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MESAJUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

CONSILIULUI DE STAT Șl GUVERNULUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Mult stimate și iubite 
tovarâșe NICOLAE CEAUȘESCU

Sărbătorind a GO-a aniversare a zi
lei dumneavoastră de naștere și a peste 
45 de ani de activitate revoluționară, 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat și 
guvernul Republicii Socialiste Româ
nia vă adresează cele mai calde feli
citări și vă exprimă cea mai profundă 
și înaltă cinstire, admirație și pre
țuire pentru strălucita activitate pe 
care o desfășurați în fruntea parti
dului și statului, pentru contribuția 
inestimabilă ce o aduceți la făurirea 
destinului nou, socialist al României, 
la cauza progresului și civilizației 
epocii noastre.

Cunoscind din fragedă copilărie 
nedreptățile sociale ale vechiului re
gim, v-ați angajat cu Înalt spirit de 
dăruire și neînfricare în marea epo
pee a luptei revoluționare împotriva 
exploatării și asupririi, pentru înfăp
tuirea mărețeior idealuri ale clasei 
muncitoare, ale poporului, pentru li
bertate și o viață mal bună. întregul 
nostru partid și popor apreciază erois
mul, spiritul de abnegație și curajul 
cu care ați infruntat prigoana forțe
lor de opresiune ale vechii orîndulri. 
Anii îndelungați petrecuți in închisori 
și lagăre nu numai că nu v-au putut 
fringe voința de luptă, ci, dimpotrivă, 
v-au călit, v-au oțelit, v-au sporit 
dîrzenia și energia revoluționară. 
Acționînd neobosit, în ciuda condi
țiilor neasemuit de grele, ca militant 
comunist și revoluționar de profesie, 
ați adus o contribuție de mare în
semnătate la unirea și mobilizarea 
clasei muncitoare, a tineretului, a for
țelor patriotice ale țării în lupta îm
potriva exploatării și asupririi bur

ghezo-moșierești, împotriva fascismu
lui și a războiului, pentru răsturna
rea vechiului regim și eliberarea 
patriei.

In anii care au urmat insurecției 
naționale armate antifasciste și antiim- 
perialiste, ca activist de frunte al 
partidului, ați acționat cu inepuizabil 
elan și pasiune revoluționară, cu fer
mitate și combativitate neslăbite pen
tru îndeplinirea exemplară a nu
meroaselor sarcini de deosebită răs
pundere ce v-au fost încredințate in 
organizarea și conducerea marilor bă
tălii de clasă desfășurate de partid 
pentru cucerirea și consolidarea pu
terii politice, în mobilizarea resurse
lor materiale și umane pentru victoria 
in războiul antifascist, in vasta acti
vitate consacrată reconstrucției țării 
și reorganizării statului pe baze noi, 
democratice. Este binecunoscută con
tribuția remarcabilă pe care ați adus-o 
la îndeplinirea cu succes a sarcini
lor și obiectivelor partidului în noile 
condiții istorice, Ia organizarea și mo
bilizarea tineretului în marile mișcări 
sociale ale epocii, la transformarea 
socialistă a agriculturii. Ia crearea și 
educarea armatei noi a țării, la lupta 
pentru făurirea bazei materiale și a 
suprastructurii noii societăți. Ani în
delungați, activînd în forurile cele 
mai înalte ale partidului — ca mem
bru al Biroului Foiitic și secretar al 
Comitetului Central — ați avut un 
aport deosebit, apreciat de toți comu
niștii, de masele largi de oameni ai 
muncii, la întărirea organizatorică și
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET 
privind conferirea, pentru a doua oară, a Titlului de Onoare Suprem 

„EROU AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA" 
și a Ordinului „VICTORIA SOCIALISMULUI" 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
Pentru merite excepționale in activitatea revoluționară consacrată eliberară sociale 

ți naționale a poporului român, instaurară ți consolidării puterii politice a clasei munci
toare, dezvoltării patriei pe calea socialistă,

Pentru contribuția hotăritoare adusă, in fruntea partidului ți statului, la elaborarea ți 
înfăptuirea programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate ți îna
intare a României spre comunism, pentru munca neobosită ți înaltul spirit de dăruire 
puse în slujba progresului ți prosperității țării, bunăstării ți fericirii întregului popor, 

Pentru rolul esențial in elaborarea ți înfăptuirea politicii externe a partidului ți sta
tului, consacrată apărării suveranității ți independenței naționale, afirmării României in 
viața internațională, dezvoltării ți întăririi relațiilor sale cu țările socialiste, cu celelalte 
state ale lumii, soluționării problemelor complexe ale vieții internaționale, întăririi unității 
mișcării comuniste ți muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, triumfului cauzei păcii, 
prieteniei ți colaborării intre popoare,

Pentru întreaga activitate creatoare de inestimabilă valoare care a îmbogățit tezaurul 
socialismului științific, al teoriei ți practicii revoluționare contemporane,

Exprimind sentimentele de înaltă prețuire, stimă ți recunoștință ale întregului popor, 
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere ți împlinirii a peste 45 de ani 

de activitate revoluționară,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. - Se conferă, pentru a doua oară, Titlul de Onoare Suprem „Erou al 

Republicii Socialiste România* ți Ordinul „Victoria Socialismului* tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România.

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
București, 25 ianuarie 1978



SPORTIVII PATRIEI ISI EXPRIMA CU ÎNSUFLEȚIRE
SENTIMENTELE DE ALEASĂ PREȚUIRE Șl STIMĂ

Șl ADUC UN VIBRANT OMAGIU PREȘEDINTELUI REPUBLICII
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu de către organizații sportive 

cu prilejul aniversării zilei sale de naștere și a peste 45 de ani de activitate revoluționară

• „Urmăm înaltul dumneavoastră exemplu" • „Ne angajăm să muncim 
cu abnegație și entuziasm" • „într-o frățească unitate" • „Vom 

reprezenta cu cinste și demnitate culorile scumpei noastre patrii"

i

CONSILIUL MUNICIPAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT BUCUREȘTI : „Vă 
raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că înfăptuind neabătut 
hotărîrile . Congresului al XI-lea 
al P.C.R., ale Conferinței Na
ționale a Partidului și tradu- 
cînd în viață prețioasele indica
ții pe care ni le-ați dat prin 
Mesajul adresat participanților 
la Conferința pe țară a mișcă
rii sportive și cu prilejul acor
dării unor înalte distincții spor
tivilor care s-au afirmat la 
J.O. din 1976, activul sportiv al 
Capitalei, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
au obținut rezultate deosebite 
pe linia antrenării tineretului, 
a maselor de oameni ai muncii 
în practicarea exercițiilor fizice 
și sportului, de formare și pre
gătire a unor sportivi valoroși.

Vă asigurăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom munci cu forțe sporite și 
responsabilitate comunistă pen
tru a transpune în viață sarci
nile ce ne revin in organizarea 
„Daciadei", acțiune polisportivă 
națională, inițiată de dumnea
voastră, că vom pune în cen
trul preocupărilor îmbunătățirea 
calitativă a întregii activități de 
selecție, pregătire și educare a 
sportivilor, care sâ reprezinte 
cu demnitate prestigiul Româ
niei socialiste la marile con
fruntări sportive internaționale, 
la viitoarele Jocuri Olimpice*.

CONSILIUL JUDEȚEAN PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 
SPORT BACĂU : „Sportivii ju
dețului Bacău văd in distinsa 
dumneavoastră personalitate ca
litățile minunate ale strălucitu
lui conducător al partidului și 
țării, ale comunistului de o 
profundă omenie, care militează 
neobosit, cu înaltă răspundere 
pentru înfăptuirea năzuințelor 
și aspirațiilor întregii națiuni, 
aflat permanent în mijlocul oa
menilor, ascultîndu-i. dezbătind 
împreună cu el problemele cele 
mai arzătoare legate de înfăp
tuirea politicii partidului, aju- 
tînd concret la perfecționarea 
activității din toate domeniile 
economico-sociale. Exercițiile fi
zice și sportul au devenit un 
bun de preț pentru copiii, ti
neretul și oamenii muncii din 
județul Bacău, iar în domeniul 
sportului de performanță am 
reușit să dăm loturilor olimpice 
și naționale sportivi de valoare, 
în frunte cu Nadia Comâneci și 
Teodora Ungureanu, care au dus 
faima sportului românesc în în
treaga lume. Acționînd în con
tinuare pentru ridicarea spre 
noi culmi a sportului românesc, 
ne angajăm să sporim efortu
rile pentru dezvoltarea fizică a 
întregului tineret, a tuturor oa
menilor muncii din județ, să 
pregătim noi sportivi de va
loare internațională, care prin 
rezultatele lor să înalțe pe cel 
mai înalt catarg tricolorul româ
nesc".

CONSILIUL JUDEȚEAN PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 
SPORT CONSTANȚA : „Cu pri
lejul aniversării a 60 de ani de 
viață și a peste 45 de ani de activi
tate revoluționară, sportivii și 
activiștii sportivi din județul 
Constanța vă adresează cele mai 
calde felicitări, urări de sănă
tate, fericire personală și noi 
succese în rodnica activitate ce 
o desfășurați în fruntea parti
dului și statului pentru con
struirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
spre comunism a scumpei noas
tre patrii, pentru afirmarea neîn
cetată a României socialiste în 
lume. Vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că, acționînd pentru traducerea 
neabătută în viață a orientări
lor și indicațiilor cuprinse tn 
strălucitul dumneavoastră Me
saj adresat Conferinței pe țară 
a mișcării sportive, vom milita 

cu hotărîre pentru dezvoltarea 
necontenită a activității de edu
cație fizică și sport pe aceste 
meleaguri și ne angajăm sâ nu 
precupețim nici un efort pen
tru ridicarea măiestriei sporti
vilor, contribuind in felul acesta 
la afirmarea tot mai puternică 
a sportului românesc în lume".

CONSILIUL JUDEȚEAN PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT SIBIU : „Sportivii si- 
bieni, alături de întregul popor, 
participă la omagierea remarca
bilei dumneavoastră personali
tăți, exprimînd adîncile noastre 
sentimente de dragoste și recu
noștință pentru neobosita acti
vitate revoluționară, anii dă- 
ruiți cu abnegație înaltelor idea
luri ale comuniștilor, ale între
gului popor. Toți, într-o fră
țească unitate — români, ger
mani, maghiari și de alte na
ționalități — vă urăm sănătate, 
ani rodnici, angajîndu-ne să vă 
urmăm exemplul, să muncim cu 
conștiință revoluționară pentru 
dezvoltarea continuă a sportu
lui românesc".

CONSILIUL JUDEȚEAN PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT IAȘI : „Alături de toți 
oamenii muncii, noi sportivii, 
activiștii și tehnicienii din do
meniul educației fizice și spor
tului din județul Iași ne reafir
măm înalta noastră admirație 
față de prodigioasa dumnea
voastră activitate revoluționară, 
pe care o desfășurați neobosit de 
peste 45 de ani sub flamura parti
dului. Ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru a 
ne ridica la nivelul condițiilor 
excelente create mișcării spor
tive. Vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că exemplul dumneavoastră de 
perseverență, tenacitate și dă
ruire revoluționară ne va călăuzi 
în permanență in munca noas
tră de zi eu zi. Să ne trăiți ani 
mulți. iubite tovarășe secretar 
general !*

CONSILIUL JUDEȚEAN PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT MARAMUREȘ : „Noi, 
activiștii din domeniul sportu
lui de pe plaiurile maramure
șene, vă purtăm adincă recu
noștință pentru vizitele dumnea
voastră de lucru efectuate în ju
dețul Maramureș și în muni
cipiul Baia Mare, care au con
stituit momente importante pen
tru jalonarea dezvoltării eco
nomico-sociale a acestui stră
vechi pămint românesc, pentru 
creșterea activității de educa
ție fizică și sport la nivelul ce
lor mai bune județe ale patriei 
noastre. Ne străduim, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca în tot ceea ce 
facem să urmăm exemplul dum
neavoastră, să răspundem prin 
fapte îndemnurilor de a face din 
competiția națională .Daciada* 
cea mai mare întrecere sportivă 
de masă și de performanță, în 
care să fie cuprinși toți tinerii, 
oamenii muncii din județul Ma
ramureș. La mulți ani !*.

CONSILIUL JUDEȚEAN PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT VRANCEA : .Județul 
nostru, în pas cu dezvoltarea 
impetuoasă a celorlalte sec
toare de activitate, a cunoscut 
împliniri deosebite și în dome
niul sportului, în atragerea ti
neretului la practicarea exerci
țiilor fizice, în dezvoltarea ba
zei materiale, toate acestea ca 
urmare a grijii pe care dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o manifes
tați permanent față de crește
rea continuă a activității spor
tive de masă și de performanță. 
Alături de toți cetățenii patriei, 
tineretul sportiv vrîncean vă 
transmite din adincul inimii 
multă sănătate, multă fericire 
și la mulți ani, întru condu
cerea poporului pe drumul glo
rios al comunismului 1“

CONSILIUL JUDEȚEAN 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ 
ȘI SPORT BRĂILA : „Cu ini
mile pline de o profundă 
bucurie, activul mișcării spor
tive din județul Brăila, alături 
de întregul nostru popor, vă 
urează dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul celei de 
a 60-a aniversări a zilei de 
naștere și împlinirii a peste 45 
de ani de activitate revoluțio
nară, calde felicitări și urări 
de sănătate și viață lungă în 
fruntea partidului și statului 
nostru, spre binele și fericirea 
poporului român, pentru pro
gresul și prosperitatea Româ
niei socialiste.

Folosim acest prilej să vă 
mulțumim pentru minunatele 
condiții asigurate activității de 
educație fizică și sport, pentru 
continua modernizare a bazei 
materiale destinate acestei ac
tivități. Ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru 
a obține rezultate tot mai bu
ne în întrecerile sportive in
terne și internaționale".

CLUBUL SPORTIV DINAMO 
BUCUREȘTI : „Gîndurile tutu
ror sportivilor și activiștilor clu
bului se îndreaptă cu nemărginit 
devotament și profundă recu
noștință către Partidul Comunist 
Român, către dumneavoastră 
personal, care conduceți cu în
țelepciune și clarviziune desti
nele țării pe drumul socialismu
lui și comunismului, oferind cel 
mai înălțător exemplu de acti
vitate neobosită, plină de dă
ruire patriotică și spirit revo
luționar, pentru gloria și măre
ția României socialiste, pentru 
triumful dreptății și păcii în 
întreaga lume.

Adresîndu-vă cele mai since
re mulțumiri pentru grija deo
sebită ce o acordați dezvoltării 
continue a activității sportive 
de masă și de performanță, pen
tru organizarea, din inițiativa 
dumneavoastră, a competiției 
naționale „Daciada*, întrecere 
care constituie pentru tineretul 
patriei noastre un puternic im
bold în practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice și sportului, 
ne reinnoim angajamentul și 
hotărîrea să nu precupețim nici 
un efort pentru a obține per
formanțe la nivelul parametri
lor internaționali, pentru a re
prezenta cu cinste și demnitate 
culorile sportive ale scumpei 
noastre patrii in competițiile in
terne și internaționale și, în 
primul rind, așa cum ați indicat, 
la Jocurile Olimpice din 1980".

CLUBUL SPORTIV AL AR
MATEI „STEAUA* : „Sărbăto
rirea a 60 de ani de viață și îm
plinirea a peste 45 de ani de neîn
treruptă și strălucită activitate 
revoluționară prilejuiesc sporti
vilor, antrenorilor și tehnicieni
lor, întregului activ al clubului 
sportiv al armatei „Steaua* — 
alături de întregul nostru po
por — momente de bucurie 
Înălțătoare, de nețărmurită sti
mă și recunoștință pentru pro
digioasa dumneavoastră activi
tate.

Ca sportivi și activiști în do
meniul sportului de performan
ță simțim în permanență grija 
pe care dumneavoastră o pur- 
tați dezvoltării mișcării sporti
ve, indicațiile reieșite din Me
sajul pe care l-ați adresat miș
cării sportive, ca și cele cu
prinse în cuvîntarea rostită cu 
prilejul acordării de înalte dis
tincții sportivilor care au obți
nut performanțe deosebite la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real călăuzindu-ne în tot ceea 
ce facem pentru ca sportul 
românesc să prospere neîncetat.

Cu prilejul importantului ju
bileu din viața și activitatea 
dumneavoastră, vă rugăm încă 
o dată să primiți respectuoasele 
noastre urări de sănătate și pu
tere de muncă pentru binele și 
fericirea poporului nostru. La 
mulți ani, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“

MULT STIMATE Șl IUBITE

TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU
La a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere și 

Ia împlinirea a peste 45 de ani de neîntreruptă activitate in 
mișcarea muncitorească, permiteți-ne ca în numele Con
siliului Național pentru Educație Fizică și Sport, al spor
tivilor, tehnicienilor și al activiștilor mișcării sportive, 
să vă adresăm din adincul ființei noastre sincere felici
tări, însoțite de cele mai calde urări de sănătate, putere 
de muncă și viață îndelungată, spre binele și fericirea 
poporului, a patriei noastre socialiste.

Viața dumneavoastră evocă și simbolizează însuși dru
mul de luptă și victorii pe care l-a străbătut poporul 
nostru sub conducerea glorioasă a partidului.

in persoana dumneavoastră vedem pe patriotul și re
voluționarul luminat, pe conducătorul înțelept, ctitor al 
României noi, apărător înflăcărat al independenței și su
veranității poporului român, pe omul care, prin activi
tatea sa, se înscrie în rîndurile celor mai strălucite per
sonalități politice din istoria lumii.

Cu ocazia acestui important eveniment din viața 
dumneavoastră și totodată a întregii națiuni, ingăduiți-ne 
să exprimăm sentimentele noastre de adincă recunoștin
ță și atașament față de partid, față de politica sa inter
nă și externă, față de dumneavoastră personal, pentru 
grija, sprijinul și îndrumarea acordate permanent acti
vității de educație fizică și sport din țara noastră.

Ne exprimăm și cu această ocazie angajamentul de a 
munci cu abnegație și entuziasm pentru îndeplinirea în
tocmai a sarcinilor ce revin mișcării sportive din hotă
rîrile de importanță deosebită adoptate de Congresul al 
XI-lea și de Conferința Națională a partidului, precum 
și din Programul de dezvoltare a activității de educație 
fizică și sport pină in 1980, aprobat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., contribuind astfel Ia menține
rea și întărirea sănătății poporului nostru, la dezvoltarea 
armonioasă a tineretului.

Vă asigurăm că sportivii României socialiste nu vor 
precupeți nici un efort pentru a reprezenta cu demnitate 
patriotică tricolorul românesc în marile competiții inter
naționale.

Permiteți-ne, mult stimate și iubite - tovarășe secretar 
general, ca, alături de toți oamenii muncii, să vă adresăm 
din toată inima tradiționala urare

„La mulți ani, cu sănătate

BIROUL EXECUTIV 
AL CONSILIULUI NATIONAL 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

CLUBUL SPORTIV MUNICI
PAL „DUNĂREA" GALAȚI : 
„Sportivii și tehnicienii clubului 
nostru vă adresează din adincul 
inimii cele mai calde urări de 
sănătate și fericire, viață înde
lungată și putere de muncă 
pentru afirmarea neîncetată a 
națiunii noastre socialiste, pen
tru progresul și bunăstarea po
porului nostru, pentru cauza so
cialismului și păcii în întreaga 
lume. Sin tem hotăriți ca, alături 
de întregul nostru popor, să ac
ționăm cu cel mai înalt spirit 
revoluționar pentru transpune
rea în viață a indicațiilor și în
drumărilor date de dumneavoas
tră mișcării sportive".

CLUBUL SPORTIV OLIMPIA 
BUCUREȘTI : „împărtășind sen
timentele mărețe pe care între
gul popor le trăiește cu prilejul 
aniversării a 60 de ani de viață 
și a peste 45 de ani de cînd mili
tați în mișcarea revoluționară 
pentru binele poporului român, 
sportivii, antrenorii și întregul 
activ al clubului Olimpia din Ca
pitală vă transmit, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urarea „La mulți ani, cu sănă
tate și fericire !“. Exemplul lu
minoasei dumneavoastră vieți 
și activități ne călăuzește în 
tot ceea ce facem. Ne angajăm, 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să facem totul pen
tru a contribui cit mai eficient 
la dezvoltarea mișcării sportive 
din țara noastră, Ia creșterea 
prestigiului ei internațional".

CLUBUL SPORTIV RAPID 
BUCUREȘTI : „Membrii clubu
lui Rapid, unitate cu vechi tra
diții în activitatea sportivă mun
citorească, avînd drept pildă 
munca neobosită pe care o des
fășurați pentru fericirea între
gului popor, vă asigură, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
acum, cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de viață și a peste 45 de 
ani de neîntreruptă activitate re

voluționară, că vă vor urma e- 
xemplul, muncind cu eforturi, 
înzecite pentru dezvoltarea 
continuă a sportului românesc, 
pentru a răspunde cu cinste 
încrederii ce o acordați per
manent tineretului sportiv".

CLUBUL SPORTIV VOINȚA 
BUCUREȘTI : „Dînd glas senti
mentelor patriotice izvorîte din 
mîndria că în fruntea partidului 
și statului nostru se află cel 
mai iubit fiu al poporului 
român, sportivii și activiștii 
clubului Voința din București 
vă asigură pe dumneavoastră, 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de senti
mentele lor de dragoste, recu
noștință și devotament. Exem
plului dumneavoastră de mare 
patriot, care v-ați pus întreaga 
viață în slujba fericirii poporu
lui român, noi îi vom răspunde 
cu o dăruire deplină în activi
tatea de masă și de performan
ță pe care o desfășurăm, răs- 
punzînd astfel grijii pe care 
dumneavoastră personal o ma
nifestați față de sportul româ
nesc".

INSTITțJTUL DE EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT : „Astăzi, 
noi, cadrele didactice, studenții 
și toți oamenii muncii din Insti
tutul de educație fizică și sport, 
în frunte cu comuniștii, ne an
gajăm în fața partidului, a 
dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
muncim în mod exemplar, la 
cel mai înalt nivel calitativ, 
pentru creșterea pregătirii poli
tice, profesionale, științifice și 
educative a specialiștilor în do
meniul educației fizice și spor
tului. După străvechea noastră 
datină românească, vă adresăm 
din toată inima urarea tradițio
nală : să trăiți mulți ani, feri
ciți, cu sănătate și bucurie, în 
mijlocul poporului nostru mun
citor, în fruntea Partidului Co
munist Român, pentru gloria 
României socialiste !“



intr-o atmosferă entuziastă, emoționantă, ieri după-amiază, la Sala Palatului Republicii, au avut loc
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can împlinește azi 60 de ani de viată 

si peste 45 de ani de activitate revoluționară
Numeroasele mesaje de felicitare prezentate la sărbătorire inmănuncheazâ gindurile 
și sentimentele întregului nostru popor intr-o unica și vibrantă mărturie a dragostei și stimei, 
a unităfii depline a națiunii noastre socialiste in jurul partidului, al secretarului său general

La Sala Palatului Republicii 
s-au desfășurat, miercuri 25 ia
nuarie, festivitățile prilejuite 
de sărbătorirea împlinirii a 60 
de ani de viață și a peste 45 
de ani de activitate revoluțio
nară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

în această zj de scumpă ani
versare, comuniștii, toți cetățe
nii patriei au adus omagiul lor 
fierbinte omului, revoluționa
rului. conducătorului iubit, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care 
reprezintă in conștiința țării un 
pilduitor exemplu de slujire, 
cu abnegație și nestrămutată 
credință comunistă, a partidului 
și poporului, a cauzei socialis
mului, păcii și colaborării intre 
națiuni. Este un adevăr pro
fund pe care fiii țării 11 știu și 
pe care-1 reafirmă astăzi, cu 
bucurie și mîndrie, că de nu
mele și personalitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de acti
vitatea sa strălucită, în fruntea 
partidului și statului, se leagă 
indestructibil cea mai rodnică 
perioadă din istoria patriei, tot 
ce este mai frumos -și mai cu
tezător în grandioasa operă ce 
o înfăptuim, afirmarea plenară 
a României socialiste în lume.

Iată temeiul pentru care ani
versarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie o sărbă
toare apropiată inimii milioa
nelor de locuitori ai acestui 
pămînt românesc, bărbați și fe
mei, vîrstnici și tineri, români, 
maghiari, germani Și de alte 
naționalități.

...Ora 16,00. Este momentul 
emoționant al începerii festivi
tăților prin care întregul partid, 
întreaga țară cinstesc pe cel 
mai de seamă fiu al națiunii.

Sosirea în sală a marelui și 
iubitului sărbătorit este întîm- 
pinată cu deosebită însuflețire, 
cu vii și îndelungi aplauze, 
urale și ovații. Sînt rostite cu 
multă dragoste numele partidu
lui și al secretarului său gene
ral, „Ceaușescu — P.C.R.", nu
me cu valoare de simbol, cu a- 
dînci rezonanțe în sufletul și 
conștiința poporului.

Răsună, sub înalta boltă a 
sălii, urarea, izvorîtă din ini
mă, pe care întreaga națiune o 
adresează, în acest moment a- 
niversar, conducătorului partidu
lui Și statului — „Ceaușescu — 
La mulți ani!“. Este o urare 
caldă, de viață lungă, sănătate 
și fericire, de succese tot mai 
mari in munca de înaltă răs
pundere pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfășoară 
în fruntea partidului și statului, 
spre binele și fericirea patriei, 
a poporului.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in pre
zidiu au luat loc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ma
nea Mănescu, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc. Ion Coman, Teodor Co- 
man. Mihai Dalea, Miu Dobres- 
cu. Ludovic Fazekas, Mihai Ge
re, Nicolae Giosan, Ion Iliescu, 
Ștefan Mocuța, Vasile Patilineț, 
Mihai Telescu, Ion Ursu, Ri
chard Winter, Constantin Dâs- 
călescu. Aurel Duma, Ion Stă- 
nescu, Vasile Vilcu, președin
tele Comisiei Centrale de Re
vizie, Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Mihai Marinescu și Angelo 
Miculescu, viceprim-miniștri ai 
guvernului.

„Doresc să vă asigur, dragi tovarăși, pe dumneavoastră, 
membrii Comitetului Central, ai Comitetului Politic Executiv, pe 
toți cei prezenți aici — activiști de bază ai partidului și statului 
nostru —, să asigur partidul și întregul nostru popor că toate 
manifestările din aceste zile reprezintă pentru mine noi și noi 
obligații de a munci și mai bine, de a face totul pentru a exprima 
și a da glas voinței partidului și poporului nostru, de a acționa 
neabătut pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul 
al XI-lea, pentru fericirea și bunăstarea întregii națiuni".

NICOLAE CEAUȘESCU

în prezidiu au luat loc, de 
asemenea, membri ai partidului 
cu stagiu din ilegalitate — to
varășii Constantin Pîrvulescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Ion Po
pescu Puțuri, Dumitru Coliu, 
Mihai Cruceanu, Nicolae Guină, 
Constantin Țiulescu, Anton 
Moisescu, Stela Moghioroș, La- 
dislau Banyai, Ofelia Manole, 
Filip Gheltz, Andrei Neagu.

în aceste clipe sărbătorești, 
ca o expresie a unității de mo
nolit a poporului nostru în ju
rul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sint reuniți 
în sală membrii Comitetului 
Central al partidului, ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, activiști de partid și de 
stat, membri ai partidului 
cu stagiu din ilegalitate, repre

zentanți ai oamenilor muncii 
din industrie, agricultură, 
transporturi și construcții, mili
tari ai forțelor armate și luptă
tori din gărzile patriotice, re
prezentanți ai oamenilor de ști
ință, artă și cultură.

Sala Palatului Republicii — 
martoră a atîtor evenimente de 
seamă — are un aspect festiv. 
Drapele roșii și tricolore, arbo
rate în semn de sărbătoare, în
cadrează portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Aici, în această după-amiază, 
vibrează puternic inima întregii 
țări.

Răsună solemn Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Festivitatea este deschisă de 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe

cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului.

întreaga asistență ascultă cu 
vie emoție Mesajul adresai 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Consi
liul de Stat și Guvernul Re
publicii Socialiste România. Me
sajul este citit de tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului.

Mesajul este primit de parti- 
cipanțl cu entuziaste aplauze, 
cu deplină satisfacție și apro
bare, el sintetizînd, în fapt, gin
durile și simțămintele pe care 
națiunea întreagă le exprimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la împlinirea a 60 de ani de 

viață și a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară.

înminind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mesajul, tovarășul 
Manea Mănescu il felicită căl
duros, îl îmbrățișează.

într-o atmosferă de mare în
suflețire, are Ioc apoi ceremo
nia decorării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

în semn de înaltă apreciere, 
conducătorului partidului și sta
tului i se conferă, pentru a 
doua oară, titlul de onoare su
prem de „Erou al Republicii 
Socialiste România" și Ordinul 
„Victoria Socialismului".

Se dă citire Decretului Con
siliului de Stat. întreaga asis
tență, în picioare, trăiește so
lemnitatea acestui moment cu 
cele mai profunde semnificații.

Tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
prinde pe pieptul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cea de-a 
doua strălucitoare stea de aur 
de Erou al Republicii Socialiste 
România.

Rind pe rînd, tovarășii din 
conducerea partidului și statului, 
precum și vechi militanți ai 
partidului îl felicită și îmbră
țișează pe marele sărbătorit, cu 
cele mai calde sentimente de 
stimă și respect, în timp ce, 
necontenit, sala întreagă ova
ționează, rostește cu nețărmu
rită dragoste numele iubitului 
conducător : „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — La 
mulți ani !“

Memorabila festivitate a con
tinuat cu prezentarea mesajelor 
de felicitare adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de reprezen
tanții comuniștilor din întreaga 
țară, ai ministerelor și celorlalte 
instituții centrale, de stat, al 
organizațiilor de masă și obștești, 
ai puternicelor detașamente 
muncitorești din marile între
prinderi, combinate industriale 
și șantiere, ai țărănimii, ai 
creatorilor de bunuri spirituale, 
ai tinerei generații. S-au înmă
nuncheat, aici, practic, gindurile 
și sentimentele întregului nostru 
popor, într-o unică și vibrantă 
mărturie a dragostei și stimei, a 
unității depline a națiunii noas
tre socialiste in jurul partidului, 
al secretarului său general.

Primii care urcă la tribună 
pentru a-și prezenta omagiul 
sînt membrii delegației comu
niștilor cu stagiu din ilegalitate, 
cei care-1 știu și prețuiesc pe 
adolescentul din Scornicești încă 
din anii cînd s-a avîntat cu 
neînfricare în lupta revoluțio
nară și care astăzi, la vîrsta 
tinereții înțelepte, investit cu 
funcțiile de cea mai înaltă răs
pundere pentru destinele Româ
niei, slujește cu aceeași pasiune 
revoluționară, abnegație și tena
citate exemplare, cauza propă
șirii patriei, fericirii poporului, 
ca fiu credincios al său și stră
lucit conducător de neam.

în acest mesaj, citit de to
varășul Constantin Pîrvulescu, 
este exprimată o mare și e- 
moționantă apreciere a celor 
peste 45 de ani de neîntreruptă 
și înflăcărată activitate patrio
tică, revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu :

Toți cei care v-am cunoscut 
din primele decenii ale activi
tății dumneavoastră revoluționa
re păstrăm cu emoție și mîndrie 
amintirea înflăcărării, dîrzeniei 
și pasiunii, dublate de o adîncă 
înțelegere a fenomenelor sociale 
și o mare dragoste pentru po
porul umilit și exploatat, cu

(Continuare în pag. 4—5)
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care ați militat încă de la cei 
dinții pași în mișcarea munci
torească pentru libertate, dem
nitate umană și o viață mai 
bună.

In fruntea partidului și a țării, 
îndeplinind însărcinările supre
me la care aveau să vă reco
mande experiența revoluționară, 
capacitățile excepționale de mi
litant politic ferm și clarvăză
tor, deplina stăpînire a concep
ției materiallst-dialectice despre 
lume și viață, simțul responsa
bil și curajos al noului, ca și 
marea și prețioasa calitate a 
umanismului comunist, ați pre
zidat cu înțelepciune, dinamism 
și eficiență o operă care a 
propulsat România pe trepte 
Înalte ale progresului economic, 
social și spiritual, deschizîndu-i 
perspectiva de a se situa, în 
puțină vreme, în rîndul popoare
lor cu un nivel ridicat de pros
peritate.

Relevăm cu deosebită satis
facție, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, suflul nou, exigent 
și înnoitor, imprimat sub condu
cerea și îndrumarea dumnea
voastră în întregul partid, In 
toate domeniile de activitate, 
pasiunea și consecvența cu care 
militați pentru funcționarea de
mocratică a partidului și a În
tregii societăți, pentru asigu
rarea participării tot mai largi 
și mai eficiente a clasei munci
toare, țărănimii, intelectualită
ții, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
la conducerea economiei și a 
statului. Ne bucură și ne ono
rează, ca pe fiecare cetățean al 
patriei, treapta înaltă pe care 
ați situat România, prin efortu
rile dumneavoastră perseveren
te, în stima și respectul opiniei 
publice mondiale.

Tovarășul Ion Dincâ, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., a dat citire me
sajului organizației de partid a 
Capitalei, cel mai mare detașa
ment de comuniști din țară,

Rind pe rind, sint înmînate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mesajele adresate de cele 39 de 
comitete județene de partid 
precum și de organizațiile de 
partid ale localităților de reșe
dință. Mesajele sint prezentate 
de delegații în frunte eu pri- 
mii-secretari ai Comitetelor ju
dețene de partid. Sint de aseme
nea, înmînate mesaje de către 
delegațiile Comisiei Centrale de 
Revizie și Comitetului de partid 
al Aparatului C.C. al P.C.R.

Un gînd comun străbate a- 
ceste mesaje sosite din toate 
colțurile de țară : odată cu 
urările fierbinți, de sănătate 
deplină și mereu neobosită pu
tere de muncă adresate secreta
rului general, este exprimată 
hotărîrea fermă de a face totul 
pentru înfăptuirea exemplară a 
programului partidului, a docu
mentelor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale pentru 
ca patria noastră, poporul în
treg să cucerească noi trepte 
de civilizație și progres social, 
pe drumul impetuos al făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre co
munism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primește apoi mesajul Consiliu
lui Național al Oamenilor Mun
cii, organism născut din capa
citatea și clarviziunea secreta
rului general al partidului de 
a sesiza noul în relațiile sociale, 
ca promotor al perfecționării 
cadrului organizatoric de lărgire 
și adîncire a democrației so
cialiste.

Un vibrant omagiu este în
chinat conducătorului iubit, în 
numele a milioane de oameni 
ai muncii, de Uniunea Generală 
a Sindicatelor, prin mesajul că
ruia i-a dat citire tovarășul 
Pavel Ștefan, secretar al Consi
liului central al U.G.S.R.

La acest moment solemn, sint 
prezente, ca purtătoare ale vi
gurosului mesaj muncitoresc, 
adresat cu profundă dragoste și 
nemărginit devotament primului 
muncitor al țării, zeci de dele
gații ale unor mari întreprin
deri din Capitală și din alte 
puternice centre de făurire a 
bunurilor materiale din întreaga 
țară : unități constructoare de 
mașini, combinate siderurgice, 
exploatări miniere și petroli
fere, mari complexe petrochi
mice, energetice, ale industriei 
ușoare, economiei forestiere, 
materialelor de construcție și 
altor importante ramuri ale e- 
conomiei noastre socialiste. Me
sajele lor reafirmă voința șî

hotărîrea unanimă a eroicei 
noastre clase muncitoare de a 
fi mereu în fruntea operei de 
făurire a orânduirii noi pe pă- 
mintul României, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, 
sub îndrumarea secretarului său 
general.

Sint înmînate, totodată, to
varășului Nicolae Ceaușescu 
mesajele de felicitare adresate 
la această fericită aniversare de 
delegațiile Frontului Unității 
Socialiste, Marii Adunări Na
ționale, tuturor ministerelor și 
altor instituții centrale și orga
nizații obștești.

în numele întregii țărănimi, 
al tuturor lucrătorilor ogoarelor, 
Consiliul Național al Agricul
turii se angajează în fața celui 
mai iubit fiu al poporului ro
mân să acționeze fără preget 
pentru înfăptuirea exemplară a 
marilor obiective ce revin agri
culturii din documentele celui 
de al XI-lea Congres și ale re
centei Conferințe Naționale a 
partidului.

Urmează mesagerii a 20 dc 
unități agricole, cooperative de 
producție și întreprinderi agri
cole de stat, stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii din 
toate colțurile de țară, repre
zentanții celor ce transpun in 
fapte, cu totală dăruire, indica
țiile și îndemnurile, pătrunse de 
un profund spirit patriotic, adre
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu celor ce plămădesc 
piine țării. In cuvinte simple, 
rostite din moși strămoși, oa
menii satelor mulțumesc cu a- 
dincă simțire pentru civilizația 
socialistă care pătrunde tot mai 
adine în viața lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primește apoi omagiul fierbinte 
al milioanelor de femei ale pa
triei, urările venite din adincul 
inimii lor, de viață lungă, să
nătate, de noi și mărețe înfăp
tuiri în slujba înfloririi Româ
niei socialiste.

Este rîndul intelectualității 
muncitoare să exprime pre
ședintelui țării — prin mesa
jul prezentat de acad. Gheorghc 
Mihoc — sentimentele de gra
titudine pentru atenția și spri
jinul constant acordate activi
tății ei creatoare, îmbogățirii 
patrimoniului cultural al po
porului nostru eu opere demne 
de epoca luminoasă pe care o 
trăim.

In aceeași unitate de spirit, 
eu aceeași dragoste fierbinte 
și cu nestrămutata făgăduință 
de a-și pune Întreaga putere de 
muncă și de creație in slujba 
înfloririi patriei și fericirii na
țiunii noastre socialiste iți pre
zintă mesajele de felicitare de
legațiile Academiei Republicii 
Socialiste România. Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", Academiei 
de științe sociale și politice și 
altor foruri academice, ale In
stitutului Central de Chimie, 
ale unor unități centrale de cer
cetări și proiectări, ale Uniunii 
Scriitorilor, Uniunii Compozito
rilor, Uniunii Artiștilor Plastici 
și altor uniuni de creație, Con
siliului Național al Crucii Ro
șii, Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

în această zi de mare săr
bătoare pentru întreaga țară, 
oamenii muncii aparținînd na
ționalităților conlocuitoare, pă
șind In pas egal și ferm In 
glorioasa coloană de peste 21 
milioane de ziditori ai Româ-

In delegația C.N.E.F.S. care a prezentat tovarășului Nicolae Ceaușescu mesajul de felicitare din 
partea sportivilor țâri: s-a aflat și campioana olimpică Nadia Comăneci

niei socialiste, adresează se
cretarului general al partidului 
prinosul dragostei lor nețărmu
rite, urări de sănătate și viață 
lungă. Acestea sint cuprinse 
în mesajul Consiliului Oameni
lor Muncii de naționalitate ma
ghiară. citit de tovarășul Ște
fan PeterC, președintele Con
siliului, și in mesajul pre
zentat de tovarășul Eduard 
Eisenburger, președintele Con
siliului Oamenilor Muncii de 
naționalitate germană.

Comandantul suprem al for
țelor noastre armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit a- 
poi mesajul Ministerului Apă
rării Naționale, al armatei țării, 
unită in cuget, simțire și faptă 
cu Întreaga națiune.

Mesajul Comitetului Central 
al U.T.C. și Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, rostit de 
tovarășul Ion Traian Ștefânes- 
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. dă glas sentimentelor ti
nerești Îmbinate cu responsabi
litatea matură a ziditorilor de 
mîine ai comunismului.

Ultimii mesageri ai acestei 
neuitate zile a omagiului țării 
pentru marele ei sărbătorit sint 
pionierii și șoimii patriei. Sute 
de copii pătrund în sală, în 
sunete cristaline de trâmbițe, in 
ropot de tobe, cu drapelul or
ganizației pionierești în frunte. 
Copiii țării s-au obișnuit să-și 
rostească gîndurile cele mai cu
rate, simțămintele cele mai a- 
lese, in vers, așa cum au fă
cut-o de totdeauna oamenii de 
la Carpați și Dunăre. Și acum, 
la Înalta cinstire a iubitului 
părinte, inima copiilor iși des
face petalele in gingașe stihuri, 
recitate de pionierii Călin Ra
dulescu, de la școala generală 
nr. 57, Gabriela Jarum, de la 
școala generală nr. 183 și șoimul 
patriei Dana Mladin ;

Omagiem cu dragoste fierbinte
Din inimile noastre de copii
Pe fiul brav al mindrei Românii, 
Pe-al națiunii noastre Președinte.

Noi, pionierii, fiii dumneavoastră, 
Crescînd cu țara într-al țării zbor, 
V-aducem fapte de cutezători 
Din munca și învățătura noastră.

Noi, șoimii patriei, cu bucurie
Și dragoste venim cu fruntea sus
Să mulțumim că șoimi viteji ne-ați spus 
Să fim în milenara Românie.

Oglinda sufletelor noastre poartă 
Din dulce leagăn chipul părintesc 
Al celui ce pe plaiul românesc 
Conduce astăzi opera înțeleaptă.

Cind spunem Ceaușescu—România, 
Cind spunem Ceaușescu și Partid 
Noi știm cu toți, conducător iubit, 
De unde-și are țara măreția.

Vă știm iubirea pentru-acest meleag 
Dîrzenia de fiu al unei nații
Ce singură și-a apărat Carpații 
Și pruncilor le este leagăn drag.
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Om pentru oameni, inimă vitează,
Mereu în frunte, unde e mai greu, 
Spre noi izbînzi chemîndu-ne mereu 
Sinteți izvor ce țara și partidu-mbărbătează

Sînteți credința noastră-n viitor, 
tn legea muncii ți a omeniei, 
In zborul comunist al României, 
In tot ce-are mai sfînt acest popor.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, toți copiii, 
In spirit revoluționar crescînd, 
Exemplul dumneavoastră viu avînd 
Vor crește oameni demni ai României.

Ne angajăm, în ziua de lumină 
Cind anii luptei vi-i sărbătorim, 
Cu cinste să-nvățăm și să muncim 
De bucurii să fie viața plină.

Ne angajăm, pe frontu-nvățăturii
Să fim ca demni școlari mereu la post — 
Să descifrăm al meseriei rost
In cartea tehnicii șt a naturii.

dntarea României ne dă versul 
Și Daciada braț cutezător
De-a fi și visători și-nvingători — 
Ca demn prin viață să ne fie mersul.

Jurăm pe tricolor, jurăm pe carte 
Și pe unelte, și pe flori jurăm 
Cu piepturi tinere să apărăm 
Pămîntul României minunate !

Mlădițele acestei națiuni
Spre dumneavoastră vin să se adune.
Să înfloriți intru mulți ani! — vă spunem 
Urare tinără, de la străbuni.

Ani mulți, în glorie și sănătate, 
Cu dragostea întregii țări cinstit 
Viteaz stegar, vă vom urma neșovăit 
Pe drumul de izbînzi și demnitate.

In ritmul patriei contemporan, 
Scrutăm cu dumneavoastră viitorul, 
Să ne conduceți partidul, țara și poporul 
Spre culmi de măreție,

La mulți ani!

Ropote de aplauze și ovații 
însoțesc aceste fierbinți urări. 
Alături de copii, toți cei pre- 
zenți în sală rostesc într-un 
singur glas : „CEAUȘESCU — 
LA MULȚI ANI !“, repetînd, 
din ce în ce mai puternic, mai 
înflăcărat, această urare aflată 
astăzi pe buzele tuturor, în ini
mile și în conștiința unei na
țiuni fericite de a avea, la cîrma 
destinelor ei, un mare bărbat 
de stat, un mare om.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu pri
mesc cu deosebită căldură pă
rintească îmbrățișarea celor 
mici, îi mîngîie cu duioșie.

In aceste momente de mare 
bucurie ți sărbătoare a întregu
lui popor, secretarul general al 
partidului, președintele țării, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
rostește o amplă cuvintare, ur
mărită cu cea mai vie atenție, 
cu vădită emoție de întreaga

asistență și, prin intermediul 
posturilor de radio și televiziu
ne, de oamenii muncii din toate 
colțurile de țară. Cuvintarea a 
fost salutată cu puternice, vi
brante aplauze și ovații. îndem
nurile secretarului general al 
partidului, cuvintul său cald, 
patriotismul său nemărginit au 
însuflețit, ca în atîtea alte rin- 
duri, voința unanimă a poporu
lui de a urma cu devotament 
neclintit partidul, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe drumul 
de luptă și de glorie al edifi
cării operei mărețe socialiste și 
comuniste.

Memorabila festivitate consa
crată omagierii secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român se încheie prin into
narea, de către întreaga asis
tență, a Imnului de luptă al cla
sei muncitoare, „Internaționala".

«parca < 
popor la 
propriei i 
al 
pectivă d 
progres 
noastre, < 
piatră de 
ces revol

în Romă 
toare și 
din ceriu 
tive ale

al X-Iea 
și la Cor

avînt cu i 
ții și mur 
dinamism 
voltării ti 
nomico-sc 
societăți

De cin 
tea Pari 
mân, iul

vilatea C 
organelor 
partid o < 
privire L 
ționarc^’ 
ducăte^R 
tate, por 
de bază 
ințific, de 
ale noii i 
condițiile 
noastre, 1 
tată inert 
citatea c

ați prom 
bazat pe 
rea efect

botăririloi 
și condue 
cu Corni 
jos, în or

stimate t 
dați in p 
înaltă ri 
cauzei s< 
lor ideali 
monist R

Prin îi 
activitate

in viața 
lui noștri 
ce este îi 
litate, a 
mersul 
neobosit 
treaga p 
fie cu a< 
ței și in 
toare, al

mii, cu s 
în socict; 
ziunca « 
revoluției 
vitatea d 
parea coi 
formarea

a cofevf 
muncii i 
un insuf 
turile e< 
mai put< 
tru corni 
succes a 
strucție 
în Romă



L COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,
LUI DE STAT Șl GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA1

1)

U^ialăp- 
țcsiunîi 

Li ce rea so
si transpu- 
EEgii POli- 
t a Eomâ- 

dumnea- 
pluționară, 
irailitant 
MT dove- 
I activitate 
vitale ale 
e tuturor 
Progresului 
iții româ- 
orul v-au 
naltă răs- 

secretar 
Comunist 

Lncția su
la statului 

al Rcpu- 
Lânia, cel 
I patriei 

loastră in 
[statului a 
crucial în 
de con- 

I România, 
tnouă, ca- 
k profund 
[al ți în- 
I societății, 
[ă a legă- 
rgi popu- 
lobili zarea 
re, parti- 
întregului 
Lșiientă a 
[Congresul 
ta^^pers- 
Icreație, de 
le patriei 
[adevărată 
Iplul pro- 
Hificare a 
[unismului 
le cuteză- 
le, izvorîte 
Iile obicc- 
toltate și 
Congresele 
I, precum 
tonale ale 
«ninat un 
Ititor vie- 
Lțiuni, un 
lent dez- 
relor eco- 
|i noastre 

| in frun- 
Inist Ro- 
I Nicolae 
k in acti- 
lentral, a 
Lțiilor de 
Irioară eu 
I perfec
tului con- 
M^teocie- 
Lrineipiile 
lului ști- 
I obiective 
lie, de Ia 
Iile țării 
jestrămu- 
I șl capa- 
lare și a 
lonar, ați 
L largă a 
e partid, 
le muncă 
B atrage- 
■știlor, a 
Laborarea 
k muncii 
fîncepind 
I și pînă 
pază. In- 
I datorie, 
(iubite și 
lescu, ne 
rmplu de
I slujirea 
L înalte- 
Inlui Co-

Lavoastră 
It ea un
II noului 
I partidu- 
I tot ceea
■ de rea- 
I frinează 
I vegheat 
|t ca in- 
idului să 
■ia voin-
■ munci- 
► deplină 
lele vre- 
le au loc 
IPrin vi- 
l .politică 
Kla acti- 
I preocu- 
Lu trans- 
kiizatii a 
Idinamică 
MBrSÎ ai 
I noi toți 
I in efor- 
r.ării tot 
piui nos- 
Icerea cu 
I de con- 
lomunistă

Comitetul Central, Consiliul 
de Stat, guvernul și întregul 
nostru popor dau o înaltă apre
ciere rolului de însemnătate ex
cepțională pe care l-ați avut 
și îl aveți în orientarea efortu
rilor întregii națiuni, a resurse
lor materiale și umane ale țării 
spre crearea unei puternice și 
moderne baze tehnico-materiale 
a societății — ca factor hotă- 
rîtor al ridicării României pe 
noi trepte de progres și prospe
ritate. In perioada de cînd vă 
aflați la conducerea partidului 
și statului, economia româ
nească a cunoscut un ritm de 
dezvoltare care a stîrnit admi
rația lumii întregi, au avut loc 
profunde schimbări înnoitoare 
în structura producției de bu
nuri materiale, in concordanță 
cu marile exigențe ale revolu
ției tehnico-științificc mondiale. 
Pe baza principiului, pe care 
îl susțineți cu aiîta consecvență, 
al dezvoltării armonioase a for
țelor de producție pe întreg te
ritoriul țării, au fost ridicate la 
o viață nouă toate regiunile și 
județele patriei. Pretutindeni 
pătrunde cu putere civilizația 
modernă.

Planurile cincinale — la o- 
rientarea și elaborarea cărora 
ați avut un rol hotărîtor — au 
făcut ca astăzi, în anul sărbă
toririi dumneavoastră, industria 
socialistă românească să reali
zeze o producție de 38 de ori 
mai mare decit in cel mai 
prosper an al perioadei antebe
lice. In prezent, Întregul nostru 
popor își concentrează efortu
rile spre înfăptuirea grandiosu
lui obiectiv pe care I-ațî enun
țat la Conferința Națională a 
partidului de transformare a 
acumulărilor cantitative de pînă 
aeum într-o calitate nouă, su
perioară, de realizare a unui 
salt revoluționar in dezvoltarea 
și modernizarea industriei, a- 
griculturii, celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, pe baza 
cuceririlor științei și tehnicii 
celei mai înaintate.

Viața confirmă zi de zi teza 
pe care ați dezvoltat-o, încă de 
la Congresul al IX-lea, potrivit 
căreia intensificarea eforturilor 
pentru sporirea bogăției mate
riale a societății constituie sin
gura bază, unica sursă de sa
tisfacere în condiții iot mai bune 
a cerințelor de viață ale oa
menilor muncii. Ca urmare a 
succeselor obținute în dezvolta
rea economiei, în fiecare loca
litate a țării, în fiecare cămin 
s-au făcut și se fae simțite 
nemijlocit numeroasele măsuri 
Inițiate de partid, de dumnea
voastră personal, pentru creș
terea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al oa
menilor muncii de la orașe și 
sate, sporirea veniturilor popu
lației, dezvoltarea construcție! 
de locuințe, ridicarea generală 
a gradului de bunăstare și ci
vilizație al poporului. întreaga 
națiune vă poartă o fierbinte 
recunoștință pentru grija deose
bită pe care o manifestați față 
de îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de viață 
ale cetățenilor patriei, pentru 
bunăstarea și fericirea tuturor 
celor ce muncesc.

Dăm o inaltă apreciere preo
cupării dumneavoastră neobosite 
pentru afirmarea tot mai pu
ternică a gîndirii științifice 
românești, pentru intensificarea 
cercetării în concordanță cu ce
rințele progresului societății, 
grijii permanente pe care o ma
nifestați pentru extinderea șl 
modernizarea întregului sistem 
de invățămint, în vederea asi
gurării cadrelor de inaltă com
petență solicitate de mersul 
înainte al construcției socialiste, 
atenției deosebite pe care o 
acordați înfloririi literaturii și 
artelor, făuririi culturii noi, so
cialiste, îmbogățirii vieții spi
rituale a societății, lărgirii ori
zontului de cultură al întregului 
popor.

Ați desfășurat o vastă acti
vitate pentru creșterea rolului 
și perfecționarea activității sta
tului socialist, pentru așezarea 
conducerii tuturor domeniilor 
vieții economice și sociale pe 
temelia celor mai avansate cu
ceriri ale științei și tehnicii mo
derne, ale cunoașterii umane. 
Ați militat ferm pentru orga
nizarea întregii vieți sociale pe 
baza legii, acționînd pentru 
crearea unui cadru legislativ de 
tip socialist, pentru întărirea le
galității socialiste în toate sec
toarele de activitate, pentru a- 
plicarea principiilor eticii și e- 
chității socialiste, în spiritul îm
binării armonioase a intereselor 
fiecărui cetățean cu interesele 
generale ale societății.

în calitate de comandant 
suprem al Forțelor Armate 

v-ați preocupat și vă preocu
pați cu inaltă răspundere de 
întărirea continuă a capacității 
de apărare a patriei, de pre
gătirea și dotarea modernă a 
armatei noastre, ați dezvoltat 
doctrina militară nouă, revolu
ționară a țării, pornind de la 
necesitatea pregătirii întregului 
popor pentru apărarea gliei 
strămoșești, a independenței, 
integrității teritoriale și suvera
nității naționale a României.

Pornind de la teza socialis
mului științific cu privire la 
făurirea de către poporul eli
berat de exploatare a propriei 
sale istorii, ați manifestat și 
manifestați permanent o preo
cupare deosebită pentru crea
rea unui larg cadru organizato
ric de participare nemijlocită 
a tuturor oamenilor muncii — 
fără deosebire de naționalitate 
—- la conducerea activității e- 
conomice și sociale, a statului 
socialist. întregul nostru po
por apreciază in mod deosebit 
preocuparea dumneavoastră ne
slăbită pentru întărirea demo
crației muncitorești, pentru a- 
dîncirea și perfecționarea con
tinuă a democrației socialiste 
în toate compartimentele vieții 
sociale și de stat, pentru întă
rirea rolului organismelor de 
conducere colectivă la toate 
nivelurile societății, organizați
ilor de masă și obștești unite, 
sub conducerea partidului, în 
cadrul Frontului Unității Socia
liste.

Un rol de cea mai mare im
portanță în dezvoltarea demo
crației socialiste a avut crearea
— din inițiativa dumneavoastră
— a consiliilor oamenilor mun
cii, Ia care participă un mare 
număr de muncitori ce lucrează 
nemijlocit în producție și care 
poartă răspunderea pentru bu
na gospodărire a unităților eco- 
nomico-sociale, ținerea Congre
sului acestor organisme colec
tive de conducere și crearea 
Consiliului Național a] oameni
lor muncii. Aceasta exprimă 
creșterea rolului conducător al 
clasei muncitoare în societatea 
noastră, condițiile create pentru 
ea cei ce muncesc să hotărască 
în mod liber asupra mersului 
Înainte al țării, asupra propriu
lui lor destin. Totodată, v-ați 
preocupat constant de dezvol
tarea democrației cooperatiste, 
de asigurarea cadrului de parti
cipare directă a țărănimii Ia dez
voltarea și modernizarea agri
culturii, ca și la conducerea în
tregii vieți sociale. Nu există 
astăzi în țara noastră domeniu 
de activitate în care să nu 
funcționeze organisme demo
cratice, colective de conducere 
și de muncă, în care oamenii 
muncii să nu participe activ si 
efectiv la adoptarea deciziilor, 
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii de construcție a socialis
mului.

Prezența dumneavoastră per
manentă in mijlocul oamenilor 
muncii, Intflnirile și discutarea 
concretă a problemelor la fața 
locului cu muncitorii, țăranii, 
specialiștii, oamenii de știință 
și cultură, consultarea sistema
tică a maselor largi populare 
au imprimat o atmosferă de 
puternică emulație, de înaltă 
răspundere și exigență in înfăp
tuirea marilor obiective și sar
cini ale dezvoltării economico- 
sociale a țării. O importanță 
hotăritoare a avui organizarea, 
din inițiativa dumneavoastră, 
a numeroase reuniuni și confe
rințe ale oamenilor muncii din 
diferite ramuri de activitate în 
cadrul cărora s-au stabilit căile 
și mijloacele concrete de înfăp
tuire în viață a’ obiectivelor și 
sarcinilor politicii partidului și 
statului.

Este unanim apreciată grija 
cu care vegheați la perfecțio
narea raporturilor sociale și a 
relațiilor dintre oameni, la lăr
girea continuă a drepturilor și 
libertăților tuturor cetățenilor 
patriei. Una din preocupările 
fundamentale pe care ați mani
festat-o permanent este întări
rea unității, frăției și solida
rității între toți oamenii mun
cii — români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționa
lități —, asigurarea condițiilor 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a tuturor regiunilor și 
județelor, a tuturor localităților 
țării, pentru manifestarea ple
nară, pe baza deplinei egalități 
in drepturi, în întreaga viață 
economică și socială a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate. Aceasta a sporit 
și mai mult stima și dragostea 
pe care vi Ie poartă oamenii 
muncii, naționalitățile conlocu
itoare din patria noastră, a con
tribuit la cimentarea și mai 
puternică a unității moral-poli- 
tice a întregului popor, la dez
voltarea procesului de omoge
nizare a societății noastre.

Nu putem să nu subliniem 
cu acest prilej ecoul profund 
pe care îl arc în masele popu
lare concepția umanismului re
voluționar al cărui promotor 
consecvent sinteți, preocuparea 
dumneavoastră neslăbită pentru 
ca în centrul întregii opere de 
construcție socialistă să se afle 
neabătut omul, afirmarea sa 
plenară ca făuritor conștient al 
propriei istorii, dezvoltarea 
multilaterală a personalității 
umane, generalizarea în masă 
a trăsăturilor morale Înaintate 
și ridicarea conștiinței socialiste 
a tuturor celor ce muncesc.

Atunci cînd poporul nostru 
a trecut prin momente grele, 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați fost ce! 
dinții care ați organizat și con
dus acțiunile ce se impuneau, 
ați găsit căile cele mai potri
vite pentru a reda oamenilor 
noi elanuri și puteri, încredere 
și voință de luptă, le-ați des
chis o perspectivă luminoasă, 
imbărbătînd prin luciditatea, 
energia și profundul umanism 
ee vă caracterizează, prin pilda 
comunistului de mare omenie.

Pe bună dreptate dumnea
voastră situați pe primul plan, 
in cadrul răspunderilor ce re
vin societății, educarea revo
luționară a oamenilor muncii, 
cultivarea Înaltelor virtuți care 
au caracterizat întotdeauna 
poporul nostru — simplitatea, 
modestia, spiritul de dreptate și 
de omenie —, însușirea concep
ției științifice despre lume și 
viață, a modului de existență 
propriu orânduirii noi pe care 
o edificăm. Astăzi, ca de alt
fel de-a lungul întregii dum
neavoastră activități politice, 
revoluționare, puneți un accent 
major pe creșterea și formarea 
tinerelor generații în spiritul 
concepției umanismului revolu
ționar, al celor mai înaintate 
cuceriri ale cunoașterii umane, 
ea demne continuatoare ale glo
rioaselor tradiții revoluționare 
ale poporului, ale comuniștilor, 
ca luptătoare vajnice pentru 
înfăptuirea idealurilor comunis
mului, pentru libertatea, prospe
ritatea și viitorul fericit al pa
triei noastre, pentru triumful 
progresului social și al păcii in 
lume.

Este o realitate incontestabi
lă, un adevăr înscris pentru 
totdeauna în istoria României, 
faptul că anii de cînd vă aflați 
în fruntea partidului și statului 
reprezintă epoca cea mai fer
tilă, mai bogată in realizări și 
succese mărețe din întreaga e- 
xistență milenară a poporului 
român. In această epocă a 
cunoscut o puternică cimentare 
alianța muncitorească-țărăneas- 
că. unitatea de granit a între
gului popor in jurul Partidului 
Comunist Român, care s-a do
vedit exponentul fidel al intere
selor și aspirațiilor fundamen
tale ale națiunii noastre socia
liste, forța capabilă să conducă 
România pe culmile grandioase 
ale comunismului.

Aplicind adevărurile univer- 
sal-valabile la condițiile social- 
is tori ce concrete din România, 
pornind de la cerințele mersu
lui nostru înainte ați adus o 
contribuție inestimabilă la fun
damentarea și elaborarea a noi 
teze și concepte eu privire la 
numeroase probleme de bază 
ale conducerii țării, ale făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre co
munism, care și-an găsit con
cretizarea în vasta operă teore
tică pe care ați ereat-o, precum 
si în marea Cartă a națiunii 
noastre — Programul Partidu
lui Comunist Român. Vasta 
activitate pe care ați des
fășurat-o pe tărimul gîndirii 
social-politice, al generalizării 
teoretice a practicii revoluționa
re — și care fac din dumnea
voastră un erudit om de știință, 
recunoscut nu numai in țară, 
ei și pe plan mondial — a îm
bogățit cu noi idei, teze și con
cluzii tezaurul socialismului 
științific, patrimoniul cunoaște
rii și creației istorice a epocii 
noastre. Lucrările dumneavoas
tră teoretice au un rol uriaș în 
înarmarea partidului, a tuturor 
constructorilor socialismului din 
România cu orientări principi
ale, clare, în elucidarea nu
meroaselor probleme și feno
mene noi care apar în proce
sul transformării revoluționare 
a societății, deschid largi pers
pective și însuflețesc întreaga 
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națiune Ia făurirea conștientă 
a propriului destin, a viitorului 
ei fericit.

încercăm cu toții un sen
timent de legitimă mîndrie, ști
ind că astăzi patria noastră — 
România socialistă — este larg 
apreciată, stimată și prețuită în 
întreaga lume pentru realizările 
dobîndite în construcția noii 
orinduiri, pentru politica sa di
namică de pace și colaborare, 
pentru rolul activ și contribu
ția constructivă pe care perso
nal, dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o aduceți la 
soluționarea marilor și comple
xelor probleme ale lumii con
temporane, ale vieții interna
ționale actuale.

întregul partid și popor apre
ciază fermitatea și consecvența 
cu care militați pentru dezvol
tarea continuă a prieteniei și 
solidarității cu toate țările so
cialiste, pentru întărirea unită
ții și colaborării lor. Ați acor
dat și acordați, de asemenea, 
o mare atenție intensificării re
lațiilor României cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, întăririi conlucrării 
strânse cu acestea atît pe plan 
bilateral cit și în cadrul luptei 
mondiale împotriva politicii im
perialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste. Totodată, ați promovat 
constant relațiile multilaterale 
ale țării noastre cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orân
duire socială, pe baza princi
piilor deplinei egalități în drep
turi, respectării independenței 
și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
ale renunțării la forță și Ia a- 
menințarea cu folosirea forței 
— principii pentru a căror ge
neralizare în viața internațio
nală acționați cu fermitate 
neabătută.

Pornind de la interesele su
preme ale poporului român, 
acționînd intr-un spirit de inal
tă răspundere pentru soarta în
tregii omeniri v-ați afirmat ca 
militant ferm și perseverent 
pentru securitate și colaborare 
in Europa și în lume, ca înflă
cărat promotor și apărător al 
dreptului fiecărei națiuni de 
a-și hotărî de sine stătător des
tinele, ca luptător consecvent 
împotriva politicii imperialiste 
de forță și dictat, pentru eli
berarea tuturor popoarelor care 
se mai află sub dominația co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru stingerea focare
lor de conflicte și încordare din 
lume și rezolvarea pe cale po
litică, pașnică a tuturor proble
melor litigioase dintre state. 
Este binecunoscută pasiunea 
și combativitatea cu care luptați 
pentru înfăptuirea dezarmării 
și, in primul rind, a dezarmării 
nucleare, pentru lichidarea sub
dezvoltării și crearea unei noi 
ordini economice mondiale, pen
tru creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite și al altor 
organisme în viața internațio
nală, pentru participarea in con
diții de deplină egalitate a tu
turor statelor — Îndeosebi a ce
lor mijlocii și mici — la solu
ționarea problemelor contem
porane, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Partidul și poporul nostru dau 
• apreciere deosebită activită
ții dumneavoastră neobosite con
sacrate întăririi unității și co
eziunii mișcării comuniste și 
muncitorești, depășirii diver
gențelor care mai există intre 
anele partide, promovării nor
melor noi de relații — bazate 
pe deplină egalitate, pe res
pectul ferm al dreptului fiecă
ruia de a-și elabora în mod 
creator, de sine stătător, strate
gia și tactica revoluționară co
respunzător condițiilor în care 
își desfășoară activitatea.

Este binecunoscută, de ase
menea, preocuparea dumnea
voastră consecventă pentru lăr
girea continuă a relațiilor cu 
celelalte detașamente ale cla
sei muncitoare, cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu 
mișcările de eliberare naționa
lă, precum și cu alte organiza
ții democratice, progresiste, în 
scopuT întăririi unității tuturor 
forțelor antiimperialiste care se 
pronunță pentru o politică nouă, 
pentru schimbări înnoitoare in 
viața societății, pentru liberta
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tea, securitatea și pacea po
poarelor.

Simțim o profundă satisfac
ție și mîndrie pentru faptul 
eă o serie de teze de bază ale 
politicii externe a partidului și 
statului nostru, numeroase idei 
și concepte formulate de dum
neavoastră personal au găsit un 
ecou profund in opinia publică 
mondială, au fost preluate și 
însușite de diferite foruri in
ternaționale, înscrise în docu
mente importante care jalonea
ză evoluția vieții politice con
temporane. Concepțiile și ideile 
dumneavoastră cu privire la 
desfășurarea vieții internaționa
le sînt tot mai larg recunoscu
te și apreciate ca un punct îna
intat al gîndirii politice a epo
cii noastre, ca un aport original 
la soluționarea problemelor ma
jore care preocupă omenirea 
contemporană. Prin tot ceea ce 
ați întreprins de-a lungul ani
lor v-ați afirmat ea o remar
cabilă personalitate a vieții po
litice mondiale, ca un militant 
de frunte al mișcării comunjste 
și muncitorești, ca un înflăcărat 
promotor al cauzei păcii, des
tinderii și colaborării între po
poare.

Acum, la această solemnă zi 
de sărbătoare, Partidul nostru 
Comunist se prezintă mai unit, 
mai puternic și mai strîns le
gat de popor ca oricînd, iar sta
tul nostru socialist își îndepli
nește tot mai bine rolul orga
nizator în construcția societății 
socialiste. Sub strălucita dum
neavoastră conducere, poporul 
nostru se bucură nu numai de 
realizări mărețe, ci și de o cla
ră și minunată perspectivă de 
viitor. Programul partidului, 
care exprimă elocvent gândirea 
dumneavoastră profundă și în
noitoare, hotăririle Congresului 
al XI-lea și ale recentei Con
ferințe Naționale jalonează dru
mul luminos pe care România 
socialistă va urca tot mai sus, 
pe trepte tot mai inalte de pro
gres și civilizație, de bunăstare 
și fericire. Comitetul Central al 
partidului, Consiliul de Stat și 
Guvernul se angajează in acest 
moment solemn, împreună cu 
întregul popor, să acționeze cu 
toată energia și fermitatea pen
tru a da viață Programului 
Partidului Comunist Român, po
liticii sale interne și externe, 
proiectelor înaripate ale zilei 
noastre de mîine, al căror autor 
inspirat ați fost și sinteți 
necontenit. Pătrunși de înalta 
răspundere ce ne revine, ne 
angajăm ca, in frunte cu dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, să nu precupețim 
nimic pentru a transforma în 
realitate mărețele visuri și aspi
rații de mai bine care animă 
intregul nostru popor.

Pentru tot ceea ce ați făcut 
și faceți întru slava și măreția 
acestui popor, pentru gloria și 
strălucirea partidului nostru co
munist, pentru victoria idealu
rilor de progres și pace în lu
me. întreaga țară vă înconjoară, 
iubite tovarășe Ceaușescu, cu 
cele mai calde sentimente de 
stimă, dragoste, prețuire și înal
tă considerație. Sărbătorirea a- 
niversării dumneavoastră oglin
dește deosebit de elocvent afec
țiunea și recunoștința nețărmu
rită pe care vi le poartă în
treaga suflare românească, toți 
oamenii muncii fără deosebire 
de naționalitate, hotărîrea una
nimă a comuniștilor, a poporu
lui nostru de a-și strînge și mai 
puternic rîndurile în jurul parti
dului, în jurul dumneavoastră, 
de a păși strîns unit in munca 
și lupta pentru înfăptuirea pe 
pămîntul României a înaltelor 
idealuri ale socialismului și co
munismului pe care, in întreaga 
dumneavoastră viață, le-ați slu
jit cu neabătută credință, eu 
fermitate neclintită, cu devota
ment nețărmurit.

La această măreață sărbă
toare vă adresăm, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde urări 
de sănătate, viață lungă și fe
ricire. Vă dorim, din adîneul 
inimii, tinerețe veșnică, forță 
creatoare și multe, multe suc
cese în fruntea partidului și 
statului, spre binele și fericirea 
întregului popor, spre străluci
rea și măreția patriei noastre 
socialiste.

La mulți ani, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !



DUBLĂ ÎNTÎLNIRE DE HOCHEI 

ROMÂNIA - UNGARIA
După cele trei tururi consecu

tive ale primei grupe valorice 
a Diviziei A la hochei, activi
tatea în acest sport va fi re
luată prin două atractive par
tide internaționale, în care se 
vor atla față în față reprezenta
tivele României și Ungariei. 
Primul joc are loc sîmbătă. de 
la ora 17,30, iar cel de al doi
lea duminică, de Ia ora 17 (am
bele la București).

în vederea acestor două me
ciuri, dar mai ales pentru pre
gătirea importantei suite de 
confruntări internaționale, la 
capătul căreia se află o nouă 
ediție a grupei B a C,M. (16-27 
martie, Belgrad), echipa țării 
noastre și-a început antrena
mentele la Poiana Brașov, de

AȘA BASCHET,
Victorie remarcabilă in Cupa cupelor

DA! STEAUA - SINUDYNE 110-101

Cîmpeanu înscrie, Bertolotti și 
Villalta neputind decît să-l a- 

siste.

Publicul care a umplut Dina 
la refuz sala Floreasca a 
aplaudat cu entuziasm multe

în Cupa Campionilor Europeni

I.E.F.S.-UC. 2 ÎNTRECUTA DE SPARTA PRAGA
în partida de deschidere a 

cuplajului de aseară, din sala 
Floreasca, în cadrul C.C.E. 
la baschet feminin, echipa cam
pioană a României, I.E.F.S.- 
Lic. 2, a întîlnit formația 
Sparta Praga. Timp de 15 mi
nute baschetbalistele românce 
ne-au făcut să sperăm într-o 
victorie a lor. Ele au abordat 
cu încredere partida, au condus 
cu dezinvoltură ostilitățile din 
teren, iar scorul pe tabela de 
marcaj le-a fost favorabil pînă 
spre sfîrșitul primei reprize. 
Diferența nu a fost, însă, nici
odată mai mare de 4—5 puncte, 
iar din min. 17 ele au cedat 
inițiativa adversarelor lor, ast
fel că la pauză Sparta avea un 
avantaj de 5 puncte : 48—43.
La reluare, Bradu este descali-

DIN TOATE SPORTURILE
BASCHET r«ncepe divizia b, 

prin meciurile primei 
etape a returului, programata dumi
nica. în vederea reloârW activității 
oficiale, echipele au organizat turnee 
de verificare, unul dintre ele ayînd 
loc la Fieni. Clasament final : 1. 
Electrica I Fieni 6 p, 2. Știința Plo
iești 4 p, 3. Academia militară Bucu
rești 4 p, 4. Electrica II Fieni 4 p • 
MECIUL RESTANȚA C.S. Șc. Ploiești
— Progresul București, din cadrul
etapei a X a a Diviziei 
s-a încheiat cu dublul 
bucuroștencelor : 85—69
93-64 (37-31). Celelalte
fost programate astfel :
— Rapid 22—23 februarie.

din 
feminine 
succes

(42-35) 
restante 
I.E.F.S.-Lic. 2

Mobila

A, 
al
$« 

au

unde a revenit în Capitală. 
Pentru cele două partide cu 
Ungaria, lotul nostru are, în ge
neral, aceeași alcătuire ca și la 
începutul sezonului competițio- 
nal : Gh. Huțan, Fekete și Stoi- 
cuiescu — portari ; Gali, Antal, 
Moroșan, FI. Sgîncă, Hălăucă, 
Mikloș, Csiszer — fundași ; 
Costea, Tureanu, Axinte, Z. 
Naghi, Solyom, B. Naghi, Nis- 
tor, V. Huțanu, Olenici, Barta- 
lis, Prakap și Vișan — atacanți.

Cele două jocuri vor fi con
duse la centru de cunoscutul 
„cavaler al fluierului” Ivo Fillp 
(Cehoslovacia), care la primul 
meci va fi ajutat de FI. Gu- 
bernu și C. Sgîncă, iar la cel 
de-al doilea de Gh. Mureșeanu 
și C. Sgîncă.

din fazele spectaculoase ale 
meciului și a plecat satisfăcut 
de frumusețea jocului practi
cat, precum și de victoria e- 
chipei Steaua, care aseară a 
întrecut (în sferturile de fina
lă ale „Cupei cupelor" la bas
chet) redutabila echipă italia
nă Sinudyne Bologna cu sco
rul de 110—101 (54—48). Atacu
rile rapide au abundat, seria 
de coșuri înscrise de la distan
ță au smuls ropote de aplauze, 
iar evoluția scorului a contri
buit și ea la deplina reușită a 
întrecerii.

Meritul principal al frumoa
sei propagande făcute ieri 
baschetului a revenit forma
ției Steaua, care, dind tonul 
acțiunilor în viteză (singurul 
„argument" prin care putea 
contracara handicapul de ta
lie). a impus jocul spectaculos 
din prima și pină în ultima se
cundă a întilnirii. Datorită 
tempoului rapid și preciziei în 
aruncările la coș, bucureștenii 
au condus permanent (39—28 
în min. 14), dar de fiecare dată 
baschetbaiiștii italieni au reve
nit, grație in principal superio
rității de talie, dar și excelen
tei evoluții a conducătorului din 
teren, nord-americanul Roche. 
Dacă. în cazul echipei bucu- 
reștene, în prima repriză greul 
l-au purtat Oczelak, Cernat, 
Zdrenghea și Pîrșu, în cea de 
a doua a fost rîndul lui Tarău 
și Nctolitzchî (acesta din ur- 

ficată pentru 5 greșeli perso
nale, dar și Giurea, Roșianu și 
Aszalos aveau spectrul elimină
rii în față, adică cîte 4 greșeli, 
în această situație, cînd și re
sursele fizice ale gazdelor erau 
in vizibilă scădere, oaspetele 
s-au distanțat decisiv și au ob
ținut o victorie clară și merita
tă cu scorul de 79—65 (48—43). 
Au marcat : Silhava 14, Kli- 
mesova 22, Tresnakova 4, Pek- 
lova 4, Hojerova 6, Kopecka 25 
și Hojnakova 4 pentru învingă
toare, respectiv Roșianu 10, 
Giurea 19, Duțu 14, Mihalik 10, 
Aszalos 10 și Bradu 2 pentru 
învinse. Bun arbitrajul cuplu
lui I. Neikov (Bulgaria) și 
M. Korița (Iugoslavia).

Paul IOVAN

Satu Mare — Olimpia București 7-8 
martie.

BOB- ANTRENAMENTELE PE 
CA Mir PISTA DIN SINAIA CON- 
uANIt TINUA, în condiții foarte 
bur>e, în vederea concursurilor de 
sîmbătă și duminica : „Cupa Bucegi" 
(competiție internațională la sanie- 
seniori) și deschiderea sezonului la 
bob. Marți (în nocturnă) și miercuri 
(după-amiază) au coborît practi- 
canții săniei (cel mai bun timp l-a 
realizat Ion Apostol de la C.S.O. 
Si-naia : 52,0 pe 1 200 m) ; în cursul 
dimineților s-au antrenat boberli 
(cîte 4 manșe lotul de tineret, cîte 3 
echipajele cluburilor și ale asocia
țiilor sportive). Recordul pîrtiei de 
1 200 m este deținut de echipajul 
ion Panțuru—Gheorghe Lixandru cu 
55,26 și a fost realizat în 1976, cu 
prilejul concursului internațional do-

de handbal feminin

AZI, ULTIMA ETAPĂ 
CU JOCURI ÎN SALĂ

Campionatul Diviziei A de 
handbal feminin îți dispută azi 
ultima etapă „de iarnă" (a V-a), 
care programează, atît în Bucu
rești, cit și în țară, meciuri 
atractive.

Sala Floreasca din Capitală va 
găzdui, începînd de la ora 16,15, 
trei partide : Progresul — Con
structorul Timișoara, Universi
tatea București — Universitatea 
Timișoara și Rapid — I.E.F.S. 
Celelalte două partide sînt pro
gramate în provincie : Hidro
tehnica Constanța — Mureșul 
Tg. Mureș și Universitatea Cluj- 
N ap oca — Confecția București.

După această etapă, campio
natul se va întrerupe, jocurile 
urmînd a fi reluate (cu etapa 
a Vl-a) duminică 16 aprilie, în 
aer liber.

mă, o surpriză cit se poate de 
plăcută), să se remarce, lor 
adăugindu-li-se în ultimele 7—8 
minute din nou Cernat.

Au înscris : Cernat 28, Ocze
lak 22, Tarău 22, Netolitzchi 
12, Cîmpeanu 12, Zdrenghea 10, 
Pîrșu 4, respectiv Roche 25, 
Villalta 21, Caglieris 18, Bona- 
mico 12, Martini 8, Bertolotti 
6, Antonelli 6, Porto 5. Bun ar
bitrajul lui A. Arabadjan (Bul
garia) și H. Topjzoglu (Turcia).

Dumitru ASMARANDE1

Etapa a 14-a In Divizia A de volei

PENICILINA IAȘI A CÎȘTIGAT GREU LA CRAIOVA
Aseară s-a desfășurat etapa 

a 14-a din cadrul campionate
lor primei divizii de volei. Iată 
amănunte :

FEMININ

DINAMO — FARUL 3—1 (6, 
10, —12, 9). Două echipe care 
altădată ofereau spectacole a- 
greabile, ieri nu s-au deosebit 
prea mult de cele din plutonul 
mediocrității. Campioanele, ln- 
tr-un sextet Cu o medie de 
vîrstă de aproape 30 de ani, 
au cîștigat primele două seturi 
„la pas", dar puține au fost 
fazele jucate de ele Ia nivelul 
pretențiilor, deși adversarele 
erau total dezorientate și fără 
vlagă. Farul a avut doar o 
scurtă perioadă de dezmorțire, 
în finalul setului 3. cînd a 
cîștigat de la 8—12, profitînd 
de delăsarea dinamovistelor. A- 
cestea au avut însă ridicătoare, 
în timp ce constănțencele (de 
la care a lipsit și tînăra Gul- 
miza Gelil) nu au avut decît fi
gurante pe acest post. Cei doi 
antrenori, Doina Ivănescu și 
Dorin Jitaru, cred că au rămas 
ei înșiși surprinși de nivelul 
precar al pregătirii tehnice a 
echipelor lor. Arbitrii I. Armea- 
nu și D. Rădulescu au condus 
în general bine. (A. B.).

CHIMPEX — C.S.U. GALAȚI 
3—2 (3, 7, —15, —13, 12). Joc 
frumos, in special în ultimele 
trei seturi, cînd gălățencele 
Crina Georgescu, Doina Rusu 
și Maria Obreja au jucat foar
te bine. Victoria a surîs am
belor formații, dar constănțen-

tat cu „Trofeul Carpați'*. (Paul 
POPA-coresp.).

RQY PRIMA GALA a anului în
Capitală a avut ioc în sala 

clubului Gnivița Roșie. Numeroșii 
spectatori au asistat la citeva me
ciuri de bună factură tehnică. Sur
priza reuniunii a constituit-o victo
ria prin k.o., în prima repriză, a lui 
Gh. Costache (Rapid) în fața mai 
rutinatului Grigore Iliescu (Metalul). 
Alte rezultate mai importante : M. 
Ștefan (Metalul) b.p. Gh. Duțu (Gr. 
Roșie), Gh. Ștefan (Gr, Roșie) 
b.ab.3 N. Tămîianu (Rapid), N. Mo- 
drog an (Rapid) b.ab.3 Gh. Petre 
(Viitorul), M. Stamatescu (Metalul) 
b.p. S. Anghel (Voința), M. Ploieș- 
teanu (Metalul) b.ab.2 I. Drobranici 
(Gr. Roșie) și N. Mocanu (Metalul) 
b.ab.2 L. Stamate (Gr. Roșie). 
(Daniel DIACONESCU coresp.).

LOTULUI NAȚIONAL DE BOX
SIBIU, 25 (prin telefon). 

Stda clubului „Independența" 
din localitate, neîncăpătoare 
pentru cei aproximativ 1 000 de 
spectatori (și destul de impro
prie pentru gale pugilistice), a 
găzduit marți seara reuniunea 
de verificare a lotului național 
de box (cu excepția sportivilor 
care au efectuat turneul în 
S.U.A.). Ca parteneri ai frun
tașilor boxului nostru au evo
luat cei mai buni pugiliști lo
cali, ceea ce explică interesul 
publicului pentru gală. Iată re
zultatele înregistrate : seml- 
muscă — C. Bucur (Carpațl 
Mîrșa) b.p. Marcel Constantin 
(Lot) ; Ion Ștefănescu (L) med 
nul cu C. Tițoiu (I.P.A. Sibiu) ; 
muscă — Remus Cozma (L) 
m.n. Gh. Niță (C.S.M. Sibiu), în 
cel mai frumos meci al serii ; 
cocoș — Dumitru Burdihoi (L) 
b.p. E. Bihoreanu (I.P.A.) ; Du
mitru Cipere (L) b.p. D. Cer
cel (C.S.M. Sibiu) ; pană — A- 
lexandru Dobăieș (L) b.p. Nicu 
Popa (L) ; semiușoară — N. 
Florea (C.S.M. Sibiu) b.p. Vio
rel Ioana (L), care a marcat o 
inexplicabilă cădere fizică încă 
din rundul 2 ; ușoară — Paul 
Căpriceanu (L) b.p. I. Căileanu 
(C.S.M. Sibiu) ; semimijlocie — 
Simion Cuțov (L) b.p. Nicolae 
Costin (L), Gheorghe Simion (L) 
b.p. Traian Georgea (L) ; mij
locie mică — Gheorghe Muraru 
(L) m.n. M. Olaru (C.S.M. Si
biu) ; semigrea — Georgică Do- 
nid (L) b.p. Ladislau Bacica 
(L) ; grea — Ion Cernat (L) 
m.n. Fănică Ciocoiu (L).

Coborînd de la Păltiniș, după 
un scurt stagiu de pregătire, 
membrii lotului au manifestat 
slăbiciuni determinate de lipsa 
antrenamentelor specifice, de 
lipsa „ieșirilor publice". în pe- 

cele, mai calme In final, au 
dștigat pe merit De la învin
gătoare s-au remarcat Doina 
Săvoiu, Marta Szekely și Adria
na Ghlncu-Ghimeș. Arbitri: AL 
Dragomlr din București șl C. 
Șovăială din Ploieștt. (C. PO
PA, coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — I.E.FS. 
3—0 (3, 9, 6). Cum era de aș
teptat, jucătoarele oaspete nu 
au pus nici un fel de probleme 
băcăuancelor, din rîndul căro
ra s-au remarcat Marilena Gri- 

Dinamovista Helga Bogdan nu poate fructifica atacul echipei sale, 
oprit de Maria Enache (Farul) care a efectuat blocajul împreună 
cu Ștefania Idu. Foto : Ion MIHAICĂ
goraș, Leontina Mateș și Mar
gareta Bako. Au condus E. U- 
dudec din Suceava și C. Ar- 
mășescu din București. (I. 
IANCU, coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— PENICILINA 2—3 (—11, 13, 
—6, 8, —14). Meci viu disputat 
cu numeroase momente de ner
vozitate în ambele tabere, mo
tiv pentru care cei doi antre
nori au fost avertizați. I. Con- 
stantinescu (U), cartonaș gal
ben, iar N. Roibescu, după ce 
a primit cartonașul galben, l-a... 
văzut și pe cei roșu. Conduse 
cu 8—1 și 13—3 în setul 5, 
gazdele au egalat la 14, dar 
au comis două greșeli copilă
rești și au pierdut partida. 
Remarcate: Maria Popa, Ma
rilena Dubinciuc (U), respectiv. 
Aurelia Ichim, Carolina Haturi, 
Ana Chiri (eseu. Arbitri: A. Di- 
nicu și I. Șușelescu din Bucu
rești. (V. POPOVICI, coresp.)

MARATEX BAIA MARE — 
RAPID 3—1 (—12, 9, 8, 13). 

rioada aceasta, consacrată cu 
precădere pregătirii fizice, au 
fost mai evidente lipsurile teh
nice. Firește că absența „lucru
lui la mănuși" lasă urme, dar 
se pot oare pierde bunele de
prinderi în asemenea măsură 
incit boxeri consacrați să fie 
întrecuți sau egalați de pugi
liști mediocri ? Dimpotrivă, cei 
bine pregătiți tehnic au boxat 
mult mai aproape de valoarea 
lor adevărată și în această pri
vință trebuie să-i remarcăm pe 
Dumitru Cipere, Paul Căpri
ceanu, Simion Cuțov și Gheor
ghe Simion.

Neplăcut a fost să constatăm 
la majoritatea membrilor lotu
lui un spor nepermis in greu
tatea corporală (ceea ce a făcut 
ca unii să boxeze la categorii 
superioare celor obișnuite). In
disciplina în acest domeniu s-a 
observat în special la Remus 
Cozma, Dumitru Cipere, Dumi
tru Burdihoi, Simion Cuțov și 
Gheorghe Simion, îngrășați cu 
kilograme bune față de normal. 
Stagiile de pregătire la altitu
dine nu trebuie confundate cu... 
concediile de odihnă !

Diferențele în comportamen
tul pretendenților la titularizare 
în echipa țării implică o mai 
atentă individualizare a proce
sului de pregătire. Antrenamen
tele viitoare trebuie perfecțio
nate tocmai în acest sens, pen
tru ca Ia capătul stagiilor de 
pregătire să putem înregistra un 
spor vizibil în capacitatea de 
luptă și în profilul tehnico-tac- 
tic al boxerilor noștri fruntași, 
pe care-i așteaptă importante 
confruntări, încă în primul tri
mestru al anului.

Membrii lotului național vor 
evolua din nou vineri, la Brașov.

Mihai TRANCA

MASCULIN

TRACTORUL BRA.ȘOV — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—4 (S, 
1», C). Brașovenii au cîștigat 
clar, la 56 ile minute, la capătul 
unei dispute atractive. Au arbi
trat V. Vrăjescu din București 
șl I- Frîncu din Brașov (In lo
cul Jul V. Chioreanu din Cluj- 
Napoca, venit cu Inttrziere). 
(C. GRUIA, coresp.).

„V" CLUJ-NAPOCA — STEAUA 
0—3 (—3, —2, —12). Timorați de 
valoarea adversarilor, studenții 
n-au contat decît In setul trei. 
Bucureștenii, din rindul cărora

S-au remarcat Pop și Macavei, 
au cîștigat Insă fără emoții. Ar
bitri : M. Nicolau din București 
și V. Cohuț din Oradea. 
(L POCOL, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — EXPLO
RĂRI BAIA MARE 1—3 (—1, —3, 
12, —11). Victorie meritată a
oaspeților, gazdele dînd o repli
că mal viguroasă doar In setul 
trei (care a durat 35 minute). 
A arbitrat cuplul bucureștean 
V. Pavel și A. Nedelcu. (I. MiN- 
DRESCU, coresp.).

VIITORUL BACAU — RAPID 
3—0, (9, 9, 14). Deși antrenorul 
N. Mea du a folosit aproape tot 
lotul de care dispune. rapidiștM 
nu au putut face față jocului 
bun prestat de gazde. Arbitri : 
C. Armășeseu din București șl 
E. Ududec din Suceava. (I. LLIE, 
coresp.).

C.S.M. DELTA TULCEA — 
constructorul brăila 3—1 
(11, —13, 4, 9). Joc frumos in 
care tulcenii, mai buni in atac, 
s-au impus clar. Evidenția ți : 
Ian cu și ispas de La Delta. Preda 
de la Constructorul. Au condus 
bucureștenii V. Dumitru și L 
Covaci. (P. COMȘA, coresp.).



STEAUA, DIKAMO Șl SPORTUL STUDENȚESC
PRIVITE SI INTERPRETATE ÎN... LABORATORUL MEDICAL Pregătirile pentru retur — in spiritul exigentei și responsabilității
Concluziile specialiștilor: intensificarea procesului de antrenament devine o indicație medicală

Cu ocazia examenelor medi
cale pe care echipele noastre 
divizionare A le-au efectuat 
recent, au reținut atenția an
trenorilor și medicilor echipe
lor o serie de parametri care 
apreciem că merită toată grija 
pentru o dirijare științifică a 
procesului de antrenament și 
obținerea performanțelor plani
ficate. Aceste date au fost de
terminate în laboratoarele de 
dezvoltare fizică-nutriție (dr. 
Alexandra Popovici), laboratoa
rele de exploatare a capacită
ții de efort (dr. A. Szogy) și 
cabinetele de patologie (dr. C. 
Ionescu), fiind apoi prelucrate 
cu medicul coordonator al ser
viciului diagnostic.

Din datele prezentate în de
taliu, pe echipe, în tabelele 
alăturate, reies în mod evi
dent cîteva aspecte prioritare : 
CURBA PONDERALA, EXCE
SUL DE ȚESUT GRAS ȘI DE
FICITUL DE MASA ACTI
VĂ*, DEFICIENȚE PRIVIND 
FORȚA LOMBARA ȘI CAPA
CITATEA DE EFORT (aerobă 
sau anaerobă). Rezultă din a- 
ceste date că individualizarea 
capătă nuanțe calitative, dicta
te de deficite sau excese mor
fologice. Pe de altă parte, re
zultă ca o concluzie generală 
că INTENSIFICAREA PROCE
SULUI DE ANTRENAMENT 
(volum, intensitate, complexi
tate) DEVINE O INDICAȚIE 
MEDICALA PENTRU A SE A- 
tHNGE NIVELUL MORFOLO
GIC ȘI FUNCȚIONAL RE
CLAMAT DE MAREA PER
FORMANȚA. Rămîne ca, pe 
baza acestor date și, bineînțeles, 
■ observațiilor tehnicienilor, 
procesul de antrenament să fie 
condus In așa fel încît la re
luarea campionatului de fotbal 
•ă avem proba obiectivă a a- 
eestui antrenament științific ca
re trebuie să se materializeze 
pe terenul de joc.

Ce reținem din cele trei ta
bele ?

LA STEAUA : numai doi 
rportivi au depășiri de peste 3 
kg ale greutății corpului; șapte 
jucători au surplus de peste 3 
kg. de țesut adipos, șase dintre 
ei avînd în același timp deficit 
de masă activă de peste 3 kg ; 
10 jucători au forța lombară 
deficitară ; capacitatea de efort 
aerobă este în general satisfă
cătoare, cu posibilități de îm
bunătățire, în timp ce capaci
tatea anaerobă globală (forță- 
viteză) rămîne sub cerințele 
valorilor mondiale, corelînd cu 
forța lombară scăzută și defi
citul de masă activă.

LA DINAMO : cinci jucători 
au variații de peste 3 kg față 
de greutatea optknă ; nouă ju
cători au peste 3 kg exces de 
țesut adipos, toți nouă avînd 
deficit de peste 3 kg masă 
activă ; 10 jucători prezintă de
ficiențe în ceea ce privește 
forța lombară, opt dintre ei 
fiind deficitari la masa activă; 
capacitatea de efort aerob este 
relativ bună, deficiențele rămî- 
nînd mai evidente la capacita
tea anaerobă globală. Deci re
zultă corelația dintre excesul 
de țesut adipos și deficitul de 
masă activă pe de o parte, for
ța lombară scăzută și capaci
tatea de efort redusă pe de 
altă parte.

LA SPORTUL STUDENȚESC: 
șase sportivi au diferențe de 
greutate (plus sau minus) pes
te trei kilograme ; 10 jucători 
s:au prezentat cu exces de 
peste 3 kg de țesut adipos, opt 
dintre aceștia avînd un deficit 
de masă activă de peste 3 kg; 
aproape tot lotul este deficitar 
la forța lombară ; cu foarte 
puține excepții, jucătorii sînt 
deficitari la capacitatea de efort 
aerobă (VOi max/kg. corp) și 
anaerobă (T.T.R./kg. corp). De
ficitul de masă activă corelează 
cu forța lombară scăzută și ca
pacitatea de efort redusă.

dr. IOAN DRAGAN
dr. CONSTANTIN ȘERPE

NU UITAȚI ! DUMINICA 29 
IANUARIE 1978 — O NOUA TRA
GERE LOTO - 2

L-a tragerile LOTO — 2, orga
nizate bilunar, se pot cîștiga au
toturisme „Dacia 1390“ și premii 
In bani — de valoare fixă și va
riabilă.

Câștigurile se acordă pe 6 cate
gorii.

Autoturismele se pot atribui : 
în cazul cind Ia oricare dintre 
categorii rezultă din calcul o va
loare unitară a cîștigului egală 
sau superioară contravalorii au
toturismului ; în cazul cind — 
pe același bilet — se obțin mai 
multe cîștiguri a căror valoare

STEAUA ,

Numele Talia
cm

Greutatea Țesutul 
adipos 

kg

Masa 
activă 

kg

Forța 
lombară VO2maxT.TRreală 

kg
optimă 

kg kg. corp

I.A. 180 72,5 72 ♦ 2 -2 140 46.8- 38.2

R.M. 174,5 74,5 72 4 3 -4 125(slabo) 60,4 - 39,4

I.I. 174 62,8 70 ♦.3 -10 90lf. slabă) 53.3 - 33.4
Z.C. 169 ■ 66 . 64.8 ♦ 3 - 2 120 (slabă) 46.2- 35,3

I. A. 17 6 73 72 * A - 3 J25lslabă) 61,3 - 37.9

Z.G. 177,5 75,5 74 ♦ 3 -1.8 135 (slabă) 55.6 - 37.7

S.S. 182 78.8 77,5 ♦ 2 - 2 175 45.6 - 37.5

S.T. 17 6 69 69 ♦ 1,7 '142 76,4- 44.7

T.R. 173,5 69,6 71 ♦ 5. - 7“ 145 54.5 - 382

A.T. 174 76 72 * 6 -Cu 150 59.1 - 35.3

I. V. 180 75 74 ♦ 1. -7 130(stabă) 5 8 - 44.2

D.I. 171 72 69 ♦ 2 -2 120(slabă) 58.3 - 37.9

ME 187 80,7 79 ♦ £ .- -5, 130 (slabă) 52 - 36.3
A.V. 176 63 63 ♦ Ă7 - 3,1 130 53.1 - 37.6

V.I. 179 77 76 ♦ £ - A 125 (slabă) 46.5 - 39.1
N.V. 184,5 78 77 . ♦ 1.2 -2 145 63.9- 38.1
MD. 185 80.8 78 ♦ 3 -1 155 51.9 - 37

A .M. 177,8 72 73 * A -7 130 (slabă) -

Dl NAMO

Numele
Talia 
cm

Greutatea Țesutul 
adipos 

kg

Masa 
activă 

kg

Forța 
lombard

V02maxTTR.
reală

•<9
optimă 

kg kg.corp

D.M. 179 73.6 73 ♦ 2.2 -2.6 165 51.6-40.7
V.C. 177 68 70 ♦ £ -5 115 (slabă) 61.4 -37,6
C.F. 174 78.5 75 ♦ 1.8 -1 166 56 - 39.7
S. A. 187.5 89 82 ♦ 7 -3 150 (slaba) 53.7 - 37.4
M.I. 173.5 68 71 ♦ 1 - 3 135 -
A.I. T79.5 76 75 ♦ 3.5 -5 . 152 49.9 - 36.2
M.A. 169 71,5 68 ♦ 8.5 - 6.5 135(slabă) 629 -36
G.D. 180 71 72.5 ♦ 3 -2 120 (f. slabă! 6 3.1 - 37.8
M.I. 182 69.8 72 ♦ 2.3 - 6,3 135 48.7 - 35.8
T.C. 170 61 68 ♦ 2 -10 126 54.8 - 41.5
I. M. 180 -74 73 ♦ 3 -6 135(slabă) 51.3 - 37.5
G.V. 178 69,5 73 ♦ 2 -8 140 ’ 54.6 - 31.7
Z. T. 175,5 74 73 ♦ A -2 137(slabă) 52.4 - 37,1
S.C. 188.5 78.5 80 ♦2 -8. 145(slabă) 48,4 - 35,4
D.V. 177 76,5 74 ♦A -3. 153 58.8 - 36,4
L.T. 176,5 75 68 ♦ 6 -A 120 (f. slabă) 50.6 - 31,6
E.C. 182.5 74,8 75 ♦ 3 -£ 140 (slabă) 66,8 - 34.3
G. A. 173 74 74 ♦ 6 -3. 6 130 (slabă) 51.1 - 37.1
D.C. 180 74.6 74 ♦ 3 -2 155 45.5 - 35.7

SPORTUL STUDENȚESC

Numele Talia
cm

Greutatea Țesutul 
adipos 

kg

Masa 
activă 

kg

Forța 
lombară

VO2 maxT.T.R.reală 
kg

opt im â 
kg kg. :orp

S. M. 179 75 75 ♦ 2.7 - 3 140 (slabă) -
G.P. 174 75 72 ♦ 10 - 8 127 (slabă) 51.g - 32.4
L. V. 178 74 74 ♦ 2,8 -2 122(slabă) 48.6 - 40.4
M.A. 177 75 73.5 ♦ * * 3 *-5 - £2 130(slabă) 58.5 - 36.1
S.C. 18 4 81 81 ♦ 2 - £5 130(slabă) 47.9 - 33.4
M.M. 175 66 73 ♦ 2,7 - 2.5 125 48.3 -349
P.R. 177 73 74 ♦ 5. - £5 115 (slabă) 46.3 -34.6
S.I. 176 72 72 ♦ 58 - 5.5 125 4g,8 -3 8.3
P.I. 183 83,6 78 ♦ 8 - 7 160(slabă) 40.6 -35.6
M.D 18 0 81,5 78 ♦ 5'5 - 2 110 (slabă) 53.9 -31.6
G. M. 179 74 74 ♦ £6 - 2 130(slabă) 5 2.7 - 34.8
R. A. 185 76,5 81 ♦ 3 - 3 125(slabă) 48 - 41.1
C.R. 176 76,7 73 ♦ 2 - 3 125(slabă) 53.4 -35.9
T. N. 180 74,4 75 ♦ 2.9 - 2 144 59.1 -34.9
I. G. 191 81.6 80 ♦ 5. -37 148 (slabă) 51.2 -32.6
R. N . 190 101.5 90 ♦ 12 -£5 172U.slabă) 59.1 - '
C. P. 188 70 79 ♦ 1 - 10 100(f.slabă) 51.4 -39.7

Reamintin că se pot obține cîș
tiguri și cu 2 numere din cele 
4 ale uneia din extrageri și cu
3 numere din toate cele 12 ex
trase.

Participarea se face pe bilete 
de 10 lei, achitate integral sau 
sfert. Precizăm că indiferent de 
cota jucată, toate biletele au 
drept de participare la cele 3 
extrageri.

Jucînd mai multe bilete, vă 
măriți șansele de a intra în po
sesia marilor cîștiguri !

• Pentru o mai bună înțelegere 
de către cititori a tabelelor de 
mai sus, iată definițiile cîtorva in
dici. Prin masa activă se înțelege 
tot ceea ce rămîne prin scăderea 
țesutului adipos din organism. 
Masa activă include în principal 
masa musculară. Forța lombară 
este forța musculară exprimată 
in kilograme pe care o pot pune 
în evidență mușchii centurii lom
bare, deci ai membrelor infe

rioare. VO3 max/kg corp este 
consumul maxim de oxigen ex
primat în mililitri oxigen pe kg 
corp pe un minut. Capacitatea de 
efort e mai mare cu cit este mai 
mare acest indice. In sfîrșit, 
T.T.R./Kg corp reprezintă capa
citatea maximă a organismului de 
a desfășura un efort maximal pe 
timp de un minut exprimat în kg 
metri/minut în condiții de aport 
scăzut de oxigen.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

totală este egală sau superioară 
contravalorii autoturismului.

„BOBOCII BACĂULUI
IN FAȚA SEZONULUI AFIRMĂRII?

„...Tare mult aș vrea să mă 
văd la 15 iunie exclamă
Cornel Costinescu, președintele 
lui S.C. Bacău. „Ca să aflați 
situația in clasamentul definitiv 
al ediției 1977/1978 ?“ n între
băm. „—Și pentru asta, de ee 
să nu o spun cinstit ? Dar, îna
inte de toate, vreau să văd 
echipa noastră... mai băirină eu 
o jumătate de an ! Știți cit de 
mult contează această maturi
zare pentru ea 7“ Știm, cum să 
nu știm ! Pentru că la S.C. Ba
cău. oricît ai vrea să ocolești 
subiectul, oricît ai vrea s-o dai 
pe altceva, acesta e „nodul gor
dian": afirmarea (sau neafirma- 
rea) celor aproape 13 băieți din 
Bacău care au intrat în primul 
lot intr-un ritm rapid, criticat 
de mulți. Pentru că, în adevăr, 
Ia S.C. s-a efectuat, în ultima 
perioadă de timp, cea mai ma
sivă primenire de lot. Doar 8 
dintre cei 21 de jucători pe care 
i-am găsit in pregătire în fru
moasa stațiune Slănic Moldova 
(Catargiu. Pană. Băluță, Mar- 
gasoin, Lunca, Botez, Horea și 
Munteanu) reprezintă vechea 
sau vechile serii de jucători ; 
ceilalți 13 sînt în categoria „pînă 
la 23 de ani”, majoritatea abia 
depășind virsta junioratului... Ce 
vreți o mai radicală remaniere 
de efectiv de jucători ? Există 
vreun regret pentru această 
operațiune ? De fel. Antrenorul 
Dumitru Nicolae-Nicușor mărtu
risește : „Un prim element pe 
care mă bazez e buna primire 
a tinerilor de către -bătrini»". 
Secundul său, Nicolae Vătafu, 
îl completează, zîmbind : „Tran
splantul a reușit. Nici vorbă de 
fenomenul respingerii..."

Un grup tăcut și foarte li
niștit, așa ne-a apărut lotul bă
căuan în orele pe care le-am 
petrecut împreună. Față de ti
nerețea lui, poți foarte ușor 
să-1 confunzi cu un lot de ju
niori... Multe fețe foarte tinere, 
cu tuleiele abia date. Mulți ti
neri sfioși. Ca de atîtea ori cind 
i-am întîlnit prima oară pe ju
niorii care au intrat — cu bune 
recomandări, însoțiți de atîtea 
speranțe — încercăm să ne în
tipărim cit mai bine în memo
rie aceste foarte tinere figuri. 
Pe cine îl vom vedea în prima 
selecționată ? Haide să încer
căm, de aceea, cu ajutorul celor 
care îi cunosc așa de bine pe 
„tinerii furioși" — președintele 
clubului și antrenorii — un cla
sament al talentelor și al pers
pectivelor lor de afirmare. Iată, 
mai întîi, clasamentul președin
telui clubului, C. Costinescu : 
1. Vamanu, 2. Chitaru, 3. Șoșu, 
4. Lunca, 5. Antohi, 6. Elisei, 7. 
Panait. Priviți acum și clasa
mentul întocmit de antrenori, 
neuitînd să vă reamintim că și 
actualul președinte al clubului 
a deținut o bună perioadă de

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• UNIVERSITATEA CRAIO

VA, F.C. PETROLUL PLO
IEȘTI, CHIMIA BRAZI ȘI PO
IANA CÎMPINA — ÎNTR-UN 
TURNEU FULGER. în organi
zarea clubului ploieștean, sim- 
bătă și duminică, pe stadionul 
Petrolul, se va disputa compe
tiția „Memorialul Tabarcea — 
Topșa". Sîmbătă vor avea loc 
partidele Petrolul — Chimia 
Brazi (de^Ia ora 14) și Univer
sitatea Craiova — Poiana Cîm- 
pina (de Ia ora 15,45), urmînd 
ca duminică, de la ora 11, să 
se întîlnească, între ele, învin
sele și învingătoarele din pri
ma zi.

• UN NOU ANTRENOR LA 
C.S. BOTOȘANL Divizionara

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 25 IANUARIE 1978

Extragerea I : 3 14 33 22 9 21.
Extragerea a n-a : 25 2 27 1 

13 10.
Fond total de câștiguri : 

1.110.833 lei, din care 336.049 
lei report la categoria I.

Plata câștigurilor de la aceas
tă tragere se va face astfel: 
în municipiul București de la 
2 februarie pînă la 25 martie 
1978 ; in țară de la 6 februarie 
pînă la 25 'martie 1978 ; prin 
mandate poștale încen’nd cu 
data de 6 februarie 1978. 

timp funcția de antrenor la 
Știința Bacău. Deci clasamentul 
lui Nicușor și Vătafu : 1. Va
manu, 2. Chitaru, 3. Șoșu, 4. 
Lunca, 5. Antohi, 6. Elisei, 7. 
Panait. Sini total identice. Dacă 
o să vă mai spunem că le-am 
Înregistrat separat, fără ca cei 
solicitați să fie avizați, valoarea 
previziunilor crește. Nicușor ne 
atrăgea atenția : „Nu știu cum 
să vorbim și să scriem de bă
ieții ăștia tineri. Prea repede 
iși iau nasul Ia purtare cind sint 
lăudați".

Ce formație prezentați în jo
cul de„. mii ne ? într-un lot cu 
atîtea „talente în marș", sigur 
că aceste săptămini sint foarte 
importante pentru cristalizarea 
celui mai bun „11". Nicușor ne 
spune cu franchețe : „Deși n-aș 
vrea s-o afle... adversarii, stau 
mai prost cu linia de fundași. 
A mai intervenit și indisponi
bilitatea lui Mindrilă, portarul 
care vine. Sper că tratamentul 
recomandat de cel ce a realizat 
tămăduiri spectaculoase, Kozak, 
să-l însănătoșească repede. Pină 
la restabilire, l-am chemat pe 
al doilea portar de la juniori, 
Pivniceru„. Pentru celelalte două 
linii am alte probleme, dintre 
acelea pe care și le... dorește 
orice antrenor. La mijloc, de 
pildă, sint șase candidați pentru 
trei locuri !“ Forțăm investiga
ția, întrebindu-1 pe antrenorul 
principal de la Bacău ce „11“ 
ar prezenta intr-un meci de 
peste 24 de ore ? Iată alegerea 
lui : Ursache — Pruteanu, Lun
ca, Catargiu, Margasoiu — Căr- 
puci, Vamanu, Șoșu — Chitaru, 
Munteanu, Florea. Dar această 
echipă, zicem noi. e numai o 
ațîțare pentru ceilalți aflați pe 
o închipuită bancă de rezerve, 
adică pentru portarii Mindrilă 
și Pivniceru, pentru fundașii 
Andrieș, Agachi și Elisei, pentru 
mijlocașii și atacanții Pană, So
lomon, Panait, Băluță, Botez. 
Poate că la primul joc real al 
sezonului, cel mai serios dintre 
ele, cu Politehnica Iași — de la 
1 februarie — tocmai ei vor in
tra în teren ! Pentru ' această 
cursă, a celor 11 tricouri, lotul 
lui S.C. Bacău (în care se află 
doar trei sportivi veniți din 
afara județului — Catargiu, Bă
luță și Florea... dar legați de 
acum, prin căsătorie, de aceste 
meleaguri) se pregătește de zor 
pe dealurile Slănicului sau în 
sala de forță. Sezonul care vine 
înseamnă un mare „da" sau un 
nedorit „nu" pentru una dintre 
cele mai masive reconstrucții de 
lot intervenite în ultimii ani în 
fotbalul nostru. E sezonul ma
rii încercări pentru o școală 
care promite mult, pentru cea 
mai tînără școală de făurit fot
baliști de clasă !

Eftimie IONESCU

B și-a început pregătirile de 
iarnă cu același lot de jucători, 
dar cu un nou antrenor. Astfel, 
în locul lui Guță Tănase — 
care nu s-a prezentat la e- 
chipă pînă la data de 20 ianua
rie — a fost numit Valentin Du- 
ță. (T. Ungureanu-coresp.)

® DUMINICA, STEAUA — 
F.C. BAIA MARE. în cadrul 
jocurilor de pregătire, dumini
că dimineață, de la ora 11, pe 
stadionul Steaua, se va dis
puta un interesant meci între 
Steaua și F.C. Baia Mare, li
derul seriei a IlI-a a diviziei 
secunde.

• C.S.M. DROBETA TR. SE
VERIN — F.C. ARGEȘ 0—4 
(0—1). Au marcat: Iovănescu 
(min. 10), Radu II (min. 50), 
Bărbulescu (min. 80) și Cîrstea 
(min. 82). F.C. Argeș a folosit 
următoarea formație: Speriata 
— Zamfir. Olteanu. Stancu, 
Ivan — Iatan, Chivescu. Iovă
nescu — Dom Nicolae, Dobrin, 
Radu n. Au mai jucat: Cristi
an, Cirstea, Bărbulescu și An- ’ 
cuța. (M. Focșan-coresp.) J
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AZI, LA HERNING, UN MARE DERBY: 
ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ,

în prima zi a celei de a !X-a ediții a C. M. de handbal masculin

A lost stabilit programul C.E. de lotbai, grupa a 3 a

IN TOAMNA, MECIURI CU IUGOSLAVIA (IA BUCUREȘTI)

HERNING, 25 (prin telefon). 
Toate cele 18 echipe calificate 
în turneul final al celui de al 
IX-lea campionat mondial de 
handbal masculin se află de 
miercuri (unele chiar mai dina
inte) în Danemarca. Ziarele din 
Copenhaga și cele provinciale 
publică ample reportaje, decla
rații și fotografii, comentează 
șansele diferitelor formații. Fă
ră a neglija posibilitățile echi
pei țării gazdă, care — cu si
guranță — va fi frenetic susți
nută, comentatorii indică, prin
tre candidatele la noul titlu de 
campioană, și selecționata 
României.

Reprezentativa noastră a so
sit miercuri la Herning, după 
o călătorie de peste 10 ore, cu 
autobuzul și fcrry-boat-ul, de 
la Malmo prin Copenhaga. Deși 
obosiți, sportivii și antrenorii 
s-au interesat, în primul rînd, 
de posibilitatea de a face un 
antrenament de acomodare în 
sala în care joi (n.r. astăzi) vor 
susține derbyul seriei și al pri
mei zile a C.M., întîlnind echi
pa R. D. Germane. Reamintim 
că lotul României este alcătuit 
din jucătorii Cornel Pena, Ni- 
colac Munteanu, Virgil Marchi
dan — Gabriel Kicsid, Mihai 
Mironiuc, Mircea Bedivan, Va- 
sile Stingă, Radu Voina, Cezar 
Drăgăniță, Cornel Durau, Ște
fan Birtalan, Alexandru Folker, 
Werner Stockl, Mircea Ga- 
brovsehi, Ștefan Deacu și este 
condus de antrenorii Nicolae 
Ncdef și Cornel Oleica.

Ou p*iiln-p&U)u^
ACTUALITĂȚII 

.INTERNAȚIONALE
Sezonul internațional de bob 

s-a desfășurat pînâ acum sub 
semnul dominației nete a re
prezentanților țărilor cu pirtii 
înghețate artificial (R.D. Ger
mană — Oberhof, R.F. Germa
nia — Konigssee și Winterberg, 
Austria — Igls), dominație ex
primată cit se poate de convin
gător cu prilejul ultimelor în
treceri, campionatele europene 
pentru echipajele de 2 desfă
șurate la Igls : pe locurile 1—18 
s-au clasat (cu o excepție, lo
cul 16, ocupat de echipajul 
francez pilotat de Alain Roy) 
numai boburi ale țărilor res
pective. Acest lucru a fost po
sibil pentru că organizatorii au 
decis (pe baza unei prevederi 
mai vechi a regulamentului 
F.I.B.T.) să accepte participarea 
a cite șase echipaje din fiecare 
țară, ceea ce a permis ca „par
tea leului" să și-o ia (rezulta
tele sînt grăitoare in acest sens) 
boberii care s-au putut pregăti 
pe pirtii inghețate (date in fo
losință încă din luna septem
brie). Victoria a revenit echi
pajului R. D. Germane, pilotat 
de Horst Schonau. Meinhard 
Nehmer, deținător al titlurilor 
olimpice (bob 2 și bob 4) și 
mondial (bob 4), a realizat o 
singură victorie — proba de 4 
persoane din cadrul „Cupei Na
țiunilor" — dar are, în schimb, 
satisfacția că foștii lui împin- 
gători au devenit, după o scurtă 
perioadă ca elevi, piloți deose
bit de valoroși. Ne referim la 
Horst Schonau (echipierul lui 
Nehmer înaintea Jocurilor Olim
pice), Bernhard Lehmann șl 
Bernhard Germeshausen (com- 
ponenți ai echipajelor campioa
ne olimpice), toți clasați cu re
gularitate pe locurile medaliate 
ale competițiilor acestui sezon, 
în compania echipajelor din 
Austria și R.F. Germania, din

VIZITA UNEI DELEGAȚII SPORTIVE DIN PORTUGALIA

Echipa R. D. Germane — 
ușor afectată că va trebui să 
susțină primul meci cu multi
pla campioană mondială — se 
înconjoară de ...tăcere. Antre
norii și jucătorii nu vor să fa
că pronosticuri, nu se hazar
dează în nici un fel de pre
viziuni. Lotul este alcătuit din 
Siegfried Voigt (de 127 de ori 
internațional), Wieland Schmidt 
(63), Jorg Paulick (10) — por
tari, Wolfgang Bohme (153 — 
407 goluri marcate), Gunter 
Dreibrodt (52—181), Hans Engel 
(121—206), Klaus Gruner (59 — 
201), Jurgen Hildebrandt (167 — 
255), Rainer Hoft (41—79), Hart
mut Kruger (24—39), Dietmar 
Schmidt (10), Reinhardt Schut
te (29—18), Frank Wahl (36 — 
86), Ingolf Wiegert (18—22), 
Helmut Wilk (11—6) și Ernst 
Gerlach (9—7). Echipa R. D. 
Germane se află de marți du- 
pă-amiază la Herning.

Așa cum spuneam, meciul 
România — R. D. Germană, 
programat joi seară (n.r. astă- 
seară) la ora 20,30 (21,30 —
ora României) in Sala sportu
rilor din Herning, este conside
rat și derbyul zilei. Tot in pri
ma zi a C.M. se vor mai des
fășura partidele : Iugoslavia — 
Canada și R. F. Germania — 
Cehoslovacia, la Odense (gru
pa A), Ungaria — Franța, la 
Aabenraa (grupa B), Danemar
ca — Spania și U.R.S.S. — Is
landa, la Aarhus (grupa C), 
Suedia — Bulgaria și Polonia 
— Japonia, la Brondby (grupa 
D).

PISTELE ÎNGHEȚATE ARTIFICIAL
DOMINĂ SEZONUL DE BOB

Campionatele mondiale an loe, insa, pe mult 
mai pretențioasa pirtic de la Lake Placid

tre care cel austriac pilotat de 
Fritz Sperling a și câștigat titlul 
european la bob 4.

în aceste condiții de superio
ritate dară a hoherilor din ță
rile cu piste inghețate artificial, 
victoria elvețianului Erich Schâ- 
rcr ia proba de 2 persoane a 
„Cupei Națiunilor* apare sur
prinzătoare. dar ea este expli
cată prin faptul că Întrecerile 
au avut loc la Konigssee, unde 
lotul elvețian participase la un 
stagiu mai îndelungat de pre
gătire.

Oricum, avantajul pirtii! or în
ghețate artificial a apărut in 
acest sezon mai evident decît 
oricind. mai cu seamă în urma 
hotărârii federației austriece de 
a permite înscrierea a cite șase 
echipaje de fiecare țară. De
altfel, probabil ca un recul la 
această decizie, federațiile din 
celelalte țări în care se practică 
bobul au avut la campionatele 
europene numai cile un echipaj 
(Italia, Belgia, Franța), iar 
Elveția n-a prezentat nici unuL 
România a fost prezentă la 
cursele boburilor de 4 cu două 
echipaje, clasate pe locurile 19 
(pilot Mihai Secuiu) și 21 (pilot 
Dragoș Panaitescu), adică ime
diat după pozițiile ocupate de 
echipajele ce au folosit intens 
pîrtiile artificiale din țările lor.

La orizont se profilează, însă, 
campionatele mondiale, găzduite 
de una dintre cele mai preten
țioase și complexe piste din 
lume, cea de la Lake Placid. O 
adevărată pistă de bob (așa cum 
sînt și cele de la Saint Moritz, 
Cortina d’Ampezzo, Cervinia și 
Sinaia) și nu de bob-sanie (ca 
cele de la Igls, Konigssee, Ober
hof și Winterberg), cu un traseu 
cu viraje impresionante (Shady, 
Zig-zag), cu Unii drepte care 
solicită intens rezistența nervoa
să și „mina" piloților, cu că- 

cheiat planul de schimburi spor
tive pe anul 1978.

Planul de schimburi sportive 
a fost semnat în prezența pre
ședintelui C.N.E.F.S., general lt. 
Marin Dragnea, care s-a între
ținut cordial cu oaspeții.

Convorbirile au avut loc într-o 
atmosferă prietenească, de de
plină înțelegere.

în timpul șederii în țara 
noastră, delegația portugheză a 
vizitat cluburi și baze sportive 
din București.

în toate taberele, emoțiile au 
atins cote maxime. începe cel 
mai greu campionat mondial 
din istoria handbalului, un cam
pionat care deschide nu numai 
drumul spre propriul său po
dium, ci și spre cel al Jocuri
lor Olimpice din 1980 (după 
cum se știe, primele 7 clasate 
se califică în turneul olimpic). 
Sute de specialiști, sute și sute 
de ziariști, crainici de radio și

Radu Voina, căpitanul reprezen
tativei României 

televiziune, fotoreporteri, mii 
și mii de spectatori așteaptă cu 
înfrigurare gongul inaugural. 
Cine va fi noua campioană a 
lumii ? Dorim din toată inima 
ca ea să fie din nou, pentru a 
5-a oară, reprezentativa Româ
niei !

Hristache NAUM

deri vertiginoase care lansează 
vehiculul la peste 120 de kilo
metri pe oră. Vor rezista .Ar
tificialii" condițiilor evident mai 
grele de pe „Olympic bobrun 
Lake Placid" (care măsoară 
1600 m, față de 1100 m cit 
are cea de la Oberhof, de pil
dă) ? Răspunsul îl vom cunoaște 
curând, între 4 și 12 februarie, 
cînd vor avea loc „mondialele*. 
Pînă atunci să menționăm că 
anul trecut, pe pista „gigant" de 
la Saint Moritz (1 700 m) boberii 
elvețieni și-au însușit titlul 
mondial la bob 2 (pilot Ilans 
Hildebrand) și au ocupat alte 
locuri fruntașe. în sfîrșit, ca un 
amănunt deloc lipsit de im
portanță, în vreme ce la Igls 
aveau loc — anul acesta — cam
pionatele europene, la Saint 
Moritz și la Cortina d’Ampezzo 
boberii elvețieni și italieni se 
antrenau de zor și își disputau 
campionatele naționale care, 
conform tradiției din aceste țări, 
constituie principalul criteriu de 
selecție a echipajelor reprezen
tative la campionatele mondiale. 
Ca să nu mai vorbim de bo
berii din S.U.A. care, pe „teren 
propriu", sînt capabili de sur
prize, așa cum au mai demon
strat și cu alte ocazii.

Dumitru STANCULESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Milano, Ita

lianca Rita Bottiglieri a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială in sală pe 30G yarzi — 
34,20. • La Philadelphia, Waigwa 
(Kenya) a cîștigat proba de e 
milă în 4:00,2, iar La înălțime a 
învins Arney (S.U.A.) — 2,26 m.

AUTO a In „Raliul Monte 
Carlo", pe primul loc al clasa
mentului se află francezul J. P. 
Nicolas (pe „Porsche"), urmat de 
compatrioții săi Guy Frequelin, 
Jean Ragnotti (ambii pe „Re
nault 5 Alpine") și vest-germanul 
Walter Rohrl (pe „Fiat-131").

BASCHET a Selecționata
U.R.S.S. a jucat la Providence 
(Rhode Island) cu echipa uni
versității locale, obținînd victoria 
CU 78—73.

CICLISM • Titlul de campion 
mondial profesionist la eiclocros 
a revenit elvețianului Albert Zwel- 
fel care, la Bilbao, a realizat pe 
19,400 km. timpul de 1 h 07:21. 
In clasamentul pe echipe, a cîști
gat Elveția. Campionatul mondial 
pentru amatori s-a încheiat cu 
victoria belgianului Roland Libo- 
ton (17,400 km în 1 h 02:32).

SANIE a Pe pîrtia de la Imst 
(Austria) s-au încheiat campio

Șl CU SPANIA
Ieri, la Madrid, în cadrul 

convorbirilor purtate între re
prezentanții țărilor participante 
în grupa a IlI-a a Campiona
tului european de fotbal — edi
ția 1980 —, a fost stabilit ur
mătorul program al meciurilor 
care urmează a se desfășura în 
toamna acestui an și în cursul 
anului viitor : 4 octombrie 1978, 
Iugoslavia — Spania ; 25 oc
tombrie, ROMANIA — Iugo
slavia : 15 noiembrie, Spania — 
ROMANIA ; 13 decembrie,
Spania — Cipru ; 1 aprilie 1979,

PE AGENDA C.E. DE TENIS „INDOOR"
Duminică, la Brașov : România — Olanda

• în urma rezultatelor înre
gistrate duminică în C.E. de 
tenis pe teren acoperit, clasa
mentul grupei B a turneului 
de promoție se prezintă astfel ;
1. Olanda 3 3 0 9—0 3 V
2. România 3 2 1 6—3 2 V
3. Monaco 3 12 2—7 1 v
4. Portugalia 3 0 3 1—3 0 V

în primul său meci din re
tur, echipa României întilneș- 
te duminică, la Brașov, for
mația Olandei.
• Cîteva surprize în celelal

te două grupe : la Sofia, Bul
garia — Cehoslovacia 2—1 
(Ghenov — Granat 6—4, 7—6 ; 
B. Pampulov — Smid 6—3, 
6—3 ; B. și M. Pampulov — 
Smid, Slozfl 6—7, 3—6) ; la 
Wollerau, Elveția — Italia 2—1; 
la Copenhaga, Danemarca — 
Finlanda 2—1 ; la Oslo, Norve
gia — Polonia 3—0.

• în derbyul grupei a doua 
a turneului principal. Ungaria 
a învins R.F. Germania cu 2—1, 
la Kiel (Taroczy — Pinner 
6—4, 7—5 ; Szoke — Elter 6—2, 
5—7, 3—6; Taroczy, Szoke — Pin
ner, Probst 6—0, 6—3). Alte rezul
tate : Iugoslavia — Franța 1—2; 
Austria — Suedia 3—0 (Feigl —

Din presa străină

SPORTUL IN DISCUȚIA UNESCO
In ultimii ani, UNESCO de

pune eforturi susținute pentru 
ca sportul să devină un mijloc 
eficient în menținerea sănătății 
populației de pe glob.

Referindu-se la unele aspecte 
legate de activitatea UNESCO 
in acest sens, ziarul „DEUT
SCHES SPORTECHO* din Ber
lin publică un interviu acordat 
de dr. Heinz Băskau, șeful sec
ției de medicină sportivă a Uni
versității „Wilhelm Pieck*, din 
Rostock, din care spicuim urmă
toarele, pe marginea colocviului 
de la Washington, organizat de 
UNESCO, privind sportul și să
nătatea.

„In centrul discuției au stat 
problemele legate de continuita
tea practicării sportului, pentru 
diferite grupe de virstă, atit 
pentru femei, cit ți pentru băr
bați. Au fost reluate unele idei 
discutate in 1976 la colocviul de 
la Nairobi, cit și cele din 1977, 
de la Paris, în care s-a pus în
deosebi accentul pe utilitatea 
lărgirii practicării sportului pe 
toate meridianele globului.

Omul zilelor noastre, s-a sub
liniat in numeroase referate, 
trebuie să fie apt de muncă, 
multilateral dezvoltat — inte
lectual și fizic — iar acest țel

natele mondiale. La feminin, ti
tlul a fost cucerit de sovietica 
Vera Zozulia. Cunoscuta cam
pioană a R.D. Germane, Margit 
Schumann, s-a accidentat la ul
timul antrenament și nu a mal 
luat startul. Proba masculină a 
fost cîștigată de Paul Hildgartner 
(italia), urmat de Anton Winkler 
(R.F.G.)

SCHI a Slalomul de la Kitzbd- 
hel (Austria) a fost cîștigat de 
austriacul Klaus Heidegger, ur
mat de bulgarul Petar Popanghe- 
lov. La Maribor (Iugoslavia) 
cîștigătoarea slalomului feminin a 
fost Hanni Wenzel. Aceeași s-a 
clasat prima și la Berchtegaden 
(R.F.G.). In clasamentele gene
rale ale „Cupei Mondiale* 
conduc ingemar Stenmark 
(Suedia) și Hanni Wenzel (Liech
tenstein) • „Dinamoviada" s-a în
cheiat la Strbske Pleso (Ceho
slovacia) cu probele de ștafetă. 
La 4X10 km a cîștigat echipa 
sovietică. Formația României a 
ocupat locul 4. Cursa feminină 
de 4X5 km a revenit selecționa
tei U.R.S.S.

ȘAH a Viorica Ilie conduce în 
clasamentul „Cupei Europei",

(ÎN DEPLASARE)
Cipru — Iugoslavia ; 4 aprilie, 
ROMANIA — Spania ; 13 mai. 
Cipru — ROMANIA ; 10 oc
tombrie, Spania — Iugo
slavia ; 31 octombrie, Iugo
slavia — ROMANIA ; 14 no
iembrie, Iugoslavia — Cipru ; 
28 noiembrie, ROMANIA — 
Cipru ; 9 decembrie, Cipru — 
Spania. Din partea țării noas
tre au participat la această 
reuniune de la Madrid Ștefan 
Covaci, vicepreședinte al F.R.F., 
și Daniel Lăzărescu, secretar 
al forului nostru de specialitate.

Johnnsson 7—6, 7—5 ; Reinin- 
ger — Andersson 6—4. 1—6, 
6—1 ; Kary, Feigl — Svensson, 
Andersson 6—2, 7—5) ; Spania— 
Anglia 2—1. Cîștigătoarele ce
lor două grupe, Suedia și Un
garia (fiecare cu cite 5 v) se 
vor întîlni în finala pentru 
titlu.

AȘII RACHETEI 
LA PHILADELPHIA

In turneul de tenis de la Phi
ladelphia (S.U.A.), una din pro
bele majore ale sezonului Inter
național „indoor", Ilie Năstase 
l-a învins pe englezul Mark Cox 
cu 7—5, 6—2. O surpriză a fost 
furnizată de tînărul tenis man a- 
merican Tim Gullikson, care l-a 
eliminat pe Dick Stockton, cîș- 
tigătorul ediției trecute, cu 3—6, 
7—6, 6—4. In alte partide : Okker 
— Scanlon 2—6, 6—4, 6—2 ; Rie- 
ssen — Alexander 7—6, 6—7, 6—3 ; 
Fleming — Barazzuttl 6—3, 6—7,
6—1 ; Taroczy — Crealy 6—4, 
6—4 ; Mayer — Kodes 6—2, 4—6, 
6—2 ; Tanner — Ball 6—2, 7—5 ; 
Gerulaitis — Fischback 6—2, 6—0.

se poate obține și printr-o acti
vitate sportivă continuă, indife
rent de profesiunea individului. 
In acest scop s-a pus in discuție 
folosirea timpului liber al omu
lui intr-un mod cit mai util. S-a 
propus, de pildă, ca pină in 1990 
Academiile de științe medicala 
din toate țările lumii să elabo
reze un plan concret de activi
tate, in spiritul specificului na
țional și in funcție de condițiile 
materiale pe care acestea le att 
la dispoziție, pentru angrenarea 
unor mase cit mai largi, din 
toate păturile sociale, in practi
carea pe baze științifice a spor
tului.

în unanimitate, s-a votat o 
rezoluție, prin care se arată uti
litatea activității de educație fi
zică și sport de la cea mai fra
gedă virstă. în acest scop, spor
tul va trebui să-și găsească un 
loc important în educarea tine
relor generații, începînd cu co
piii de la grădinițe, apoi în șco
lile elementare, licee, universi
tăți, întreprinderi și instituții.' 
Sportul, mișcarea în aer liber 
sau in săli vor trebui să devină 
o realitate în toate țările, acor- 
dîndu-i-se un sprijin științific șl 
material tot mai mare".

competiție pentru tinerele șahiste^ 
care se desfășoară la Kikinda 
(Iugoslavia). După 4 runde, ea 
totalizează 3 p (1), avînd o vic
torie la iugoslava Stadler și o 
partidă întreruptă cu sovietica 
Joseliani a După 4 runde, în tur
neul de la Wijk aan Zee (Olan
da) , conduce Korcinoi, cu 3 p, 
urmat de Mecking, Tim man $1 
Portisch 2‘/a p.

TENIS a Rezultate înregistrate 
în turneul feminin de la Los 
Angeles : Mariana Simionescu — 
Lesley Hunt 6—3, 5—7, 6-4; Ruta 
Gerulaitis — Florența Mihai 6—0,
6— 4 ; Tracy Austin — Joanne 
Russell 6—2, 7—5 ; Regina Marsl- 
kova — Pam Teeguarden 6—3,
7— 5 a In finala de la Boca
Raton (Florida) : Borg —
Connors 7—6, 3—6, 6—1. Pentru
locul 3 : Gottfried — Gerulaitis 
6—3, 6—3 O Finala turneului fe
minin de la Houston (Texas) î 
Martina Navratilova — Billie Jean 
King 1—6. 6—2, 6—2.

TENIS DE MASA • în „Cupa 
Ligii europene" : Cehoslovacia — 
Anglia 6—1. După cinci etape în 
clasament conduce U.R.S.S. cu 4 
v, urmată de Ungaria 4 v, Fran
ța, Suedia cîte 3 v eV*.
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în perioada 23—25 ianuarie 
1978, la București au avut loc 
convorbiri între o delegație a 
C.N.E.F.S., condusa de Emil 
Ghibu. secretar, și o delegație 
a Secretariatului de stat pentru 
tineret și sport din Republica 
Portugheză, condusă de Henri- 
que Reis Pinto, subdirector ge
neral al sporturilor.

S-au purtat discuții asupra 
colaborării dintre cele două in
stituții pe anul 1977 și s-a în


