socialismului și comu
nismului in România ! (Aplau
ze și urale puternice, prelun
gite ; șe scandează îndelung ; 
.Ceaușescu — P.C.R. !“).

Hotăririle adoptate in depli
nă unanimitate de Congresul 
partidului asigură dezvoltarea 
continuă a industriei, agricul
turii, a tuturor sectoarelor de 
activitate, înflorirea științei, 
invățămîntului, culturii și — 
pe această bază — ridicarea 
generală a nivelului de viată, 
do bunăstare ți fericire a în
tregului nostru pdpor 1 (Urale 
țl aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează Îndelung : 
.Ceaușescu ți poporul t“, 
.Ceaușescu — P.C.R. !“).

După cum se știe bine, ta *-  
eeastă piață au avut loc multe 
adunări ale poporului nostru 

care au afirmat voința Româ
niei pentru victoria socialismu
lui, dar ți voința pentru a fi 
liberă, Independentă și a con
strui socialismul așa cum îl 
dorește, fără amestec din afa
ră. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează : „Ceaușescu ți 
poporul l“).

Ați ascultat ți cuvîntul de 
încheiere — de aceea nu do
resc acum să vorbesc mult 
Doresc numai să mulțumesc 
tuturor oamenilor muncii din 
Capitală, întregului nostru po
por pentru activitatea depusă 
in dezvoltarea socialistă ți a- 
firmarea hotărîrii de a acțio
na cu ți mai multă fermitate 
în vederea înfăptuirii progra
mului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, de înaintare a României 
spre visul de aur, spre comu
nism. (Aplauze ți urale pu
ternice, prelungite ; se scan
dează : .Ceaușescu — P.C.R. I", 
.Ceaușescu ți poporul 1“).

Repet ceea ce am spus ta 
cuvîntul de încheiere : asigu- . să trăiască fără grija că vor 
răm întregul partid, întregul cădea victime ala armelor 
popor că vom face totul pen- nucleare.

tru realizarea in cele mal bu
ne condiții a programului de 
dezvoltare economico-socială, 
că întreaga activitate a parti
dului, a poporului nostru va 
avea ca tel suprem dezvoltarea 
continuă a patriei, ridicarea 
bunăstării generale a poporu
lui, întărirea continuă a inde
pendenței și suveranității Româ
niei. (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează: 
„Ceaușescu șl p o p o r u 1 1“, 
.Ceaușescu, România — stima 
noastră ți mîndria !“).

De Ia această mare adunare 
populară doresc să reafirm că 
România va acționa cu toate 
forțelo salo pentru o politică 
de colaborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orân
duire socială, că vom face to
tul pentru a contribui la reali
zarea obiectivului fundamental 
— de eliminare totală * arme
lor nucleare. Dorim ca poporul 
nostru, și toate popoarele, ca 
toți eoplil patriei noastre, co
piii Europei șl ai întregii lumi

Ne adresăm tuturor celor 
care iubesc viața, care iubesc 
copiii, in numele copiilor, al 
vieții, să facem totul pentru 
dezarmare, pentru pace, pentru 
o lume fără arme nucleare, o 
lume a păcii, a colaborării în
tre toate națiunile, în deplină 
egalitate I (Urale șl aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu — pace I“).

încă o dată, dragi tovarăși, 
vă mulțumesc pentru această 
grandioasă manifestare ți vă 
doresc succese în întreaga ac
tivitate 1 Succese tot mai mari, 
bunăstare ți fericire !

Să facem astfel Incit Capi
tala României să devină o Ca
pitală mindră ți puternică, 
care să asigure tuturor locui
torilor o viață demnă ți fe
ricită 1

Multă sănătate, dragi to
varăși ! (Aplauze șl urale pu
ternice, prelungite ; ae scan
dează îndelung : .Ceaușescu — 
P.C.R. r, „Ceaușescu șl po
porul !“. .Ceaușescu, România 
— stima noastră și mîndria !“, 
.România a ales — socialism, 
pace, progres !“!•

Peste o sută douăzeci de 
mii de oameni al muncii din 
Capitală au venit, in marea 
Piață a Republicii, pentru a 
aduce un fierbinte șl vi
brant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reînvestit 
de Congresul al XlV-lea In 
suprema funcție de secretar 
general al partidului, desem
nat astfel, prin voința tuturor 
comuniștilor, a întregii na
țiuni, să conducă în continua
re țara spre trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație, 
spre comunism.

Vineri la prînz, la ora cînd 
în Sala Palatului se desfășura 
ședința de închidere a lucră
rilor Congresului, urmărită, 
In direct, pe Întreg cuprinsul 
patriei, prin intermediul 
transmisiilor de radio șl tele
viziune, Piața Republicii — 
vatra atîtor evenimente me
morabile din istoria nouă a 
țării — devenise o masă de 
oameni. întreaga piață avea 
o înfățișare sărbătorească. 
Pretutindeni fluturau steaguri 
tricolore și roșii, se puteau 
vedea tablourile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, chemări la 
muncă susținută pentru înfăp
tuirea hotărârilor Congresului

a! XlV-lq, 
venit aici, 
râpa la 1 
manifestare, 
reștiului, 
ferite profei 
pe întinsele 
triale, speci 
Institute de 
tori ai șco 
Se aflau 1 
părtași la s 
tă adunare 
aceeași vi 
nestăvilita 1 
a unei țări 
tă de ale 
partidului 
Nicolae Cei 
și activita1 
gă toate m 
societatea 
trecute In 
tă de Coi 
perioadă fă 
Istorie a 
pentru a 
inima hotăr 
greșul al î 
lui, în pre< 
prefigurat, 
vingător, i 
lor poporul

PENTRU CONTINUA ÎNFLORIRE A ȚĂRII ȘEDINȚA DE ÎNCHID
CU ELAN Șl DĂRUIRE, CU ÎNCREDERE 

In viitorul nostru comunist

PUTERNIC Șl ENTUZIAST IMBOLD 

PENTRU NOI ÎNFĂPTUIRI ÎN MUNCĂ
fii aceste momente istorice, 

M-lțitoare pentru toți ftii pa
triei, întregul activ al miședrâi 
sportive din județul Buzău îți 
exprimă nemărginita satisfac- 

în legătură eu hotărtrea 
unanimă cu privire la reale
gerea în suprema funcție de 
Secretar general al partidului a 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. înflăcărat revo
luționar. eminent conducător de 
partid si de stat. Erou Intre 
eroii neamului românesc. suflet 
dta sufletul acestuia, neobosit 
hsptător pentru cauza libertății 
li independentei popoarelor, 
pentru progres social, cola
borare și pace in lume.

Puternic însuflețiți de mi- 
eețele perspective deschise 
prin hotăririle Congresului al 
XlV-lea al partidului, sîntem 
eu toți mobilizați pentru a ta- 
deplini cu cinste sarcinile ce 
ssa revin, dinamizind, transfor- 
mtnd activitatea sportivă fn- 
âr-un factor major și eficient 
de educație comunistă a tine

retului, ridicind pe noi trepte 
de calitate sportul de masă și 
de performanță. Prin grija și 
sprijinul permanent acordate 
de partid ți de stat, in ultimii 
ani am dezvoltat o puternică 
bază materială in județul Bu
zău: sală polivalentă, bazin 
olimpic de tnot. stadion de a- 
tletism, poptcărie automată cu 
I piste, Complextul sportiv 
„Gloria", ca să dăm doar eite- 
va exemple.

Ne angajăm si muncim din 
toate puterile pentru îndepli
nirea sarcinilor de răspundere 
ce ne stau în față, spre a face 
ca pe meleagurile buzoiene e- 
ducația fizică, sportul ți turis
mul de masă, prin competiția 
națională Daciada, să contri
buie la creșterea unor genera
ții sănătoase, multilateral dez
voltate, tnregistrind ți la capi
tolul sportului de performan
ță un substanțial salt valoric.

Nicolae DRAGU 
președinte al CJ.E.F.S. Buzău

Așa cum este ți firesc, 
atmosfera de înălțătoare săr
bătoare din acest sfirșit de 
noiembrie prilejuită de lucră
rile Congresului al XlV-lea al 
Partidului Comunist Român, a 
cuprins ți cetatea de foc a Hu
nedoarei. Cocsarii, jurnaliștii, 
oțelarii. laminatorii Combina
tului Siderurgic Hunedoara — 
unitate distinsă cu înaltul titlu 
de Erou al Muncii Socialiste — 
au urmărit cu deosebit interes 
ți emoție desfășurarea lucră
rilor marelui forum al comu
niștilor. Raportul tovarășului 
Nicolae Ceausescu, dezbaterile, 
hotăririle de excepțională în
semnătate.

Cu extrem de mare bucurie 
și satisfacție s-a primit ho
tărârea realegerii tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în su
prema funcție de secretar 
general al Partidului Co
munist Român, expresie 
a convingerii depline că 
aceasta asigură continuita
tea procesului revoluționar de 
edificare a socialismului Și co
munismului pe pămîntul pa
triei. Drum deschis, deci, spre 
noi înfăptuiri in muncă in ma

rele Combinat Siderurgic, dar 
și in sport, o spunem noi. ce 
ne ocupăm in această unitate 
industrială de frunte a țării, 
de extindere a practicării, in 
rindul oamenilor muncii de 
aici, a exercițiului fizic, spor
tului și turismului. Clubul nos
tru are nouă secții de per
formanță cu echipe ți sportivi 
ce activează in diviziile A ți 
B. o tumultuoasă activitate 
sportivă de masă — dovadă in 
sprijinul acestei afirmații fiind 
prezența, pe marea scenă a 
Daciadei, numai ta acest an, a 
unui număr de aproape 10.000 
de tineri.

Din cetatea de foc a Hune
doarei dăm glas însuflețitoru- 
lui sentiment ed realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român este tm puternic imbold 
pentru noi realizări in munci 
și pe terenurile de sport.

Ion IONICHENTE 
președinte ol clubului 

Metalul Hunedoara

(Urmare din pao. I)

România va deveni tot mal 
puternică, va înainta liberă, 
demnă și suverană, pe drumul 
eroic și luminos al comunis
mului.

In continuare, delegații la 
Congres au ales, prin vot se
cret. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
alcătuit din 281 membri ți 186 
membri supleanți, în total 467 
tovarăși.

A fost aleasă, totodată. Co
misia Centrală de Revizie, for
mată din 75 de tovarăși.

Delegații au aprobat, în 
unanimitate, Rezoluția Con
gresului al XlV-lea al Parti
dului Comunist Român.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc ședința de 
Închidere a lucrărilor Congre
sului.

Prin Intermediul transmisiei 
In direct la radio și televiziu
ne, la ședință a participat. In 
fapt, pe lingă delegați șl invi
tați, întreaga țară.

în sală se aflau delegațiile 
de peste hotare, care au luat 
parte la lucrările Congresului.

Erau de fată șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum șl numeroși co
respondenți ai presei streine, 
trimiși speciali al unor agenții 
de presă, cotidiane, posturi de

radio și I 
hotare.

în cadru 
cuvîntul 
Mănescu, c

.Stimate
Stimați t

Cu înalt 
tru destine 
liste, ale 
ții ia Congi 
greșul mai 
te, al afin 
dependențe 
ționale, ai 
unito te ți 
fia supremi 
ai Partidul 
pe genialul 
ți patriot, 
socialiste, 
eminentă a 
strălucit m 
comuniste 
ternaționah 
Nicolae Ce

Marele i 
portanță n 
l-om infăp 
mul supren 
mâni, cons 
ră garanție 
coșului de 
socialiste i 
late, cu pi



!UL PARTIDULUi, AL SECRETARULUI SĂU GENERAL
ARE POPULARĂ

Av socialismului fi comunismului,
i parti- Au venit pentru «-și face
andioasă cunoscută adeziunea la politi
ci Bucu- ea internă a partidului și
mai di- statului, consacrată binelui
:itori de țării, binelui tuturor fiilor săi,
i indus- la politica externă a României
uzine și socialiste, pusă în slujba păcii,

sluji- dezarmării, colaborării cu
i, elevi. toate statele lumii.
a pieții. Apariția conducătorului lu- 
esionan- ți stimat al partidului și
iduși de al țării, tovarășul Nicolae
exprime Ceaușescu, Împreună cu
are este tovarășa Elena Ceaușescu, a
prilejui- fost salutată cu nespus entu-
fruntea ziasm. Cei prezenți au ova-

'arășului ționat Îndelung, au aclamat cu
numele putere, au rostit eu venerație
se lea- numele patriei, al partidului,

ceri din al secretarului său general. Se
1, pe- regăsesc In aceste manifestări
taugura- sentimentele de nestrămutată

IX-lea, dragoste șl recunoștință fier-
tntreaga binte pentru conducătorul
.u venit partidului și al țării, de Incre-
n toată dere In partidul nostru comu-
de Con- nist, mindria de a trăi In dem-
partidu- nitate In România socialistă,
ora văd țară liberă, independentă ți
d eon- suverană.
victorii- Cu aceleași manifestări de
5e calea nespus entuziasm au fost

DIN PIAȚA
însoțiți tovarășul Nicola*  
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu pe tot timpul cit 
au străbătut, pe jos, Piața 
Republicii, indreptîndu-se spre 
sediul Comitetului Central 
al partidului. S-a aplaudat 
fără întrerupere, mii -și mii 
de glasuri au scandat : 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — eroism, România 
— comunism !“, „Ceaușescu să 
trăiască, România să-nflo- 
rească I“.

Tineri și vîrstnici, pionieri și 
șoimi al patriei au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
flori, adresîndu-le, cu emo
ție In glas, cuvinte de mulțu
mire pentru ceea ce fac, slu
jind Interesele supreme ale 
partidului și poporului, urări 
de sănătate și multă putere 
de muncă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost invitați să se prindă 
Intr-o mare horă a bucuriei, 
alături de tineri și tinere îm
brăcate în frumoase costume

lor zone folclorice ale țării.
De la balconul Sediului C.C. 

al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu deo
sebită căldură manifestărilor 
cu care au fost înconjurați In 
această zi memorabilă pentru 
partid, pentru întregul nostru 
popor.

Secretarul general al parti
dului $-a adresat celor pre
zenți, tuturor locuitorilor Ca
pitalei, întregii țări.

In Piața Republicii a- 
plauzele și uralele n-au conte
nit multă vreme. Aceste en
tuziaste gesturi și manifestări 
redau simplu, firesc, dar pe 
deplin convingător dragostea 
fierbinte pentru marele con
ducător al națiunii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dorința și angajamentul fier
binte de a munci fără preget 
pentru a Înfăptui hotărlrile cu
tezătoare adoptate de Congre
sul al XIV-lea, Încrederea 
nestrămutată în partidul co
munist, in viitorul socialist și 
comunist al patriei.

PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI

■ ,, <■ -f.l/j
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, a avut loc, vineri, 24 noiembrie, 
prima ședință plenară a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ales de Congresul al XIV-Ica al partidului.

Plenara a adoptat, in unanimitate, următoarea ordine de ziJ
1. Alegerea Comitetului Politic Executiv al C.C. hi P.C.R, 3 '!

2. Alegerea Secretariatului C.C. al P.C.R. - }

3. Alegerea președintelui Colegiului Central de Partid. • ■
La propunerea Comisiei desemnată de Comitetul Central,. pre

zidată de secretarul general al partidului, plenara a aprobat, 
în unanimitate, ca din Comitetul Politic Executiv să facă partu 
21 de membri și 26 membri supleanți. , .

Au fost supuse, apoi, votului propunerile nominale prezentate 
de comisie privind componența Comitetului Politic Executiv 
și a Secretariatului C.C. al P.C.R. :.»t

Plenara a ales, în unanimitate, membrii și membrii supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și Secretaria
tul Comitetului Central al Partidului.

Plenara a ales, de asemenea, în unanimitate, președint le Co
legiului Central de Partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat cele mai calde feli
citări membrilor Comitetului Central al Partidului, ai Comite
tului Politic Executiv și ai Secretariatului C.C. al P.C.R., ai 
Comisiei Centrale de Revizie^ le-a cerut să muncească astfel 
incit să fie la Înălțimea încrederii partidului și poporului, 
Ie-a urat succes în îndeplinirea importantelor sarcini încredin
țate, în realizarea hotărîrilor Congresului al XIV-Ica. în în
făptuirea Programului partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a României spre 
comunism.

RECEPȚIE OFERITĂ DE C. C. AL P. C. R.
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dezvol- 
ntru po

por ; cea mai inaltâ dovadă că 
hotăririle de importanță deci
sivă, pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, adopta
te de Congresul al XIV-Iea al 
partidului, vor fi îndeplinite cu 
succes, că întregul popor ro
mân, strins unit in jurul invinci
bilului nostru partid, al ilustru
lui său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va incinta 
ferm și neabătut pe calea e- 
dificării, pe pămintul străbun 
al patriei, a celei mai drepte, 
mai umane orinduiri — socia
lismul ți comunismul.

In aceste momente înălță
toare, de puternică vibrație pa
triotică, de însuflețire și ne
mărginită bucurie, din adincul 
inimii, cu aleasă căldură, ii 
urăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, mindria și 
demnitatea revoluționară a 
partidului, a poporului, viață 
îndelungată, multă sănătate și 
putere de muncă, spre gloria 
Partidului Comunist Român, 
spre măreția scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă 
România.

Să ne trăiți intru mulți ani, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român I".

Este urarea fierbinte pe care 
o adresează, din suflet, in a- 
ceastă istorică și sărbătoreas
că zi, toți cetățenii țării.

S-a- scandat cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu să trăiască. Româ
nia să-nflorească !“.

Pârticipanții la Congres au 
fost informați în legătură cu 
prima plenară a noului Comi
tet Central al partidului. S-a 
dat citire componenței Comite
tului Politic Executiv și a Se
cretariatului C.C. al P.C.R. De 
asemenea, s-a informat despre 
alegerea președintelui Colegiu
lui Central de Partid și a pre
ședintelui Comisiei Centrale de 
Revizie.

Intimpinat cu cele mai calde 
manifestări de dragoste, stimă 
și prețuire, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
rostit cuvântul de închidere a 
lucrărilor celui de-al XIV-Iea 
Congres al partidului.

Cuvîntarca secretarului gene
ral al partidului a fost ur
mărită cu deosebit interes și 
profundă satisfacție, fiind sub
liniată, în repetato rînduri, 
cu vii și îndelungi aplauze, u- 
rale și ovații.

Miile de delegați și invitați 
au scandat cu înflăcărare, în- 
tr-o simbolică alăturare. nu
me încrustate adine în sufletul 
și conștiința tuturor cetățenilor 
pa+r ei ..Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — România 1“.
„Ceaușescu — Pace

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a participat vineri 
la recepția oferită de Comitetul 
Central al P.C.R. cu prilejul 
celui de-al XIV-Iea Congres 
al Partidului Comunist Român.

La recepție au luat parte 
membrii și membrii supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., membrii și 
membrii supleanți ai Comite
tului Central al partidului, 
membrii Comisiei Centrale 
de Revizie, de’egati la Con
gres, precum și numeroși in
vitați.

Au luat parte delegațiile 
partidelor comuniste, muncito
rești, socialiste, social-democra- 
te, progresiste, democratice, 
mișcărilor de eliberare națio
nală care au participat la lu
crările forumului comuniștilor 
români, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în tara 
noastră, corespondenți ai pre
sei străine acreditați la Bucu
rești. trimiși speciali ai unor 
«genții de presă. cotidiane, 
posturi de radio și televiziune 
de peste hotare.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu in pavilionul cen

Atmosfera de mare entu
ziasm, in care s-au. încheiat lu
crările Congresului, a pus 
pregnant in lumină unitatea in
destructibilă a întregii națiuni 
în jurul partidului și al secre
tarului său general, unitate ce 
dă forță și trăinicie orinduirii 

tral «1 Complexului Expozițto- 
nal din Piața Scînteii, unde a 
avut loc recepția, cei prezenți 
au aplaudat îndelung și «u 
scandat cu Însuflețire numele 
partidului, al secretarului său 
general. Â fost intonat Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Adresîndu-se participanțnar 
la recepție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că cel 
de-al XIV-Iea Congres al P.C.R. 
s-a încheiat cu rezultate deo
sebite. Secretarul general al 
partidului a toastat pentru mi
nunatul nostru partid, pentru 
eroicul- popor român, con
structor conștient și hotărît al 
socialismului și comunismului, 
pentru oaspeții de peste hotare 
prezenți la forumul comuniști
lor români, pentru solidaritatea 
și colaborarea tuturor partide
lor și forțelor care doresc pro
gresul, independenta, democra
ția și pacea In Întreaga lume, 
in sănătatea tuturor celor pre
zenți.

Cuvintele secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost sub
liniate cu vii și Îndelungi •- 
plauze.

Pe parcursul desfășurării 
recepției, delegații la Congres
i-au  adresat tovarășului 

noastre, unitate sub semnul 
căreia stau toate istoricele suc
cese înregistrate in construcția 
socialistă și care constituie o 
puternică bază pentru realiza
rea cutezătoarelor obiective de 

dezvoltare a țării în cincinalul 
viitor șl In perspectivă, prevă

Nicolae Ceaușescu calde felici
tări, fcnpreună cu urări de 
viață îndelungată, fericire și 
putere de muncă pentru a 
conduce partidul, țara și po
porul pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut prietenește cu 
șefii delegațiilor de peste ho
tare. Oaspeții au adresat fe
licitări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru relnvestirea 
în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român și i-au urat deplin suc
ces In activitatea pe care o 
desfășoară în fruntea partidului 
și a statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru felicitări 
și a rugat să se transmită con
ducerii partidelor, organizați- 
ilor și popoarelor pe care le 
reprezintă un cald salut prie
tenesc din partea sa. a condur 
cerii partidului nostru, a co
muniștilor și a întregului po
por român și cele mai bune 
urări de succes în activitate.

Secretarul general al parti
dului a primit, de asemenea, 
felicitări din partea șefilor mi
siunilor diplomatice.

Recepția s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

zute în documentele programa
tice și hotăririle adoptate de 
înaltul forum comunist.

Congresul s-a încheiat în a- 
cordurile vibrantului cîntec pa
triotic „E scris pe tricolor 
unire 1*.



1 AZI SI1 MÎINE n
IIN PRINCIPALELE C 0 ’ETI1ni iNT ER N E

O singură secvență și stagiunea internă 
la rugby se încheie. O singură etapă, dar 
una de mare, efectiv, interes, la finele 
căreia clasamentul poate suferi numeroa
se schimbări, în calcule intrînd, teore
tic cel puțin, locurile de la 1 la... 12 I A- 
tractivă la modul general, „runda" de 
mîine, a unsprezecea și ultima a turului 
campionatului, are drept „cap de afiș" un 
meci devenit derbyul... derbyurilor în 
rugbyul românesc : la Baia Mare se in- 
tilnesc maramureșenii de la Minaur și 
bucureștenii de la Steaua. Partida se 
joacă, cum se spune, cu titlul (fie el 
neoficial) de campioană de toamnă pe 
masă, la apropierea căruia oaspeții dețin 
două șanse — victorie, plus egalitate — 
din trei, in vreme ce XIV-le local are 
doar varianta succesului spre a putea in
tra tn iarnă. în premieră absolută, pe 
prima treaptă a ierarhiei. Aceasta, fiindcă 
s-a revenit Ia clauza regulamentară pri
vind prioritatea victoriei directe asupra 
punctaverajului general In cazul egalită
ții de puncte. Mai presus de toate cal
culele rămine dorința unanimă tn rea
lizarea unui spectacol de valoare, pe mă
sura celui din ultima intilnire directă, 
disputată în iunie, cînd Minaur s-a im
pus cu un scor rarisim, 38—38 (după ce 
steliștii își valorificaseră, de asemenea, 
avantajul terenului, cîștîgînd cu 34—22). 
Un deziderat cu atît mai actual cu cît 
testul din Scoția bate la ușă, iar cele două 
fruntașe oferă o seamă de titulari na
ționalei noastre.

Un alt derby, unul de tradiție, are loc 
tn Capitală, intre Dinamo și Grivița Ro
șie. Echilibrat pare, la rîndu-1, meciul de 
la Buzău, Contactonre — C.S.M. Sibiu, tn 
celelalte cazuri gazdele pornind cu 
șansa întîi : Universitatea Eltim Timi
șoara — Rapid Metrou, Farul — C.S.M. 
I.M.U. Suceava, Rulmentul Bîrlad — Știin
ța Petroșani. Dar. cine știe T... (G. R.).

decembrie). Firește, nu lipsesc meciurile 
de mare interes.

Printr-o coincidență ce sporește atrac- 
tivitatea etapei feminine, au Ioc meciuri 
numai între componentele aceluiași plu
ton (locurile 1—6 și 7—12), rezultatele lor 
căpătlnd o mare importanță, deoarece — 
dacă ierarhia va rămine astfel pină la 
sfirșitul returului — vor conta In turne
ele finale. Dintre acestea, se detașează 
partidele din Capitală și de la Iași. Iată 
programul : Flacăra Roșie București — 
Dinamo București, Penicilina Iași — Ra
pid București, Universitatea C.F.R. Cra
iova — Chimia Km, Vilcea, Farul Con
stanța — C.S.U. Rapid Galați, C.S.M. Li
bertatea Sibiu — Știința Bacău și C.S.M. 

Oțelul Tirgoviște — Dacia Pitești.
La masculin, jocuri mai interesante la 

Piatra Neamț, Craiova și București, pro
gramul fiind următorul : Relonul Săvi- 
nești — Steaua București, Universitatea 
C.F.R. Craiova — Elcond Dinamo Zalău, 
Rapid București — Dinamo București, 
C.S.M. Minaur Baia Mare — Calculato
rul București, C.S.M.U. Suceava — Viito
rul Bacău, Electrotehnica Bistrița — 
Tractorul Brașov.

locală C.S.M. Viitorul, primește vizita li
derei, Steaua, (care în meciurile anteri
oare s-a impus de două ori, cu 10—3 și 
6—0), în timp ce patinoarul din Miercurea 
Ciuc va găzdui disputa dintre Progresul 
și C.S.M. Dunărea Galați (2—9 și 3—1 în 
prima manșă). înaintea acestei etape, 
clasamentul Ia zi este următorul :

1. STEAUA 14 13 0 1 80- 31 26
2. Sport Club M. Ciuc 14 11 0 8 78- 34 22
3*  Dinamo 14 8 1 5 59- 44 17
4. Viitorul 14 5 0 9 54- 74 10
5. Dunărea 14 3 1 10 35- 58 7
«a Progresul 14 1 0 13 36-101 2

CLASAMENTUL
1. STEAUA 10 9 • 1 370-139 23
2. Minaur 10 8 0 2 255- 79 28
X CSM Sibiu 10 € 1 3 138-143 23
4. Farul 10 6 0 4 220-162 22
5. MUa Timișoara 10 5 1 4 139-133 21
X Dinamo 10 5 1 4 220-121 21
7. Conta doare 10 5 0 5 121-184 20
S. Grivița 10 4 1 5 142 156 19
9. Rulmentul _ 10 4 0 8 165-192 18

1#. știința 10 3 0 7 102-268 18
11. Rapid 10 2 0 8 137^344 14
tt. CSM IMU 10 1 0 9 98-188 12

CLASAMENTE 
Masculin

l. UNIV. C.F.R. • 8 0 24: 4 18
3. Dinamo București 8 7 1 23: 9 18
3. Flacăra Roșie 8 6 2 18:18 14
4. Chimia Rm. Vilcea 3 5 3 19:10 13
5. Penicilina lași 8 4 4 17:13 12
4. Rapid București 8 4 4 18:17 12
7. CSU Rapid Galați 3 4 6 16:18 12
#. CSM Libertatea Sibiu 8 3 8 11:17 11
9. CSM Oțelul Tirgoviște 8 2 8 10:20 10

10. știința Bacău 3 1 8 9:10 19
11. Farul Constanța 8 l 8 9:22 10
tî. Dacia Pitești 3 1 7 9:21 9

Feminin
L STEAUA BUCUREȘTI 6 8 0 18: 1 12
Z. Universitatea C.F.R. 6 6 0 18: 5 12
3. Dtnamo București 8 5 1 15: 8 11
4. Minaur Bala Mare 6 4 2 14: 9 10
S. Electrotehnica 6 3 3 12:11 9
4. Calculatorul 6 3 3 10:10 9
7. Elcond Dinamo 6 3 3 9:10 9
*. Rapid București 6 2 4 10:13 8
9. Relonul Săvineștl 6 2 4 11:15 8

10. C.S.M.U. Suceava 6 1 S 7:15 7
ÎL Tractorul Brașov 6 1 8 4:18 7
12. Viitorul Bacău 6 9 8 3:18 8

Hoaiei e

In campionatele primei divizii stat pro
gramate mîine etapele a IX-*,  la feminin, 
șl a VlII-a, la masculin, (etapa a vn-a, 
intermediară, care trebuia să aibă loe joia 
trecută, a fost «minată pentru data de 38

Mîine, grupa de elită a Diviziei A la 
hochei pe gheață programează meciurile 
din prima manșă a etapei duble cu numă
rul 8. urmind ca partidele-revanșă să se 
dispute luni. „Capul de afiș" al rundei îl 
constituie, fără Îndoială, confruntarea de 
pe Patinoarul „83 August”, din București 
(duminică de la ora 10. iar luni de Ia ora 
17). dintre Dinamo șl Sport Club Miercu
rea Clue (In tur. victoriile au fost îm
părțite, la scoruri simetrice : 2—5 și 5—2). 
Șl celelalte partide ale etapei au o cotă 
aparte de Interes. La Gheorghenl. echipa

Deși au loturile descompletate față de 
cele din campionatul precedent, echipele 
feminine Metalul C.S.Ș. Rîmnicu Vilcea 
și Voința București, s-au comportat bine 
In meciurile susținute pină acum și se 
mențin tn disputa pentru locurile frunta
șe ale Diviziei A. Prin această prismă, 
tatilnirea directă, care se desfășoară 
mîine, în cadrul etapei a IX-a a compe
tiției, are o importanță majoră pentru 
flecare dintre cele două formații, fapt 
care Ie va determina să lupte cu toată 
ambiția pentru victorie, (ceea ce ne în
dreptățește să pronosticăm un meci echi
librat și spectaculos).

Situația acestor formații
4. Voința Buc.
5. Metalul Rm. V.

in clasament :
862 628:555 14
853 601:552 13

ale etapei : RapidCelelalte întîlnirl__ _______ _ __
C.S.Ș. 5 București — Sportul Studențesc 
București, Metalul IJW.P.S. Salonta Crișul 
— Comerțul C.S.Ș. Sf. Gheorghe, Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — 
Comerțul Tîrgu Mureș, Gaz Metan C.S.Ș. 
Mediaș — Olimpia București, Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare — Voința Brașov.

Cea de a Xl-a etapă dublă săptămînală 
programează, astăzi șl mîine, două parti
de în Capitală și una la Cluj-Napoca. Cu
plajul din Bazinul Floreasca cuprinde 
„dublele” Steaua — L L. Timișoara și 
Sportul Studențese TMUCB — Rapid, în 
care doar formația din Ghencea pornește 
ta postura de mare favorită. în ce pri
vește jocurile dintre Voința șl Crișul, se 
anticipează că ele vor fi caracterizate prin 
echilibru, cu un avantaj, totuși, de par
tea orădenilor. Inttlnirile Dinamo — Va
gonul Arad s-au disputat anticipat (18—i 
șl 19—6).

• Restanțele din etapele precedente au 
Ioc astfel : luni de la ora 17 șl marți de 
la ora 10 : Dinamo — ILT ; miercuri ora 
17 șl joi ora 17 : Rapid — Steaua (în Ba
zinul Floreasca).

STATORNICIA DE-O VIAȚĂ A UNEI PASIUNI
Ne-am obișnuit să-1 ve

dem, de cînd lumea parcă î, la 
colțul roșu sau ta cel albastra 
al saltelei; fie în cel al luptă
torilor dinamoviștt, fie ta 
cel al componenților loturilor 
naționale de seniori sau ju
niori, cărora de asemenea le-a 
fost antrenor vreme Îndelun
gată, ta colectivul condu# 
de Ion Corneanu. Același om 
echilibrat, cu vorbă cumpătată 
și la victorie. $1 la tafrîngere, 
același sfetnic de nădejde 
și ta timpul competiției, dar 
și ta „meciul", (poate mai a- 
prig decît toate) vieții. 
Fiindcă mai toți elevii antre
norului emerit Dumitru Cuc, 
interlocutorul nostru de as
tăzi, sînt acum, cînd au pus 
punct activității lor sporti
ve, oameni stimați la locul de 
muncă. Oameni care, desi
gur, au preluat ceva din con
duita exemplară a fostului 
lor maestru...
• Chiar, maestre Dumitra 

Cue, de ciți ani sînteți la 
•lubul Dinamo București 7

— Din noiembrie 1949, ded, 
lată, exact de 40 de ani. La 
început ca sportiv activ, tinăr 
luptător care îmi începusem 
activitatea într-un puternic 
centru muncitoresc cum era 
și este Reșița (la UDR am cu
noscut bucuria primului ti
tlu de campion național al ju
niorilor), și unde am putut 
«ă-ml desăvîrșesc astfel pre
gătirea intr-un club ce a- 
vea să devină o veritabilă u- 
nitate-fanion a țării. Apoi, din 
1959, ca antrenor al secției 
de juniori, iar la puțină vre
me și al celei de seniori, pină 
acum doi ani, cînd am ieșit 
la pensie. Momentul a fost 
marcat însă mai mult admi
nistrativ, ca să-i spun așa, ta- 
trucît ta fapt eu continui să 
activez pe lingă secția de ju
niori a clubului, tncercind 
să-mi ajut un fost elev, pe 
Nicolae Zamfir, acum un 
antrenor tinăr și cel puțin la 
fel de înzestrat pe cit a fost 
ea luptător.

• Dacă privim mai atent 
prin «ala de antrenament, 
vom vedea că absolut 
toți actualii tehnicieni ai 
secției v-aa fost elevi. Și nu 
orice fel de elevi, ei aureolați 
de nenumărate medalii ob
ținute la campionate ale Eu
ropei. ale lumii, șl chiar la 
Jocurile Olimpice.

— Intr-adevăr, și Ion Cer
nea, și Nicolae Martinescu, și 
Victor Dolipschi (actualmente 
aflat la conducerea lotului na
țional), ca și Zamfir, despre 
care am amintit, au activat in 
secția noastră. S-au numă
rat printre cei mai Înzestrați 
luptători, ta dreptul lor fi- 
gurtad palmarese care o- 
norează nu numai clubul, ci si 
sportul românesc ta general. 
Sint oameni care au răspuns 
prin fapte condițiilor excelen
te puse la dispoziția perfor
merilor noștri, care au con
tribuit la puternica afirmare 
a României socialiste ți pe 
plan sportiv. Nu Intimplător 
ei au șl fost aleși să continue 
tradiția sportivă la înalt 
nivel al performanței din sec
ția noastră. Dar, firește, a- 
lături de acești băieți minu
nați trebuiesc rostite și alte 
nume — cele ale lui Gheorghe 
Popovici, Florea Ciorcilă, al 
dublului campion mondial 
Nicu Gingâ, al lui Cornel 
Turturea (astăzi un inginer 
de primă mină), Ion Țăra
nii, Ștefan Rusu, Gheorghe 
Savu, Ion Păun, cu toții lau- 
reați la mari Întreceri ale lu
mii. Sintetizind, 130 de ti
tluri de campioni ai țării și 82 
de medalii (intre care 17 de 
aur) obținute de foștii luptă
tori dinamoviști la C.E., J.O., 
sau C.M., reprezintă, vom con
veni, un bilanț care iți dă 
dreptul, autoritatea să stai 
cu fruntea sus.
• O intrebare deloc nouă, 

dar care poate căpăta un răs
puns diferit, de la un caz la 
altui : care este, după păre
rea dumneavoastră, condiția

obligatorie a marii perfor
manțe 7 Altfel spus, care 
an fost căile pe care l-ați în
drumat pe elevii dumneavoas
tră spre rezultatele pe care 
le-ați trecut acum în revistă T

— Una singură, aceea a res
pectului deplin față de spor
tul practicat. Aceasta tnsem- 
ntnd dăruire totală ta pregă
tire și concurs, integrare de
plină tn rigorile vieții sporti
ve, atitudine elegantă, de 
om, pe măsura anilor oe-i 
trăim, atit tn timpul con
cursurilor, cit mai ales ta a- 
fara lui. Și pot să vă spun, 
cu bucurie în suflet, că dintre 
toți elevii mei nu cunosc vreu
nul care, pe plan social, să nu 
fie astăzi un om adevărat 
Este, dacă vreți, o a doua mare 
performanță, poate la fel de 
prețioasă ca salba medaliilor 
despre care am vorbit puțin 
mai devreme. De fapt dacă 
mă gîndesc bine, poate mal 
prețioasă chiar...

Sorin SATMARI

$

g
g

g

g

g

ÎNTRECERILE șahistelor
La Tirgu Mureș sînt în plină 

desfășurare întrecerile din cadrul 
finalei Campionatului Național 
feminin de șah - ediția 1989. 
Participă îs Jucătoare, repartiza
te astfel pe tabelul concursului, 
în urma tragerii la sorți : Cris
tina Iosif (Metalul București). 
Luminița Radu (Calculatorul 
București), Ligia Jicman (A.E.M. 
Timișoara). Cristina Foișor (E.M. 
Timișoara), Mariana Duminică 
(Mecanică Fină București), Eli- 
sabeta Polihronlade (Sportul 
Studențesc București), iudita 
Chlricuță (I.P.A. — A.S.A. Sibiu), 
Eugenia Ghindă, Gabriela Stan- 
citi, Margareta Mureșan (toate 
Sportul Studențesc București), 
Gertrude Baumstark (E.M. Timi
șoara), Nadejda Mitescu (Metalul 
București), Mădălina Stroe (I.T. 
București), Mariana Caravan 
(E.M. Timișoara). Smaranda lu- 
PU (Mecanică Fină București).

După disputarea primelor sase 
runde, tn fruntea clasamentului 
se află Cristina Foișor, cu 4,5 
puncte, urmată de Mariana Du
minică, Iudita Chlricuță șl Ma
riana Caravan, cu eîte 3,5 p. Lu
minița Radu șl Eugenia Ghindă 
— 3 p (șl o partidă mal puțin).

întrecerile urmează să se Înche
ie pe data de 3 decembrie.

UNDE MERGEM?
SIMBATA

A Bazin Floreasca, de 
16 : Steaua — I.L. Timi- 
șl Sportul Studențesc 
— Rapid (Dlv. A).

DUMINICA

g ”°C<or'a jj . Pa!tnoar .•« Au-
\„?ra 10 1 Dînamo — SportFOTOA^i^- ?1UC (D1V- A/l" 

GiulMt’l^n*  B,vlzIa B : S‘a<î‘on Ciulești . Rapid — Mecanică Fi
nă , Stadion Autobuzul • Auto- n ~ Tg- Jiu ; d“vi-
zla C : Stadion B.T.A. : c F R 

«rr°£'esul. București ;" Stadion 
Automatica — Danu- 

’ Ș(a<lion Tehnometa! : 
Si?<?in2letT1s77-'i.vIcola Crevedla ; 
Stadion I.M.G.B. : i.m.g.B. — 
Mccon : Stadion Metalul : Meta
lul — MECOS ; Gtz ” —
Diesel : A.s.l.c. — 
te partidele încep_ y
Ia ora 10 : steaua — i.l.t^ 
Sportul Studențesc TMUCB 
Rapid (Div. A).

• Stadion Parcul pilulul, ora io : Dinamo — Gri
vița Roșie (A, 1).

VOLEI * Sala Lie. Ind. M.l.U, 
ora 10 : Flacăra Roșie — Dina
mo București (A, f) ; Sala Ra
pid, ora 11,30 : Rapid — Dinamo 
București (A, m) ; Sala Electra, 
de Ia ora 9 : Confecția București 
— Petrodava Piatra Neamț (B, n 
șl Electra — IATSA Dacia Pi
tești (B, m) ; Sala Olimpia, de 
la ora 9 : Metal 33 — Flntex Fălti
ceni șl Calculatorul — Electronica 
București (B. f) ; Sala I.T.B., o- 
ra 9,3# : I.T.B. — TopUtana (B, f) ; 
Sala C.P.B., ora 9,3# : C.P.B. — 
Olimpia Oradea (B, f).

POLO 
1*  ora 
șoara 
TMUCB

_-- —»w.a . Uleia-
MECOS_; Stadion Motoare

— Viscofil. Toa-
„------------Ia ora 11.polo • Bazin Floreasca. de

CO-

La Suceava și Odorhei

Atf FOST DESEMNATE NOILE ECHIPE 
CAMPIOANE DE JUNIORI LA LUPTE

Zilele trecute, la Suceava 
șl Odorhei s-au desfășurat 
turneele finale ale Campio
natelor Republicane de lupte 
greco-romane și, respectiv, 
libere, rezervate juniorilor, 
cu clasamente individuale și 
pe echipe, stabilindu-se noile 
campioane ale țării.

La lupte greco-romane s-au 
remarcat din nou tinerii luptă
tori din Rădăuți, care au do
minat întrecerile de la Su
ceava. Echipa Clubului Spor
tiv Școlar Rădăuți, (antrenori 
V. Gherasim și I. Mafiei), s-a 
clasat pe primul loc în clasa
mentul general. Celelalte 
fruntașe ale competiției stat : 
2. C.S.M.-C.S.Ș. Dacia Pi
tești, (antrenori EL Bălăncscu, 
I. Preda șl I. Pavclescu), 3. 
A.S.A.-C.S.Ș. Feroviarul Bu

zău (I. Vasîlescu), 4. C.S.Ș. 
Suceava (L Topîrjan, și L. 
Tipa), 5. C.S.Ș. Steaua (P. 
Nemeș), 6. Progresul București 
(C. Pcnciu și D. Olariu).

Sala Sporturilor din Odorhei 
a găzduit întreceri frumoase, 
echilibrate, încheiate din 
nou cu succesul tinerilor luptă
tori constănțeni. Clasamentul 
primelor șase formații de ju
niori se prezintă astfel: 1. 
C.S.Șc. 2-IIidrotehnica Con
stanța (antrenori I. Bărbălei 
și V. Dușa), 2. C.S.M.-Uni- 
rea Cluj-Napoca (V. Vișan și 
A. Șuteu), 3. Lemnarul Odor
hei (E. Teglas și A. Sorny), 4. 
C.S.Ș. Olimpia-C.F.R. Cra
iova (T. Gabor), 5. A. S. Vul- 
can-Glina București (D. Pîr- 
vulescu și E. Pîrvu), 6. C.S.Ș. 
5 Rapid București (C. Zaharia).

PENTRU SĂNĂTATEA DV. AGENȚIILE DE TURISM 
VĂ PROPUN, DV. ALEGEȚI STAȚIUNEA DE CURĂ BALNEARĂ 

Pentru afecțiunile aparatului locomotor (ren.
matlsmale. ortopedice, posttraumatice). neurolo
gice, periferice vă sint recomandate stațiunile:

— Amara, Călimănești-Căciulata, Eforie Nord,
Băile Felix, Germisara (Geoaglu-Băi), Băile Go
vora. Băile Hereulane. Mangalia, Moneasa. Pu
cioasa. Slănlc (Prahova) Sovata, Lacu Sărat.

ta afecțiuni cardiovasculare sint indicate sta
țiunile :

— Buzlaș. Borsec, Vatra Dome!. Băile Tusnad. Balvanyos. Covasna
în următoarele stațiuni se pot trata afecțiu

nile ginecologice t
— Amara. Eforie Nord. Băile Felix, Germisara 
(Geoaglu-Băi) Mangalia. Moneasa. Slănlc (Pra
hova) Sovata.

Cele mai eficiente tratamente pentru afecțiuni
ale aparatului respirator se fac la :
— Băile Govora, Slănlc Moldova, Slănlc 
(Prahova). Mangalia, Eforie Nord.

Se recomandă următoarele stațiuni pentru a- 
fectlunlle tubului digestiv șl hepatobiliare :

— Borsec, CăUmăneștl-Căclulata. Malnaș-Băl. Slanie Moldova, Băile Olănești, Slngeorz-Băl.
— Băile Tusnad, Balvanyos. Borsec. Moneasa. 

Sltna de Vale șl Sinaia.
In atenția dumneavoastră !
Locurile pentru cură balneară tn stațiunile 

menționate se pot obține de la agențiile Oficiilor 
județene de turism ale I.T.H.R. București șl de 
la comitetele sindicatului din întreprinderi șl 

. instituții.
Stațiunile balneare vă pun la dispoziție spatii 

de cazare tn hoteluri moderne sau tn case de 
odihnă de diferite grade de confort : servirea 
mesei se asigură ta restaurante sau pensiuni.

Personal medical de înaltă calificare vă asigură 
efectuarea procedurilor terapeutice recomandate.

Multiple posibilități de agrement șl excursii tn 
Împrejurimi vă stau la dispoziție.

tngrljiți-vă sănătatea tn stațiuni balneoellma- 
tlce. unde veți beneficia de valoroși șl eficienți 
factori naturali de cură.I..................

I
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Mîine, în campionatul Diviziei Ă

O ETAPĂ CU MULTE PROMISIUNI

Pe scena eșalonului secund

DE LA UNELE SURPRIZE,

LA CITEVA JOCURI ATRACTIVE

Duminica trecută șl miercuri 
•-au disputat jocurile etapei a 
12-a din Divizia A. A fost o 
„rundă" a gazdelor, cu victo
rii pe toată linia, o premieră 
a actualului sezon. Mîine, 
campionatul Diviziei A progra
mează meciurile etapei a 13-a. 
Ce va fi ? Iată întrebarea pe 
care și-o pun iubitorii fotbalu
lui. De data aceasta e mult 
mai greu de răspuns, pentru că 
printre echipele care joacă 
in deplasare se află și cele 
două fi-untașe ale clasamentu
lui, in fapt cele mai bune e- 
chipe ale noastre, Steaua și 
Dinamo. De altfel, întîlnirile 
de la Oradea și Brașov do
mină programul. în orașul 
de pe Criș, partida se consti
tuie într-un sever examen 
pentru ambele formații. F. C. 
Bihor a manifestat pe pro
priul gazon o bună dispoziție 
și o remarcabilă eficacitate. 
Dinamo, cu excepția partidei 
de la Craiova, și-a impus jo- 
cul, și în deplasare. Deci, nu 
e greu de bănuit că un stadion 
arhiplin va urmări o partidă 
disputată. La Brașov, local
nicii au o misiune dintre cele 
mai dificile, aceasta prin pris
ma valorii echipei campioane 
și a unor rezultate mai puțin 
convingătoare ale brașoveni
lor, cum a fost și cel de du
minică, de la Sibiu. Dar, in

Campionatul speranțelor

REVINE STEAUA
© Revelațiile toamnei

Anticipam recent, după dispu
tarea ultimelor meciuri restante, 
că ediția din acest an a campio
natului speranțelor va fi una 
foarte echilibrată, cu un număr 
mai mare de echipe angajate ta 
lupta pentru primul loc. Că este 
așa ne-o demonstrează șl fap
tul că, după etapa ■ H-a, lideră 
devenise Universitatea Craiova, 
formație care, iată, acum, după 
numai o altă etapă, plerzînd la 
Pitești, a coborît pe locul 4 I 
Lider a redevenit Steaua, echipa 
ta care evoluează cîteva verita
bile talente cum sînt internațio
nalii de juniori Dlcu, Deaconu, 
Artlmon, Săvoiu, Cioacă. De alt
fel, de la începutul Întrecerii, 
Steaua a fost de cinci ori pe 
primul loc, Dinamo de patru ori, 
iar Universitatea Craiova de trei 
ori. Șl, după cum se prezintă 
lucrurile, „caruselul" liderilor va 
continua, foarte probabil fiind 
să intervină șl să facă o breșă 
in acest „trio" revelațiile toam
nei. F.C. Inter și Flacăra. Mal 
mult, prevedem, în continuare, 
o ascensiune frumoasă a speran
țelor constă nțene șl plteștene.

La celălalt „pol*  al clasamen
tului, „Poli" Timișoara șl „u*  
Cluj-Napoca ! Ambele au ratat 
startul. De neînțeles comportarea 
acestor formații, cu atit mai 
mult eu cit nu putem uita eâ 
,.U" este recordmana cîștăgăril 
titlurilor de campioană la ju
niori, Iar „Poli" are centre de 
copii puternice, cu reprezentanți 
In toate selecționatele de juniori 
ale țării. Sigur, unii antrenori 
șt conducători de cluburi invocă

• Dermata Cluj-Napoca (cam
pionat județean) — Unirea Ur- 
riceni (J) ; Elcctroputere Craio
va (C) — Politehnica Iași (B) ; 
Unirea Alba lull* (B) — Pandu
rii Tg. Jiu (B) : Metalul Plopenl 
(C) — Rapid București (B) ; Me
talurgistul Cuglr (O — Calcula
torul București (Onoare) ; Uni
rea Negrești (C) — Strungul A- 
rad (B) ; C.S.M. Borzești (C) —
Bradul Vișeul de Sus (O.

Dacă după cele 90 de minute 
regulamentare scorul se menține

Miercuri, 29 noiembrie

O NOUĂ ETAPĂ iN CUPA ROMÂNIEI
Ieri, la sediul F.R.F., au fost 

trase la sorți cele 1 meciuri din 
cadrul Cupei României (competi
ție desfășurată în cadrul Dacla- 
dei), care angrenează echipele 
rămase ta cursă in afara divizio
narelor A. Cu precizarea că pri
mele formații sînt organizatoa
re (gazde), că există obligativita
tea prezenței permanente a unul 
junior în teren șl că meciurile 
se vor disputa, miercuri so no
iembrie, Ia ora 13,00, cele T par
tide sînt următoarele :

PROGRAMUL iNTlLNfRILOR
Petroșani
Bacău :
București

(Stadionul Victoria din complexa) Dinamo)

Craiova : 
Brașov : 
Moreni: 
Scomicești : 
Oradea : 
București :

JIUL
SPORT CLUB 
VICTORIA

UNIVERSITATEA 
F.C.M.
FLACĂRA
F. C. OLT
F. C. BIHOR
SP. STUDENȚESC

(Stadionul Sportul Studențesc)

Toate partidele vor începe la ora 14. 
fotbal, fiecare are șansa lui! 
Va fi un meci frumos și la 
București, cel dintre Victoria 
și Petrolul, recomandat de 
pozițiile din clasament ale 
celor două echipe și de jocul 
lor deschis, ploieștenii, cu ex
cepția scorului de la Petro
șani, Iăsînd o bună impresie, 
chiar în partida cu Dinamo. 
Ca să rămînem în Capitală, să 
ne oprim ih... „Regie", unde 
Sportul Studențesc intilnește 
pe F. C. Argeș, fortificată 
psihic de prețioasa victorie 
obținută acum patru zile în fața 
Universității Craiova. De alt
fel, ca o curiozitate, Sportul 
și Argeșul, sînt singurele cu

- F.C. Inter și Flacăra
argumentul că echipa este alcă
tuită din jucători foarte tineri, 
juniori „mici", care fac față eu 
dificultate Întrecerii, că abia 
peste un an sau doi îșl vor de
monstra calitățile pe care le au. 
O fi așa, nimic de ris, dar nu 
putem uita afirmația tăcută 
ctodva de un antrenor mereu 
tînăr, un neobosit căutător de 
talente, arădeanul Alexandru 
Dan : „Jucătorii buni nu pot 
crește dcclt In dispute aprige 
clștigate. Pierzînd meci de meci, 
un copil, orlcit de talentat ar fi 
el, nu poate face progrese. Dim
potrivă*.  (L. D.).

CLASAMENT
L STEAUA 12 9 2 1 29-11 20
2. Dinamo 12 9 1 2 27- 9 19
9. F. C. Inter «11 2 20- 9 19
A Unlv. Cratova 12 9 • 8 35- 9 18
L Flacăra 12 9 1 3 22-10 17
9. Farul U « 1 0 M-20 10
7. F. C. Argeș 12 « 2 0 20-15 14
9. Victoria 12 >8 « 17-17 13
9. F. C. Bihor 12 8 • 0 13-17 IZ

W. F. C. OH 12 1 8 5 11-18 12
11. Petrolul 12 S 1 < 21-28 11
12. Corvlnul 12 « 1 7 20-20 9
13. Sportul Btud. 12 4 1 7 18-23 9
14. S. C. Bacău 12 4 1 7 12-27 9
ÎS. F.CJH. Brașov 12 3 1 7 14-17 8
U. Jiul 12 « 8 8 15-27 8
17. „Poli*  Tîm. 12 1 1 10 8-34 3
18. „U" CJ.-Nap. 12 0 1 11 9-3< 1
• Partida Universitatea Cra

iova — Dinamo a fost omologată 
eu scorul de 2—0 in favoarea 
primei echipe.

egal, urmează două reprize a 15 
minute. în caz că egalitatea per
sistă, departajarea te face prin 
executarea loviturilor de Ia II m.

ADMmiSJRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE ' 

LA TRAGEREA LOTO DIN 
24 NOIEMBRIE 1989. Extra
gerea I : 26 29 86 30 45 31 2 
59 33 ; extragerea a Il-a : 41 
32 72 46 71 39 48 76 98. Fond 
de ciștigurl ; 626 070 lei.

• Mîine, duminică, 26 noiem
brie va avea loc ULTIMA TRA
GERE MULTIPLA LOTO a anu
lui care se încheie. Vă reamin
tim că, practic, o asemenea ac
țiune echivalează cu 4 trageri 
loto obișnuite, ceea ce este de 
natură să întrunească, întotdea
una, sufragiile unei importante 
mase de participanțl. Rețineți, 
însă, că ULTIMA ZI de procu
rare a biletelor cu numerele fa

- CORVINUL
- „POLI" TIMIȘOARA
- PETROLUL

- F. C. INTER
- STEAUA
- F. C. FARUL
- „U“ CLUJ-NAPOCA
- DINAMO
- F. C. ARGEȘ 

se
victorii asupra echipei craio- 
vene. Echipă care, mîine, 
intilnește, la ea acasă, cu In
ter Sibiu. La Petroșani se
joacă „derbyul județean", cu 
prima șansă pentru localnici, 
la Moreni, vine o echipă, Fa
rul, capabilă, cuin a mai do-

CLASAMENTUL
1« DINAMO 12 11 9 1 40- 6 22
2. Steaua 12 10 1 1 29- S 21
3. Univ. Craiova 12 7 3 2 20- 8 17
4. F.C. Bihor 12 7 0 5 30-20 14
5. Petrolul 12 6 2 4 21-15 14
6. Victoria 1? S 2 4 19-14 14
7. F. C. Inter 12 6 1 5 22-27 13
8. F.CJML Erașov 12 5 2 5 13-25 12
9. F. C. Farul 12 4 4 4 17-15 12

10. Sp. Stud. 12 5 1 6 15-15 11
11. F. C. Olt 12 3 4 5 14-18 10
12. Flacăra 12 4 17 13-17 9
13. Jiul 12 4 1 7 12-22 9
14. Corvin ui 12 4 1 7 10-27 9
15. S, C. Bacău 12 3 2 7 13-28 S
11. MU- CIuj-N. 12 2 4 C 10-23 s
17. „Poli- Tim. 12 2 3 7 18-22 7
it. F. C. Argeș 12 3 Q 3 8-11 S

vedit-o, de surprize, la Bacău 
evoluează două formații In 
mare criză de puncte, iar Ia 
Scomicești este programată o 
partidă în care echipa locală 
are prima șansă.

O etapă interesantă, promi
țătoare. Dar, atenție la car
tonașele galbene, care in eta
pa precedentă au urcat Ia • 
cotă (31) nedorită, ceea ee in
vită echipele Ia respectarea 
regulamentului șl la o sporire 
• calității Jocului. Jueînd 
bine și corect, se ciștigă și 
puncte. E limpede. (AL. C.).

UN EXEMPLU DE FAIR-PLAY
Trecuseră citeva zeci de mi

nute de la terminarea meciu
lui Danemarca — România, 
din acea seară de 11 octom
brie, fi echipa României se 
pregătea să se imbarce in a- 
vionul ce urma să o readucă 
in fără. Inutil si vă mai sub
liniem starea de decepție a 
tuturor celor ce așteptau tn 
sala de plecare • aeroportului 
din Copenhaga. Foarte măr
eați, toți internaționalii care 
pierduseră, cum bine s-a spus, 
o bătălie, dar nu războiul, 
preferau si lase tăcerii misiu
nea de a exprima starea lor 
de spirit. Doar foarte rar 
cite o exclamație, pe ton jos 
și redus, de regret, se auzea 
dintr-un colț sau din al
tul. Din tntîmplare, s-a nime
rit sd mă așez lingă Ștefan 
Iovan. Unui dintre cei mai 
bravi fi mai onești dintre com
ponența lotului, tn care 
insă nu face o figură separată, 
de excepție. Proba marii 
forțe sufletești, a naționa
lei noastre a dat-o „partida a- 

vorite este CHIAR ASTĂZI (SI 
NUMAI ASTĂZI) I Tragerea va 
avea loc ta București, ta sala 
clubului din str. Doamnei nr. j, 
începînd de la oră 16,30. Ope
rațiunile de tragere vor fi ra
diodifuzate la ora 17,30, pc pro
gramul L urmlnd ca numerele 
extrase să fie retransmise șl ta 
reluare, pc același program, la 
ora 22,30 (o dată cu rezultatele 
concursului PRONOSPORT, după 
emisiunea „Panoramic Sportiv"), 
precum și luni, 27 noiembrie, la 
ora 3,55.

A Tot astăzi, sîmbătă, 25 no
iembrie, este și termenul limită 
pentru depunerea buletinelor 
PRONOSPORT la concursul de 
mîine, duminică. 20 noiembrie !

încă .trei etape șl campionatul 
secund îșl Încheie prima sa par
te. Constanta evoluție a unora 
dintre competitoare fixează de 
pe acum nu numai candidatele 
pentru prima lojă a fotbalului la
B, dar evidențiază șl frumosul e- 
fort de a „urca" al cîtorva di
vizionare, care au la cîrmă an
trenori (unii șl jucători) al nou
lui val : I. Marin (Pandurii Tg. 
Jiu), I. Balacl (Drobeta Ir. Seve
rin), D. Georgescu (C.S.M Reșița),
C. Țălnar (Unirea Alba luiia)
ș.a.m.d. Am spus din „noul val" 
vizavi de Bujor Hălmăgcanu 
(F.C.M. Progresul Brăila — de 
aplaudat drumul constant și în
drăzneț ale acesteia), șl Bonus 
Vlad (Gloria Bistrița — mal ho- 
tărită ca oricînd Ia promovare) 
pe care îi considerăm ca făcînd 
parte din categoria tehnicienilor 
experimentați, care au mai con
dus campanii și în Divizia A. 
l.ăsînd considerațiile de substan
ță pentru apropiata vacanță de 
iarnă, supunem atenției unele re
zultate înregistrate In acest se
zon care..., mai bine însă vă lă
săm pe dumneavoastră să le in
terpretați : Ceahlăul Piatra
Neamț — Gloria Buzău 0—3, 
C.S.M. Suceava — Gloria Buzău 
3—0, Gloria Buzău — Unirea 
Focșani 0—0, Oțelul Galați — 
Politehnica Iași «—0, Prahova 
C.S.U. — Oțelul Galați 4—0, 
A.S. Drobeta Tr. Severin — Con
structorul Craiova 6—0, Pandu
rii Tg. Jiu — A.S. Drobeta Tr. 
Severin 3—0, Mecanică Fină — 
Pandurii Tg. Jiu 6—0, C.S.M. 
Reșița — C.F.R. Timișoara 4—1, 
Electromureș Tg. Mureș — C.S.M. 
Reșița 6—3 (In min. 62 era 6—0 I!) 
Olimpia Satu Mare — Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca 3—0, Vago
nul — Olimpia Satu Mare 4—0, 
sau Metalul Bocșa — Olimpia Sa
tu Mare 3—0 I Am mai putea 
continua și cu alte exemple, care 
la prima vedere sînt gustate de

PROGRAMUL ȘI ARBITRII
SERIA I : roresta Fălticeni — 

C.S.M. Suceava 1 Z. Erdell (Sla
tina), Steaua Mizll — unirea Slo
bozia : R. Petrescu (Brașov), 
F.C.M. Progresul Brăila — Gloria 
Buzău : L Metea (Alud), Unirea 
Focșani — Olimpia Km. Sărat : 
I. Tănase (Tîrgoviște), Politeh
nica Iași — Prahova C.S.U. Plo
iești : M. Lleă (București), Oțelul 
Galați — Ceahlăul Piatra Neamț : 
V. Argăseală (București), Aripile 
Bacău — C.S. Botoșani : L. Ke- 
lemen (Deva), Poiana Clmplna
— Viitorul Vaslui : J. Grama
(București), C.F.R. Pașcani — 
Șiretul Pașcani : FI. Brînaoî
(București) ;

SERIA A n-a : Autobuzul — 
Pandurii Tg. Jiu : Ad. Porumbo- 
lu (Vaslui), IMASA Sf. Gheorghe
— Sportul „30 Decembrie" : D. 
Crăciun (Cluj-Napoca), Metalur
gistul Slatina — Constructorul 
Craiova : M. Nieolau (Bacău), 
Gaz Metan Mediaș — Tractorul 
Brașov : S. Ioan (Galați), F.C.M. 
Caracal — Unirea Alba Tulîa s 

devărului", de la 15 noiembrie. 
Dar să revin la mica scenă de 
pe aeroportul danez. La un 
moment dat, Iovan exclami î 
„Ce mai încoace și încolo, am 
jucat slab. Dar tot noi vom 
repara infrîngerea. țavingem

ubUvvt

la București și gata..." Cu
vinte simple, directe, firi •- 
eolișuri.

Uitasem de acea secvență 
etnd, iată, duminică, pe ecra
nele televizoarelor au apă
rut mu Iți dintre realizatorii 
succesului calificării. Și, cum 
ați constatat, toți cei care 
v-ați aflat in fața micilor e- 
erane, Iovan a început spunind 
că se simte vinovat la primi
rea golului, ei a simțit 
ajutorul coechipierilor, ta

LOZUL K 
TOAMNEI \

TELEVIZOARE COLOR

1 AUTOTURISME .DACIA1900*  
și numeroase cîștlguriîn bani 

Iubitorii fotbalului, ca să zicem 
așa. Sigur că fotbalul fără sur
prize n-ar mal fi... fotbal. Nouă 
ni se pare însă nelalocul lor nu 
victoriile sau înfrîngerlle respec
tive, cit scorurile înregistrate, mal 
ales dacă avem în vedere, „cine 
șl cu cine a jucat". Este un aspect 
cu multiple reflecții, ce merită a 
fi interpretat fiindcă el poate 
scoate la iveală multe lacune.

Acum să notăm cîteva din par
tidele cele mal atractive ale eta
pei de mîine, a XV-a, cu Impli
cații pe scara clasamentelor. In 
seria I, două meciuri „capete do 
afiș" : F.C.M. progresul Brăila 
încearcă se se debaraseze de un 
alt contracandidat, Gloria Buzău, 
iar la Pașcani derby-ul local 
C.F.B. — Șiretul se anunță a- 
tractiv, disputat, fiindcă amîn- 
două „tremură" de frica puncte
lor. Tot în această serie s-o ve
dem pe Prahova C.S.U., invin- 
gătoarea Oțelului, la Politehnica 
Iași. In seria a n-a, pe Giulești. 
Rapid primește pe revelația toam
nei, nou promovata Mecanică Fi
nă, urcată spectaculos pe locul S 
în clasament. Foarte disputată se 
anunță partida Autobuzul — pan
durii Tg. Jiu (oaspeții nu vor 
să cedeze poziția a doua, după 
Rapid), după cum la Caracal, 
F.C.M.-ui se teme de „seria bu
nă" a lui C. Țălnar cu Unirea 
Alba lulia, plasată în urma lui 
A.S. Drobeta Tr. Severin (echipă 
care are de dat un greu examen, 
Ia Metalul Mija). în sfîrșit, în 
seria a in-a, un meci atractiv e 
harnica C.F.R. Timișoara față în 
față cu F.C. Maramureș — prima 
avînd argumentul că a învins în 
orașul de pe Bega pe Gloria Bis
trița, cea care a făcut la Bai*  
Mare un 0—0. Un derby local im- 
previzibl la Tg. Mureș : A.SJ1. 
(locul 14) — Electromureș (15), o 
partidă de 1. X, 2 I

Stelian TRANDAFIRESCU

P. Abrudan (Cluj-Napoca), Mine
rul Motru — C.S. Tîrgoviște : C, 
Corocan (Reșița), ICIM Brașov — 
Chimia Rm. Vîlcea : I. Ferenc» 
(Timișoara), Metalul Mija — A.S. 
Drobeta Tr. Severin : I. Danciu 
(Petroșani), Rapid — Mecanică 
Fină : V. Drăgan (București).

SERIA A m-a : Someșul Satu 
Mare — Steaua C.F.R. Cluj-Na- 
poca : M. Bumbul (Oradea), Glo
ria Bistrița — C.S.M. Vagonul I 
L. Măeran (Brașov), C.S.M. Re
șița — Mureșul Explorări Deva o 
Cr. Teodorescu (Buzău), C.F.R. 
Timișoara — F.C. Maramureș a 
C. Ifrfm (București), Strungul 
Arad — Olimpia I.U.M. Satu Ma
re : V. Crețu (București), U.T.A. 
— Armătura zalău : D. Petrescu 
(București), Metalul Bocșa — 
A.S.A. Progresul Timișoara : N. 
Dineseu (Rm. Vîlcea), Chimica 
Tîmăvenl — Gloria Reșița : MU 
Georgescu (Constanța), A.S .A. 
Tg. Mureș — Electromureș Tg.

Mureș: ▼. Banu (Ploiești).

continuare, că totul s-a repa
rat. Și că, am completa noi, 
^pronosticul Iovan", s-a iu- 
deplinii întocmai. Interna
ționalul nostru a dovedit • 
francheți fi o sinceritate est 
totul deosebite, calități care 
U fac iubit de coechipierii de 
la dub sau de la naționali. 
Pentru că știe, la rlndul lui, si 
lupte cu abnegație spre a-ți 
suplini tn coechipier, ta 
spiritul de mare unitate care 
■ caracterizat, puternic, in B 
noiembrie ți echipa națională.' 
Menționind micul episod Io- 
MM «m dorit, ta fapt, sd-i •«' 
uocdm pe toți Internațională 
noștri care, din startul ți 
ptnă ta finalul eampaniei eu» 
Hfic&rUor, au luptat cu dărui
re pentru intrarea ta prestigii 
oasa întrecere de pa stadia»- 
nule Italiene.

Eftîmie IONESCU '

EMISIUNE SPECIALA LIMITATA

LA TOATE AGENȚIILE OBIȘ
NUITE $1 VINZATORH VO- 
LANȚ! VA PUTEȚI ÎNCERCA 
DIN PUN ȘANSELE. CIȘT1- 
GURI NUMEROASE $1 VA- 
MATE, GRAȚIE SUMELOR 
SUPLIMENTARE ALOCATE 
DIN FONDUL SPECIAL Al 
SISTEMULUI. EMISIUNEA 
FUND UMITATA, SE POATE 
EPUIZA IN ORICE MOMENTI



CONCURS INTERNA] IONAT 
DE GIMNASTICĂ

EA TOKIO
TOKIO, 24 (Agerpres). In 

etncitrml special pe aparate, 
din cadrul competiției interna
ționale de gimnastică de la 
Tokio, la sărituri, pe locul I 
l-a clasat Natalia Lascenova 
(U.R.S.S.) cu 9,925 puncte, ur
mată de Cristina Bonta*  
(România) 9,881 puncte si Mi
lena Mavrodieva (Bulgaria) 
9,743 puncte La celelalte apa
rate pe primul loc s-au clasat: 
paralele : Natalia Kalinina 
(U.R.S.S.) 9,875 p; bîmă: Yang 
Bo (R.P. Chineză) 9,980 p; sol: 
Tatiana Groșkova (U.R.S.S.) — 
9,850 puncte. Locul al doilea la 
sărituri, după ce la individual 
campus Cristina Bontaș se cla
sase pe poziția a treia, vine să 
confirme calitățile incontesta
bile ale gimnastei române, e- 
vidențiate $1 la recentele Cam
pionate Mondiale de la Stutt
gart.

• Etapa a 19-a a campiona
tului Elveției : Neuchătel xamax
— Bellinzona 2—1. Servette Ge
neva — F.c. Aarau 1—1. Grass
hoppers Zilrich — St. Gall 1—0, 
Lugano — Young Boys Berea 
1—1, F.C. Slon — Lucerna 8—K 
Wettlngen —. Lausanne I—1. Pv 
primul loc : Neuchătel Xamax 
21 p, urmată de St. Gall M p.
• După 8 etape, tn campionatul 
Portugaliei conduc F.C. porto și 
Guimaraes, cu cite 15 p, urma
te de Sporting Lisabona 13 p. 
Rezultate : Sporting Lisabona — 
Maritimo 3—1, Felrense — F.C. 
Porto 1—4, Amadora — Guima
raes 1—1, Belenenses — Setubal 
0—0, Boavlsta — Naclonsl 4—1, 
F.C. Braga — Portlm jnense 3—1, 
Tlrsense — Penaflel 1—1, Benfi
ca — Chaves 8—0. • In campio
natul Turciei după 8 etape con
duce echipa Trabzon, cu 21 p, 
urmată de Fenerbahce 18 p. Re
zultate : Trabzon — Zeytinburnu 
1—1 ; Bolu — Fenerbahce 1—0 ; 
Genclerblrllgl — Galatasaray 1—1, 
Malatya — Samsun 3—0 ; Bursa
— Sakarya 4—1 ; Beslktas — 
Ankaragiicu 1—0. • După 14 e- 
tape, tn campionatul Scoției con
duc echipele Hearts Midlothian 
șl Aberdeen, cu cite 17 p. Rezul
tate : Celtic Glasgow — Dundee 
United 0—1. Dundee — Glasgow 
Rangers 0—2, Dunfermline — A- 
berdeen 0—3, Hearts Midlothian
— Motherwell 3—0. St. Mirren — 
Hibernian 0—0. • La Chief (Al
geria) s-a disputat medul ami
cal dintre selecționatele de tine
ret ale Algeriei șl Franțd. Par
tida s-a Încheiat cu scorul de 
1—1 (1—0) tn favoarea oaspeților.
• La Larnaca, tn preliminariile 
Campionatului European rezervat 
echipelor de juniori, selecționata 
U.R.S.S. a Întrecut ea >—1 O—l) 
formația Ciprului.

Iată cîjtigătoru la mascu
lin: cal cu minere: Valeri Be
lenki (U.R.S.S.) ; sol : Nike 
Racaneli (S.U.A.) ; inele: J. 
Chechi (Italia); sărituri: Vitali 
Scerbo (U.R.S.S.); paralele : 
Sven Tippelt (R.D.G.) ; bară 
fixă: Yukio Iketanl (Japonia).

IMPAS iN CICLISMUL PROFESIONIST
Practic încheiat, sezonul ciclist internațional 1989 a fost, părerile 

converg, unul deosebit, Dacă nu chiar, după ,,l *Equipe" , excepțio
nal, luminat de un Tur al Franței mai echilibrat șl mai dramatic ca 
ortctnd, peste care și-a pus pecetea come-backul lui Greg Lemond, 
americanul termlnind pe Champs Elysăes, vă mai amintiți T, cu nu
mai 8 secunde înaintea Iul Laurent Flgnon.

Altfel zis, privit în trecerea lui vijelioasă, plutonul profesionist 
pare mai redutabil ca altădată, robust și omogen. Cind el descale
ci Insă, momentul de față, cel al pregătirii bătăliilor din 1990, i- 
maginea e, vai, cu totul alta. Una infinit mai palidă, dacă nu chiar 
neliniștitoare. „Peloton 1990 : la crise", titra deunăzi ziarul amintit, 
preclztnd că, mal mult dectt In alți ani, ciclismul francez, și nu 

numai el, se confruntă cu problema șomajului, traducind (și) in 
plan sportiv dificultățile unei societăți care se pretinde una și e, tot 
mai evident, altceva.

Daci un rutier din cinci e azi, In hexagon, fără lucru, pe lista 
celor aflați tn căutarea unui angajament fiyurind șt alergători re- 
putați precum Wojtinek, Mas, Guyot sau Seguy, explicația nu-i greu 
de găsit : reducerea numărului de echipe, ca urmare ă retragerii 
din circuit a întreprinderilor (sponsorilor) dispuse să investească in 
ciclism. Bunăoară, recent s-a desființat gruparea „Fagor", drept pentru 
eare, In 1990, nu vor lua startul, la nivel internațional, decit 
patru formații profesioniste franceze, mai puține ca orictnd I Pen
tru că, de regulă șase sau șapte, ba chiar opt in 1984, ele s-au re
dus mereu, ca să mai supraviețuiască doar patru, intre care ,,Super 
U", gruparea lui Flgnon, s-a văzut silită sd apeleze la o fuziune e- 
chipa avlnd să se numească din primăvară „Castorama"...

Calculînd, 21 de rutieri francezi slnt „sans emploi" (fără servici), 
situație tristă, aproape fără ieșire, tn care se găsesc insă șl foștii 
lor colegi de pluton din Spania, Italia, Elveția etc, rezervoarele de 
odinioară ale profesionismului. După aceeași sursă, slnt șomeri 42 
de cicliști spanioli, 29 da italieni și 18 elvețieni, criza fiind de-acum 
„foarte prezentă".

Din păcate, perspectivele lor se anunță sumbre, căci dacă și 
’„Fagor- s-a retras, formație pentru care au concurat (nu demult) 
„monștri sacri" ca Greg Lemond și Mario Lejarreta, ce-ar mai fi 
de așteptat ? De unde să vină salvarea ? In nici un caz, de la spon
sori nu, de vreme ce Bernard Vallet, cindva animator al curselor 
pe șosea, nu se sfia să pună degetul pe rană : „Nimeni nu trebuie 
să-ți facă iluzii. Cine bagă bani ea echipa lui sd fie figurantă tn Turul 
Franței ti Un om da afaceri ne-l un mecena", Cina are urechi da

Ovidiu IOANIȚOAIA

ACTUALITATEA ÎN TENIS
PARIS (Agerpres). In cla

samentul final al „Marelui 
Premiu**,  pe primul loc s-a 
situat Ivan Lendl, cu 9 231 p, 
urmat de Boris Becker 6 239 p, 
Ștefan Edberg 5 505 p, Brad 
Gilbert 4 396 p, John McEnroe 
3 917 p, Michael Chang 3 441 p, 
Andre A gassi 3 289 p etc.

ROMA (Agerpres). In tur
neul de la Torino, suedezul 
Ștefan Edberg 1-a invins cu
6— 4, 6—4 pe italianul Paolo 
Cane, iar americanul Brad 
Gilbert l-a întrecut cu 4—8,
7— 6, 6—2 pe francezul'Yannick 
Noah.

AMSTERDAM (Agerpres) 
In finala turneului desfășurat 
în localitatea olandeză Val- 
kenswaard. francezul Eric 
Winogradsky l-a in trecut cu 
3—6, 6—3, 6—4 pe vest-germa- 
nul Markus Zocke.

MUNCHEN 24 (Agerpres).

MECIUL DE TENIS DE MASA 

EUROPA-ASIA NU VA AVEA LOC
După cum se comunică de la 

secretariatul Federației Interna
ționale de Tenis de Masă (ITTF), 
cea de a patra ediție a meciului 
Europa — Asia, programat tn 
mal multe orașe europene, nu va 
mal avea loc, din cauza unor 
multiple dificultăți financiare. 
După cum se știe, pînă acum au 
avut loc trei runde (1986. 1987. 
1988), care s-au bucurat, totuși, 
de o largă audiență la public. 

în turneul feminin de la 
Essen (R. F. Germania), cam
pioana argentiniană Gabriela 
Sabatini a invins-o cu 1—6, 
6—3, 6—4 pe americanca Zina 
Garrison, iar sportiva vest- 
germană Steffi Graf a dispus 
cu 6—7, 6—1, 6—3 de jucâtoa- 
rea bulgară Manuela Maleeva.

RIO DE JANEIRO 24 (Ager
pres). In optimile de finală 
ale turneului de la Itaparica 
(Brazilia), argentinianul Mar
tin Jaite l-a eliminat cu 6—4,
6— 2 pe americanul Jeff Ta
rango, Marcelo Filippini (U- 
ruguay) a dispus cu 6—4. 1—6,
7— 6 de elvețianul Jakob Hla- 
sek. iar americanul Jay Ber
ger a cîștigat cu 6—4, 6—1 
partida cu compatriotul său 
Tod Witsken.

TURNEUL DE ȘAH 

DE LA BELGRAD
BELGRAD, 24 (Agerpres).

In runda a 7-a a campionatului 
internațional de șah de la 
Belgrad, Kasparov, juclnd 
cu piesele negre, l-a învins în 
21 de mutări pe iugoslavul 
Kozul. Alte rezultate: Lju- 
bojevici — Iusupov remiză ; 
Damianovici — Adgestein 
0—1 ; Timman — Popovici re
miză ; Elvest — Nikolici re
miză ; Hjartarsson — Short 
0—1. In clasament conduce 
campionul mondial Garri Kas
parov, cu 6 puncte, urmat de 
Timman (Olanda) — 4,5 puncte.

MOSCOVA (Agerpres). In 
campionatul unional feminin 
ce se desfășoară în orașul 
Voljski, după 6 runde, condu
ce Natalia Sitnikova — cu 
4,5 puncte, urmată de Lidia 
Semenova — 4 puncte, Ainur 
Sofieva și Irina Celiuskina — 
fiecare cu 3,5 puncte.

P£ SCURT • PE
BASCHET • Echipa masculini 

a U.R.S.S., aflată în turneu în 
S.U.A., a evoluat la East Lansing 
în compania selecționatei Univer
sității Michigan. Baschetbaliștil 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 82—79 (40—38).

BOX • Consiliul Mondial al 
Boxului (WBC) l-a desemnat pe 
ghanezul Nana Konadu drept 
cel mal bun pugilist al lunii no
iembrie. După cum se știe, în 
cursul acestei luni, Nana Konadu 
a cucerit titlul de campion mon
dial la categoria supermuscă • 
La Manila se desfășoară un 
turneu la care participă pugi- 
llștl din 12 țări. In limitele ca
tegoriei pană Privaznluk 
(U.R.S.S.) l-a întrecut la puncte 
pe Vakalev (Bulgaria), Iar fill- 
pinezul Balboa l-a învins tot la 
puncte pe Jenkins (S.U.A.). în 
cadrul categoriei muscă, Somsak 
(Thailanda) a cîștigat la puncte 
meciul cu Indonezianul Tahanl.

HANDBAL • Disputat în ora
șul cehoslovac Topolnlkl, me
dul amical dintre selecționatele

PREMIERĂ ----------------------------------------------------------------- -
Stadionul Montjulc din Barcelona, cel eare va găzdui întrecerile 

atletice (șl nu numai) din cadrul Jocurilor Olimpice din 1W2, a ofe
rit, încă din acest an. ocazia unor noi recorduri. Unul a fost al 
cubanezei silvia Costa, la săritura In înălțime, cu 2,04 metri, tn ca
drul „Cupei Mondiale*.  Ce-1 drept e drept, recordul e doar al ță
rii sale, dar comenatorii n-au scăpat prilejul de a remarca faptul 
că Silvia este o atletă de culoare, prima care intră In „clubul să
ritoarelor de peste 2 metri”, din care fac parte acum 22 de perfor
mere ale lumii. Intre ele șl românca Alina Astafel. Recordmanul 
mondial al băieților, Javier Sotomayor de asemenea cubanez, nu 
mal e singur in top, dar Silvia mal are pînă la recordul lumii fe
minin Încă 5 centimetri. Nimic nra este Insă exclus pentru că, da 
pildă, ea a sărit in 1987 — 1,98 m, tn 1988 — l.t2 metri, Iar tn 1989 — 
2.M metri. Dacă progresia continuă...

--------------------------------------------------------------- PSIHOLOGIE
Din ce tn ce mal mult tșl găsește loc tn echipa (deja numeroasă) 

de specialiști care concepe șl supraveghează pregătirea șl participa
rea marilor performeri la concursuri un personaj pe zl ce trece mal 
Important : psihologul. In tir un asemenea cunoscător de finețe al 
proceselor mentale șl de volnțâ e demult prezent. Marile „skl-po- 
ol*-uri  nu concep absența unul asemenea ajutor tn performanță, mal 
bun decit orice medicament, care șl-a făcut loc, lată șl, tn tenis, 
comentatorii tnclinînd să pună succesele extrem de rapide șl ful
minante ale unor Andre Agassi, Michael Chang ori ale Monlcăi Seles 
(șl) pe seama acestuia.

INVINCIBILITATE--------------------------------------------------------- •
Dintre atltea recorduri pe care Carl Lewis le deține, unul ars 

darul de a fi cu adevărat ieșit din comun. In februarie 1990 se vor 
Împlini 9 ani de cind a suferit ultima tnfringere tn proba de sări
tură In lungime I Pentru această Ispravă, Învingătorul de atunci va 
rămîne — desigur șl el — tn Istoria probei : Larry Myrrlks, multi
plu medaliat la diferite campionate mondiale șl la J.O. De atunci 
șl pînă astăzi l-a mal întîlnit pe Lewis de 70 de ori șl tot de atîtea 
dățl a fost înfrînt de eternul său rival. Larry Myrrlks nu scapă 
nici un prilej să afirme că tn eventualitatea unei noi victorii, abia 
atunci va fi obținut succesul cu adevărat cel mai valoros. Are drep
tate. Pentru că ar fl unul al perseverenței. Sau, dacă vreți, ar fi 
simbolul cel mai elocvent al performanței sportive, ceea ce Înseam
nă a nu te recunoaște niciodată definitiv învins.

______________________ _ _______ ______ DROGURI
Numai In ultimele cîteva zile, agențiile de știri au transmis două 

știri asemănătoare privind boxul. Kennedy McKinney (S.U.A,), cam
pion olimpic la cat. pană In 1988, a intrat din nou, la cîteva luni 
după ce ieșise de acolo. Intr-o clinică de dezintoxicare de droguri. 
Vestea sosea din Las Vegas. După cîtva timp, poliția din Madrid po
menea, cam tn același context, despre un alt nume cunoscut In lu
mea „careului magic“, cel al lui Alfredo Evangelista, ex-asplrant la 
un titlu mondial profesionist : a fost găsit drogat, cu încă 9 grama 
de cocaină în buzunare. Șl reținut. In consecință.-

Rd. T.

SCURT • PE SCURT
feminine ale Cehoslovaciei șl un
gariei s-a Încheiat la egalitate : 
19—19 (10—12).

HOCHEI a Campionatul U- 
nlonal de hochei pe gheață a 
programat alte patru partide, În
cheiate cu următoarele rezultate : 
Ț.S.K.A. Moscova — Torpedo 
Kamenogorsk 7—1 (4—0, 1—1,
2—0); Dinamo Minsk — Aripile 
Sovietelor Moscova 6—2 (2—1,
2— 1, 2—0) ; Torpedo Gorki —
Traktor Celiablnsk 4—1 (2—1,
1—0, 1—0) ; SK Urltkogo Kazan 
— Avtomobilist Sverdlovsk J—0 
(0—0, 1—0, 2—0).

VOLEI at tn ziua a patra a 
„Cupei Mondiale” la masculin, 
ce se desfășoară tn Japonia, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Brazilia — Camerun 3—0 (15—8, 
15—8, 15—7) : Cuba — U.R.S.S.
3— 1 (15—12, 15—8, 10—15, 15—4) ;
S.U.A. — Japonia 3—1 (9—15,
15—13, 15—7. 15—11) ; Italia — Co
reea de Sud 3—0 (15—11, 15—5 
15—7). In clasament conduce ne
învinsă, echipa Cubei — 8 puncte, 
urmată de formația Italiei — 7 p.

PE PISTELE DE GHEAȚA
BOB • Concursul d« 2 pen. 

soane desfășurat pe ptrtla de 
la winterberg (R.D. Germană) a 
fost cîștigat de primul echipaj 
al R.D. Germane (Hoppe — Mu- 
siol), cronometrat In patru man
șe cu timpul de 3.45.63. Pe locul 
secund s-a situat echipajul Elve
ției (Werder, Gerber) 3.45:67.

HOCHEI • La Berna s-au 
Încheiat Întrecerile uneia dla 
grupele semifinale ale „Cupei 
Campionilor Europeni”. Clasate 
pe primele două locuri, echipele 
Ț.S.K.A. Moscova șl T.P.S. Turku 
(Finlanda) s-au calificat pentru 
turneul final al competiției. Re
zultate înregistrate tn ultima zi 
a competiției : TPS Turku — 
Pandas Rotterdam 7—3 (2—0, 3—2, 
2—1) ; Ț.S.K.A. Moscova — 
SC Berna 13—5 (2—1, 5—2, 8—2).
• Echipa Norvegiei șl-a Încheiat 
turneul In U.R.S.S. evolutnd In 
orașul Elektrostal In compania 
formației locale. Partida s-a În
cheiat cu 5-4 In favoarea juc> 
torhar norvegieni.

Fotbal me In Supercupa Europei [manșa I)

• Schimbare de antrenor la Panathlnaikoa Atena. • Un nou ju
cător la Atletico Madrid • A.EJE. Atena suspendată din capele eu
ropene • Rezultate din campionatele naționale • C. E. de Juniori
• DUPĂ ustură- 

toarea tnfringere 
(6—1) pe care Dina
mo București a ad- 
mlnlstrat-o echipe! 
Panathlnalkos Atena, 
tn Cupa Cupelor, 
med care « deschis 
bucureștenllor, încă 
o dată, părțile „pri
măverii europene în 
cupele continentale*,  
conducerea clubului 
grec a decis schim
barea antrenorului 
Gunther Bengtsson. 
Acum, destinele for
mației elene vor fl 
conduse de către an
trenorul bulgar Krls- 
to Bonev.
• TINAROL Brian 

Laudrup. cel care 
ne-a produs atlta a- 
mărăciune la Copen
haga dar care a fost 
aproape complet ani
hilat la București de 
către apărarea națio
nalei noastre In par
tida decisivă pentru 
Italia *90  nu are de- 
ett 20 de ani. dar 
faptul nu-1 Împiedică 
să concureze — cu 
mari șanse de elștlg. 
apreciază comentato
rii — ta titlul de cel 
Xal bun fotbalist da
nei al anului. „Fra
tele mal mic*  acti
vează In Bundesliga, 
la Bayer Uerdingen.
• ..CINE n-are ti

neri S legitimează pe 
ai altuia*  — pare a

fl ultima găselniță ■ 
lui Jesus JQ unul 
dintre cel mal Înflă
cărați președinți de 
cluburi dintre toți 
cîțl există Ia această 
oră ia lumea fotbalu
lui, După ( ore de 
tratative finale, noul 
jucător al Iul AUetl- 
co Madrid este Joao 
Pinto. Nu. nu-1 cău- 
tațl la cine știe ce 
mare echipă. K ade
vărat insă că are ta 
urma sa două reu
șite pe care foarte 
puțini tineri fotba
liști. de numai 19 ani 
le au 0 vlcecamplon 
european la juniori 
sub ÎS ani sl cam
pion mondial la ju
niori sub II ani, ul
tima performanță tn 
martie trecut, tn A- 
rabla Saudltă cu e- 
chlpele Portugaliei. 
Boavlsta l-a cedat 
madrilenilor, dar o 
dată cu acest uriaș 
talent, s-a mal spul
bera*  o șansă a fot
balului lusitan să 
redevină ce a fost cu 
ani tn urmă, atlt Ia 
nivel de campionat 
cit sl Implicit la ni
vel de națională.
• A.EJC. ATENA 

na va mai avea 
dreptul să se alinie
ze 1a startul vreunei 
competiții lnterclu- 
buri europene Ump 
de ua aa — a fost

decizia recentă a Co
misiei de disciplină 
a U.E.F.A. Motivele 
au fost mal mult de
ctt clare : comporta
ment huliganic al su
porterilor săi tn tim
pul medului retur 
din- C.C.E., jucat a- 
casă, contra Iul O- 
lymplque M- 
motlv pentru care 
arbitru’ tnttlnlrll a 
fost obligat să flu
iere cu tntlrzlere În
ceputul tnttlnlrll. s-o 
tntreruptă de trei 
ori șl... să se ascun
dă pentru mal mult 
de o oră Împreună 
cu ajutoarele sale de 
la tușă. In vestiar. 
Ia sflrșltul ..eveni
mentelor”. Șl jucăto
rii oaspeți au fost 
„sechestrați” In au
tobuzul lor timp de 
o Jumătate de oră, 
adică ptnă cind for
țele de ordine au pu
tut Interveni eficient. 
Șl Partizan Belgrad 
a avut de suferit 
după partida cu GrO- 
nlngen, de acasă : 
va juca următorul 
med din cupe la o 
distantă de peste 300 
kilometri de stadio
nul propriu. Iar ju
cătorul său Goran 
Mllojevld a fost sus
pendat pe trei etape 
„pentru atitudine 
nesportivă*.

F.C. BARCELONA
La Barcelona, ta fața a MM 

da spectatori, s-a disputat pri
ma manșă a finalei Supercupei 
Europei la fotbal. Intre F.C. Bar
celona tfștlgătoarea Cupei Cu
pelor, șl A.C. Milan, deținătoa
rea Cupei Campionilor Europeni. 
Partida s-a Încheia*  la egab-

INCA 0 INVITAȚIE LA SPORTIVITATE
Xlmie din ceea ce 

ar putea contribui 
ett da cit la limita
rea violenței de pa 
stadioanele de fotbal 
n« trebuie lăsat la 
o parte. Aceasta e ți 
ideea pe care o lan
sează — intr-o fru
moasă premieră a 
luptei împotriva hu
liganismului 1 —
„Pandone" l dna 
este Pandone 2 Un 
urs Panda care, tn 
realitate, este o făp
tură extrem de sim
patică prin mișcările 
sala ușor caraghioa
se ți chiar pline de 
umor, stirnlnd rt- 
sul st buna dispozi
ție. Paul Trevillion, 
un comic englea de 
4t de ani a confec
ționat un costum de 
urs Panda, pe eare 
l-a Imbricat șt, ast
fel travestit, a în
ceput a< cutreiere 
bici de anat trecut 
tribunele unora din

tre stadioanele pto- 
dulnd partide dtw 
prima ligă engleză. 
Ei bine, acolo unde 
Pandone ți-a făcut 
apariția, nu s-au mai 
înregistrat acele teri
bile tncleștări intre 
suporteri, simpla aa 
prezență stimind o 
bună dispoziție eon- 
tamlntnd st descre- 

. țind frunțile acelor 
• suporteri infierbtn- 

tațt, cărora „D. J. 
Bear" (Ursul disc- 
jockey) le-a reamin
tit cd o tnttlnlre 
sportivi trebuie td 
fie, tn primul rtnd, 
un prilej de bucurie, 
de destindere, un a- 
devărat spectacol 
menit sd înfrumuse
țeze viața ți na a-o 
tulbure I Sigur eă 
nimeni na t-a mirul 
apoi cd Ltpa clubu
rilor profesioniste 
dtn Anglia l-a adop
tat pe notă urs Pan

-A.C. MILAN 1-1
tata : 1—1 O—t). Itallonh aa 
deschis scorul prta Vaa Bastes 
(mis. M — din 11 m). golul »■ 
gallzator fiind Înscria da Amor 
(mln. 17).

Partida retur se va disputa la 
T decembrie. Ia Milano. >

da, traruformindu-t 
tntr-a adevărata
mascotă a campio
natului englez. Mier
curea trecută, nord 
luptător pentru mo
rala stadioanelor 
și-a făcut chiar de
butul internațional, 
el apărlnd — și 
crelnd attt de dori
ta bună dispoziție 
— tn tribunele sta
dionului Wembley, la 
partida amicali dintre 
Anglia și Italia, tr>- 
cheiată cu un scor 
alb, t—t. Nici nu se 
putea un prilej mat 
nimerit. Panda deve
nind ea acest prilej 
tncd o punte de ami
ciție intre suporterii 
englezi și cei italieni, 
tndepăriati — se pă
rea definitiv unfi 
de alții - după acea 
trepied seară de pa 
stadionul Hepsei.

Radu TIMOFTE 1


