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La Academia „Ștefan Gheorghiu", intr-un cadru solemn

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
J 7

l-AU FOST CONFERITE TITLURILE DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE 
POLITICE SI DE DOCTOR IN ECONOMIE

Secretarul generai al partidului a rostit
de o impresionantă 

' Marți dimineața, într-un ca
dru solemn, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

România, i-au fost conferite 
titlurile de doctor în științe po
litice și de doctor în economie, 
acordate de Academia „Ștefan 
Gheorghiu" și de Academia de 
Studii Economice, expresie a 
înaltei prețuiri pe care oamenii 
de știință, alături de întregul 
nostru popor, o dau activității 
sale neobosite în fruntea parti
dului și statului, contribuției sale 
de excepțională însemnătate la 
progresul neîntrerupt al științei 
românești contemporane, la așe
zarea pe baze științifice a înseși 
operei de construcție socialistă 
și de conducere democratică a 
societății.

Acest memorabil eveniment se 
înscrie în șirul de manifestări 
prin care întregul nostru popor 
cinstește, cu aleasă stimă și a- 
dincă dragoste, pe cel mai iubit 
fiu al său la împlinirea vîrstei 
de 60 de ani, din care 45 i a

ținută teoretică și 
consacrat activității revoluțio
nare.

Ora 10. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, sosește la se

diul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu*, unde are loc festivitatea. 
Studenți și cadre didactice în- 
tîmpină pe secretarul general al 
partidului cu vii și puternice 
aplauze, exprimînd sentimente
le de profund atașament și 
afectuoasă prețuire pe care în
tregul nostru popor le nutrește 
față de primul bărbat al țării, 
sub conducerea căruia România 
a străbătut cea mai fertilă pe
rioadă din istoria sa.

Sînt prezenți, pentru a par
ticipa la manifestare, tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanii, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazckas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosit Uglar, Ilie Verdcț, Ștefan

Miercuri 25 ianuarie 1978

o amplă cuvîntare, 
vibrație patriotică

Voitec, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor Co- 
man, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Con
stantin Dăscălescu, Aurel Duma, 
Ion Stănescu, Mihai Marinescu 
și Angelo Miculescu, viceprim- 
miniștri ai guvernului, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, .re
prezentanți ai conducerii insti
tuțiilor de învățămînt superior 
și institutelor centrale de cerce
tare.

La intrare, in fața corpului 
central al Academiei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt întîmpi- 
nați cu deosebită căldură de 
rectorii celor două academii, de 
ministrul educației și învăță- 
mintulul, de alți membri ai 
conducerii acestor instituții.

De la intrare pînă la aula 
principală a Academiei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
membri ai conducerii de partid 
și de stat străbat un adevărat 
culoar viu format din studenți 
și cadre didactice care salută cu 
entuziasm pe conducătorul parti
dului și statului nostru.

Deschizînd festivitatea, mi
nistrul educației și învățămin- 
tului, Suzana Gădea, a spus : 
Am deosebita onoare de a des
chide festivitatea de decernare 
a titlului de „Doctor în științe 
politice* de către Academia

(Continuare in pag. a 3-a)(Continuare in pag. a 8-a)

la Jocurile Olimpice de la Montreal (pagi
nile 4—5).

In fotografii, momentul decorării gimnastei 
Nadia Comăneci și a caiacistului Vasile Dîba.

ACEA NEUITATA SEARĂ DE AUGUST 1976

EMINENT REVOLUȚIONAR,
CONDUCĂTOR STRĂLUCIT,

PROFUND DEVOTAT
PARTIDULUI Șl PATRIEI

Cu entuziasm ți emoție, cu 
inima încărcată de bucu
rie, poporul întreg sărbă

torește un eveniment incrustat 
adine în conștiința sa : to
varășul Nicolae Ceaușescu ani
versează mîine 60 de ani de 
viață ți 45 de ani de neîn
treruptă activitate revoluționară.

Cu prilejul acestei duble 
sărbătoriri, comuniștii, oamenii 
muncii de la orașe și sate, fără 
deosebire de naționalitate, toți 
cetățenii patriei noastre socia
liste aduc un vibrant omagiu 
celui mai bun și mai iubit fiu 
al poporului, pentru îndelungata 
sa activitate de eminent mili
tant revoluționar, pentru uriașa 
sa contribuție la lupta de eli
berare națională și socială a 
poporului român, pentru promo
varea intereselor fundamentale, 
de independență, progres ți 
prosperitate ale națiunii noastre, 
la triumful măreței cauze a 
socialismului și comunismului pe 
pămîntuî României.

Generația noastră are ma
rele privilegiu de a fi contem
porană cu strălucitul conducă
tor a cărui uriașă personalitate 
a dat un curs nou istoriei multi
seculare, eroice și zbuciumate a 
unui popor înzestrat cu înalte 
virtuți morale, viteaz și drept, 
receptiv la marile valori ale 
omenirii, deschis colaborării și 
prieteniei. In galeria marilor 
bărbați pe care i-a dat această 
națiune, descălecători, ctitori de 
țară ți făuritori de istorie, de la 
Burebista ți Decebal, Ștefan cel 
Mare ți Mihoi Viteazul, Dimitrie 
Contemir și Tudor Vladimirescu, 
Nicolae Baleescu și Alexandru 
loan Cuza, numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se află la 
loc de mare cinste, întreaga sa 
viață evocind și simbolizind în
suți drumul de luptă ți de vic
torii pe care l-a străbătut po
porul nostru, sub conducerea 
oamenilor de seamă pe care i-a 
născut

Patriot revoluționar înflăcărat, 
profund devotat clasei muncitoa
re, poporului din rindurile că
ruia s-a ridicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a luat parte din fra
gedă tinerețe la lupta comu
niștilor. a forțelor celor mai 

înaintate ale națiunii care aspi
rau la progres și libertate na
țională.

Infruntînd cu neînfricare re
presiunile polițienești și teroa
rea burghezo-moșierească, parti- 
cipînd activ la luptele duse de 
partid pentru răsturnarea regi
mului de exploatare și asuprire, 
pentru eliberarea țării de sub 
dominația fascistă și instaurarea 
puterii populare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat in fie
care împrejurare un minunat 
exemplu de curaj revoluționar 
ți fermitate in aplicarea liniei 
politice a partidului, de dăruire 
totală pentru cauza libertății ți 
fericirii poporului.

In perioada care a urmat in
surecției naționale armate anti
fasciste, împreună cu ceilalți con
ducători ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a desfășurat 
cu energie șl elan revoluționar 
o activitate intensă pentru or
ganizarea și mobilizarea maselor 
populare în marile bătălii pen
tru cucerirea ți consolidarea 
puterii politice, pentru recon
strucția țării și dezvoltarea ei pe 
calea socialistă.

Anul 1965, de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află in 
fruntea partidului, a marcat în
ceputul unei etape noi, cea mai 
fertilă din întreaga epocă a con
strucției socialiste. Este epoca în 
care s-au desfășurat Congresele 
al IX-lea, al X-lea și al Xl-lea ale 
partidului, Conferințele Naționa
le ale partidului din anii 1967, 
1972 și 1977, la care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut un 
rol esențial in elaborarea im
portantelor documente și hotă- 
riri ce au fost adoptate, a mă
rețului Program de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

întreaga activitate teoretică ți 
practică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reflectă o gindire ori
ginală, cutezătoare, de o vie 
mobilitate dialectică, opusă ori
cărei închistări, intransigentă 
față de ideologia retrogradă, 
aplicînd creator principiile so-



; Răspunzind îndemnurilor ce i-au fost adresate 

de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
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SPORTUL, FENOMEN 
SOCIAL DE PRIM ORDIN, 
ESTE PROFUND ANGAJAT 

| ÎN OPERA DE FORMARE 

A OMULUI NOU

PERFORMANȚĂ DE PRESTIGIU A INDUSTRIEI NOASTRE, 
AUTOTURISMUL ROMÂNESC CU NUME DE SIMBOL 

PE DRUMURILE ȚĂRII Șl ALE LUMII
- Reportaj la întreprinderea „Dacia" Pitești —

Documentele programatice ale 
Partidului Comunist Român 
constituie — prin prețioasele 
idei exprimate cu deosebită 
claritate și în spirit revoluțio
nar — o strălucită dovadă a 
grijii permanente pe care par
tidul nostru o manifestă față 
de făurirea omului nou, con
structor activ al socialismului 
și comunismului. Strălucita Ex
punere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 
„Cu privire la Programul 
P.C.R. pentru îmbunătățirea ac
tivității ideologice, ridicarea 
nivelului general al cunoașterii 
și educația socialistă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității socia
liste și comuniste", ca și Ex
punerea magistrală a secreta
rului general al partidului la 
Congresul educației politice și 
al culturii socialiste din iunie 
1976 „Cu privire la activitatea 
politico-ideologică și cultural- 
educativă de formare a omu
lui nou, constructor conștient și 
devotai al societății socialiste 
multilateral dezvoltate și al co
munismului în România" repre
zintă contribuții de o uriașă în
semnătate teoretică și practică 
în opera de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, o 
sinteză de înaltă principialitate 
politică, marxist-leninistă, a e- 
forturilor depuse de partidul 
nostru, de secretarul său gene
ral, pentru ridicarea la cote 
noi, de calitate și exigență, a 
muncii politico-ideoiogice și 
cultural educative în rîndurile 
membrilor de partid, ale tutu
ror oamenilor muncii. Aceste 
documente subliniază cu preg
nanță necesitatea intensificării 
activității politico-educative me
nite să ducă la ridicarea con
științei socialiste a maselor, la 
înțelegerea de către toți oame
nii muncii a imperativelor eta
pei actuale în țara noastră. 
Sînt evidențiate importanța ac
tivității politice, ideologice și 
educative în realizarea cu suc
ces a cutezătoarelor obiective 
care stau în fața întregii noas
tre națiuni, precum și sarcinile 
de mare răspundere care revin 
în această direcție organizați
ilor de partid și de tineret, ce
lorlalte organizații de masă și 
obștești, instituțiilor cultural- 
educative.

In angrenajul vast, cu atribu
ții majore, chemat să-și aducă 
aportul la înfăptuirea acestei 
acțiuni de anvergură națională, 
mișcarea de educație fizică și 
sport din țara noastră se sim
te organic integrată și profund 
angajată, deoarece sportul, e- 
xercițiul fizic, după cum bine 
se știe, au o însemnătate deo
sebită în procesul educațional 
al maselor, mai cu seamă al 
tinerei generații. Alături de 
factori ca familia, școala, orga
nizația de tineret sau locul de 
muncă, sportul ocupă un loc 
important in formarea cetățe
nilor destoinici ăi societății 
noastre, cetățeni nu numai cu 
trupuri robuste, ci și cu con- 
itiințe sănătoase, neîntinate.

Bogăția de idei, fundamenta
te științific și argumentate în- 
suflețitor, a celor două impor
tante documente, care ilustrea
ză cu profundă clarviziune con
tribuțiile originale ale to
varășului Nicolae Ceaușescu Ia 
tezaurul gindirii și acțiunii re

voluționare, constituie o expre- i; 
sie vie, elocventă, edificatoare ]■ 
a importanței primordiale care |, 
se acordă in societatea noastră i, 
factorului uman, secretarul ge- ; i 
neral al partidului subliniind <' 
de fiecare dată că elementul , [ 
determinant in construirea noii J i 
societăți este omul, gradul său | 
de pregătire și de conștiință, i [ 
profilul său politic și etic. ]1

Sportul, ca fenomen social de ji 
prim ordin, prin răspunderile i j 
sale formative și educaționale, 
se simte profund angajat atunci ! 
cind Documentele de partid cer ' j 
forurilor de resort să cuprin- 
dă masele largi de oameni ai ' i 
muncii, cu deosebire tineretul, 
in activități vii, atractive, ast- [ 
fel incit să se creeze condiții , 
pentru petrecerea cit mai plă- i[ 
cută a timpului liber, prin ac- 
țiuni cu un profund caracter ]! 
educativ. Virtuțile educative i[ 
ale sportului au o profundă 1 
semnificație și prin faptul că ] I 
această activitate are marele ■ | 
avantaj de a fi destinată cu 1 
precădere unor caractere în for- ; i 
mare, care pot fi, deci, ușor , [ 
modelate în formele pe care ni 
le propunem, cit mai aproape [ | 
de perfecțiune. i,

în aceste condiții, rolul miș- 
cării noastre sportive în activi- 
tatea de formare a tineretului 1 
tării prin muncă, pentru mun- , i 
că, crește considerabil, sportul i 
avînd o contribuție majoră la | 
educarea tinerilor sportivi, a |1 
tuturor practicanților, a tehni- i 
cienilor și antrenorilor, a spec- 1 j 
tatorilor din tribune în spiritul I ] 
nobilelor principii ale eticii și ' i 
echității socialiste, la afirmarea i [ 
acelor însușiri care trebuie să |i 
caracterizeze generația construe- ]! 
torilor comunismului: conștiin- , 
ță înaintată, larg orizont poli- 1 
tic și cultural, angajare plenară ' 
in efortul de ridicare a patriei \ 
pe noi culmi de cultură și ci- 
vilizație, spirit cutezător, devo- '! 
tament nemărginit față de ța- 
ră și popor, patriotism fierbin- ■ 
te, aleasă atitudine morală și ! 
cetățenească, cinste, dreptate, ' | 
adevăr. , ■

Terenurile și sălile de sport ]' 
pot și trebuie să devină — in '! 
spiritul vibrantelor îndemnuri '[ 
ale secretarului general al par- 
tidului nostru — veritabile școli 
de educație, școli în care să se [ 
formeze oameni cu atitudine J 
înaintată față de muncă și \ 
viață, bine dezvoltați fizic, cu 1 
alese calități morale, animați 'I 
de idealurile Înălțătoare ale so- 1 [ 
cietății noastre, participant ac- '1 
tivi și destoinici la opera de ;' 
înaintare pe drumul socialis- ■, 
mului și de construire a comu- ,1 
nismului. Militind pentru cinste ’I 
și corectitudine, pentru drepta- [ 
te și adevăr, promovînd atașa- 1 
mentul față de colectivitate, ;! 
demnitatea și respectul față de [ 
partenerii de întrecere, sportul ]i 
este chemat să contribuie — 1 i 
azi și în viitor _  într-o măsu- !1
ră tot mai mare Ia opera de 
făurire a omului nou. El răs- I 
punde astfel marilor roman- 
damente ale societății noastre 
socialiste, de modelare și for- j! 
mare a conștiințelor, de înno- i' 
bilare a fizionomiei morale a J 
omului nou, constructor al so- ■ [ 
cialismului și comunismului, în ' [ 
deplină concordanță cu obiecti-i 
vele stabilite de Documentele 
de partid, de tovarășul Nicolae l[ 
Ceaușescu, secretarul general al |i 
partidului nostru. 1 j

Constantin MACOVE1 i

De pe dealul împădurit al 
Vieroșului, zid natural ce se 
întinde proteguitor pe latura 
nord-vestică a cetății auto
turismului românesc cu nume 
evocator de istorie și neam, 
privirea abia poate să cu
prindă tabloul impresionant 
al tinerei și uriașei imitați 
industriale. Un tablou în 
nuanțe odihnitoare de bleu
marin, căruia autorii — ur
mașii meșterului Manole — 
îi adaugă zi de zi noi deco
ruri la marginea bătrînei pă
duri de stejar...

Cu doisprezece ani în urmă, 
aici, în pîlnia tăiată de rîu- 
rile Tîrgului și Doamnei, 
unde cu secole în urmă dom
nitorul Radu Paisie căuta 
„loc de pomenire", nu exista 
decît o obișnuită fabrică de 
piese auto, aproape nedeslu
șită în densitatea pădurii din
tre Colibași și Mioveni... Dar, 
din primăvara lui 1966, cînd 
partidul nostru, avînd de 
curînd în frunte pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a luat 
hotărârea istorică de a pune 
temelie industriei automobi
listice românești, viața locui
torilor de pe... Argeș în sus 
a luat un nou curs. Un an 
mai tîrziu, după studii amă
nunțite, secretarul general al 
partidului se oprește la 
„Piese auto Colibași", punind 
trainică piatră de temelie 
primei întreprinderi de auto
turisme... Cu entuziasm de ne- 
descris, urmașii meșterului 
Manole au început „frumoasa 
zidire / pentru urmași pome
nire", cum spun noile legende 
care izvorăsc de pe aceste 
istorice meleaguri și trec în 
cronica faptelor și izbînzilor 
de azi. Mii de „meșteri mari" 
într-un elan impresionant au 
terminat „zidirea" cu un an 
mai devreme decât și-au pro
pus.

★

Străbatem la începutul 
acestei săptămini sărbătorești 
imensitatea cetății autoturis
mului „Dacia", în care lu
crează acum un număr de 
oameni cît... populația unui 
oraș. Pe chipurile făurarilor 
„Daciei" deslușim mândria 
pentru tot ce s-a făcut și se 
face aici, la poalele Vieroșu- 
lui. Și oamenii își amintesc 
fiecare mare pas pe drumul 
împlinirii unui „vis de aur 
al cîtorva generații". Cei mai 
mulți i-au trăit toate etapele. 
Secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii de 
autoturisme Pitești, Dumitru 
Ilie, ni le deapănă pe neră
suflate, retrăind parcă mo
mentele esențiale, de cînd s-a 
pus „piatra unghiulară", cum 
îi place să spună, pînă în 
prezent, cînd de pe benzile 
întreprinderii ies anual peste 
70 000 de autoturisme, iar in 
1980 vor ieși mai multe decît 
dublu. ,—.Un moment memo
rabil, emoționant pentru în
tregul colectiv al acestei 
platforme, l-a constituit ieși
rea de pe banda de montaj a 
celui dinții autoturism româ
nesc, in prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, mo
ment încărcat de semnificații 
pentru noi, mai ales prin 
aceea că la mitingul organi
zat cu acest prilej secretarul 
general al partidului nostru 
ne dădea indicații deosebit 
de prețioase, care ne-au 
călăuzit tot timpul și de care 

se leagă succesele ulterioare, 
îndemnurile sale mobiliza
toare referitoare la calitate, 
la onorarea numelui cu mare 
putere de simbol pe care-I 
primise cel dinții autoturism 
românesc ne-au pătruns în 
minte și în inimă... Au urmat 
noi vizite pe parcursul anilor 
și de fiecare dată am avut 
multe de învățat din cuvîntul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
căruia acum, la aniversarea 
vîrstei de 60 de ani, alătu- 
rîndu-mă întregului nostru 
popor, ii urez mulți ani feri
ciți și sănătate".

La rîndul • său, Nico
lae Țolescu, președintele Co
mitetului sindicatului, se o- 
prește îndeosebi la momen
tul pe care-1 socotește cel 
mai semnificativ în viața
I.A.P.,  moment trăit cu in
tensitate de întregul colectiv : 
„Era în ziua de 20 august 
■1968, cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aflat din nou în 
mijlocul nostru, s-a urcat la 
volanul „Daciei 1100“ cu nu
mărul de fabricație unu. Așa 
s-a produs demarajul primu
lui autoturism fabricat de 
mîinile noastre, demarajul de 
bun augur al industriei auto
mobilistice românești, care 
avea să schimbe radical viața 
locuitorilor argeșeni din îm
prejurimi, să-i aducă un grad 

in istoria
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IDată memorabilă
Pitești ; 20 august 1968, data la care de pe banda de mon
taj a ieșit „Dacia" cu numărul 1. Cu această ocazie, in 
cartea de onoare a întreprinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu scria următoarele :

„La inceput de drum urăm tânărului colectiv al Uzinei de 
autoturisme Pitești mari succese și multe satisfacții in acti
vitatea sa. Constructorilor și măritorilor le adresăm calde 
felicitări pentru modul exemplar și termenul scurt in care au 
realizat acest important obiectiv al planului cmcmal. Felici
tăm, de asemenea, cadrele de conducere ale uzinei ți con
ducerea Ministerului pentru felul in care au asigurat îndepli
nirea acestei importante sarcini stabilite de Congresul al 
IX-lea al Partidului*.

întreprinderii de autoturisme

5

sporit de bunăstare și civili
zație, să modifice mentalități 
și concepții, să creeze o pu
ternică tradiție muncito
rească".

La același eveniment istoric 
se oprește și Vasile Dragomir, 
din serviciul C.T.C., secreta
rul Comitetului de partid al 
secției motoare : „M-a im
presionat profund momentul 
cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a urcat, primul, 
Ia volanul primului autotu
rism produs de noi. îmi 
amintesc cu emoție încă vie 
cum a pornit de la „Monta
jul general" pînă Ia pista de 
încercare... M-a impresionat 
deopotrivă și vizita in hale, 
unde secretarul general al 
partidului a studiat cu aten
ție biele, chiulase... Și m-a 
bucurat faptul că i-a plăcut 
cum le facem"...

Urmărim cu interes legi
tim drumul parcurs de 
„Daciile 1300“ și variantele 
lor, create din inițiativa 
secretarului general al parti
dului, prin imensa hală de 
montaj care se întinde, numai 
ea, pe zece hectare și din 
care la fiecare șase minute 
iese cîte un elegant exemplar, 
gata să străbată drumurile 
țării, ori ale Europei, Ame
rică și Africii, unde este din 
ce în ce mai solicitat. Pe tot 
acest drum îți rețin atenția 
hărnicia constructorilor, pri
ceperea lor în aplicarea teh
nologiilor moderne, calitatea 
operațiilor.

Mai încolo, în secția scu- 
lăriel șeful de atelier Ion 
Răileănu, secretar al organi
zației de partid și cunoscut 
arbitru divizionar de fotbal, 

ne vorbește cu mîndrie des
pre constructorii de autotu
risme : „Au fost depășite toate 
previziunile privind asimila
rea produsului, un produs de 
finețe, de mare tehnicitate. 
Noile tipuri create sînt o do
vadă evidentă... Secția noas
tră, care nu prezintă ceva 
spectaculos pentru vizitator, 
se mîndrește cu faptul că a 
fost vizitată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cînd a ve
nit la noi în vizite de lucru. 
Prezența sa aici a determinat 
îmbunătățirea calitativă a 
muncii, a relevat necesitatea 
construirii unei sculării mai 
mari și mai bine utilate, care 
să facă față tuturor exigențe
lor". Firește, ca un iubitor al 
sportului — așa cum aveam 
să descoperim pe absolut toți 
interlocutorii noștri — nu 
uită să se refere și la amplele 
acțiuni de masă la care iau 
parte, în cadrul „Daciadei" — 
competiție inițiată de însuși 
secretarul general al partidu
lui — mii de lucrători de pe 
platformă, despre secțiile de 
performanță care s-au afir
mat, despre luptătorii „Da
ciei" care au răzbătut deja 
în rîndul elitei, despre boxeri, 
despre voleibaliste, despre 
fotbaliști etc. „Așteptăm, a 
încheiat interlocutorul, ca 
performanțele sportive să se 

ridice cît mai curînd la ni
velul performanțelor auto
turismelor noastre". La per
formanțele de care ne vorbise 
cu atîta căldură inginerul 
Dumitru Mânu, șeful serviciu
lui C.T.C., referindu-se ia 
succesele repurtate de „Dacia" 
în raliuri internaționale, la 
prestigiul cîștlgat de autotu
risme în rîndul beneficiarilor 
externi, la bătălia pentru 
asimilarea produsului în con
diții optime, pentru continua 
ridicare a ștachetei calității 
într-un domeniu atît de deli
cat și în care opinia de masă 
a beneficiarilor se formează 
atît de repede...

Cînd am părăsit platforma 
celei dinții cetăți a autotu
rismului românesc, am 
parcurs cu interes monografia 
de curînd realizată de ur
mașii meșterului Manole șl 
care se încheie cu o nouă le
gendă argeșană : „într-o zi, 
de-aici din Argeș / Au por
nit în zbor / Rîndunele colo
rate / Cu inimi și motor"... 
Legendă izvorîtă dintr-o idee, 
dintr-o aspirație, dintr-o 
voință de afirmare a unui 
popor harnic, cutezător, cu 
înalte virtuți creatoare. Și 
am mai notat angajamentul 
cel mai recent al constructo
rilor de autoturisme, de a 
realiza în acest an 1 000 de 
mașini „Dacia 1300“ peste 
plan, ca un omagiu adus ani
versării a 60 de ani de viață 
și 45 de ani de neîntreruptă 
activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
inițiatorul industriei automo
bilistice române-"

Aurelian ERE3EANU



întregul nostru popor intimpina, cu dragoste nețărmurită
Șl VII RECUNOȘTINȚA, ANIVERSAREA TOVARĂȘULUI NICOLAf CEAIIȘESCII
EMINENT REVOLUȚIONAR, CONDUCĂTOR STRĂLUCIT, 

PROFUND DEVOTAT PARTIDULUI Șl PATRIEI
(Urmare din pag. 1)

cialismului științific la condițiile 
concrete ale României și ale 
etapei istorice pe care o străba
tem.

Cu pasiune și consecvență revo
luționară, dind personal un strălu
cit exemplu de patriotism și dă
ruire, de muncă și devotament, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acționat și acționează consec
vent pentru întărirea continuă a 
forței organizatorice a partidu
lui, pentru creșterea rolului său 
conducător în viață și societate.

Partizan convins al muncii co
lective, al consultării sistema
tice, al schimbului de experien
ță și al promovării noului, 
secretarul general al partidului 
poartă permanent un dialog fer
til cu creatorii de bunuri ma
teriale și spirituale, cu poporul, 
în mijlocul căruia se află per
manent. Se spune, pe bună 
dreptate, că țara reprezintă ca
binetul de lucru al președintelui 
României.

Prin multitudinea și diversi
tatea problemelor abordate, prin 
rigoarea științifică șl principială 
a soluțiilor pe care le preconi
zează și le pune în practică, 
activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidului 
și statului nostru reprezintă o 
contribuție de cea mai înaltă 
valoare la sintetizarea experien
ței construcției socialiste in 
România, la dezvoltarea teoriei 
și practicii revoluționare, Ta îm
bogățirea tezaurului de idei ale 
socialismului și comunismului, al 
gindirii marxist-leniniste.

Cu îndreptățită mindrie pa
triotică putem spune că nu exis
tă domeniu sau problemă ma
joră a construcției socialiste în 
România sau a lumii contem
porane în care să nu fie pre
zentă contribuția de excepțio
nală valoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Strategia dezvoltării imediate 
și de perspectivă a economiei și 

societății românești, analiza ten
dințelor și legităților care gu
vernează evoluția social-politică 
în societatea contemporană, 
construcția de partid, adîncirea 
permanentă a democrației so
cialiste, prin atragerea maselor 
largi la conducerea treburilor 
statului, perfecționarea continuă 
și înflorirea personalității uma
ne, dezvoltarea științei și teh
nicii, a culturii și artei, elabora
rea unei etici social-politice su
perioare, lupta pentru adevăr, 
echitate și omenie, asigurarea 
păcii și securității internaționale, 
edificarea unei noi ordini po
litice și economice internațio
nale, într-o lume mai bună și 
mai dreaptă, sint tot atitea do
menii in care președintele Româ
niei a adus contribuții de mare 
valoare care se bucură de re- 
cunoștința întregului popor, de 
audiență și înaltă prețuire a 
comunității internaționale.

Aprecierea bogatei și neobo
sitei activități a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe plan in
ternațional și-a găsit, recent, o 
nouă și strălucită expresie prin 
conferirea MedoTiei de aur a 
păcii, distincție care onorează 
întregul nostru popor, animat 
dintotdeauna de idealurile 
nobile ale prieteniei și colabo
rării cu toate popoarele lumii.

In această activitate dinamică, 
permanentă, desfășurată în 
fruntea partidului și statului, 
in multitudinea problemelor pe 
care le are de rezolvat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a găsii 
timpul necesar pentru a îndru
ma și mișcarea noastră sportivă.

Adine cunoscător al fenome
nului sportiv, el însuși un prac
ticant al exercițiilor fizice șl 
sporturilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat și dă perma
nent prețioase indicații și îndru
mări pentru continua îmbună
tățire a muncii în acest impor
tant domeniu, pentru ridicarea 
lui Ia cote superioare de calitate 
și eficiență.

Ne amintim cu adîncă emoție 

și mindrie că primul număr al 
ziarului „Sportul*, apărut la 
20 martie 1945, publica pe pagi
na intii un interviu al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o caldă și 
vibrontâ pledoarie pentru ca 
sportul să devină un bun al ma
selor, îndeosebi al tuturor ti
nerilor.

Ințelegînd în profunzime rolul 
important pe care educația fi
zică și sportul il joacă în dez
voltarea multilaterală a tinerei 
generații, în menținerea și în
tărirea sănătății, în ridicarea ca
pacității de muncă. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a investit 
cu atributul unor activități de 
interes național.

In toamna anului 1977, la 
marea adunare populară de la 
Hunedoara, secretarul general al 
partidului arăta : „Este necesar 
să acordăm o atenție corespun
zătoare și activității sportive — 
am in vedere activitatea spor
tivă de masă, nu numai aceea 
de club — participării active a 
tineretului, a tuturor oamenilor 
muncii la această activitate, care 
constituie o parte inseparabilă 
a muncii de formare a omului 
nou, sănătos, cu o concepție 
înaintată, care să se bucure din 
plin de toate cuceririle civili
zației socialiste și comuniste*.

lată, așadar, că în concepția 
'tovarășului Nicolae Ceaușescu 
educația fizică reprezintă o 
parte inseparabilă in munca de 
făurire a unui om puternic și 
sănătos, înaintat, constructor ai 
noii societăți. Această idee no
vatoare, de mare generozitate 
și înaltă valoare umană, a fost 
subliniată în repetate rinduri de 
secretarul genera! al partidului. 
Urmărirea unui asemenea înalt 
scop a determinat dezvoltarea 
armonioasă a sportului pe în
treg teritoriul țării, dotarea lui 
cu o bază materială corespun
zătoare, aflată in continuă creș
tere, răspândirea lui tn între
prinderi și instituții, in școli și 
universități, în rindurile femei

lor, la sate. Efectele acestor 
eforturi concentrice se văd din 
statistici elocvente, iar îmbună
tățirea radicală a stării de să
nătate a populației se reflectă 
în creșterea longevității in țara 
noastră - 70 de ani - una 
dintre cele mai ridicate din 
lume !

In tot acest context se în
scrie prețuirea fără precedent 
acordată de partid, de către 
secretarul său general, factorului 
uman, fiind afirmată și adusă la 
o forță superioară ideea că 
elementul determinant in făuri
rea noii societăți este omul, 
gradul său de pregătire și de 
conștiință, profilul său moral și 
politic, puterea sa de muncă.

Parte integrantă a noii reali
tăți românești, mișcarea sportivă 
a fost permanent jalonată și 
orientată prin hotăriri și alte 
documente de partid. Unul din
tre cele mai importante de acest 
fel l-a constituit Mesajul adre
sat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Conferinței pe țarâ 
a mișcării sportive din anul 
1975, prin care educația fizică 
și sportul din țara noastră au 
primit un nou și puternic impuls.

In sprijinul evoluției ascen
dente a mișcării sportive au ve
nit intre timp alte analize de 
partid, efectuate sub conduce
rea și îndrumarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, noi orien
tări, sarcini și indicații date de 
secretarul general al partidului. 
Ele au stat la baza elaborării 
Programului de dezvoltare a ac
tivității de educație fizică și 
sport în perioada 1974—1980, 
adoptat de Comitetul Politic 
Executiv ai C.C. al P.C.R.

Sinteza unor asemenea viziuni 
și concepții și-a găsit exprima
rea practică în organizarea ma
rii competiții cu caracter na
țional, „Daciada*, creată din 
inițiativa personală a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, menită să 
valorifice și să ridice pe trepte 
superioare experiența acumula
tă. Entuziasmul cu care a fost 
primită „Daciada11 reiese eloc
vent din faptul că în anul 1977, 
la competițiile de masă orga
nizate sub genericul ei, au luat 
parte peste S 000 000 de tineri și 

tinere, de oameni ai muncii da 
la orașe și sate.

Pe tot acest fundament a 
putut fi ridicat un impunător 
edificiu al performanței, in ul
tim^ zece ani, supranumiți pe 
bună dreptate „Deceniul de aur" 
al sportului românesc, repre
zentanții noștri au repurtat stră
lucite succese în întreceri olim
pice, mondiale și europene. 
Pentru sportivii de frunte ai 
țării va rămine neuitată data de 
19 august 1974, cînd la Palatul 
sporturilor și culturii tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe 
membrii loturilor noastre olim
pice, adresat calde cuvinte 
și îndemnuri pentru o pregătire 
și mai susținută.

Și anul 1977 a fost rodnic 
pentru sportivii români. In bi
lanțul lor figurează 22 de me
dalii cucerite la campionatele 
mondiale, 50 la campionatele 
europene, 34 la campionatele 
mondiale universitare, numeroase 
victorii de prestigiu obținute in 
alte competiții. Dar, avind per
manent în față exemplul perso
nal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, spiritul său de exi
gență, îndemnul de a face 
astăzi mai mult și mai bine 
decit ieri, iar miine - mai mult 
și mai bine decit astăzi, sporti
vii patriei sint hotăriți să nu 
precupețească nici un efort, sâ 
muncească cu toată dăruirea șl 
abnegația, pentru a se auto- 
depăși mereu, pentru a aduce 
României socialiste noi și stră
lucitoare victorii, pentru a-i mări 
prestigiul cucerit în lume, pentru 
a-și cinsti poporul șl pe marele 
Om de Stat care îi conduce 
destinele.

Cu asemenea gînduri, sporti
vii țârii, întregul activ al mișcă
rii de educație fizicâ și sport 
au fericirea de a exprima încă 
o dată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele de alea
să stimă, mare dragoste șl 
profundă recunoștință, urindu-i 
din toată inima multă sănătate, 
putere de muncă, viață înde
lungată, pentru continua înflo
rire a scumpei noastre patrii 
pentru fericirea poporului, pen
tru victoria socialismului și co
munismului pe pămintul Româ
niei I

intot

Exemplul unui bărbat pilduitor in toate

in fața ochilor noștri, a între Nicolae 
deaunala vî- 

schiind. 
a tova- 
dar și 
recuno-

nent
gului popor. Știm, am văzut, am 
aflat ci președintele României a 
avut în perioada 1965—1977 întîlniri 
și contacte directe cu 99 șefi de 
state și guverne și convorbiri cu 
peste 3 000 de conducători, delegații 
sau reprezentanți ai diferitelor par
tide și organizații politice, membri 
ai guvernelor, personalități ale vie
ții politice, economice, științifice și 
culturale. Vedem și trăim un con
tinuu eveniment politic creat de 
realitatea că biroul de lucru al 
președintelui nostru este patria, iar 
masa de lucru întreaga suprafață a 
țării. Un dinamism nemaivăzut și 
nemaiauzit. Vizitele tovarășului

nic de activitate dl președintelui 
României.

Ei bine, cel mai muncitor om din 
România, bărbatul pentru care fie
care ceas înseamnă activitate prodi
gioasă din care se nasc hotăriri de 
imensă răspundere, președintele 
Nicolae Ceaușescu găsește timp și 
pentru clipe de destindere, și pentru 
sport, sportul fiind, probabil, unul 
din secretele rezistenței sale cu to
tul neobișnuite, al vitalității și tine
reții sale pilduitoare pentru întregul 
nostru popor.

Ca și in toate celelalte domenii, țî 
tn sport tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este pilda noastră vie.

Marfus POPESCU

Ceaușescu înseamnă
și in primul rînd MUNCĂ. 

La lansarea primului mineralier 
românesc de 55 000 tone, un maistru 
navalist îmi spunea că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a venit pină 
atunci de cinci-șase ori la șantierul 
constănțean, fiind, de drept și de 
fapt, principal coautor la construi
rea navei. Și exemple cu un conți
nut asemănător sint sute, sînt mii. 
Muncă și iar muncă, muncă perma
nentă. „Este intr-adevăr uluitor să 
vezi cînd mai poate ajunge să mă- 
nînce și cînd să bea, cînd să se des
tindă și cînd să se odihnească" — 
scrie Menelaos Ludemis referiți- 
du-se la impresionantul jurnal zil-

y-rei fotografii-document. Pre- 
] ședințele României 

nătoare, jucînd șah, 
Imagini ale . odihnei active 
rășului Nicolae Ceaușescu, 
imagini ale unei vechi și 
scute pasiuni pentru sport. O pa
siune pentru care primul bărbat al 
României își mai găsește ore libere. 
Cînd 7 Cum ? Prin ce minune apar 
aceste „ferestre" într-o activitate 
extrem de bogată, cu o agendă zil
nică de lucru uimitoare prin densi
tatea ei, o agendă de lucru care 
începe în zori și se termină noap
tea 7

Fenomenul este cu atît mai im
presionant cu cit se produce perma-



Doresc să adresez cele mai calde 
felicitări tuturor sportivilor, antrenorilor 
și conducătorilor lotului olimpic care 
au reprezentat cu cinste România la 
Jocurile Olimpice de la Montreal.

Solemnitatea de astăzi este închinată 
acelora care, în întrecerile ce s-au 
desfășurat timp de două săptămîni în 
Canada, au dobindit victorii strălucite, 
succese importante, făcînd ca, la această 
ediție a Jocurilor Olimpice, țara noastră 
să obțină cele mai bune rezultate din 
toate participările de pînă acum.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la festivitatea de conferire 
a unor înalte distincții sportivilor care au repre
zentat cu cinste România la Jocurile Olimpice 

de la Montreal)

ACEA NEUITATA SEARA DE AUGUST 1976
„NICI UN TITLU DIN LUME NU VALOREAZA CIT DISTINCȚIA PE CARE
ȚI-O ACORDA ȚARA TA, DIN MINA CELUI MAI IUBIT FIU AL ROMÂNIEI,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU"
Neuitată va rămîne în a- 

mintirea tuturor celor care 
iubesc sportul, în amintirea 
întregii noastre țări, seara de 
19 august 1976, cînd tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
i-a îmbrățișat pe cei 
au reprezentat cu

care 
cinste

ducătorului iubit al patriei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sportul românesc, care fă
cea într-un fel și bilanțul 
străduințelor sale întru în- 
tîmpinarea îndemnurilor la 
muncă și devotament ale se
cretarului general al partidu-

pîrtia olimpi- 
sportive.
primilor ca- 
al trezirii la

LA MULTI
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pe 
o sărbătorește 

noastră 
mele 

cu 
recu- 

to-

Astăzi, cînd mai e 
atit de puțin pînă 
la aniversarea 
care
Întreaga 
țară, gîndurile 
se îndreaptă 
dragoste și 
noștință spre
varâșul Nicolae
Ceaușescu, părintele 
drag al tineretului.

Mă | 
emoție 
rea pe 
primit-o 
victoriei 
Montreal, 
tarea pe care 
primit-o toate 
legele mele, 
felicitare de 
zut. Să ai 
1$ ani și să 
mești totuși 
țări din partea con
ducătorului țării 
tale ! Am înțeles 
atunci că felicitările 
nu mi se 
doar mie, nu 
dresau doar 
gelor mele, d 
cii pe care 
depus-o, noi 
cu gindul la 
lorul nostru drag.

Astăzi, cînd trăim 
apropierea acestei 
minunate aniversări, 
noi, copiii de ieri.

gîndesc cu 
la felicita- 
care am 
în noaptea 
mele de la 
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in v 
tul ui 
aștei 
nice, 

în 
limp 
mai 
istor 
victo 
sînt 
de t 
care 
stric 
scriii 
al vi

Un 
ner 
neci, 
semi 
noas 
„Uie 
rește 
ani, 
două 
îndo 
de a 
trud

mâni. în anul 1969, fotbaliștii 
români, pînă atunci mereu 
outsideri, reușesc să se califi
ce pentru turneul final al 
Campionatului mondial din 
Mexic 1970 și să lupte de la 
egal — fapt fără precedent 
— cu campioana mondială a 
momentului (Anglia), cu cea 
care avea să devină peste cî- 
teva zile (Brazilia), și cu vi
itoarea campioană a Europei 
(Cehoslovacia).

Deceniul frumoaselor victo
rii ale sportului românesc, 
sărbătorit în acea seară de 
august 1976, oferă multe alte 
exemple 
că nimic

(1971) și București (1972), re
prezintă mai mult decît mo
mentul apariției fericite a 
două talente ieșite din comun
— Ion Țiriac și Uie Năstase
— în care s-au îmbinat rea
lismul primului și romantis
mul celui de-al doilea. In 
această triadă se află o bună 
parte din entuziasmul întregii 
noastre mișcări 
călzită de marile 
întregii țări.

Această din 
poate fi întărită 
exemplu care, deși nu oferă 
arenei internaționale o victo
rie românească, rămîne în 
palmaresul sportivilor ro-

care deschidea 
că a României

Era vremea 
noiști, simbol 
viață a unor energii latente.

Era vremea cîtorva trăgă
tori, confirmînd talentele 
multilaterale ale românilor.

Era vremea lolandei Balaș, 
apariție impresionantă, dar 
parcă deasupra unor posibili
tăți de ansamblu.

Acea seară de neuitat din 
Palatul sporturilor și cultu
rii oferă iubitorilor de sport 
din lumea întreagă tabloul 
abandonării rolului de outsi
der. România sportivă reali
zează performanțe care, prin 
rezonanța lor, îi invită pe co
mentatorii de sport din 
treaga lume să intuiască 
acest salt spectaculos 
mult decît succesul unei 
todiei deosebite. Ei iși 
seama că acest deceniu 
in primul rînd reflectarea a- 
firmării internaționale plena
re a țării noastre, afirmare 
care a decis și ascensiunea de 
atitea ori admirată 
vilor români.

Fără îndoială că 
mondiale obținute de hand- 
baliști în anii 1961 și 1964 re
prezintă succese deosebite, 
dar ele pot fi atribuite și 
elementului surpriză, care a 
făcut să răstoarne atuurile 
altor școli de handbal, mai 
puțin receptive la solicitările 
modernului. Dar ultimele 
două titluri mondiale, obținu
te de bandbaliștii noștri în- 
tr-o perioadă în care învinșii 
au ridicat ștacheta cu gindul 
Ia o așteptată revanșă, sint 
incomparabil mai prețioase, 
deoarece au fost obținute de 
pe poziția liderului, spre care 
se îndreaptă toate săgețile ce
lor invinși ieri.

Cine și-ar fi închipuit vre
odată că tenismanii români, 
care în anii 1960—65 se aflau 
într-un anonimat european, 
încercînd să găsească un tur
neu de iarnă la gurile Nilu
lui, vor înregistra, pe par
cursul a numai cîțiva ani, as
censiunea neverosimilă — 
pentru mulți — a trei finale 
mondiale, cu Salatiera pe 
masă, performanță considera
tă a fi doar apanajul cîtorva 
țări, între care Statele Unite 
și Australia?! Fără îndoială 
că această ascensiune, care 
începe Ia Cleveland (1969) și 
se confirmă la Charlotte

de către 
către to- 

Nicolae

sportului 
de toate

rămas neștir- 
in minte.

mulți ani, 
iubite tovarășe 

Ceaușescu!

în 
zi-

nu 
o 

cea

MULT IUBITE
NICOLAE CEAUSESCU!

5

tot 
ce

ne dăm seama 
mai bine că tot 
am reușit să facem 
se datorează pro
gresului. multilateral 
al țării noastre, pen
tru care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
muncit timp de 45 
de ani.

La Montreal, mulți 
ziariști străini ne 
întrebau unde se a- 
tlă localitatea de 
unde venim din 
România. Ei înțele
geau cu mare greu
tate că o echipă 
medaliată cu ar
gint și o campioană 
olimpică pot să a- 
pară dintr-un oraș 
care, în vremea O- 
limpiadiei, nu îm
plinise 25 de ani. 
Așa se face că au 
trecut multe zile 
pînă cînd ziariștii 
din multe țări 
Început să-și 
seama despre 
in care s-a 1 
plat „minunea* 
minune care 
putut in timp! a pen
tru că orașul în 
care m-am născut e 
la im pas de mare
le combinat chimic 
al Borzeștilor, pen
tru că in micul 
nostru Onești s-a

în- 
în 

mai 
me- 
dau 
este

Olimpi-România la Jocurile 
ce de la Montreal.

Acea seară de august 1976 
sintetiza, de fapt, deceniul 
marilor afirmări ale sportului 
românesc, care a obținut suc
cese greu previzibile cu ani 
în urmă. Ele se datorează, în 
primul rînd, dinamismului 
extraordinar al vieții țării 
noastre, un dinamism impri
mat de gîndirea mereu tine
rească, mereu originală a con-

sportive, în- 
prefaceri ale

urmă idee 
și printr-un

strălucite, dar par- 
nu este mai convin-

de c 
deru

Cel mai onorant titlu din presa

au 
dea 

felul 
intim- 

l*. O 
s-a

ridicat o sală neo
bișnuit de frumoa
să, pentru că Ungă 
această sală se află 
o școală nouă, cu 
profesori inimoși, 
care au înțeles ro
lul 
viața
lele. In sflrșit, pen
tru că toate acestea 
ji multe altele au 
fost gindite și dă
ruite țării 
partid, de 
varâșul
Ceaușescu.

Acum, cînd 
mai e decît 
noapte pînă la 
de-a W-a aniversare 
a conducătorului 
nostru iubit, să-mi 
fie Îngăduit să-l 
îmbrățișez, așa cum 
am vrut s-o fac și 
atunci, in Sala Po
livalentă, dar n-am 
mai putut, pentru 
că m-a îmbrățișat 
dinsul, cu o părin
tească dragoste care 
mi-a 
bită

La 
mult 
Nicolae

NADIA COMANECI
Erou al Muncii

Socialiste

cinstirea — și pelui, pentru
acest plan — a eforturilor ge
nerale ale poporului nostru, 
a avut în acea seară revelația 
propriului său salt calitativ, 
rezultat din adunarea atîtor 
și atîtor eforturi, spre gloria 
sportivă a României.

Cu ani în urmă, sportul 
nostru, în ciuda progresului, 
era, totuși, doar un outsider 
al arenei internaționale.

Era vremea lui Iosif Sîrbu,

//BĂIEȚII LUI CEAUȘESCU, CAMPIONI
a sporti-

titl urile

Acesta a fost intr-adevăr cel mai frumos ti
tlu de ziar din perioada carierii mele de spor
tiv internațional. Titlul a apărut într-un co
tidian francez, după memorabila finală de la 
Paris, cu echipa R. D. Germane, în campio
natul mondial de handbal din anul 1970 pe care —a. . - (JOUă

în marea 
de pri- 

prin in- 
uită și 

îi place 
cîștigăm. 

iar a

1-am ciștigat atit de spectaculos, după 
prelungiri. In acele ultime minute, 1 
încleștare nervoasă, știam că milioane 
viri românești sînt ațintite spre noi, 
termediul televiziunii. Simțeam că se 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, știam că 
handbalul, că ne iubește și dorește să 
Am ciștigat, am fost atit de fericiți, 
doua zi cînd am citit titlul scris cu litere mari 
„BĂIEȚII LUI CEAUȘESCU, CAMPIONI MON
DIALI ne-au dat lacrimi tuturora.

Am venit acasă și am avut marea bucurie să 
fim primiți de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Am fost foarte emoționați, insă vorba caldă, 
apropiată a secretarului general al partidului 
ne-a Încurajat. Adresîndu-ni-se cu satisfacție și 
dragoste, știind multe amănunte despre noi, 
aveam impresia că ne cunoaște de foarte mult 
timp. Ne-a Îndemnat să muncim în continuare 
pentru a păstra titlul mondial. Așa am făcut 
și, în 1974, repetînd performanța din 1970, am 
fost din nou invitați la Palatul Republicii. De 
data aceasta am fost eu desemnat să vorbesc. 
Cu o noapte înainte de solemnitate nu am putut 
dormi de emoție, tot rescriind și recitind cu- 
vlntui. Noua întîlnire ne-a întărit primele con
vingeri. Președintele Ceaușescu ne arăta afec
țiune de adevărat părinte. Acum ne cunoștea 
mal bine. Știa meseriile noastre, a~.i-----
despre familii, copii.

Din nou ne-a încurajat pentru 
tru Olimpiada de la Montreal de 
păcate, nu am reușit să-i aducem 

primit însă cu aceeași mare 
mi-a ' ’* "

amănunte

viitor, pen- 
la care, din 
medaliile de 
1------. căl-

înmînat decorația, la Palatul
aur. Ne-a 
dură. Cînd ------ ----------- ------------ ,
sporturilor, mi-a simțit jena din priviri și mi-a 
spus : „Nu-i nimic, altă dată“. Această noblețe 
m-a copleșit. Mi-am dat încă o dată seama cît 
de Mare este președintele țării noastre, ce suflet 
distins are, cită dragoste poartă fiilor poporu
lui său. iată de ce datoria tuturor sportivi
lor români ajunși în echipele naționale este 
să se dăruiască în întîlnirile internaționale 
pentru obținerea unor mari succese în cinstea 
țării, care să bucure pe președintele nostru 
drag, părintele tineretului, tovarășul Ceaușescu,

la aniversarea căruia ii 
viață lungă și sănătate 
sa personală și a fam: 
prosperitatea poporului 
rea României socialiste.



In acești ani ai marilor împliniri socialisteI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —
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AL SPORTULUI DE PERFORMANTĂ
în cea mai înfloritoare și plină de măreție perioadă din 

întreaga istorie a României, în acești ani ai marilor îm
pliniri socialiste înfăptuite de la alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit fiu al națiunii — în 
fruntea partidului nostru, odată cu dezvoltarea impetuoasă 
a economiei, științei și culturii, cu ridicarea continuă a 
bunăstării poporului ș-au obținut progrese remarcabile și 
in domeniul educației fizice și sportului, ACTIVITĂȚI CA- 
BORA CONDUCEREA PARTIDULUI, PERSONAL TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, LE-AU CONFERIT 
IMPORTANTE RĂSPUNDERI SOCIAL-EDUCATIVE.

A crescut considerabil numărul cetățenilor, al tineretu
lui Îndeosebi, care practică exercițiile fizice, sportul și 
turismul, «-a consolidat tot mai puternic baza materială 
a mișcării sportive și — pe fondul acestor principale di
recții de dezvoltare — sportul de performanță a cunoscut 
o continuă afirmare și consacrare in arena internațională, 
îndeplinind astfel una din cerințele de onoare subliniată 
adesea de secretarul general al partidului : REPREZEN
TAREA CU CINSTE ȘI DEMNITATE A CULORILOR ȚA
RII IN MARILE COMPETIȚII INTERNAȚIONALE.

Evocind, acum, cel mai strălucitor capitol din istoria 
apoi tul ui românesc, scris cu talent și hărnicie, cu dăruire 
și patriotism, de „tricolori" din 1965 pînă in pragul aces
tei scumpe aniversări a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ne gindim la multe momente de neuitat, cifre și fapte cu 
profunde semnificații din care au izvorit acele sentimente 
de dragoste și recunoștință, omagiul fierbinte al tuturor 
sportivilor fruntași ai României socialiste.

ccesul de an- 
“gației sportive 
ontreal, cînd 
iei se clasează 
coloșilor 
depășind 
puterelor

spor- 
toate 
olim-

psteiechipe o- 
L obținut cel 
Ies de fond din 
lui românesc, 
[iei Comăneci 
nnei ascensiuni 

originalitate 
I iarăși, cadrul 
I sportului, în
cadrai general 
țării noastre, 
luncii, un ingi- 

Nadiei Comă- 
în acele - zile 
victoriei marii 
Ite. El spunea: 
joacă și cuce- 
de vreo 

ecare zi și 
li. E greu, 
gîndiți-vă,

zece 
cam 
fără 

r pece înseamnă să 
ani închei ați 
u^u adică atît 

la Mont- 
ceie ]patru zile 
ie Năstase și-a 
piele timp de

IALI!"

toată inima 
ntru fericirea 
libertatea șl 

:ntm Inflori-

GAȚU
al sportului

zece ani, zi de zi, pe tot glo
bul, mereu aplaudat, mereu 
la rampă. Nadia a trudit opt 
ani ca să adune un bob de 
uraniu care să-I procure ener
gia fără de care Montrealul 
nu ar fi fost posibil— Un in
giner care se gîndește și din
colo de limitele sportului nu 
poate judeca altfel. Străinilor 
le place mult folclorul nostru. 
Ei se dau în vînt după călu
șari, ascultă vrăjiți multe din 
doinele noastre. Cei superfi
ciali sînt înclinați să pună pe 
prim-plan tocmai aceste cali
tăți. Ilie Năstase, cel cu fan
tezie de-a dreptul folclorică, 
i-a uimit, dar nu i-a îndem
nat să gîndească altfel. Na
dia, în schimb, i-a pus pe 
gînduri. Și ei au fost atît de 
impresionați sau, mai bine 
zis, contrariați, încît au în
ceput să-i caute și nod în 
papură: „Bine, dar fetița asta 
nu rîde“. Dar întreb și eu: 
cum poți rîde, ca o stewarde
să în gura avionului, cînd ai 
atîtea de făcut și de calculat? 
Nadia Comăneci este victoria 
riglei de calcul, pe un fond 
poetic care nu mai trebuie 
demonstrat, deoarece micuța 
moldoveancă este și victoria 
unei idei. Este victoria celor 
care s-au gîndit să facă din 
Onești un oraș al gimnasti
cii... Ei au căutat un oraș 
nepoluat de scheme precon
cepute. Și au mai căutat un 
oraș a cărui ascensiune soci
ală să influențeze și drumul 
ascensiunii sportive— Victoria 
Nadiei Comăneci este victo
ria Oneștilor, adică victoria 
noului, a modernului, a ine
ditului. Trebuia găsit, pe lu
me, un oraș sau, mai bine 
zis, un orășel care să ținteas
că cu praștia sa foarte bine 
reglată în marile capitale ale 
gimnasticii".

★
Succesul delegației sportive 

olimpice a României la Mont
real și victoria strălucită a 
Nadiei Comăneci sînt o ra
cordare a sportului românesc 
la ritmurile victorioase ale 
României noi.

în neuitata seară de 19 
august 1976, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat țării în
tregi resorturile adevărate ale 
acestei victorii, spunînd : 
„Ne-a produs tuturor o deo
sebită satisfacție, urmărind, 
seară de seară, evoluția Na
diei Comăneci, a echipei noas
tre de gimnastică, care a de
monstrat — pe lingă înalta 
măiestrie artistică — încrede
re în forțele proprii, tenaci
tate, dirzenie, ceea ce carac
terizează atit gimnastele noas
tre, cit și întregul nostru ti
neret Iată de ce, tocmai pen
tru aceste calități, pe care 
le-a demonstrat Nadia Co
măneci la Montreal, am ho- 
tărît să-i acordăm titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și 
Medalia de aur „Secera și 
Ciocanul". Avem, deci, înce- 
pind de astăzi, în rindul Ero
ilor Muncii Socialiste o ero-

ină tinără, dar care și-a cîș- 
tigat pe drept, prin munca, 
tenacitatea și hotărirea sa, 
acest titlu. Fie ca aceasta să 
constituie un imbold atit pen
tru tineretul nostru sportiv, 
cit și pentru întregul nostru 
tineret de a acționa pentru 
a-și îndeplini cu cinste, cu 
abnegație, îndatoririle, pen
tru a servi patria, a-și însuși 
cele mai înalte cunoștințe, în 
toate domeniile de activitate!

echipe din 
nostru. Toți 
întregul nostru tineret, gata 
oricînd „de * acționa pentru 
a-și Îndeplini cu cinste, eu 
abnegație, Îndatoririle, pentru 
a servi patria".

Recunoștința fierbinte a 
sportivilor pentru darul ne
prețuit pe care președintele 
țării l-a făcut tuturor sporti
vilor, sportului românesc, prin 
prezența sa în Palatul spor-

istoria sportului 
făceau parte din

VICTORIILE
PETALE DIN

SPORTIVE, 
BUCHETUL

I 
I 
I
I 
I
I

Raportul tineretului sportiv, dedicat celui pe care 
mîine îl vor sărbători cu toata căldura inimilor cetățe
nii intregS țări, cuprinde, printre alte, izbinzi de pres
tigiu realizate pe meridianele lumii :

M DE MEDALN (11 DE AUR) LA JOCURILE OLIM
PICE DE LA CIUDAD DE MEXICO, MONCHEN Șl 
MONTREAL

204 MEDALB (53 DE AUR) LA CAMPIONATELE 
MONDIALE.

293 DE MEDALII («5 DE AUR) LA CAMPIONATELE 
EUROPENE.

Un bilanț impresionant pe care foarte puține țări din 
lume cu tradiție și forță recunoscută în sportul mondial 
l-au realizat intr-o perioadă atit de scurtă, o afirmare 
cu totul remarcabilă a talentului și calităților minuna
tului nostru tineret, înconjurat cu prețuire și grijă pă
rintească de conducerea partidului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ale cărui îndemnuri mobilizatoare tre-

PE CARE l-L OFERĂ NAȚIUNEA
Exista în viata fie

căruia dintre noi mo
mente care U mar
chează destinul, clipe 
de neuitat care ră- 
mîn pentru totdeauna 
in memoria ofectivă 
sau de conștiință. Un 
sportiv de mare 
formanță 
mai des 
momente i 
de-a lungul 
sale.

Pentru mine, o ast
fel de amintire o 
constituie debutul în 
arena internațională. 
In 1974, la campiona
tele mondiale de 
ca iac-canoe de la 
XochimHco, în Mexic, 
am cîștigat două me
dalii de campion al 
lumii. A urmat, peste 
doi ani, Olimpiada 
de la Montreal. Vic
toria olimpică este 
visul oricărui sportiv, 
din clipa în care pă
șește pe poarta are
nei, vis 
realitate 
un mic 
ei. Am 
să mă 
acești aleși, 
participare 
întorcind u-mă la Bucu
rești cu medalia de 
aur, cucerită la caiac- 
simplu 500 m.

Mărturisesc că 
credeam atunci, 
treapta cea mai 
tă a podiumului 
la Montreal, că 
exista sentiment

per-
întâlnește 

asemenea 
importante 

carierei

care devine 
doar pentru 
număr dintre 

avut fericirea 
număr printre 

la prima 
olimpică,

rvu 
pe 

înol- 
de 

poate 
mai

se
al 

din 
dis-

copleșitor, bucurie
mai deplină. Aveam 
să trăiesc insă această 
clipă ia întoarcerea 
acasă cînd, in neui
tata seară a lui 19 
august 1976 tovexășui 
Nicolae Ceaușescu s-a 
întâlnit cu noi, cei 
core apărasem culo
rile și prestigiul țârii 
în marea confruntare. 
Am avut cinstea de a 
primi din mîna 
creta nul ui general 
partidului una 
cele moi înalte
ti neț ii ale Republicii, 
Ordinul Muncii clasa 
I. Mai mult, am avut 
sentimentul copilului 
care și-a făcut datoria 
în momentul în care 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu m-a îmbră
țișat părintește și m-a 
felicitat. Emoția ace
lor clipe, în care 
conducătorul iubit și 
respectat ne-a acor
dat dovada înaltei 
sale prețuiri, a dra
gostei și atenției cu 
care ne urmărește ac
tivitatea — a depășit 
în intensitate toate 
trăirile anterioare. Am 
simțit nevoia să-i 
mulțumesc pentru cea 
mai frumoasă clipă a 
vieții mele. M-am an
gajat atunci, în nu
mele meu și al cole
gilor din lotul națio
nal de caiac-canoe, 
să nu precupețim nici 
un efort, să nu dăm 
înapoi din fața nici

unei greutăți, pentru 
a obține in viitor 
succese tot mai mul
te, tot mai mari, pe 
pistele de apă 
lumii.

Mi-am amintit 
acest angajament 
multe ori in timpul 
orelor de pregătire, 
mi-am amintit și efor
tul era, parcă, 
ușor. Mi-am 
de el și la 
revo, 
mondiale, 
mintit 
nale, 
unei 
lități, 
după 
ciștigate, 
cuvintului respectat, a 
datoriei împlinite.

Președintele 
împlinește 60 de 
Ani închinați I 
pentru fericirea 
bunăstarea 
care l-a r 
tru propășirea 
niei, pe care a 
mai demnă și 
respectată. îmi 
glasul meu i_ 
unanim al țării, urîn- 
du-i strămoșescul „La 
mulți ani", adăugind 
cîteva petale — vic
toriile 
floarea sportului din
marele buchet pe care 
i-l oferă întreaga na
țiune.

VASILE Dl BA 
maestru emerit 

al sportului

mai 
amintit 

Pancea- 
la campionatele 

Mi-am a- 
înainte de fi- 

cu sentimentul 
mari responsabi- 
mi-am amintit 

cele două curse 
cu bucuria

țârii 
ani. 

luptei
J *1 

i poporului 
născut, pen- 

Româ- 
făcut-o 

i mai 
alătur 

glasului

mele

Prin aceasta va demonstra 
fiecare că, intr-adevăr, era 
noastră socialistă deschide ti
neretului patriei minunate 
perspective de bunăstare, de 
fericire, de atingere a celor 
mai înalte culmi in toate do
meniile".

Aceste cuvinte, prin care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut, în primul rînd, elo
giul muncii în patria noastră, 
au fost ascultate cu emoție 
de către toți sportivii pre- 
zenți, care s-au redescoperit 
pe ei înșiși în momentul în 
care președintele țării a strîns 
mîna primului „Erou al Mun
cii Socialiste" din arena spor
tivă a patriei. în acele mo
mente, Nadia Comăneci nu 
mai era gimnasta de la Mont
real, Vasile Dîba nu mai era 
campionul olimpic din Cana
da, Cristian Gațu nu mai era 
căpitanul celei mai strălucite

culturii, a fost ex- 
tripla 
Nadia

turilor și 
primată, atunci, de 
campioană olimpică 
Comăneci:

„Sînt foarte emoționată. In 
concurs, emoția nu m-a în
vins niciodată. N-am 
emoționată nici atunci 
am primit notele maxime și 
medaliile de aur. Atunci am 
simțit doar bucuria și mîn- 
dria victoriei. Dar acum simt 
și o mare emoție.

Pentru că nici o medalie 
și nici un titlu din lume nu 
valorează cit distincția pe 
care ți-o acordă țara ta. Din 
mîna celui mai iubit fiu al 
României, părintele îndrăgit 
al tineretului patriei noas
tre, dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. De aceea, 
nu vom uita niciodată aceas
tă zi de august".

fost 
cind
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I 
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I
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înaltă prețuire a muncii și dăruirii pentru culorile sportive 
ale patriei. Atleta Viorica Viscopoleanu este decorată de 
Președintele țării pentru excepționala sa comportare la Jocu
rile Olimpice de la Ciudad de Mexico, unde a cucerit meda
lia de aur și a stabilit un nou record mondial in proba de 

săritură in lungime
zesc de fiecare dată un ecou puternic in rîndurile tot mai 
numeroase ale celor cărora li se încredințează misiunea 
de onoare de a reprezenta țara noastră la marile com
petiții internaționale.

Cifrele sînt, desigur, mai mult decît concludente. Va
loarea lor sporește însă dacă vom evoca și cîteva din 
momentele de ascensiune ale sportului românesc din 
această perioadă.

Să ne reamintim, de pildă, suita splendidelor victorii 
ale caiaciștilor și canoiștilor pe pistele de apă de la Grii- 
nau, Bagswaerd, Belgrad, Tampere sau Xochimilco, de 
primul titlu mondial cucerit la canotaj de echipajul de 
2 -ț- 1 la Șt. Catarines, de memorabilele succese ale hand- 
baliștilor realizate la Paris și Berlin, de „aurul" care a 
răsplătit în fiecare an pregătirea exemplară a luptăto
rilor — Ion Cernea, Ion Baciu, Simion Popescu, Gheor- 
ghe Berceanu, Nicu Gingă, Ion Draica, de „premiera" mon
dială a gimnasticii masculine avîndu-1 cap de afiș pe Dan 
Grecu, de multe, multe asemenea prestigioase prezențe 
românești la campionatele mondiale și ale continentului 
nostru.

Am lăsat intenționat pentru finalul acestor evocări suc
cesele „tricolorilor" la Jocurile Olimpice. Pentru că ele 
oglindesc cu cea mai mare forță de convingere ascensiu
nea sportivă românească a acestor ani.

La Ciudad de Mexico — ediția care a prilejuit acea 
splendidă biruință a atletismului feminin, cei mai pre- 
țioși lauri încununînd evoluțiile Liei Manoliu și Vioricăi 
Viscopoleanu, precum și reconfirmarea valorică a canois- 
tului Ivan Patzaichin — a fost realizat cel mai fructuos 
bilanț din istoria participărilor românești la Jocurile Olim
pice. Un pisc ce avea să fie însă mult depășit la Mont
real, în acele zile de glorioasă afirmare a mișcării spor
tive din țara noastră ; prin Nadia Comăneci, steaua incon
testabilă a Jocurilor, prin Teodora Ungureanu și celelalte 
gimnaste, prin Vasile Dîba — cel care cucerise primul 
nostru titlu la caiac, prin performanțele bandbaliștilor și 
boxerilor, ale scrimerilor și luptătorilor, PRIN CELE TJ 
DE MEDALII CARE AU SITUAT ROMÂNIA ÎN RÎNDUL

| PRINCIPALELOR FORȚE ALE SPORTULUI OLIMPIC—-



de au/t ckh tâtntia
INI LUMINA PREȚIOASELOR IDEI Șl ORIENTĂRI 

AlE TOVARĂȘULUI MCM CEAUȘESCU, 
UN CINCINAL Al ÎNEIORIRII Șl PROGRESULUI 
MIȘCĂRII SPORTIVI DIN ROMÂNIA SOCIAL IS EÂ

I* n strălucita Cuvîntare 
rostită la cea mai mare 
sărbătoare din istoria 

sportului românesc — festi
vitatea emoționantă și de 
neuitat a conferirii unor 
înalte distincții sportivilor
care au reprezentat cu 
cinste România la Jocu
rile Olimpice de la Mont
real — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președin
tele țării, arăta, printre mul
te alte idei și orientări de i- 
nestimabilă valoare teoretică 
și practică pentru întreaga 
noastră mișcare sportivă : 
„Va trebui ca să ne așezăm, 
să analizăm cu răbdare, să 
tragem învățămintele și să 
trecem la o organizare mai 
bună a activității noastre în 
toate sectoarele".

Deslușeam cu toții, în acea zi 
memorabilă de 19 august 1976, 
o nouă expresie a aprecierii 
deosebite pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conduce
rea partidului și statului, o 
acordă dezvoltării activității 
sportive și creșterii prestigiu
lui sportului românesc, a gri
jii și răspunderii întregii so- 

J cîetăți pentru formarea mul- 
1 tilaterală a tinerilor pentru 
dezvoltarea aptitudinilor lor 
intelectuale, morale și fizice.

în lumina prețioaselor in
dicații și cerințe exprimate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în ședința sa din 16 noiem
brie 1976 Comitetul Politic 
Executiv al C.C. ăl P.C.R. a

inupoiot de la campionatele europene 
rei medalii de aur, două 
Foto : Ion MIHĂICA

Luptătorii români s-au 
— nursa, 1977 — cu un 
de argint două de bronz 
examinat, în spiritul hotărî- 
rilor de partid care au trasat 
liniile directoare ale dezvol
tării activității de educație 
fizică și sport, obiectivele a- 
.cestei activități pe următorii 
5 ani, aprobînd CEL MAI 
AMPLU ȘI LUMINOS PRO
GRAM DE CONTINUĂ ÎN
FLORIRE ȘI AFIRMARE PE 
CARE L-A AVUT VREO
DATĂ MIȘCAREA SPORTI
VĂ DIN ROMÂNIA, unul 
din cele mai importante, ca
pitole constițuindu-1 cel cu 
privire la organizarea „Da- 
ciadei", competiție sportivă 
cu caracter național inițiată 
în mod direct de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

De atunci, „Programul pri
vind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport pe 
perioada 1976—1980 și pregă
tirea sportivilor români în 
vederea participării la Jocu
rile Olimpice din 1980” sa

Sportul

^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

PROGRAMUL PRIVIND DEZVOLTAREA
ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICA

SI SPORT PE PERIOADA 1976-1980
>

SI PREGĂTIREA SPORTIVILOR ROMÂNI»

ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII
LA JOCURILE OLIMPICE DIN 1980

g

I
află în permanență pe masa 
de lucru, dar și în conștiința 
fiecărui slujitor al sportului 
românesc, angajat ou res
ponsabilitate în efortul gene
ral de înfăptuire exemplară 
a acestui cincinal al sportu
lui care va trebui să deter
mine îmbunătățirea substan
țială a rezultatelor, SĂ CON

TRIBUIE LA ASIGURAREA 
TUTUROR CONDIȚIILOR 
PENTRU CA TINERETUL 
PATRIEI SĂ CREASCĂ TOT 
MAI SĂNĂTOS ȘI VIGU
ROS PENTRU A FI CAPA
BIL SĂ-ȘI ÎNDEPLINEAS- 

Moderna construcție a patinoarului artificial din Miercurea Ciuc

CA CU SUCCES ROLUL IS
TORIC DE CONSTRUCTOR 
AL SOCIALISMULUI ȘI CO
MUNISMULUI.

Se cere prin acest docu
ment de partid de maximă 
importanță pentru dezvolta
rea actuală și în perspectivă 
a sportului românesc ca edu
cația fizică să devină veriga 
fundamentală a mișcării 
sportive, o componentă inse
parabilă a educației comu
niste care are drept scop 
dezvoltarea calităților fizice, 
morale și de voință ale tine
retului, menținerea sănătății 
poporului, formarea și per
fecționarea deprinderilor de 
practicare sistematică a e- 
xercițiilor fizice și sported ui 
în vederea sporirii capacității 
de muncă și creație, a dez
voltării multilaterale a per
sonalității umane.

Se cere transpunerea în 
viață, integral și exemplar, a 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care arăta 
că pentru dezvoltarea sportu
lui de masă este r.ecesar : 
..să se acționeze in modul 
cri mai hotărit pentru cu
prinderea și antrenarea între
gului tineret, incepînd cu co
piii, cu pionierii și elevii din 
școli, cu studenții, cu tinere
tul din întreprinderi și de la 
sate, în practicarea exerciții- 
lor fizice, sportului și turis
mului, pentru folosirea de 
forme simple, accesibile și 
atractive in vederea unei ac-

Mii de participanți la festivalul 
la Cimpulung Moldovenesc
tivitâți sportive cu adevărat 
de masă, care să cuprindă 
cele mai largi categorii de 
cetățeni”.

Se cere, în același timp, 
ridicarea generală a activită
ții sportive de performanță 
la nivelul cerințelor mondia
le și afirmarea tot mai pu
ternică a sportului românesc 
la Jocurile Olimpice, La cam
pionatele lumii și ale Euro
pei, La întrecerile balcanice 
și la alte mari competiții in
ternaționale.

Se cere, de asemenea — 
prin obiective clare, precise 
— creșterea contribuției cer
cetării științifice și a medici
nii la sporirea eficienței edu
cației fizice, sportului de 
masă și de performanță, dez
voltarea și utilizarea judi
cioasă a bazei materiale, per
fecționarea conducerii și or
ganizării activității sportive 
la toate nivelurile, 3 muncii 
de pregătire a cadrelor, a în
tregii activități politico-edu
cative și a propagandei spor
tive.

La începutul acestui an a- 
niversar, sportivii României, 
întregul activ al mișcării 
sportive au dedicat — oma
giu de fapte și conștiință — 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
primul bilanț al realizărilor 
înfăptuite în 1977 pentru în
deplinirea acestui vast și 
mobilizator Program : PESTE 
6 300 000 DE PARTICIPĂRI 
LA ÎNTRECERILE DE

sporturilor de iarnă* desfășurat 
Foto : Dragoș NEAGU ,

MASĂ ALE „DACLADEI*. 
milioane de prezențe ale ti
neretului La complexul „Sport 
și sănătate*, „Crosul tinere
tului*, campionatele școlare,' 
universiade și ale asociații
lor din întreprinderi și insti
tuții, „Amicii drumeției*,' 
precum și acea splendidă salbă 
de medalii cucerite, pe toate 
meridianele lumii : 22 LA
CAMPIONATELE MONDIA
LE, 50 LA CELE EUROPE
NE, 36 LA JOCURILE MON
DIALE UNIVERSITARE.

„Programul privind dezvol
tarea activității de educație 
fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea spor
tivilor români în vederea 
participării la Jocurile Olim
pice din 1980“, elaborat din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aprobat de Co
mitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R, ne este tuturor 
cea mai prețioasă călăuză,' 
chezășia unor noi și tot mal 
importante victorii care SĂ 
SITUEZE MIȘCAREA SPOR
TIVA LA NIVELUL SARCI
NILOR DE ONOARE ȘI DE 
MARE RĂSPUNDERE SO- 
CIAL-EDUCATIVÂ ÎNCRE
DINȚATE DE PARTIDUL 
NOSTRU ÎN CADRUL MĂ
REȚULUI PROCES DE FĂU
RIRE A SOCIETĂȚII SO
CIALISTE MULTILATERAL 
DEZVOLTATE ȘI ÎNAIN
TARE A ROMÂNIEI SPRE' 
COMUNISM.

Dan GĂRLE5TEANU
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Azi, cuplaj baschetbali  stic internațional

I. E. F. S. - Lie. 2 Șl STEAUA SUSȚIN JOCURI DE MARE INTERES
Un program baschetbaliste 

deosebit de atractiv se desfă
șoară astăzi în sala Floreasca, 
unde au loc două întîlniri in ca
drul sferturilor de finală ale 
competițiilor europene interclu- 
buri : I.E.F.S.-Lic. 2 — Sparta 
Praga în C.C.E. la senioare (ora 
17) și Steaua — Sinudyne Bo
logna în Cupa cupelor la se
niori (ora 18,30). Formația pra- 
gheză are o „carte de vizită" 
impresionantă. Printre cele mai 
valoroase performanțe ale ei 
fiind cucerirea Cupei campio
nilor europeni, în anul 1976 și 
cele două prezențe — 1972 și 
1975 — în finala aceleiași com
petiții. Sparta Praga, o echipă 
solidă în care pivoții sînt com
pletați de jucătoare „de cirnp" 
viguroase in luptă și precise in 
aruncările la coș, a mai evo
luat în țara noastră anul trecut 
cind a intîlnit tot baschetba
listele de la I.E.F.S.-Lic. 2. A- 
tunci victoria a revenit sporti
velor cehoslovace cu 87—83

La băieți. Steaua întilnește pe 
Sinudyne Bologna, echipă care

BOBUL Șl SAMA 
SE LANSEAZĂ

ÎN ACTIVITATEA OFICIALĂ
Iarna s-a așternut în toată 

zona montană, constituind — 
prin ninsorile din ultimele zile 
și prin temperatura scăzută — 
un... sprijin hotărîtor pentru 
buna desfășurare a activității 
competiționale la bob și sanie
sport. Pusă la punct pe o dis
tanță de 1200 m, pista de la 
Sinaia a asigurat condiții bune 
de pregătire de cîteva săptă- 
mîni pentru practicanții săniei 
și de sîmbătă, pentru cei ai bo
bului. Loturile naționale de sa
nie s-au antrenat în vederea a 
două competiții care au loc 
chiar sîmbătă și duminică. Se
niorii iau parte la „Cupa Bu- 
cegi“, primul concurs interna
țional organizat în țara noastră 
pentru această categorie de 
vîrstâ (pînă acum disputîndu-se 
doar întreceri pentru juniori), 
cu participarea reprezentanților 
R. D. Germane și Poloniei.

Celălalt obiectiv aparține se
lecționatei de juniori (sportivi 
care au debutat în acest sezon 
In activitatea competițională) : 
„Cupa Prietenia" (la Leningrad), 
în vederea întrecerilor, au fă
cut deplasarea Roxana Bărtu- 
șică, Gabriela Soare, Cornelia 
Vasile, C. Piciorea, C. Rădu- 
canu, T. Bucur, D. Comșa, Ște
fan Nenciu, însoțiți de antre
norii I. Galescu și I. Lupușor.

După primele coboriri de 
sîmbătă, boberii și-au continuat 
pregătirile pînă azi, urmînd ca 
cei mai valoroși să plece joi 
în S.U.A., la Lake Placid, pen
tru a participa la campionatele 
mondiale (4—5 februarie bob — 
2 și 11—12 februarie bob — 4) 
în următoarea formație : D. Pa- 
naitescu, M. Secuiu — piloți, Gh. 
Lixandru, M. Nicolau și D. 
Cristudor — împingători. An
trenori : D. Focșeneanu și I. 
Matei. Menționăm că președin
tele juriului C.M. este prof. P. 
Focșeneanu, secretar al F.R.B.S.

Lotul de tineret își continuă 
antrenamentele la Sinaia pen
tru a concura, între 21 februa
rie și 5 martie, la Winterberg 
(R. F. Germania), in cadrul 
campionatelor europene de ti
neret.

în sfîrșit, mai menționăm că 
la Sinaia primul concurs de bob 
al sezonului se va desfășura du
minică dimineață, el fiind dotat 
cu „Cupa Bucegi".

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Azi și MÎINE — ultimele zile 

cind vă mai puteți procura bile
te pentru tragerea obișnuită Loto 
de vineri 27 ianuarie a.c.

Jucînd cit mai multe bilete vă 
veți putea înscrie numele pe 
lista marilor ciștigători !

★
Tragerea Pronoexpres de astăzi 

se va transmite la televiziune la 
ora 17.35.

Rezultatele vor fi transmise și 
la p?sturile de radio în cursul 
ser...

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN 24 IANUARIE 1978

Extragerea I; 33 «3 75 7 22 68 
53 5 89 79 50 14

Extragerea a Il-a : 67 23 27 55 
3 18 24 29 66 11 42 77

Extragerea a Ill-a : 22 50 9 27 
38 37 

in 1977 a evoluat în cadrul 
C.C.E. (jucînd cu Dinamo, a 
pierdut la București și a cîști- 
gat la Bologna). Sinudyne este 
una dintre fruntașele campio
natului italian, alături de Mo- 
bilgirgi Varese și Gabetti Cantu. 
Lotul are valori deosebite, ca, 
de pildă, Villalta, Bertolotti și 
Roche, ultimul evoluînd, pînă 
de curînd, in S.U.A. Steliștii, 
care anul trecut ne-au obișnuit 
cu victorii „acasă", sînt hotăriți 
să respecte tradiția.

FORMAȚII, ARBITRI
I.E.F.S.-LIC. 2 : Maria Ro- 

șianu (număr pe tricou : 4, ta
lia : 1,72), Ștefania Giurea (5 — 
1,90), Liliana Duțu (7 — 1,79), 
Doina Mate (9 — 1,83), Aurora 
Mazilu (10 — 1,80), Diana Mi- 
halik (11 — 1,73), Ana Aszalos 
(12 — 1,75), Carmen Rășcănescu 
(14 — 1,68), Ecaterina Bradu 
(15 — 1.80). SPARTA PRAGA : 
Helena Silhava (4 — 1,67), Dana 
Klimesova (5 — 1.88), Ivana 
Tresnakova (6 — 1,83), Ludmila

înaintea C. M. la handbal masculin

LA MALMO: ROMANIA-SUEDIA 26 19 (11-10)
Incheindu-și pregătirile pentru 

apropiata ediție a C.M., selecțio
nata masculină de handbal a 
României a evoluat, In cadrul 
unei ultime verificări publice, 
luni seara, la Malmb, unde a în- 
tilnit reprezentativa Suediei. Me
ciul, mal echilibrat In prima sa 
parte, s-a încheiat cu victoria 
echipei române, care a cîștigat 
cu scorul de 26—19 (11—10), prin 
punctele marcate de : Birtalan 6, 
Voina 5, Durău 4, FSlker 4,

CAMPIONATE • COMPETIȚII
&\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

MARIA ALEXANDRU Șl TEODOR GHEORGHE 
PE PRIMELE LOCURI IN „TOP 12“ LA TENIS DE MASA
BRAȘOV, 24 (prin telefon). 

După două zile de Întreceri, marți 
s-a încheiat concursul individual de 
tenis de masă „Top 12“, pe pri
mele locuri situîndu-se maestra 
emerită a sportului Maria Ale
xandru și, respectiv, Teodor 
Gheorghe. Cu foarte mid excep
ții, concursul nu s-a ridicat la 
nivelul așteptat, numărul meciu
rilor ceva mai echilibrate și, 
ceci, mai interesante fiind destul 
de mic. La feminin, „plutonul 
celor 3“ (Maria Alexandru, Liana 
Mihuț și Eva Ferenczi) a domi
nat și de astă dată întrecerile, 
restul participantelor continulnd 
să fie încă departe de valoarea 
cerută unor jucătoare fruntașe. 
Singura care a dat o replică mai 
viguroasă primelor trei a fost și 
la acest concurs „veterana" Mag
dalena Leszay. Așa cum arătam 
mai sus, Maria Alexandru a cîș
tigat întrecerea feminină, învin- 
gind în partidele decisive pe 
Liana Mihuț (3—1) și Eva Feren
czi (3—0).

în concursul băieților s-a im
pus Teodor Gheorghe, urmat de 
Șerban Doboși, Ștefan Moraru și

AZI, ETAPA A 14-a ÎN DIVIZIA A DE VOLEI
Astăzi, în Divizia A de volei 

se desfășoară o etapă interme
diară, a 14-a, din cadrul căreia 
cîteva partide rețin atenția în 
mod deosebit. în campionatul 
feminin se detașează întîlnirile 
Universitatea Craiova — Peni
cilina Iași, Chimpex Constanța 
— C.S.U. Galați și Dinamo — 
Farul (Sala Dinamo, ora 17). 
Mai sînt programate meciurile : 
Știința Bacău — I.E.F.S. și Ma- 
ratex Baia Mare — Rapid. La 
masculin, cele mai atractive

Extragerea a rv-a : 84 83 54 70 
45 89

Extragerea a V-a : 52 7 25 32
71 79

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.674.751 lei

Plata cîștigurilor se va face 
în Capitală încep în d din 4 fe
bruarie pînă la 24 martie, în țară 
aproximativ din 7 februarie pînă 
la 24 martie 1978 inclusiv, iar 
prin mandate poștale aproxima
tiv din 7 februarie 1978.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 22 IANUARIE 

1978

Categoria 1 : (12 rezultate) 47 
variante 25% a 2.168 lei ;

Categoria 2 : (11 rezultate)
332,00 variante a 368 lei

Categoria 3 : (10 rezultate)
3.256,25 variante a 56 lei

Chmelikova (7 — 1,72), Hana 
Peklova (8 — 1,97), Jitka Hoje- 
rova-Kotrbata (10 — 1,74), Jana 
Menclova (11 — 1,71), Dagmar 
Linartova (12 — 1,86), Alena
Kopecka (13 — 1.84), Dana Hoj- 
sakova (15 — 1,91).

Arbitri : L. Neikov (Bulgaria) 
și M. Korița (Iugoslavia).

STEAUA : Tarău (4 — 1,98), 
Radu (5 — 1,84), Zdrenghea 
(6 — 1,92), Scarlat (7 — 1,98), 
Pîrșu (8 — 1,85), Cernat (9 — 
1,94), Căpușan (10 — 1,96), Ne- 
tolitzchi <12 — 1,83), Oczelak 
(13 — 2,00), Neagu (14 — 2,02), 
Cimpeanu (15 — 2,00). SINU
DYNE : Caglieris (4 — 1,78), 
Roche (8 — 1,85), Villalta 01 — 
2,01), Bonamico (10 — 2,00), Ber
tolotti (15 — 2,00), Martini (9 — 
2,03), Baraldi (5 — 1,83), Porto 
(13 — 2,00), Antonelli (6 — 1,93), 
Pedrotti (14 — 2,06).

Arbitri : A. Arabadjan (Bul
garia) și K. Orencik (Turcia).

Drăgăniță 2, Stockl 2, Stingă 2, 
GrabovschL Augustsson 4, 
JSnsson 4, Hakansson 3, Gustafs- 
ion 2, Hansson 2, Rasmunssen 
2, Dan Eriksson și Ribendahl au 
înscris pentru Suedia.

în cursul zilei de ieri, lotul 
hanabaliștilor români s-a depla
sat cu autocarul de la Malmd la 
Heming, în Danemarca, unde va 
disputa primul joc (cu R. D. 
Germană) din cadrul C.M.

Simion Crișan — singurii care au 
evoluat ceva mai bine în acest 
concurs. Foarte oscilant jocul lud 
Cristinel Romanescu, în continuă 
scădere. Iosif Bohm a evoluat 
sub nivelul arătat în campionatul 
pe echipe, iar fratele său, Zsolt, 
rămîne un sportiv... de perspec
tivă. Organizarea asigurată de 
A.B.S. Brașov, excelentă.

CLASAMENTE — feminin : 1.
Maria Alexandru 20 p, 2. Liana 
Mihuț 19 p, 3. Eva Ferenczi 18 p, 
4. Magdalena Leszay 17 p, 5. Li
dia Zaharia 15 p, 6. Crinela Sava 
15 p, 7. Gabriela Kadar 14 p, 8. 
Maria Păun 13 p, 9. Simona Ursu 
12 p, 10. Camelia Filimon 12 p, 
11. Luminița Bălescu 10 p ; mas
culin : 1. Teodor Gheorghe 22 p, 
2. Șerban Doboși 20 p, 3. Ștefan 
Moraru 19 p, 4. Simion Crișan 19 
p, 5. Iosif Bohm 18 p, 6. Zsolt 
Bohm 16 p, 7. Cristinel Roma
nescu 15 p, 8. Sorin Cauri 15 p, 
9. Nicolae Stelian 14 p, 10. Dănuț 
Badea 14 p, 11. Eugen Borca 13 
p, 12. Dorel Onețiu 12 p.

Marian GHSOLDUȘ

confruntări se anunță cele de la 
Brașov (Tractorul — Universi
tatea Craiova) și Bacău (Viito
rul — Rapid). Celelalte jocuri : 
C.S.M. Delta Tulcea — Con
structorul Brăila, „U“ Cluj-Na- 
poca — Steaua și C.S.M. Su
ceava — Explorări Baia Mare. 
Au fost aminate partidele de la 
Timișoara : Universitatea — 
Voința București (f) și Politeh
nica — Dinamo (m).

Iată clasamentele înaintea e- 
tapei a 14-a :

FEMININ
1. DINAMO 13 13 0 39: 7 26
2. Penicilina 13 11 2 34:12 24
3. Univ. Craiova 13 8 5 29:23 21
4. Univ. Timiș. 13 8 5 25:20 21
5. Farul 13 7 6 28:20 20
6. C.S.U. Galați 13 7 6 29:24 20
7. Chimpex 13 7 6 25:22 20
8. Știința 13 7 6 25:25 20
9. Rapid 13 6 7 23:30 19

10. Maratex 13 1 12 15:36 14
11. Voința* 13 2 11 11:35 14
12. I.E.F.S. 13 1 12 9:38 14

• = un meci pierdut prin
neprezentare

MASCULIN
1. DINAMO 13 12 1 38: 8 25
2. Explorări 14 11 3 36:12 25
3. Steaua 12 12 0 36: 7 24
4. Tractorul 13 9 4 31:17 22
5. Univ. Craiova 13 5 8 24:31 18
6. Rapid 13 5 8 22:30 18
7. Politehnica 13 5 8 18:30 18
8. C.S.M. Delta 14 4 10 19:32 18
9. „U“ Cluj-Nap. 13 4 9 16:30 17

10. C.S.M. Suceava 13 4 9 15:30 17
11. Viitorul 12 4 8 17:27 16
12. Constructorul 13 3 10 14:32 16

I] m Iiifscu (U.U.): „ALERGAM MEREU MAI 
I MULT, DAR JUCĂM MAI SLAB. DE CE?“

R Domide — libero ? # Vacii reintră după... 25 de ani! 
R Cum vede Broțovschi returul... # Tisa — indisponibil 

pentru tot sezonul de primăvară
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

• Moneasa, 22 ianuarie. U.T.A., 
în plen. • Portari : Iorgulescu, 
Jivan, Szabo. Fundași : Bitea, 
Gașpar, Kukla, Gali, Giurgiu, 
Hirmler. Să-l trecem în acest 
compartiment și pe Domide, 
pentru motive care se vor ve
dea mai jos... Mijlocași : Leac, 
Broșovschi, Schepp, Bedea. îna
intași : Cura, Nedelcu, Coraș, 
plus Vaczi (fost la „U“, drept 
de joc pentru U.T.A. la 31 ia
nuarie). Lotul este completat 
cu cițiva juniori. Lipsește Tisa, 
bolnav de hepatită, indisponi
bil pentru întreg returul. • 
Buletinul medical înainte de 
start, comunicat de doctorul 
Ion Bălu : „Plusuri de greutate 
la toți jucătorii. Domide s-a 
prezentat cu 80 kg (față de 74, 
greutate de concurs), dar a reu
șit să ajungă la 76, in numai 
5 zile... Un neașteptat grup de 
4 jucători cu colesterolul mărit : 
Iorgulescu. Nedelcu, Broșovschi, 
juniorul Nadiu (!). Măsuri ope
rative pentru revenire la nor
mal, prin regim adecvat. Se re
marcă pofta de lucru a lui Bro
șovschi". • O fișă din progra
mul de lucru al arădenilor, la 
Moneasa. Profilul zilei de 22 ia
nuarie. Antrenament de dimi
neață — 2 ore șT ceva. 25 de 
minute la mingi medicinale, 
corzi, haltere de 20 kg, cu serii... 
45 minute liber, cu „cîte doi la 
minge"... Apoi, 20 de serii a 50 
m, sub forma acțiunilor cu 
mingea, în ideea că „mingea te 
cheamă Ia efort". Partea de 
fond a dimineții : 10 X 400 m, 
cu pauze de un minut și sprint 
pe ultimii 50 m. Tempoul ge
neral — 75 de secunde pe fie
care serie de 400. După-amiază, 
în introducere, exerciții de start 
spre poarta adversă, cu auto
servirea mingii, corectarea zbo
rului, prin preluări rapide și 
șut la poartă. Cel mai eficace 
șuter — „bătrînul" Domide, 32 
de ani. în partea a doua, 40 
minute la două porți, cu pase 
dintr-o bucată. Joc dificil, cu 
concentrare interesantă. După 
cinci minute de _ pauză, alte 40 
de minute, „joc liber", între e- 
chipa lui Broșovschi și cea a 
lui Domide, mai mult pentru 
„o primă verificare a aptitudi
nilor presupuse ale lui Domide 
pentru exercitarea rolului de li
bero, așa cum s-a intimplat și 
cu Lereter". (Comparația apar
ține antrenorului Ion Ionescu, 
care Întrevede această posibili
tate.) • La ce se gîndește 
U.T.A., în aceste zile ? Jucăto
rii calculează șansele returului. 
Broșovschi : „Dacă obținem 
toate punctele de acasă, totali
zăm ,33 de puncte, necesare ră- 
mînerii în Divizia A". Domide : 
„Dacă voi juca libero, nu vom 
primi mai mult de 20 de goluri, 
în toamnă am primit 28". Com
pletare Broșovschi : „Bine ar fi.

I PUNCT FINAL LA CURSUL DE PERFECȚIONARE 
IA ANTRENORILOR DE COPII ȘI JUNIORI

Ieri s-a încheiat, la Snagov, 
cursul de perfecționare a an
trenorilor din centrele de ju
niori și copii. începută la 16 
ianuarie și desfășurată pe par
cursul a nouă zile, această im
portanță acțiune organizată de 
F.R.F. a reprezentat, în ansam
blu, un pas înainte în 
direcția unei reconsiderări de 
conținut a muncii in acest do
meniu de bază al fotbalului 
nostru, un prilej — in același 
timp — de îmbunătățire a ba
gajului de cunoștințe ale tehni
cienilor noștri care activează la 
nivelul schimbului de miine.

Ultima zi a cursului de per
fecționare — despre care ne 
propunem a reveni în zilele ur
mătoare — a fost rezervată tes
tării antrenorilor, cărora li s-a 
cerut să răspundă, in scris, la 
următoarele cinci puncte : 1.
definirea noii concepții de joc ;
2. noile caracteristici ale teh
nicii și implicațiile lor in pro
cesul de instruire ; X enunța
rea celor cinci trăsături funda
mentale ale fotbalului modern ; 
4. obiectivele de instruire și 
mijloacele standardizate ale 
grupelor de pregătire antrenate 
(10—15 ani, 16—18 ani) ; 5. ce
rințele generale de formare a 
noii generații de jucători.

Ideea centrală care se des
prinde din aceste întrebări- 

Spania s-a calificat pentru Ar
gentina pentru că nici un ina- 
intaș român sau iugoslav nu i-a 
putut înscrie un gol. Singurul 
gol in poarta Spaniei a fost o- 
pera Iui Bcnito". • Ce gîndește 
antrenorul Ion Ionescu ? „Mun
cim mult, alergăm mult. Mă 
străduiesc ca antrenamentele să 
fie cit mai variate. Mă gîn- 
desc că in fotbalul românesc 
se aleargă tot mai mult in ul
timii ani, dar se joacă mai slab. 
Alergarea e obligatorie, dar nu 
e singura cheie. Trebuie să le 
căutăm și pe celelalte", e Cum 
va arăta U.T.A. la primăvară ? 
Răspunde tot Ion Ionescu : 
„Tisa, indisponibil, e o mare 
pierdere. U.T.A. 1977 a păstrat 
stereotipul său tactic de acum 
cițiva ani, fără să mai aibă 
personalitățile de atunci. Unde 
e triunghiul Broșovschi — Kun
— Both ? încercăm să adaptăm 
jocul echipei la Iotul de astăzi. 
Poate că Vaczi — fiul fostului 
internațional, care a jucat la 
U.T.A., acum 25 de ani — per
mite să ne îndreptăm spre un 
4—4—2 modern, cu două virfuri 
mereu insistente (Nedelcu și 
Vaczi), o linie de mijloc în care 
subtilii Broșovschi și Leac să 
primească ajutorul harnicului 
Cura și al tinărului Coraș, care 
traversează o metamorfoză spre 
bine... Toate acestea presupun 
eforturi de adaptare, față de 
schema de pină acum, care e, 
în fond, doar o rămășiță de 
stereotip". • Domide, în postul 
de libero, este o nouă încercare 
de modificare a unui stil de joc 
in care perechea Gali — Kukla 
n-a dat deplină satisfacție în 
tur. „Totul depinde de Domide"
— încheie Ion Ionescu. • Un 
alt punct nevralgic al arădeni
lor, jocul neconvingător al por
tarilor în tur, este în aten
ția antrenorilor. Internaționalul 
Farmati se ocupă in mod spe
cial de cei trei portari. Juniorii 
din echipă sînt de părere că, 
în momentul de față, Farmati 
(56 de ani) este cel mai bun 
șuter al echipei, din poziții sta
tice. o Post-scriptum : U.T.A. 
are un nou cuplu la conducere : 
Iosif Grozav (fost la A.C.R. A- 
rad), președinte, și Dan Ale
xandru (fost antrenor la copii 
și juniori), vicepreședinte. A 
cincea schimbare în ultimii 
cinci ani. Unde se vede că în
totdeauna în fotbalul nostru 
răspunzători sînt conducătorii și 
antrenorii. Jucătorii... scapă ro
tației. • Noua conducere este 
animată de bune intenții, prin
tre care cea mai interesantă ni 
se pare patronajul pe care 
U.T.A. vrea să-l ofere Gloriei 
Arad, in cadrul unor avantaje 
reciproce. Să așteptăm...

I. CH.

test — care de fapt reprezintă 
o sinteză a problemelor dezbă
tute in timpul cursului — este 
aceea a stabilirii cadrului con- 
cepțional de făurire a unei noi 
generații de jucători, a unei 
noi metodologii. în condițiile 
dinamizării jocului și dezvoltă
rii continue a fotbalului pe 
plan internațional.

Nu știm, deocamdată, care 
au fost răspunsurile antreno
rilor. Mai bine zis, nu cunoaș
tem încă in ce a constat con
tribuția ’or. aportul de idei la 
concretizarea intențiilor fede
rației dc ridicare pe o treaptă 
superioară a muncii cu juniorii 
și copiii, in a'a fel ca fotbalul 
nostru să aibă as’gurate, în 
perspectivă, baza de selecție și 
cadrul de formare a unor ju
cători de va’oa-ea Urmează ca 
F.R.F. să analizeze lucrările 
personale ale antrenorilor din 
centrele de juniori și copii și 
să stabilească dacă testarea a- 
cestora a însemnat un examen 
reușit sau nu al cursului de 
perfecționare propriu-zis, al 
competenței profesionale, in 
ultimă instanță. (M. I.)
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IL OMAGIAZA PE EMINENTUL OM POLITIC Șl DE STAT,
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Prețuirea față de uriașa 
operă pe care președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o întreprinde 
pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai 
drepte, pentru promova
rea unor relații de cola
borare și respect reciproc 
între toate statele, mari 
sau 
crare 
toate
vitate, 
de o serie întreagă de 
personalități din mișcarea 
sportivă mondială, cu 
prilejul unor vizite între
prinse în țara noastră.

Din rîndul unor aseme
nea mărturii, am ales cî- 
teva edificatoare exemple 
în rîndurile care urmează.

mici, pentru conlu- 
internațională în 

domeniile de acti- 
a fost exprimată și
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a primit pe lordul Killanin, președintele CJ.O. 
cu ocazia vizitei acestuia in România

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCUJ J

A MANIFESTAT UN ÎNALT INTERES PENTRU
„INSUFLEȚITORUL EXEMPLU DAT 

DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU"

„AM CONSTATAT GRIJA Și ATENȚIA 
PE CARE CONDUCEREA STATULUI

0 ACORDA TINERETULUI*
Kerim Mahmud HUSEIN, 

ministrul tineretului din Irak
La sfîrșitul anului tre

cut, Kerim Mahmud Hu
sei», ministru al tinere
tului in guvernul irakian, 
a relevat, intr-un inter
viu acordat presei, apor
tul direct al președintelui 
Nicolae Ceaușescu in a- 
dincirea raporturilor prie
tenești dintre România și 
Irak.

„Am vizitat, in Româ
nia, centre și instituții le
gate de mnnea și viața 
tineretului — a mai spus 
ministrul irakian. Din a- 
ccsie contacte, ne-am pu
tut da seama de rolul 
important pe care ii joa
că tineretul român în

construcția economică și 
socială, in viața politică 
a acestei țări. De aseme
nea, am constatat grija 
și atenția pe care condu
cerea statului o acordă 
tineretului, participării 
sale in diferite sectoare 
de activitate. în ceea ce 
privește sportul, am con
statat realizări remarca
bile, despre care aveam 
cunoștință incă din țara 
noastră. Consider că e- 
xistă posibilități de a va
lorifica experiența Româ
niei in acest domeniu, de 
a colabora și pe acest tă- 
rîm“.

1

„IN MIJLOCUL SPORTIVILOR
Marion CONNOCK, 
publicistă engleză

PROBLEMELE MIȘCĂRII OLIMPICE*
Lord Michael KILLANIN, 

președintele C.I.O.

Guillermo Lopez PORTILLO, 
directorul general al I.N.S. din Mexic

La invitația Comitetu
lui Olimpic Român, în 
cursul anului 1974, țara 
noastră a fost vizitată de 
președintele 
Internațional 
dul Michael 
acest prilej, 
C.I.O.

Comitetului 
Olimpic, lor- 

Killanin. Cu 
președintele 

a fost primit de 
președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. La încheierea 
vizitei sale, lordul Killa
nin a declarat, în cadrul 
unei conferințe de pre
să :

„Exprim profundele me
le mulțumiri pentru in- 

L^“ «a. — —— —

vitația ce mi-a fost adre
sată, de a vizita Româ
nia. Am fost foarte feri
cit de a fi primit de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, care a mani
festat un atit de inalt in
teres pentru sportul mon
dial și problemele mișcă
rii olimpice. Trebuie să 
precizez că sini sincer 
entuziasmat de progresul 
multilateral realizat in 
România, in domeniul e- 
ducației fizice și sportu
lui, iu acești ani din ur
mă*.

Directorul general al 
Institutului Național al 
Sportului din Mexic, 
Guillermo Lopez Portillo, 
ne-a vizitat țara in pri
mele zile ale lui martie, 
anul trecut. Iată citeva 
din declarațiile sale, con
semnate cu acel prilej :

„împrejurare* * făcut 
c* vizita mea la Bucu
rești să coincidă eu un 
eveniment care a marcat 
profund viața cetățenilor 
acestei țări. Am trăit aid 
noaptea cutremurului și 
odată cu campasiunea 
mea, trebuie să-mi ex
prim admirația pentru 
splendidul efort al po
porului român, care, din 
primele clipe care au ur-

mat cataclismului, n-a 
pregetat să lupte pentru 
înlăturarea consecințelor 
acestuia. în îndeplinirea 
acestei uriașe acțiuni, a 
existat acel insuflețitor 
exemplu dat de președin
tele Nicolae Ceaușescu, 
aflat permanent în mij
locul celor care lucrau pe 
șantierele de reconstruc
ție a Capitalei. Totodată, 
pot spune că acum cu
nosc mai bine locul pe 
eare-1 ocupă România in 
lume și sint de-a dreptul 
surprins de exemplul pe 
care această țară îl dă in 
domeniul dezvoltării. Am 
deosebit respect pentru 
realizările românești și 
dorim să le luăm și noi 
exemplul !“

Grăitoare referiri asu
pra grijii permanente pe 
care partidul și guvernul 
țării noastre, sub directa 
conducere a președintelui 
ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă miș
cării sportive, se găsesc 
și In paginile cărții apă
rute anul trecut la Lon
dra, sub semnătura cu
noscutei autoare engleze 
Marion Connock, si care 
poartă titlul „Nadia din 
România*.

Iată unul din pasajele 
cele mai emoționante ale 
cărții.
.„Onorurile finale le-au 

fost oferite (n.n. echipei 
de gimnastică a Româ
niei, In frunte cu meda
liatele olimpice Nadia 
Comăned și Teodora Un
gureanul la întoarcerea

lor victorioasă de 
Montreal. A fost atunci 
mare festivitate, la 
august 1976, în Palatul 
sporturilor și culturii din 
București, cînd. în pre
zența conducătorilor de 
partid și de stat, in mij
locul unei 
mai multe mii de spor
tivi din 
gimnastele și 
lor au primit noi premii 
și medalii atit de bine
meritate. Niciodată pină 
atunci nu fusese sunetul 
trompetelor atit de im
presionant și uratele atit 
de puternice, ca în acea 
clipă, cînd președintele 
Nicolae Ceaușescu a con
ferit titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste** acestei 
atit de modeste tinere 
patrioate, Nadia Coma

s'._ _ _ _ _ J
(Urmare din pag. 1)

„Ștefan Gheorghiu** și de „Doc
tor în economie** de către Aca
demia de Studii Economice, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. 

Decernarea acestor titluri este 
un eveniment cu un ecou 
profund, care exprimă ginduri- 
le și sentimentele tuturor celor 
ce lucrează în domeniul știin
țelor sociale, ale întregului corp 
profesoral și științific din țar* 
noastră față de opera teoretică 
monumentală și personalitatea 
multilaterală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marele fiu 
al națiunii noastre socialiste, e- 
minentă personalitate a miș
cării comuniste și muncitorești, 
a vieții politice și științifice 
internaționale.

întruchipare a marxism-leni- 
nismului creator în România, 
lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu oferă partidului, na
țiunii noastre socialiste, o gin- 
dire de mare amploare, origina
litate și profunzime privind 
conținutul și căile progresului 
multilateral al patriei, întărirea 
independenței sale, o concepție 
clară asupra epocii contempo
rane și asupra căilor de edifi
care a unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Această gindire, care se bu
cură de o tot mai largă cunoaș
tere și prețuire internațională, 
căreia i-au fost consacrate nu
meroase lucrări și care a atras 
conferirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a unor înalte titluri 
științifice și distincții, poartă 
mesajul unei înflăcărate dra
goste față de glia strămoșească, 
al spiritului de dreptate și ome
nie, al încrederii nestrămutate 
in triumful cauzei socialismului, 
caracteristic întregii activități a 
secretarului general al partidu
lui nostru. Ea constituie nu nu
mai esența invățămintului de

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
l-AU FOST CONFERITE TITLURILE DE DOCTOR IN STIINTE 

POLITICE SI DE DOCTOR IN ECONOMIE
științe sociale din țara noastră, 
nu numai baza sa metodologică, 
ci și cel mai puternic factor de 
orientare și stimulare a cerce
tării in domeniul economiei și 
al științelor politice din Româ
nia. Ea este, totodată, o uriașă 
forță care își exercită inrîurirea 
asupra economiei, științei și 
culturii, a omului societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

în continuare, iau cuvîntul 
tovarășii Leonte Răutu, pre
ședintele consiliului de condu
cere și rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de Științe Sociale și Poli
tice, Gheorghe Dolgu, rectorul 
Academiei de Studii economice, 
și loan Totu, directorul general 
al Institutului Central de Cer
cetări economice.

în aplauzele entuziaste ale 
particip3ntilor la festivitate, 
președintele consiliului de con
ducere și rectorul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lingă 
C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
inminează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu diploma de doctor in 
științe politice, conferită pentru 
contribuția sa de excepțională 
valoare teoretică și practică — 
expresie a socialismului științi
fic creator — la dezvoltarea și 
îmbogățirea științelor politice, 
Ia elaborarea concepției științi
fice privind edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism, la elucidarea proble
melor majore ale lumii con

temporane, Ia lupta pentru 
cauza progresului social, a pă
cii și colaborării intre popoare, 

în aceeași atmosferă de însu
flețire, rectorul Academiei de 
Studii Economice, Gheorghe 
Dolgu, inminează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu diploma de 
doctor in economie, titlu ce 
semnifică recunoașterea contri
buției sale de excepțională va
loare teoretică și practică la 
elaborarea și Înfăptuirea obiec
tivelor fundamentale ale dez
voltării economiei naționale a 
României socialiste, la definirea 
conținutului și căilor edificării 
unei noi ordini economice in
ternaționale, Ia dezvoltarea și 
îmbogățirea științelor economice 
contemporane.

înminînd diplomele, rectorii 
celor două academii adresează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
călduroase felicitări.

La rîndul său, ministrul edu
cației și invățămintului aduce 
secretarului general al partidu
lui omagiul plin de respect al 
tuturor cadrelor didactice și cer
cetătorilor din țară : „Școala
superioară românească încearcă 
un sentiment de profundă min- 
drie, pentru că a avut cinstea 
să acorde aceste două titluri de 
doctor, strălucitului om de 
partid și de stat, eruditului om 
de știință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, prin întreaga 
sa operă, a slujit și slujește 
progresul rapid al societății 
noastre, înflorirea civilizației 
socialiste și comuniste pe pă-

mintul României, lupta pentru 
cauza socialismului, păcii și în
țelegerii intre popoare, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta noas
tră".

Ministrul educației și invă- 
țămîntului adresează, apoi, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rugămintea de a lua cuvîntul.

Secretarul generai al partidu
lui, președintele țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, rosteș
te o amplă cuvîntare, urmărită 
cu vie emoție, subliniată in re
petate rinduri cu aplauze înde
lungate. Răsună, din nou, sub 
cupola modernului amfiteatru, 
ovații entuziaste. Asistența scan
dează, cu însuflețire, „Ceaușescu
— P.C.R.", „Ceaușescu — La 
mulți ani !“

în încheierea festivității, mi
nistrul educației și învățămîn- 
tului adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în numele 
întregii adunări, cele mai căl
duroase mulțumiri pentru cu- 
vîntarea de o impresionantă ți
nută teoretică și vibrație patrio
tică a secretarului general al 
partidului, eveniment memora
bil nu numai pentru știința și 
școala românească, ci și pentru 
întreaga noastră națiune.

„întrucit adunarea festivă se 
desfășoară cu puțin timp îna
inte de aniversarea împlinirii 
a 60 de ani de viață și 45 de 
ani de activitate revoluționară
— a spus vorbitoarea — ani
versare care s-a transformai 
într-o sărbătoare a întregii na
țiuni și o caldă manifestare de
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asistențe de
intreaga tară, 

antrenorii

atașament al întregului popor 
față de partid și de secretarul 
său general, doresc ca, in în
cheierea adunării noastre so
lemne, să dau expresie senti
mentelor de respect și dragoste 
nețărmurite pe care sutele de 
mii de studenți, elevi și cadre 
didactice le nutresc față de con
ducătorul intelept al partidului 
și statului nostru și să vă urez 
din toată inima multă sănătate 
șl fericire, dumneavoastră și 
familiei dumneavoastră, și tra
diționalul „La mulți ani !**

Solemnitatea conferirii titlu
rilor de „Doctor în științe po
litice" și de „Doctor în eco
nomie* desfășurată în preajma 
dublei aniversări a secretarului 
general al P.C.R., președintele 
României — 60 de ani de viață 
și 45 de ani de activitate re
voluționară — s-a înscris și va 
rămîne drept o strălucită pagi
nă în istoria invățămintului 
superior și a științei românești, 
drept un semn de înaltă pre
țuire și considerație dată poli
ticii marxist-leniniste, profund 
creatoare, a partidului nostru, 
în elaborarea și înfăptuirea că
reia rolul hotărîtor revine 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— omul de un pilduitor devo
tament față de patrie și popor, 
care își consacră întreaga viață 
binelui și fericirii națiunii 
noastre, patriei socialiste, cau
zei păcii, colaborării și înțele
gerii în lume.

Cele două titluri științifice 
se adaugă la numeroase altele 
conferite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de prestigioase insti
tuții de învățămînt superior din 
țară și de peste hotare’, expri- 
mînd larga recunoaștere a con
tribuției sale excepționale la 
dezvoltarea teoriei și practicii 
construcției socialiste, la elu
cidarea principalelor probleme 
ale lumii contemporane, la e- 
laborarea și înfăptuirea poli
ticii externe constructive pro
movată cu consecvență de țara 
noastră pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.


