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SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
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MASĂ TOVĂRĂȘEASCA OFERITA IA (JNUARfA 
CONDUCĂTORULUI PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU

de Comitetul Central cl Partidului Comunist Român, 
Socialiste RomâniaConsiliul de Stai și Guvernul Republicii

Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Consiliul de Stat 
și Guvernul Republicii Socialiste România cu oferit, în ziua de 
26 ianuarie, o masă tovărășească în onoarea tovarâșului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară, sărbă
toare scumpă inimilor noastre, trăită cu intensă bucurie și mindrie 
patriotică de întregul popor.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mânescu. Emil Bobu, Cornel 
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

A

CUVfNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni. 
Aș dori să exprim, încă o 

dată, cele mai călduroase mul
țumiri Comitetului Politic Execu
tiv, Comitetului Central, Consi
liului de Stat, guvernului, tuturor 
organizațiilor de masă și ob
ștești, organelor de stat, orga
nizațiilor județene de partid, 
militanților din perioada luptei 
ilegale, tuturor oamenilor mun
cii, întregului nostru popor pen
tru felicitările ce mi-au fost 
adresate, pent-u sentimentele și 
căldura cu care am fost încon
jurat in aceste zile, și cu cere 
sint înconjurat astăzi de voi, cu 
prilejul cniversării zilei mele de 
naștere și, mai cu seamă, pen
tru activitatea îndelungată 
mișcarea revoluționară, în 
durile Partidului Comunist 
mân.

Sînt deosebit de bucuros că 
la această masă tovărășească 
mă aflu împreună cu mulți din 
tovarășii de luptă din ilegalitate, 
cu tovarășii cu care îmi desfă
șor astăzi activitatea, cu activul 
de bază al partidului și statului 
nostru, cu reprezentanți ai oame
nilor muncii din industrie și agri
cultură, ai oamenilor de știință 
și cultură. Sentimentele de dra
goste și prețuire pe care mi le 
arătați, le consider — așa cum

în 
rin- 
Ro-

am spus și ieri - adresata dao- 
potrivă partidului nostru comu
nist, al cărui soldat credincios 
am fost și voi fi întotdeauna. 
(Aplauze puternice).

Doresc să folosesc acest pri
lej pentru a ura partidului nostru 
să devină tot mai puternic, tot 
mai strins legat de masele de 
oameni ai muncii, de întregul 
popor, spre a-și putea îndeplini 
in condiții cit mai bune rolul 
său de forță politică conducă
toare a întregii societăți. Și, dacă 
ieri multi tovarăși mi-au urat ti
nerețe fără 
Ies această 
tot ceea ce 
mină veșnic 
muncitoare,
(Vii aplauze). Să urăm partidu
lui nostru să se călăuzească 
veșnic după concepția revoluțio
nară despre lume, materialismul 
dialectic și istoric — pentru a 
râmine mereu tinăr, pentru a 
putea servi întotdeauna intere
sele națiunii noastre de bu
năstare, de fericire, de indepen
dență. (Aplauze îndelungate).

Aș dori să adresez calde urări 
poporului nostru — care consti
tuie factorul hatăritor al succe
selor noastre, el fiind acela care 
înfăptuiește neabătut, in toate

Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec,
Banc, 
Coman, 
Dobrescu,
Mihai Gore, Nicolae Giosan, Ion 
Iliescu, Ștefan Mocuța, Vasile 
PatilineJ, Mihai Telescu, Ion 
Ursu, Richard Winter, Constan
tin Dăscălescu, Aurel Duma, Ion 
Stănescu, Vasile Vilcu, președin
tele Comisiei Centrale 
zie. Ștefan Peterfi, 
ședințe al Consiliului 
Mihai Marinescu și

Ștefan Andrei, Iosif 
Ion Coman, Teodor 

Mihai Dalea, Miu 
Ludovic Fazekas,

de Revi- 
vlcepre- 
de Stat, 

Angelo 
Miculescu, viceprim-miniștri ai 
guvernului. Tovarășii din con
ducerea partidului și statului au 
venit împreună cu soțiile.

Au luat parte tovarășii Con
stantin Pîrvulescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Ion Popescu Puțuri,

PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISES ROMANIA,

îOVARAȘUl NICOLAE CEAUȘESCIJ, A PRIMIT
PE ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE,

a r

CARE l-AU PREZENTAT FELICITĂRI
Președintele 

liste România, 
Ceaușescu, a primit, joi 
neață, la Palatul Republicii, pe 
șefii misiunilor diplomatice, pe 
reprezentanți ai cnor organizații 
internaționale acreditați in țara 
noastră, care i-au prezentat feli
citări cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei sale de naștere.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii Manea Mănescu, Ștefan 

Cornel 
Gheor- 
Ștefan 
Ștefan

Republicii Socia- 
tovarășul Nicolae 

dimi-

bătnnețe, am ințe- 
urare în sensul ca 
realizăm noi să ră- 
în amintirea clasei 

a poporului nostru.

(Continuare in pag. a 4-a)

Voitec, Emil Bobu, 
Burtică, Paul Niculescu, 
ghe Oprea, Ion Pățan, 
Andrei, Nicolae Giosan, 
Peterfi, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Pungan, șeful grupu
lui de consilieri ai președintelui 
Republicii, Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Au prezentat felicitări amba
sadorii U.R.S.S. — Vasili Iva- 
novici Drozdenko, Senegalului
— Ibrahima Boye, Venezuelei — 
Juan Uslar. Pietri, R.P. Chineze
— Li Tin-ciuan, R.P. Polone — 
Wladislaw Wojtasik, Iranului
— Aii Reza Bahrami, Elveției — 
Pierre Henri Aubaret, Columbi
ei — Fernando Urdaneta, Suda
nului — Sayed
Ungare — 
liei — P.
Republicii 
Papadakis, 
nio N. Machado, Siriei — Walid 
Al-Moualem, Republicii Cuba — 
Humberto Castello, Pakistanului
— S. A. Moid, Indoneziei — 
Soekahar, Austriei — Franz 
Wunderbaldinger, Argentinei — 
Tulio O. Sugasti, Nigeriei — 
Salistu M. Osobase, Perului — 
Roger L. Saavedra. Gabonului
— Maurice Yoko, R.P. Bulgaria
— Petăr D. Hristov, Republicii 
Ciad — Antoine Bangui, R.F. 
Germania — Richard Balken, 
Turciei — Nahit Ozgur, Centra- 
fricană — Antoine Kczza, Fin
landei — Matti Hakkancn, R.S. 
Cehoslovacă —- Lumir Hanak, 
Suediei — Lars E. Hedstrom, 
Canadei — Joseph E. Thibault, 
Marii Britanii — Reginald L. 
Seconde, Zairului — Nyoko Busu 
Noengo, Spaniei —- J. C. Gon
zales Campo Dal-Re, R.D. Ger
mane — Siegfried Bock. R.S. 
Vietnam — Tran Thuan, Ghanei
— Kwamc Addae, Republicii 
Burundi — Libere Ndabakwaje, 
R.P. Mongole — .Tagaanlamin 
Dughersurcn, R. P. Congo — 
Emile A. Bongouande, R.A. Egipt

Sharief, R.P. 
Gyorgy Biczo, Brazi- 
B. Pinto da Silva, 

Elene — Dimitri A. 
Portugaliei — Anto-

— Hassan Abdel Aal Nayel, 
Danemarcei — Axei Șerup, 
R.S.F. Iugoslavia — Trifun Ni- 
colici, S.U.A. — Orison Rudolph 
Aggrey, Mexicului — J. M. Ber
langa Garcia, Olandei — Jean 
L. M. Bauwens, Franței — Pierre 
Cerles, Republicii Bangladesh — 
Shams-ul Alam, Republicii Be
nin — Guy Boukary-Mory, Ira
kului — Dhiab Mohamed Al- 
Algawi, Japoniei — Junji Ya
mada, Belgiei — Jean Bouha, 
Mauritaniei — Ba Mamadou- 
Alassane, Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste — Aziz 
Omar Shanib ; insărcinații cu 
afaceri ad-interim ai Ecuadoru
lui — Gonzales Paredes Crespo, 
Norvegiei — Per Borgen, Ma
rocului — Abdelali Serraj, Gui
neei — Bakari Diabate,. Repu
blicii Filipine — Raul Ch. Rabe, 
R.P.D. Coreene — Pec Hing Ghi, 
Republicii Costa Rica — Carlos 
Campos, Iordaniei — M. Nasha- 
shibi, Indiei — P. K. Saha. Re
publicii Chile — Carlos Vega, 
R.P.S. Albania — Idriz Shehu, 
Italiei — Giuseppe Scarpa de 
Masellis, Israelului —Mordechai 
Avgar, Liberiei — Wilson Hilary, 
precum și B. R. Devarajan, re
prezentantul Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), Thomas Keller, di
rectorul Centrului european pen
tru invățămint superior al 
UNESCO, J. C. M. Rath, direc
torul Centrului demografic al 
O.N.U. — România, Imad Abdin, 
reprezentantul Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

După prezentarea felicitărilor, 
a luat cuvintul ambasadorul 
Uniunii Sovietice, Vasili Ivano- 
vici Drozdenko, decanul corpu
lui diplomatic, care, în numele 
reprezentanților diplomatici pre- 
zenți, a exprimat șefului statu
lui român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele de pre
țuire. stimă și considerație ale 
corpului diplomatic.

Răspunzind, a luat apoi cuvin
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care a mulțumit reprezentanților 
diplomatici pentru felicitări și 
cuvintele de înaltă apreciere 
rostite la adresa sa, a poporului 
român.

In încheierea solemnității, 
președintele Republicii Socialisto 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întreținut cordial 
cu reprezentanții diplomatici 
prezenți, care au închinat o 
cupă de șampanie in sănătatea 
șefului statului român.

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

OMAGII EMOȚIONANTE 
neclintit față de ccl mai iubit fiu al poporului 
nostru, angajamentul întregii noastre națiuni de 
a înfăptui 
demnurile 
general.

Ilustrare 
cialistc și 
tovarășului 
de felicitare de la șefi de state din întreaga 
lume, de la conducători de organizații politice, 
organisme internaționale, în care sînt elogiate 
calitățile dc mare om de stal ale președintelui 
României.

In mesaje străbătute de o profundă recuno
ștință și stimă, oameni ai muncii din întreaga 
țară, cetățeni ai patriei noastre — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — con
tinuă să exprime sentimentele și gîndurile lor 
cele mai alese, urările lor de sănătate și fericire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, cu prilejul împli
nirii a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani 
de activitate revoluționară.

Este exprimată de asemenea dragostea 
fierbinte, stima și înalta prețuire, atașamentul

neabătut Programul partidului, 
însuflețitoare ale secretarului

in
să u

so-a marelui prestigiu al României 
al președintelui său, pe adresa 
Nicolae Ceaușescu sosesc telegrame

(Continuare în pag. a 4-a)



in vatra de veche tradiție revoluționară

a Griviței Roșii

A

»>

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCUu

Pe marginea raliului desfășurat in Bucegi

W POT SUPLINI

SCHI
LA

Există un ceas al împliniri
lor, atunci cind inima bate mai 
repede, cind fapta devine mai 
bogată. La întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița Roșie", 
in cartea de onoare a muncii, 
faptele se înlănțuie în remar
cabile eforturi cotidiene. Să în
toarcem cîteva file.

...într-una din zilele toamnei 
trecute a fost semnalată o de
fecțiune la unul dintre valțuri, 
defecțiune care amenința opri
rea fluxului de producție. Ca 
în atîtea rînduri membrii echi
pelor de intervenție nu au stat 
pe gînduri și au pornit repede la 
treabă. Important era ca utilajul 
să reintre in funcțiune, și nu ori
cum, ci foarte bine. Umăr la 
umăr, munca a fost dusă la bun 
sfrîșit, iar fluxul de producție 
s-a desfășurat fără pierderi. 
Printre echipele prezente s-au 
aflat și cele conduse de comu
nistul Valeriu Fălcușanu, șef de 
atelier în cadrul secției meca- 
no-cnergetice, unul dintre rug
byștii apreciați de la R.C. Gri
vița Roșie. „Am avut bucuria — 

spus el — de a fi 
la cîteva dintre 

pe care secretarul

ne-a 
prezent 
vizitele 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, le-a 
făcut la noi în întreprindere. 
Am învățat atunci, mai mult 
decît la o lecție teoretică, ce în
seamnă să prețuiești munca, ce 
înseamnă să nu precupețești 
nici un efort pentru a contribui 
cu realizări cit mai bogate la 
înălțarea țării, a poporului. Pen
tru noi toți această pildă vie 
este stăruitoare, un permanent 
îndemn pentru o muncă de 
înaltă calitate. In aceste zile, 
eînd țara întreagă a aniversat 
pe conducătorul iubit, omagiul 
nostru, al muncitorilor din secție, 
a fost însoțit de rezultate în 
muncă foarte bune".

...Șeful de brigadă, strungarul 
Nicolae Sandu, și-a adunat oa
menii și le-a spus că pentru 
punerea în funcțiune înainte de 
termen a unor utilaje este ne
cesară executarea în avans a 
unor S.D.V.-uri. Conștienți de 
importanța sarcinilor care ie re
vin, membrii brigăzii s-au apu
cat de treabă. „A fost ca in
tr-o întrecere — ne spune tină- 
rul comunist strungarul E. Pa- 
sache, și el component al XV-lui 
grivițean — cind toată echipa 
s-a angajat să lupte cu indîrjire 
pentru realizarea succesului fi
nal". De unde al învățat toate 
acestea ? îl întrebăm. „Vedeți, 
aici, lingă intrare, există o pla
că comemorativă care amintește 
de luptele eroilor de la Gri
vița. Din pilda lor am înțeles 
că trebuie să fim uniți, să lup
tăm cu toată dăruirea pentru 
ca să putem realiza ceea ce ne 
propunem... Acest lucru ne-a 
învățat și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, cel mai iubit fiu al 
poporului, care are încredere in 
tinerii acestei țări, care este în
totdeauna alături de noi".

Vizitele de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la această 
întreprindere crescută pe vatra 
de muncă și tradiții revoluțio
nare a Griviței, au însemnat 
pentru colectivul de aici indem-

nuri pentru o activitate supe
rioară. „Printre realizările de 
seamă
Buzatu, președinte al 
lui sindicatului — ca 
prețioaselor indicații 
crctarului general al 
cu prilejul vizitelor 
s-a creat secția de autoutilare. 
De asemenea, presa de 1 600 t/f, 
priu utilizarea căreia se obțin 
importante economii 
Fiecare 
Nicolae 
tru noi 
zat in 
tehnici i 
mnlarea 
tehnice".

La întreprinderea mecanică de 
material rulant „Grivița Roșie", 
cabinetul directorului, ing. Ale
xandru Preda, totodată și pre
ședinte al lui R.C. Grivița Ro
șie. se află chiar într-una din 
hale. „Dacă nu te afli mereu 
lingă oameni — ne spune —, 
dacă nu stai mereu de vorbă 
cu ei, să-i cunoști, să-i ajuți 
atunci cind trebuie, să iei 
loc -măsurile adecvate, nu 
zolvi mare lucru. Așa ne-a 
vâțat secretarul general 
partidului și așa muncim. Altfel 
nu se poate. Iată, am încheiat 
anul trecut fără nici o restan
ță ; avem, în schimb, importante 
economii de energie și metal". 
Maistrul Mihai Hie. de la con
trolul tehnic rotărie-vagoane, 
cunoaște fiecare loc de muncă, 
ca unul care se află de mulți 
ani in cadrul acestui colectiv. 
„Avem oameni buni. Dealtfel, 
cine vine la noi, cu greu mai 
pleacă. Dar trebuie să și lu
crezi. Tradiția noastră muncito
rească nu se dezminte. Uite, de 
pildă, duminica trecută. Au ve
nit toți la atelier. Le spusesem 
că este nevoie să asigurăm în 
avans materialele necesare sec
ției de montaj. N-a fost multă 
vorbă. S-a înțeles din cîteva 
cuvinte. La plecare, am dat ro
țile pentru trei vagoane. Mai 
notați : printre cei prezenți s-au 
aflat și strungarii Gheorghe Col- 
țeanu, Ion Neacșu. Nicolae Ber
bec. macaragiul Nicolae Iosif, 
toți practicanți ai sportului in 
timpul liber. Dar noi mai avem 
și alți sportivi, apreciați pentru 
modul cum muncesc".

Aici au crescut, s-au format 
și constituie mindria colectivului 
mai vechii rugbyști Costcl Stă- 
nescu, Mihai Oblemenco, Ma
rian Teodorescu, Ion Teodorcs- 
cu, dar și Radu Demian, Ale
xandru Pop, precum și tinerii 
Ion Stroe, Slelian Podărăscu, Io
nel Bonea, Marian Boiangiu. 
Dovadă a bunei lor pregătiri 
profesionale, a prețuirii colecti
vului este și faptul că multora 
dintre ei li s-au încredințat spre 
coordonare importante sectoare 
de activitate.

...Oameni ai muncii, fapte de 
muncă. Oameni ai muncii care, ’ 
avind permanent în activitatea 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o pildă vie de energie pusă în 
slujba poporului, muncesc cu 
entuziasm și abnegație, urcind 
pe noi trepte tradiția revoluțio
nară a Griviței Roșii.

Emanuel FÂNTÂNEANU

.Printre realizările
- ne spune Constantin 

Corni tetu-
urmare a 

ale se- 
partidului 
de lucru,

valutare. 
vizită a tovarășului 

Ceaușescu a adus pen- 
ceva valoros materiali- 
ridicarea parametrilor 

ai întreprinderii, în sti- 
i creatoare a gindirii

pe 
re- 
in- 
al

în zona cabanei Padina din 
Bucegi s-a desfășurat săptă- 
mîna trecută cea de a 7-a edi
ție a „Raliului național al for
mațiilor Salvamont", competiție 
deosebit de importantă prin 
scopurile pe care le urmărește 
— verificarea pregătirii echi
pelor, instruirea lor și efectua
rea unui larg schimb de expe
riență între participanți.

La startul acestei competiții 
au fost prezente 16 formații din 
8 județe : Argeș („Cîmpulung- 
Muscel"), Brașov („Cristianul 
Mare", „Poiana Brașov", „Bu
cegi", „Clăbucet-Predeal", „Pia
tra Mare-Săcele", „Piatra Cra- 
iului-Zărnești"), Caraș-Severin 
un echipaj din Caransebeș), Hu
nedoara („Huncdoara-oraș", „Pe
troșani"), Harghita, Maramureș 
(echipaje din Baia Mare și Bor
șa), Prahova („Bușteni") și Si
biu („Făgăraș" și „Cindrelul"). 
Au participat, de asemenea, 10 
echipaje ale vînătorilor de mun
te, pentru care s-a întocmit un 
clasament separat.

Concursul a cuprins patru 
probe : orientare (găsirea locu
lui unde se află „accidentatul"), 
slalom, slalom cu akja (achia, 
targă-sanie, pe care se transpor
tă accidentatul) și o probă com
plexă care a cuprins, în plus, 
primul ajutor medical și cobo
rârea in rapel pe stincă, Împre
ună cu „rănitul".

„La orientare, lupta pentru 
primul loc a fost deosebit de 
strânsă, ne-a declarat tovarășul 
Paul Simionescu, președintele 
juriului pentru această probă. 
Echipajul „Cristianul Mare" a 
realizat 51:05 față de 51:51 ob
ținut de reprezentativa județu
lui Harghita. Pe locul trei s?a 
clasat formația „Bucegi", cu 
52:20. Traseul (lung de 5 200 m, 
400 m diferență de nivel, 6 pos
turi de control, la alegere) a 
pus la grea încercare rezistența 
fizică și' cunoștințele competi
torilor".

Zăpada căzută în ajunul în
ceperii probelor de slalom a 
creat condiții excelente pentru 
desfășurarea acestora. La sla
lom, cele mai multe puncte

(350) au fost cumulate de for
mația orașului Hunedoara, ur
mată de „Cristianul Mare" 
(333) și „Clăbucet-Predeal" (329).

Mult mai complicată pentru 
participanți a fost proba 
slalom cu achia, în care 
pus atît problema timpului, 
și cea a grijii cu care 
transportat „rănitul". Locul 
tîi a fost ocupat din nou 
formația „Cristianul Mare", 
mată de reprezentativa orașu
lui Borșa și de echipajul „Po
iana Brașov". A fost descalifi
cată echipa din Bușteni (depă
șire de timp) și nu a luat parte ■ 
ia concurs echipajul din Ca
ransebeș.

£ Brașovenii — imbatabili 
la orientare ® Tehnică 
modernă, dar și excepții 9 
Echipajele de pe Valea 

Prahovei — corigente

dc 
s-a 
cit 
s-a 
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de 

ur-

Proba complexă — în care 
participanții au avut de dat 
primul ajutor „răniților", de e- 
fectuat o coborire în rapel lun
gă de 60 m și traversarea unei 
zone de avalanșă — a consti
tuit cea mai spectaculoasă dar 
și cea mai dificilă încercare 
pentru salvamontiști. Pe locul 
intri s-a clasat „Poiana Bra
șov", urmată de echipa din Hu
nedoara și de „Cristianul Ma
re".

„Ediția din acest an a scos 
în evidență progresul realizat 
de către majoritatea formații
lor Salvamont, ne-a relatat prof. 
Mihai Dragomirescu, secretar al 
Federației române de turism- 
alpinism. S-a îmbunătățit do
tarea cu echipament și tehnică 
de salvare în munți — excep
ție făcînd reprezentativa jude
țului Caraș-Severin, care n-a 
avut achie. De remarcat că for
mația județului Harghita, pen
tru prima dată participantă la 
un raliu, s-a „bătut" pentru 
locuri fruntașe cu formații care 
au la activul lor 6—7 pârtiei-

pari. Aceasta denotă că, acolo 
unde există preocupare, se poa
te realiza foarte mult, chiar și 
intr-un interval de timp relativ 
scurt.
faptul 
la un 
ticipat 
rului Sănătății și ai Ministeru
lui Turismului. Problemele de 
tehnică in acordarea primului 
ajutor accidentalilor cu fracturi 
cer cunoștințe de specialitate, 
uneori de pregătire superioară. 
Foarte interesantă s-a dovedit 
căutarea în zonă cu ajutorul 
cîinilor-lup. în aprecierile lor, 
yicepreședintele federației, ge- 
neral-maior Ion Florca, și cei 
opt membri ai biroului federal 
prezenți la Padina au avut cu
vinte de laudă pentru felul in 
care au evoluat competitorii, 
considerind că raliul a realizat 
un veritabil progres calitativ 
față de edițiile precedente. Toc
mai de aceea este de nejustifi- 
cat absența formației din Sina
ia. Neînțelegerile pe plan local 
au dus la un forfait deloc ono
rabil pentru o echipă chemată 
să intervină într-o zonă care, 
anual, pune cele mai multe pro
bleme de salvare în munți. O 
impresie neplăcută au lăsat-o 
și celelalte echipaje de pe Va
lea Prahovei (cele din Bușteni 
și Predeal), care s-au clasat pe 
ultimele locuri, în ciuda expe
rienței practice și de concurs cît 
și a sarcinilor pe care le au în 
masivul Bucegi. Clasamentul fi
nal : („Cristianul Mare" — 
cui I, „Huncdoara-oraș" — 
cui II, „Baia Mare" — locul 
și „Harghita" — locul IV) 
flectă fidel gradul de preocu
pare a județelor de care apar
țin aceste echipaje pentru acti
vitatea Salvamont.

Nu putem încheia fără a elogia 
cîțiva participanți : Richard
Schuller (orientare), Mircea 
Noaghiu, Ion Opriș, A. Rițișan 
(alpinism) și fără a atrage a- 
tenția’ amatorilor de turism 
montan că rezultatele frumoase 
ale salvamontiștilor nu le pot 
suplini... prudența".

Sever NORAN

Aș dori să remarc și 
că, pentru prima oară 
asemenea raliu, au par- 
reprezentanții Ministe-
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Cdinpioiiiilul Diviziei

PE MICUL ECRAN
VTNERI 27 IANUARIE, ora 

21,45 (pe programul II) : „Te- 
lerama-șport-, o selecție a 
celor mal interesante repor
taje sportive filmate pe toate 
meridianele (emisiune reali
zată de Dumitru Tănăsescu 
și Viorel Raba).

SÎMBĂTA 28 IANUARIE, 
ora 15,W : C.M. de handbal 
masculin, România — R. 
Germană (înregistrare de 
Herning — Danemarca ; 
mentator : Cristian Topescu); 
ora 16,15 : „stele pe gheață — 
parada anuală a campionilor 
europeni și mondiali la pa
tinaj artistic.

DUMINICA 29 IANUARIE, 
ora 8 : „Sportul pentru toți" 
gimnastică la domiciliu ; ora 
15 : C.M. de handbal mascu
lini, România — Ungaria 
(transmisiune directă).

MARȚI 31 IANUARIE, ora 
22 : C.M. de handbal mascu
lin, România — R.F.G. sau 
Iugoslavia (înregistrare).

MIERCURI 1 FEBRUARIE, 
ora 17,45 : Baschet masculin. 
Steaua — B.S.K.V. Sodertalje 
(Suedia), meci retur în „Cu
pa Cupelor" (transmisiune 
directă de la Sala Floreasca ; 
comentator : Aurel Predescu).

JOI 2 FEBRUARIE, ora 22 : 
C.M. de handbal masculin, 
România — Iugoslavia sau 
R.F.G. (înregistrare).
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HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIU!
Ieri, la București. Constanța și CIuj-Napoca _s-au desfășurat 

meciuri in divizia feminină A de handbal. Notăm ca o surpriză 
înfrângerea pe teren propriu a echipei Hidrotehnica Constanța. 
Jucind in deplasare, lidera clasamentului. Confecția București, a 
terminat învingătoare, menținîndu-se, astfel, Ia șefia clasamentului.

RAPID — I.E.F.S. 13—12 
(9—5). Cel mai frumos și mai 
viu disputat meci al etapei de 
ieri, in care rapidistele — evi
dent, mai bune, mai omo 
mai coerente in joc — au 
o primă repriză excelentă, 
ducind cu 5—0 (min. 11), 
(min. 16) și 7—4 (min. 
Prea sigure, probabil, de
terie, ele au abordat repriza 
secundă ceva mai lejer, ceea 
ce a permis viguroasei formații 
a studentelor de la I.E.F.S. — 
mai bine pregătită fizic — să 
refacă spectaculos (11—9 min.

avut 
con- 
6—1 
20). 
vic-

□

PROGRAMUL TURNEULUI RUGBYȘTILOR 
MAREA - BRITANIE

în pe-
18 oc-

BUCUREȘTENI IN
• După cum se știe, 

rioada 27 septembrie —
tombrie Selecționata București 
va intreprinde un turneu în 
Marea Britanie. A fost stabilit 
și programul jocurilor : 29 sep
tembrie cu Swansea, 2 octom
brie cu Aberavon, 4 octombrie 
cu R.F.C. Bath, 7 octombrie cu 
R.F.C. Gloucester, 9 octombrie 
cu Bristol, 11 octombrie cu 
London-Scottish. De asemenea, 
mai trebuie perfectate datele 
de desfășurare a încă două 
jocuri, care vor avea loc, pro
babil, in compania unei selec
ționate a Londrei sau a echi
pei de tineret a Angliei.

• Comisia municipală
rugby organizează, incepind de 
la 1 februarie, un curs pentru 
formarea de noi arbitri. Prima 
lecție va- avea loc la 1 febru
arie, ora 18, la sediul C.M.E.F.S. 
București.

o Luni, la ora 18, Ia Insti
tutul de Construcții, va avea 
loc adunarea de constituire a 
consiliului Clubului de rugby 
Sportul studențesc, care va de-

de

veni, după R. C. Grivița Roșie, 
al doilea club de rugby din 
țară.

• în perioada 10—12 febru
arie se va desfășura consfătui
rea anuală a arbitrilor de ca
tegorie republicană.

• în ultima decadă a lunii 
martie ne va vizita antrenorul 
și selecționerul cunoscutei e- 
chipe neo-zeelandcze All Blacks, 
Ivan Vodanovici, care se va în- 
tîlni cu antrenorii români în
tr-un util schimb de experien
ță.

• Divizionarele A și-au în
ceput pregătirile în vederea re
luării campionatului. Astfel, 
Rulmentul Bîrlad se antrenea
ză sub conducerea lui Virgil 
Mihalașcu. Sint prevăzute me
ciuri de verificare în compania 
echipelor Farul Constanța, 
Czarny Bitom (Polonia) ș.a. Și 
rugbyștii de la C.S.M. Suceava 
se antrenează, la Suceava și Va
tra Dornei. Toți sportivii au 
răspuns prezent antrcr.crului 
Ștefan Senic. (E. Solomon și 
I. Mîndreseu — coresp.)

antrenorului

30, 12—11 min. 42) și chiar să 
egaleze (12—12 min. 43). Au 
urmat 7 minute extrem de a- 
gitate, cu spectaculoase faze Ia 
ambele porți. în care Rapid, 
fără „suflu", a trebuit să lupte 
pentru o victorie care era cit 
pe-aci să-i scape printre de
gete. Să notăm și faptul că 
IJE.F.S. a ratat două aruncări 
de la 7 m prin Boși și M. Ceav- 
daridis. în cele din urmă am 
consemnat o victorie meritată, 
totuși, a echipei 
marcat : Răducu 
Alexajidrescu 1, 
bre 1 și • Mălai 
Rapid, respectiv,
dis 4. Grecu 3, Boși 3, Chelba 1 
și Martin 1. Au condus cu 
unele scăpări Th. Dumitrescu 
și Șt. Georgescu (București).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 11—16 (7—9). Vic
torie meritată a timișorencelor, 
obținută pe fondul punerii în 
evidență a experienței lui Popa 
și Luțaș, a formei bune a por
tarului Lidia Stan și, în gene
ral, a faptului că echipa timi
șoreană a știut să se apere mai 
bine și să joace mai calm și 
mai organizat. Comițind multe 
greșeli în apărare — unde s-au 
comportat nesatisfăcător — 
bucureștencele s-au menținut 
la nivelul adversarelor doar în 
primele 15 minute de joc, după 
care scorul a fost permanent 
în avantajul învingătoarelor. 
Au înscris : Arghir 7, Ionescu 
2, Andronache 2, Furcoi 2, Do- 
bîrceanu 1 — pentru Univer
sitatea București și Luțaș 6, 
Popa 3, Marcov 3. Popăilă 2, 
Vișan 1, Gebauer 1 — pentru 
Universitatea Timișoara. Au ar
bitrat bine D. Gherghișan și 
C. Drăgan (Iași).

Călin ANTONESCU'
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA 9—8 (3—4). Primul din cele

Mariana Mihoc va trimite in plasă această mi
Uzat de ea, Progresul avea să obțină victoria..j 

Foțd

feroviare. Au
6, Iagăru 3, 

Weber 1, Do-
1 — pentru

M. Ceavdari-

trei meciuri disputate joi du- 
pă-amiază în sala Floreasca din 
Capitală nu s-a ridicat la ni
velul dorit de spectatorii 
zenți în tribune. Pe teren 
priu, formația Progresul 
adjudecat acest meci în 
mă instanță, văzîndu-se 
gata în final să apeleze 
temporizare pentru a-și păstra 
avantajul. în general a fost 
o dispută desfășurată în limi
tele admise ale... bărbăției, de
oarece cei doi arbitri au ma
nifestat încă de la început mul
tă exigență și fermitate 
cizii. Au înscris : Popa 
lan 3 și Mihoc 1 — 
Progresul și Cojocărița 
lici 2 și Cișmaș 2 — _ 
Constructorul Timișoara, 
arbitrat bine I. Nicolae și C. 
Tcodorescu (Ploiești). (I. Gv.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — MUREȘUL TG. MUREȘ 
17—21 (10—11). Sala Hidroteh
nica a găzduit un meci de mare 
spectacol, cu numeroase răs
turnări de scor, în care mure- 
șencele, practicînd un joc exa
gerat de dur (tolerat de arbi
trii bucureșteni Th. Curelea și 
Șt. Șerban care au condus slab, 
cu multe greșeli), au cîștigat 
într-un final dramatic. Gazde
le, lipsite de aportul lui Ho- 
bincu (accidentată), au ratat 
nepermis de mult și nu au știut 
să se descurce în fața masivei 
și agresivei apărări a oaspete- 
lor. Au înscris : Cazacu 9 (toa
te din aruncări de la 7 m),

Lăcustă 3, 
și Tomesci 
drotehnl'ca

pre- 8, Șoș 5, G
pro- bat 1, Szoll
și-a reșul. (Coi
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PA CARAIMAN"
?ei mai Caraiman" să se dispute pe
n țară traseul marcat în Poiana Ure-
cu va- che din Azuga. Sîmbătă au loc

cursele individuale, iar dumi-
ferit de nică ștafetele.
ipa Ca-
„asocia-
Dispu- w
de in- BULETINUL ZĂPEZII
perfor- Prin amabilitatea Serviciului pre-*bune vederi de scurtă durată din cadrulWc.naie. Institutului meteorologic, om aflat —
nat un pentru iubitorii schiului — grosimea
intens, stratului de zăpada din zonele

dintre montane.

vreme Predeal 23 cm Paring 30 cm
nori și Sinaia Semenic 67 cm
la mai (cota 1500) 11 cm Țarcu 16 cm

Vîrful Omuî 25 cm Cuntu 46 cm
Rarău 32 cm Bâișoara 17 cm
Fundata 12 cm Vlădeasa 7 cmsilit ca Iezer 12 cm Păltiniș

„Cupei Toaca 10 cm (Sibiu) 6 cm

1 Principala concluzie a cursului antrenărilor de juniori

I _ _ _  _  _ _ _ _ t. . . . ...Tî
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I
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Munca practică în cîștig față de teorie

VALOAREA NU ȚI DĂ ÎN NICI ON CAZ DREPTUL
SA MUNCEȘTI MAI PUȚIN! DIMPOTRIVĂ.

SE PREGĂTESC PENTRU 
TITII ALE SEZONULUI 1978 

unde va susține trei meciuri de 
verificare, două cu Metalul Ră
dăuți și unul cu Energia Su
ceava.

e După ce a cîștigat, recent, 
la Sofia, . „Turneul celor șase 
națiuni", formația de juniori a 
României, care se pregătește 
pentru campionatul european 
(grupa B), va evolua in cadrul 
a două partide cu echipa simi
lară a Bulgariei. întilnirile vor 
avea loc în Capitală, în zilele 
de 4 și 5 februarie.

o Reprezentativele de juni
ori II ale județelor Cluj, Co- 
vasna, Galați, Harghita, Sucea
va și cea a orașului București 
vor participa, între 3 și 8 fe
bruarie, în Capitală, la o com
petiție care se va desfășura sub 
genericul „Daciadei".
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SPRINTERII iȘI DISPUTĂ 
TITLURILE DE CAMPIONI 
Al TĂRII LA PATINAJ

Mîine și duminică, pe inelul de 
gheață al lacului Ciucaș de la 
Tușnad-Băi se dispută campiona
tele naționale de sprint ale se
niorilor la patinaj viteză. Xn pro
gramul competiției figurează cele 
două probe clasice — 500 și 1000 
metri, bărbați și femei. La am
bele probe se ,,aleargă" cite două 
manșe. Favoritul nr. 1 este stu
dentul de la I.E.F.S. București 
Vasile Coroș, primul patinator 
român care a acoperit, într-un 
concurs oficial, distanța de 500 m 
sub 40 de secunde. Recordul lui 
(39,99) a fost stabilit recent, la 
Madonna di Campiglio (Italia). 
La fete, se prevede o dispută 
strînsă, între tinerele patinatoare 
din Miercurea Ciuc — Eva Mol
nar, Suzana Hollo și Laura Da- 
radici.

q Ieri au plecat în Cehoslovacia 
viteziștii Andrei Erdclyi (Tracto
rul Brașov), campion absolut și 
recordman al țării la 1500, 3000, 
5000 și 10 000 m, Cornel Muiiteanu 
(I.E.F.S.) și Attila Bakos (Mure
șul Tg. Mureș), care vor parti
cipa la un mare concurs inter
național la Svratka, în zilele de 
28 și 29 ianuarie.
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I
RESTANȚE IN DIVIZIA A

DE VOLEI I
Aseară, în sala Olimpia din Ti

mișoara, s-au disputat partidele 
amînate din etapa a 14-a a Di
viziei A de volei : Universitatea 
Timișoara — Voința București (f) 
3—0 (10, 11, 4) și Politehnica Ti
mișoara — Dinamo (m) 1—3 (—15, 
—6, 11, —11). Au fost jocuri in
teresante, îndeosebi cel al băie
ților, studenții timișoreni fumi- 
zînd o replică puternică bucureș- 
tenilor. Remarcări : Daniela Roș
ea, Maria Rusu (U), Ana Stănilă 
(V), Enescu, Tutovan, Gîrleanu 
(D), Bugarschi și Lukacs (P). 
Arbitri : M. Marian din Oradea 
și L. Griin din Tg. Mureș (Z. 
BIHARI, coresp.).
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ultimului campionat național), 
R. Cozma — Gh. Ileana, S. Cu- 
țov — Tr. Georgea, Gh. Si- 
mion — M. Ungureanu, Al. Do- 
băeș — F. Ibrahim, Gh. Mu
ram — D. Petropavlovschi, V. 
Silaghi — L. Bacica, F. Ciocoiu 
— V. Vrînceanu.
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S-a spus despre cursul de per
fecționare a antrenorilor din 
centrele de juniori și copii, des
fășurat în perioada 16—24 ia
nuarie, că a fost una dintre cele 
mai reușite acțiuni, de acest 
gen, ale F.R.F. din ultimii ani. 
Și această apreciere nu apar
ține numai organizatorilor, care 
ar putea fi suspectați de subiec
tivism, ci și tuturor acelora care 
privind, cum s-ar spune, lucru
rile din afară, au putut trage 
concluzia că cele 9 zile 
locviului de la Snagov 
semnat un moment de 
activitatea de pregătire 
nicienilor noștri care lucrează la 
eșalonul schimbului de mîine, 
un real ciștig pentru fotbal, în 
general.

„Cursul la care am participat 
— spunea Teodor Mesaros, an
trenor coordonator al centrului 
de fotbal Chimica Timăveni, 
pentru prima oară prezent la o 
astfel de formă de reciclare pro
fesională — ne-a dat nu numai 
sarcini, cum se obișnuiește in 
asemenea împrejurări, CI ȘI 
MIJLOACELE cu care să putem 
aduce Ia îndeplinire obligațiile 
pedagogice ce ne revin". „Deși 
mă consider un meseriaș, cu 
experiență in domeniul muncii 
cu tinerii jucători, trebuie să 
recunosc, și îmi face plăcere să 
remarc acest lucru, am avut ce 
învăța la cursul de perfecțio
nare a pregătirii de Ia Snagov", 
mărturisește 
Stăncuiescu.

în ce ne 
fiind cu cele 
majoritate a 
s-au arătat satisfăcuți de cîști- 
gul de cunoștințe acumulate la 
Snagov, ne propunem sâ ne 
oprim — înaintea unei analize 
propriu-zise a cursului de per
fecționare a antrenorilor din 
centrele de juniori și copii — 
asupra citorva aspecte de ordin 
general, care ar putea sugera, 
in viitor, unele măsuri din 
partea F.R.F.

Este vorba, în primul rînd, de 
modificarea raportului teorie- 
practică, în favoarea acesteia din 
urmă, atit pe seama unui mai 
mare număr de exerciții cu 
caracter aplicativ în aer liber 
sau în sală, cit și prin creș
terea ponderii în cadrul expu
nerii la clasă a materialului de
monstrativ, a filmului în spe
cial. Acuzînd o anumită „febră 
de scaun" sau „la degete", cum 
plastic se exprima maestrul 
sportului N. Dragau, antrenorii 
și-au arătat, de fapt, opțiunea 
pentru munca în teren, „pe viu", 
caracteristică dealtfel activității 
lor obișnuite.

O altă problemă pe care o 
ridică organizarea unui curs de 
perfecționare, plecînd desigur

antrenorul

ale co- 
au în- 
virf în 
a teh-

Ștefan

de la ultima acțiune desfășurată 
la Snagov, este aceea a duratei 
sale optime. Și, din capul locu
lui, va trebui să spunem că 
împărtășim părerea acelora — 
care nu din comoditate, cum 
s-ar părea — au afirmat că 
5—6 zile pot fi suficiente orga
nizării unui asemenea curs, în 
condițiile unui program presu- 
punînd o selecție foarte rigu
roasă a tematicii, evitîndu-se, 
pe cit posibil, „timpii morți". 
Strîns legat de aspectul duratei 
cursului ni se pare și acela al 
conținutului său tematic. Aici 
va trebui să spunem că este mai 
avantajos și mai util a sc re
duce cantitatea de probleme 
puse în discuție și abordarea a 
1—2 teme majore, de mare ac
tualitate, care să fie bine apro
fundate și, pe această bază, mai 
aproape de o selecționare reală. 
Așa, de pildă, s-ar putea dezba
te problema depistării și selec
ției, a promovării...

Indiferent însă de formula or
ganizatorică în perspectivă a 
pregătirii antrenorilor din cen
trele de juniori și copii, pro
blema prioritară a prezentului 
și viitorului apropiat este aceea 
pe care o sublinia și secretarul 
cursului de la Snagov, C. Ar- 
deleanu : valorificarea Ia locul 
de muncă a tuturor cunoștințe
lor dobîndite și a schimbului de 
experiență, cu perseverență și 
răbdare și, mai ales, cu multă 
pasiune.

Auzim, din taberele de 
pregătire, un refren mai 
vechi. „Senatorii", „valorile", 
„soliștii" se cam menajează, 
Acum cîțiva ani, eroii aces
tor refrene erau un Dumi- 
trache sau un Dobrin, ca să 
dăm numai două „exemple 
clasice". Tehnicieni excelenți, 
jucători de suprafață, „so
liștii" in cauză — prea si
guri pe ristul lor exterior 
și pe steaua din frunte 
se mai opreau 
la începutul pan
telor 
alerga, 
întregul
făceau, din senin, cite 
tindere strategică" („Au, au, 
mă doare, nu mai pot, doc
tore..." cu numeroase 
riații pe aceeași temă).

Urmarea ? „Senatorii" 
geau pe dreapta — trei,
tru, cinci zile — și priveau 
(superior) cum muncesc 
..muritorii de rînd" din e- 
chipă. Scenele se produceau
— și s-au produs frecvent
— sub ochii vinovat-înțele- 

ai 
ai

un

pe care 
cuminte, 
lot, sau mai 

o „în-

va-

tră- 
pa-

gători ai antrenorilor, 
conducerilor de echipă, 
șefilor fotbaluluj de la 
club sau altul.

După cum se vede, feno
menul n-a dispărut. Fenome
nul trăiește și mai înflo-privește, de 

afirmate de 
cursanților

acord
marea

care

Mihai IONESCU

rește. Auzim că, la Craiova, 
Bălăci, Beldeanu, Crișan — 
trei fotbaliști înzestrați cu 
toate darurile, trei băieți 
care ar putea să joace 4—3 
ani în echipa națională pen
tru că sint plini de calități
— au preluat și reluat ve
chiul refren. O î " 
cîrcel, o măsea i
— „arsenalul" 1 
bogat, motivele 
ciupercile...

Sigur 
fotbaliștii 
roși 
se 

nefiindu-le 
dreptul general uman 
durere. Simptomatic este însă 
faptul că de ani de zile a- 
nonimii Gheorghe și Vasile 
și Mitică trag tare și nu-i 
doare nimic, în timp ce 
„maestrul Bălăci" sau „maes
trul Beldeanu" sau „maestrul 
Crișan" clachează — ca alde 
Belino II sau „Une de Mai"....
— la a doua tură.

E normal să fie așa ? Nu 
e norma! ! E corect ? Nu e 
corect !

Și noi vrem să batem e- 
chipele Spaniei și Iugosla
viei cu Bălăci, Crișan și de 
ce nu și cu Beldeanu...

întindere, un 
nu știu cum 
fiind foarte 
apar ca și

că Și 
valo- 

voie săau 
îmbolnăveas- 

refuzat 
la

Marius POPESCU

Prciiătirilc pentru retur - în spiritul cMticnțci și responsabilității

ȘTIRI • ȘTIRI
3 TURNEUL 

LONEZE STAL 
invitația lui F. 
prima parte a lunii februarie 
echipa poloneză Stal Mielec (în 
care joacă Szarmach și Lato) 
va efectua un turneu în țara 
noastră. La 5 februarie, oaspe
ții vor juca la Bistrița cu Glo-' 
ria, la 8 februarie vor întîlni, 
probabil, Jiul, 
bruarie vor evolua 
compania echipei 
Bihor.

• U.T.A. VA 
TURNEU ÎN 
CIA.
viitoare, echipa arădană se va 
deplasa în Cehoslovacia, unde 
va susține trei sau patru par
tide amicale. (Ion IOANA, 
coresp.).

ECHIPEI PO- 
MIELEC. La 
C. Bihor, în

iar la 12 fe- 
la Oradea, în 
locale F. C.

FACE UN 
CEHOSLOVA- 

La începutul săptămînii

LOTO

.\\W\Y

INIMA „CETĂȚII DE FOC“ PULSEAZĂ PUTERNIC Șl PENTRU
FOTBAL Șl ASTA ÎNSEAMNĂ 0 MARE OBLIGAȚIE MORALĂ

PENTRU JUCĂTORII CORVINULUI
Aplicînd o veche vorbă româ

nească, „nicăieri nu-i mai bine 
ca acasă", Corvinul Hunedoara 
a preferat să rămînă la „domi
ciliu" pentru efectuarea antre
namentelor din perioada pregă
titoare de iarnă. Conducerea 
clubului a luat o decizie inspi
rată, condițiile de instruire de 
la Hunedoara fiind dintre cele 
mai bune. în plus, și vremea a 
ținut cu fotbaliștii, zăpada ne- 
făcîndu-șl încă apariția pe me
leagurile hunedorene. De fapt, 
care este beneficiul rămînerii 
acasă ? Două terenuri care se 
prezintă în condiții excelente 
pentru țelul urmărit — pregă
tirea fizică de bază și speci
fică, îmbunătățirea tehnicii de 
joc ca și „repetiția generală" a 
testării jucătorilor 
trecerii cu succes a 
zice. O sală de gimnastică si
tuată în incinta combinatului, 
lungă cit două 
nis puse cap la 
tru dezvoltarea 
ții și detentei, 
vorbim de condițiile de recupe
rare de la stadionul Corvinul, 
care includ aparatură de oxige
nare, saună, bazin, totul pus 
sub îngrijirea și controlul ma
sorului loan Bone.

Marți 22 ianuarie, cînd i-am 
vizitat pe fotbaliștii hunedo- 
reni, aceștia se aflau la al 24- 
lea antrenament al anului. „Ne 
adunăm zilnic Ia ora 8,30 și ne

în vederea 
normelor fi-

terenuri de te- 
cap, ideală pen- 
forței, mobilită- 
ca să nu mai

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Concursul Pronosport din 29 

ianuarie 1978 conține meciuri din 
diviziile A și B ale campionatu
lui italian de fotbal.

Vă prezentăm 
cestui atractiv 
concurs :

Rezultatele vor fi transmise 
la radio în cursul serii.

și

programul a- 
și interesant

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 20 IANUARIE 1978

I. Bologna 
’ II. Foggia
III. Lanerossi
IV. Lazio 

Milan 
Napoli 
Perugia 
Torino 
Ascoli 
Brescia 
Cagliari 
Catanzaro 
Rimini

V. 
VI. 

VII. 
VIII. 

IX.
X. 

XI. 
XII. 

XIII.

— Ințernazionale
— Juventus
— Verona
— Genoa
— Fiorentina
— Pescara
— Atalanta
— Roma
— Avellino
— Varese
— Lecce
— Cesena .
— Como

de astăzi vaTragerea Loto 
transmisă la televiziune, la 
18,59.

i fi 
ora

Categoria 1 : 3,25 variante 
toturisme Dacia 1300) ; cat.
7.25 a 13.323 lei ; cat. 3 : 
7.576 lei ; cat. 4 : 35,75 a ' 
cat. 5 : 223,75 a 432 lei ;
376.25 a 257 ’ ' , ....
2.091,50 a 100 lei.

Report la categoria" 
Iei.

(au- 
2 : 

12.75 a 
cat. 4 : 35,75 a 2.702 lei;

. _ —_ ; cat. 6 :
lei ; categoria X :

1 : 114.145

Autoturismele „Dacia 
revenit participanților: 
KOVACS din comuna 
jud. Alba, MIRCEA VELIN
Arad și GHEORGHE SZALAI 
din Timișoara, pe variante jucate 
100%.

1300“ au
ANDREI
Coltești, 

din

despărțim seara exact 
ore — ne-a explicat 
COIDUM. Am considerat 
este mai bine să procedăm așa, 
să fim mereu împreună, că a- 
vem destule de spus și, mai 
ales, de făcut. Seara cînd fie
care se duce Ia casa lui, după 
o zi in care a fost solicitat la 
maximum, sint convins că abia 
așteaptă să se vadă în pat. Pen
tru că dimineața următoare știe 
ce-1 așteaptă. Se muncește mult 
și bine ' 
weiller 
nimeni

I-am 
vinului _ _ _
zile. La 8,30 fix s-au prezentat 
la micul dejun portarii I. Ga
briel și Bologan, fundașii Nicu- 
lescu, Bucur, Angelescu, Văetuș, 
Miculescu, Albu, Gălan (reve
nit de la Dacia Orăștie), Min- 
culescu (transferat de la Vic
toria Călan), Lăcătuș și An- 
done promovați de la juniori, 
mijlocașii Cassai, Dumitriu IV, 
R. Nunweiller, Economu, Petcu 
și juniorul Toderici, 
Lucescu, Nicșa, Agud, 
gescu, Șurenghin (revenit 
Laminorul Hunedoara), 
și Klein, alți doi jucători 
tați. Căpitanul echipei, 
este în așteptarea avizului me
dical, iar la Gruber s-a renun
țat. „După cum se poate vedea, 
ne spunea Nicolae Țiu, pre
ședintele clubului, am ajuns, în 
sfîrșit, să avem în lot zece ju
cători localnici, iar creditul a- 
cordat citorva juniori talentați, 
crescuți la noi, este un prim 
pas in dorința noastră de a 
forma în următorii ani o 
chipă cu jucători numai de 
raza județului nostru".

Pînă la primul antrenament 
al zilei, programat la ora 10, 
odihnă, după care lupta cu se
cundele începe printr-un cros 
de 5 000 m. „Rezistență, de 
multă rezistență avem nevoie 
în retur, remarca RADU NUN
WEILLER. în ciuda locului 17 
pe care ne aflăm, avem o e- 
chipă tehnică, dar căreia i-a 
lipsit cutezanța. Vrem să fim 
mai îndrăzneți în retur, mai a- 
gresivi și pentru asta alergăm 
fără... oprire acum în plină 
iarnă". N-a fost neglijat nici 
factorul ' tehnic. S-a trecut la 
lucru cu mingea, totul executat 
într-un tempo susținut, în do

după 12
ȘTEFAN 

că

și cum Lucescu și Nun- 
sînt mereu în frunte, 
nu crîcneșle".
însoțit pe jucătorii Cor- 

pe parcursul întregii

atacanții
Geor- 
de la 
Gabor 
talen- 
Vlad,

ne 
e- 
pe

rința corectării deficiențelor, a 
îmbunătățirii tehnicii în condi
ții de joc. Au fost 120 minute 
de lucru intens, după care sauna 
și masajul s-au arătat cit se 
poate de bine venite. Masă de 
prînz și odihna au umplut 
timpul pînă la ora 16,30, al doi
lea antrenament al zilei desfă- 
șurîndu-se în sală. Circuitul cu 
10 „ateliere" conceput de antre
norul Șt. Coidum a cuprins 
exerciții care au solicitat în
treaga masă musculară a jucă
torilor, fiecare executînd pro
gramul scrîșnind din dinți, dar 
conștient că o mișcare în plus 
se va converti în forță, su
plețe, mobilitate și detentă. 
„Sintem frinți, se lamenta DU
MITRIU IV, dar nu avem în
cotro. Cine trage chiulul, lo
vește în interesele întregii 
echipe".

Se înserase. Jucătorii s-au 
reîntors la stadion. In vestiare, 
toată lumea se relaxează cu o 
cană de lapte fierbinte în mină. 
Lucescu mal cere una și spune: 
„De nu s-ar accidenta nimeni, 
acum cînd efortul este atit de 
mare, să putem începe returul 
sănătoși cu toții. în toamnă n-a 
fost meci să nu avem 1—2 in
disponibili și cit de mult a ein- 
tărit acest lucru în privința o- 
mogenității. Avem încă multe 
resurse nevalorificate. Ce folos 
că am jucat spectaculos, dar 
ineficace ! Asta-i problema 
noastră numărul unu !“

Duminică. Corvinul î.și va mă
sura ..puterile" cu Dinamo. Este 
primul test la două porți, cînd 
se va vedea concret ce s-a rea
lizat în cele 19 zile de antre
namente asidue dc pînă acum. , 
„Intrăm direct în jocurile de 
verificare eu echipe de mina 
întii. Numai așa, cu adversari 
tari, vom ridica ștacheta cali
tății" — afirma ȘTEFAN 
COIDUM.

Duminică, se anunță un sta
dion plin la Hunedoara. Și ju
cătorii Corvinului promit că-I 
vor umple mereu în cele 9 me
ciuri ale primăverii, de pe te
ren propriu. Inima întregii „ce
tăți di 
și pentru 
seamnă o 
rală pentru 
nului.

foc" pulsează puternic 
fotbal. Și asta în- 
mare • obligație mo- 
toți jucătorii Corvi-

Gheorghe NERTEA



CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. 1)

domeniile, politica partidului de 
edificare socialistă. Datorită po
porului am obținut minunate 
realizări in toate domeniile și 
numai datorită lui avem garan
ția că națiunea noastră se va 
ridica pe culmi tot mai înalte 
de progres și civilizație. De 
aceea aș dori să adresăm acum 
aceleași urări de veșnică tine
rețe poporului nostru, pentru a 
putea să trăiască mindru și 
liber in comunism, in strinsă so
lidaritate cu celelalte națiuni 
socialiste, cu toate națiunile lu
mii. (Aplauze puternice).

Aș dori să adresez, incă o

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ ÎN ONOAREA 
CONDUCĂTORULUI PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU

(Urmare din pag. 1) 

alți membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, prim-secretari ai comite
telor județene de partid, acti
viști de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din întreaga țară, reprezen
tanți ai științei, artei și culturii, 
generali și ofițeri superiori.

In numele Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central 
al partidului, a luat cuvîntul 
tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care 
a spus :

Astăzi, întregul partid, toți 
oamenii muncii, întregul popor 
omagiază cu entuziasm și pro
fundă admirație pe tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, conducăto
rul partidului și statului nos
tru, cu prilejul împlinirii vira
tei de 60 de ani și a peste 45 
de ani de neîntreruptă activi
tate revoluționară, închinată 
cauzei socialismului, bunăstării 
și fericirii națiunii noastre.

In persoana secretarului ge
neral, partidul, națiunea, noi 
toți vedem pe bărbatul curajos, 
patriotul înflăcărat și interna
ționalist consecvent, pe omul 
de omenie care întruchipează 

dată, Comitetului nostru Central, 
Comitetului Politic Executiv, ce
lorlalte organe ale partidului 
nostru, întregului partid, urarea 
de a intâri și mai mult spiritul 
și practica muncii colective, de 
a acționa in toate împrejurările 
in strinsă unitate, pentru a asi
gura conducerea neabătută a 
poporului nostru pe calea în
făptuirii programului elaborat de 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui. Doresc să adresez aceeași 
urare organizațiilor de masă și 
obștești, întreprinderilor, unită
ților de cercetare, tuturor celor 
prezenți aici, întregului nostru 
activ de partid și de stat care

cu fidelitate marile virtuți ale 
acestui neam, luptind cu ab
negație și dăruire totală pentru 
împlinirea aspirațiilor supreme 
ale clasei muncitoare, ale între
gului nostru popor, fără deose
bire de naționalitate.

Acestui om, acestui patriot, 
acestui comunist ii acordăm în
crederea noastră deplină, spri
jinul nostru nelimitat ; a- 
cestui revoluționar ii exprimăm 
fierbintea noastră recunoștință 
pentru pasiunea cu care slu
jește cauza socialismului și co
munismului.

Sintem prezenți, tovarăși, la 
această reuniune sărbătorească 
delegați ai oamenilor muncii 
din toate județele țării, nu
meroși activiști de partid, de 
stat, din economie și celelalte 
domenii.

Mulți am avut cinstea de a 
lucra timp îndelungat sub di
recta dumneavoastră conducere 
și îndrumare, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Cunoaștem 
deci îndeaproape marea capa
citate creatoare de care dispu
neți, perspicacitatea gindirii po
litice, calitățile deosebite de or
ganizator al maselor, înalta 
principialitate comunistă, ener
gia și puterea inepuizabilă de 
muncă ee vă caracterizează.

Așa cum se subliniază și in 
mesajul Comitetului Central. 
Consiliului de Stat și Guver
nului, in conștiința comuniști- 

are o misiune și un rol impor
tant in infăptuirea politicii parti
dului, in unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii, a între
gului popor pentru transpunerea 
cu succes in viață a politicii 
noastre interne și externe.

Nu doresc să mă refer acum 
la problemele internaționale ; am 
vorbit despre ele ieri.

Doresc să ridic paharul pen
tru partidul nostru, pentru na
țiunea noastră socialistă, pentru 
voi toți, dragi tovarăși, și să vă 
urez succes in activitatea de vi
itor, multă sănătate și multa fe
ricire I (Aplauze puternice, în
delungate).

lor, a poporului nostru s-a în-' 
scris adine contribuția deter
minantă pe care ați adus-o la 
statornicirea unui spirit nou, 
profund științific în toate do
meniile construcției socialiste, 
inaugurat de Congresul al 
IX-lea, care reprezintă o pia
tră de hotar în istoria încer
cată a partidului.

Este o realitate incontestabi
lă că, sub impulsul ideilor și 
tezelor novatoare și al acțiunii 
perseverente pe care o desfă- 
șurați, partidul — eroica avan
gardă revoluționară a clasei 
noastre muncitoare — a cunos
cut in ultimul deceniu o întă
rire politică și organizatorică 
fără precedent, o coeziune in
destructibilă a rindurilor sale, 
transformîndu-se intr-un ade
vărat partid de masă.

Adept convins al principiilor 
colective de lucru, ideile și in
dicațiile dumneavoastră stau la 
baza concepției muncii colec
tive, care a fost statornicită în 
întreaga activitate a partidului 
și statului.

Constituie pentru noi iofi un 
exemplu strălucit stilul dum
neavoastră de muncă partinic, 
revoluționar, receptivitatea față 
de nou, dialogul larg și neîn
trerupt cu activul, cu comu
niștii, cu masele, in care, așa 
cum ați subliniat de atitea ori, 
găsim un nesecat izvor de în
țelepciune și învățăminte și 

care, prin lumina și energia ce 
le generează, imprimă partidu
lui o forță de neînfrînt, asigu- 
rindu-i afirmarea sa tot mai 
viguroasă ca centru vital, ca 
nucleu în jurul căruia gravi
tează întreaga noastră națiune 
socialistă.

Izbinzile mari ale României, 
in ascensiunea ei economică în 
ritmuri tot mai înalte, pe baza 
abordării problemelor dezvol
tării țării într-o concepție mo
dernă și de largă perspectivă, 
ridicarea nivelului de trai al 
poporului, progresul rapid al 
științei și culturii, afirmarea li
beră și plenară a personalității 
umane, rezolvarea revoluționa
ră a problemei naționale, cele
lalte înfăptuiri care au ridicai 
patria noastră pe culmile civi
lizației socialiste sint insepara
bil legate de numele dumnea
voastră.

Aflat permanent in fruntea 
partidului și a țării, receptiv la 
legitățile edificării noii orin- 
duiri, la cerințele fiecărei etape, 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă revine meritul 
esențial in căutarea și stabilirea 
căilor și soluțiilor corespunză
toare acestei perioade de pro
funde transformări și înnoiri 
sociale, in unirea tuturor forțe
lor pentru aplicarea cu consec
vență a liniei politice generale 
interne și externe a partidului.

Doresc să subliniez și eu 
sentimentul de legitimă mindrie 
pe care îl încercăm cu toții 
pentru prestigiul binemeritat ce 
și l-a ciștigat România pe toate 
meridianele globului datorită a- 
portului inestimabil ce l-ați adus 
dumneavoastră la descifrarea 
problemelor extrem de complexe 
ale evoluției relațiilor între 
state, ale raportului de forțe pe 
plan mondial, datorită pasiunii 
cu care militați în vederea res
pectării neabătute a principiilor 
independenței, suveranității na
ționale și egalității în drepturi 
a tuturor popoarelor.

In aceste momente solemne, 
omagiindu-1 pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniem incă o dată 
angajamentul nostru ca, împreu
nă cu întregul popor, strins 
uniți in jurul Comitetului Cen
tral, al secretarului general, să 
depunem toată puterea de mun
că, priceperea și experiența 
noastră pentru infăptuirea isto
ricului Program adoptat de 
Congresul al Xf-lea, a hotărîri- 
lor și directivelor Partidului, să 
facem totul pentru a asigura 
triumful deplin al liniei politice 
generale interne și externe a 
partidului nostru.

Cu aceste ginduri, in numele 
Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al partidu
lui, vă invit, dragi tovarăși, să 
ridicăm paharul in cinstea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 

să-i adresăm din adincul inimii 
noastre cele mai calde felicitări 
pentru strălucitul exemplu de 
viață comunistă, revoluționară 
pe care ni-1 oferă prin întreaga 
sa activitate !

Vă urăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu toată 
dragostea, multă, multă sănăta
te, putere de muncă, forță crea
toare și mulți ani in fruntea 
partidului și statului, spre bine
le și prosperitatea poporului 
nostru, spre strălucirea și gloria 
României socialiste !

Vă adresăm dumneavoastră, 
tovarășă Elena Ceaușescu, între
gii familii, urări de fericire, de 
noi satisfacții, de viață lungă 
plină de bucurii și împliniri !

La mulți ani !
în numele membrilor de 

partid cu stagiu din ilegalitate, 
au fost adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu fierbinți 
urări de sănătate de către to
varășul Ion Popescu Puțuri.

A luat apoi cuvîntul în numele 
delegațiilor comitetelor județene 
de partid, al celorlalte delegații 
de oameni ai muncii din țară 
tovarășul Ștefan Mocuța, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului Ju
dețean Cluj al P.C.R.-

A răspuns tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvintul său □ fost 
subliniat cu vii și puternice a- 
plauze, cu insuflețite urale și 
ovații, participanții făcind o vi
brantă manifestație de dragoste 
și stimă conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru, de 
a cărui viață și activitate 
neobosită sint indisolubil legate 
istoricele izbinzi dobîndite in 
construcția socialistă, in propă
șirea rapidă și multilaterală a 
patriei, creșterea prestigiului și 
a rolului României in lume.

Rind pe rînd. tovarășii din 
conducerea partidului și statului, 
membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, activiști de partid și 
de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, reprezentanți ai 
eroicei noastre clase muncitoare 
și ai țărănimii, oameni de știin
ță, creatori pe tărîmul literaturii 
și artei, militari, reprezentanți 
ai tinerei generații au felicitat 
călduros pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, i-au urat, din inimă, 
secretarului general al partidu
lui ani mulți și fericiți, în 
deplină sănătate, împreună cu 
întreaga familie, putere de 
muncă, succese tot mai mari în 
activitatea de înaltă răspundere 
ce o desfășoară în fruntea 
partidului și statului, spre bine
le și prosperitatea poporului 
nostru, spre gloria și măreția 
României socialiste.

Duminică, in C. E. de tenis „indoor“

ROMÂNIA - OLANDA, 
MECI DE MARE MIZĂ

Echipa noastră orc
Campionatul european de te

nis pe teren acoperit — „Cupa 
Saab“ programează duminică o 
nouă întîlnire în cadrul grupei 
B, din care face parte și re
prezentativa țării noastre, ală
turi de echipele Monaco. Olan
dei și Portugaliei. Din nou Sala 
sporturilor din Brașov va fi 
gazdă, de astă dată spectatorii 
prezenți in tribune urmind a fi 
martorii evoluției tenismanilor 
români in compania celor olan
dezi. în acest meci-revanșă 
(după cum se știe, în întîlnirea- 
tur de la Amsterdam Olanda a 
câștigat cu 3—0) este de presu
pus că tenismanii noștri vor 
încerca — și am dori să reu
șească — să-și adjudece victo
ria la același scor, pentru ca 
— nepierzînd nici un set — 
să-si asigure primul loc în gru- 
pi ! Este o tentativă anevoioa
să. dar nu imposibil de înfăp- 
ti-1

: n vederea acestei confrun
tări (cea mai grea din cele trei 
retururi pe care le mai are de 
susținut) căpitanul nejucător al 
echipei, prof. Ștefan Georgescu 
și-a supus elevii la un nou 
concurs de verificare, la care a

nevoie de o tidoric netă!
luat parte și proaspătul intrat 
in lot Liviu Mancaș, clasat pe 
locul I in „Cupa Unirii" (între
cerea juniorilor). Iată rezulta
tele : A. Dirzu — FI. Segăr- 
ceanu 7—6, 6—1 ; L. Mancaș — 
E. Pană 6—3, 6—2 ; A. Dirzu — 
L. Mancaș 6—4. 6—3. Au făcut 
deplasarea la Brașov Dumitru 
Hărădău, Andrei Dirzu, Florin 
Segărceanu, Liviu Mancaș și 
Eduard Pană.

La locul întilnirii este aștep
tată să sosească reprezentativa 
Olandei. Din formație fac par
te : Louk Șanders (în clasa
mentul A.T.P. acesta este bine 
cotat, el devansînd — printre 
alții — pe Arthur Ashe, John 
Feaver, Erik van Dillen, Jiri 
Granat), Rolf Thung, Wouters 
Fok și Fritz Don.

Echipa cîștigătoarc a Gru
pei B va intra într-un turneu 
de baraj, pentru promovarea în 
turneul principal, care se va 
desfășura anul viitor. In clasa
mentul grupei conduce echipa 
Olandei cu 3 victorii.

lan GAVRILESCU

start in ccd de a 9 a ediție a C.N. de handbal masculin

ÎN DERBYUL PRIMEI ETAPE,
R. 0. GERMANĂ - ROMÂNIA 18-16

HERNING. 26 (prin telefon), 
i Cea de a IX-a ediție a cam

pionatul/. mondial masculin de 
handbal a început joi după-a- 
miază în patru orașe din Da
nemarca. programing in etapa 
inaugurală un veritabil derby, 
in care s-au aflat față-n față 
selecționatele României și R.D. 
Germane, ambele făcind parte, 
alături de echipele Ungariei și 
Franței, din grupa preliminară 
B. Partidele acestei grupe sint 
găzduite de orașul Hcrning și 
de alte două localități înveci
nate, prima etapă disputindu-se 
in întregime in Sala sporturi
lor din Herning.

Jocul vedetă, de fapt der- 
byul primei zile a C.M.. a ofe
rit celor 3000 de spectatori o 
intilnire destul de echilibrată, 
în care victoria a revenit — 
greu. dar meritat — echipei 
R. D. Germane : 18—16 (8—7). 
Egale în ceea ce privește exac
titatea și promptitudinea în a- 
părare. cele două formații au 
fost diferențiate de superiorita
tea manifestată de handbaliștii 
din R. D. Germană pe plan o- 
fensiv. în acest sens, este de 
remarcat faptul că jucătorii ro
mâni au ratat mult (printre care 
și trei aruncări de la 7 m în 
finalul primei reprize !), ma- 
nifestind multă reținere și aș- 
teptind prea mult de la Bir- 
talan. Abia în partea a doua a 
meciului s-au realizat citeva 

spectaculoase combinații pe 
semicerc, care au pus în va
loare eficacitatea lui Stockl.

în majoritatea timpului, sco
rul a fost favorabil învingăto
rilor, care au condus cu 3 (4—1, 
7—4, 10—7) și 4 goluri (13—9 in 
min. 39). Handbaliștii români au 
revenit mereu, fără însă a reuși 
egalarea, ci doar apropierea la 
un singur gol (6—7 min. 21, 7—8 
min 27 și 13—14 min. 51). 
Punctele au fost marcate de 
Birtalan 9 (6 din 7 m),
Stockl 4, Grabovschi 2 și Dră- 
găniță — România, Biihmc 4, 
Dreibrodt 4, Engel 3, Wahl 3, 
Schmidt 2, Grunner și Hilde
brandt — R. D. Germană. A- 
runcări de la 7 m : Romania 9, 
din care 3 ratate ; R. D. Ger
mană 4, una ratată. Au arbitrat 
Jack Rodiii și Kurt Ohlsen, 
ambii din Danemarca.

Alte rezultate : GRUPA A 
(ODENSE) Iugoslavia — Canada 
24—11 (13—4), R. F. Germania— 
Cehoslovacia 16—13 (8—5) ; 
GRUPA B (HERNING) Unga
ria — Franța 33—22 (17—9) ; 
GRUPA C (AARHUS) Dane
marca — Spania 19—15 (11—9), 
U.R.S.S. — Islanda 22—18 (14—
9) ; GRUPA D (BRONDBY) 
Suedia — Bulgaria 31—16 (14 —
10) , Polonia — Japonia 26—21 
(13—13).

Vineri este zi de pauză.

Hristache NAUM

TELEX
ATLETISM • La Christchurch : 

masculin, greutate — Komar 19,50 
m, prăjină — Buciarski 5,20 m, 
1 500 m — Paunonen 3:41,7 ; 5000 
m — Dixon 13:52,2, 200 m —
Quarrie 20,81, feminin, 200 m — 
Szewinska 23,64.

BASCHET A Echipa masculina 
a U.R.S.S. a jucat la Springfield 
(S.U.A.) cu selecționata Universi
tății Connecticut. Baschetoaliștii 
sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 81—70 (45—30).

HANDBAL a în C.C.E. (femi
nin) echipa olandeza Swift Rore- 
mond a învins pe teren propriu 
cu 11—8 (6—6), formația ceho
slovacă Inter Bratislava.

LUPTE A La Erevan : U.R.S.S. 
— S.U.A. 9—1, la lupte libere.

SANIE a La Davos, în C.E. ale 
juniorilor, titlul de campioană la 
fete a fost cucerit de italianca 
Olga Schiwenbacher — 6:47,87, 
secundată de austriaca Ursula 
Kofler — 6:48,72, iar la masculin 
de italianul Eric Wiedenhofer, cu 
6:16,67.

SCHI A La Berchtesgaden în 
..Cupa Mondială" proba feminină 
de slalom special a fost cîștigatâ 
de Hanni Wenzel' (Liechtenstein), 
care terminase învingătoare și în 
proba disputată cu o zi în urmă. 
Lideră a clasamentului general 
al „Cupei Mondiale" se menține 
Hanni Wenzel cu 149 p, secun
dată de Lise Marie Morerod 125 
P-

ȘAH a După consumarea a 
cinci runde, la Wijk aan Zee 
conduc maeștrii Ulf Andersson, 
Viktor Korcinoi și Lajos Por- 
tisch, cu cite 3*/2 p. a Cea de-a 
doua partidă a meciului dintre 
maestrele Maia Ciburdanidze si 
Alia Kușnir, care-și dispută în 
localitatea vest-germană Bad 
Kissingen finala turneului candi
datelor la titlul mondial feminin 
de șah, a fost cîștigatâ la mu
tarea a 66-a de Maia Ciburdanidzs- 
Scorul meciului este favorabil cu 
l’A—Vx P Maici Ciburdanidze.

I.P. 
R L
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