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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

LA ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
i Stimați tovarăși,

Marele forum al comuniștilor <4 al 
întregului nostru popor — Congresul al 
XlI-lea — a dezbătut timp de cinci zii®, 
și a adoptat documente de importanta 
istorică pentru dezvoltarea continuă a 
României pe calea socialismului și co
munismului. (Vii șl puternice aplauze).

La discuții in plen și in secțiuni aa 
participat 1090 de delegați — circa M 
la sută din numărul total al delegațiler 
— din toate județele și toate domeniile 
de activitate. Intr-un spirit de înaltă 
responsabilitate și deplină unitate, toți 
vorbitorii au făcut o largă analiză acti
vității Comitetului Central al partidului, 
a întregului popor, evidențiind remarca
bilele realizări obținute în dezvoltarea 
economico-socială a țării, în înfăptuirea 
planului cincinal 1976—1980 — prima
etapă de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România. 
(Aplauze puternice). Concluzia generală 
ce se desprinde din dezbaterile Congre
sului este că, prin marile victorii dobtn- 
dite în perioada ultimilor cinci ani, am 
creat o bază trainică pentru înfăptuirea 
prevederilor Programului partidului, pen
tru ridicarea pe o treaptă nouă a civi
lizației națiunii noastre, a bunăstării șl 
fericirii întregului popor. (Aplauze pu
ternice) .

în același timp, în cursul dezbaterilor 
s-au formulat numeroase critici Îndrep
tățite la adresa unor organe do partft 
și de stat pentru lipsurile manifestate 
în activitatea lor.

S-a adoptat, de asemenea, o poziție 
autocritică mai fermă de către diferitele 
organe de partid și de sta* față de 
neajunsurile muncii lor. Aceasta ne dă 
garanția că se va acționa cu toată hotit-

rirea pentru perfecționarea întregii acti
vități, pentru ridicarea nivelului cent u- 
ceril științifice a societății noastre co
respunzător sarcinilor trasate do par’ , 
de Congres, cerințelor noului stadiu al 
dezvoltării istorice a țării, pentru înde
plinirea in tot mai bune condiții a ro
lului organelor de partid șl de stat în 
conducerea unitară a întregii vieți eco- 
nomico-socials. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Toate Intervențiile au fost străbătute, 
ea de un fir roșu, do preocuparea pen
tru asigurarea înfăptuirii neabătute a 
documentelor șl hotăririlor Congresului 
aj XII-lc*. Această înaltă responsabili
tate reiese cu putere din miile șl miile 
de propuneri prezentate in timpul dezba
terilor documentelor in partid cu în
tregul popor, în adunările șl conferințelo 
de partid, precum *1 In cadrai Congre 
sulul — aiît in plen cit șl In secțiuni. 
Va trebui să sintetizăm și să analizăm 
In mod temeinic propunerile șl sugestiile 
formulate în timpul acestor largi dezba
teri democratice, pentru a trage conclu
ziile necesare Ln vederea perfecționării 
activității în toate domeniile, (Vii 
aplauze).

Putem afirma eu deplin temei că lu
crările Congresului, ea șl dezbaterile 
largi care au avut loc anterior timp de 
luni do zile, au evidențiat cu putere 
creșterea spiritului de exigență și res
ponsabilitate revoluționară * activului 
do partid șl de stat, a întregului nostru 
partid. (Aplauze și urale puternice).

Una din caracteristicile principale ale 
lucrărilor Congresului al XLt-lea o con
stituie înalta competență, nivelul poli
tie șl ideologie ridicat al discuțiilor In

(Continuare In pap. a J-«)
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Ședința
în ziua de 23 noiembrie s-an 

încheiat lucrările celui de-al 
XlI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, care va ră- 
mîne In istoria țării, în con
știința națiunii, ca un eveni
ment de covirșitoare importanță 
și semnificație. Prin votul său 
unanim și entuziast, el a reales 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, împlinind astfel voința 
fierbinte a comuniștilor, a tu
turor fiilor acestui pămînt 
românesc, ca în fruntea parti
dului să se afle și în viitor 
omul de aleasă omenie, emi
nentul conducător și mili
tant revoluționar, exponen
tul strălucit al intereselor și 
năzuințelor întregului popor, 
care nu cunoaște ideal mai 
înălțător decît servirea de
votată a partidului și patriei, 
a cauzei socialismului și păcii. 
Totodată, Congresul a adoptat, 
după cinci zile de intense și 
rodnice dezbateri, hotărîri de 
însemnătate decisivă pentru 
înfăptuirea grandiosului obiec
tiv al Programului partidului 
— făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și ina-

finalâ a marelui forum
intere a României spre comu
nism.

Ora 18,80. Ane <oe ședința 
de încheiere a Congresului, 
care este urmărită, prin inter
mediul transmisiei directe a 
posturilor noastre de radio șl 
televiziune, de întregul partid 
șl popor.

Ședința este condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Lutnd cuvintui, tovarășul 
Ștefan Vottec a (pus : „Expri
mind dorința fierbinte a între
gului partid, a întregii noastre 
națiuni, care și-au manifestat 
intr-o impresionantă unitate 
hotârirea neclintită de a-l avea 
in continuare in fruntea parti
dului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Congresul al XlI-lea 
a ales in unanimitate in func
ția de secretar general al Parti
dului Comunist Român pe cel 
mai strălucit tiu ai clasei mun
citoare, simbolul idealurilor de 
libertate, pace și progres ale 
poporului român, personalitate 
proeminentă a mișcării comu
niste și muncitorești mondiale}

a vieții politice internaționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

Retavestlrea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în suprema 
funcție de secretar general al 
partidului trezește în Inimile 
întregului Congres profunde 
sentimente de mîndrie, de 
nemărginită bucurie și satis
facție. Delegații și invitații a- 
plaudă eu însuflețire, ovațio
nează și aclamă îndelung. Mi
nute In (ir se scandează 
cu putere și înflăcărare 
«Ceaușescu — P.C.R- î“, 
«Ceaușescu și poporul!", „Stima 
noastră șl mîndria—Ceaușescu 
România f“, „Ceaușescu reales 
la al XlI-lea Congres !“, 
„Ceaușescu reales pentru pace 
șl progres !“, „Ceaușescu — 
pace I". întreaga sală a Con
gresului s-a transformat în- 
tr-un uriaș amfiteatru al en
tuziasmului și mîndriei patrio
tice, ce dă expresie sentimen
telor și gîndurilor pe care le 
împărtășește, în aceste clipe 
vibrante, întreaga noastră na
țiune pentru fericirea de a a- 
vea în fruntea partidului și
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„CETĂȚEANUL ARE UNDE DESCHIDE FEREASTRA 
SPRE AER CURAT, SPORT Șl AGREMENT"

Interviu cu tovarășa MARIA SUBȚIRELU, prim-vicepreședinte al Consiliului popu
lar al Sectorului 3 din Capitală

VIITORII PERFORMERI
PE URMELE FOȘTILOR CAMPIONI

Dinamismul procesului de mo
dernizare a capitalei noastre, de 
transformare a acesteia intr-un 
municipiu reprezentativ al civi
lizației socialiste, este ilustrat 
grăitor de mutațiile profunde, 
ealitative, petrecute In ultimul 
deceniu și în cuprinsul Sectoru
lui 3 al Bucureștiului.

Am rugat-o pe tovarășa Marla 
Bubțirelu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al Sectorului 
S, să ne răspundă la cîteva între
bări legate de acest proces.

— Modernizarea orașului pre
supune, firesc, și o raportare la 
„spațiile pentru sănătate4* — 
wne verzi» terenuri de sport și 
agrement, spații de joacă pentru 
eopii — așa cum, desigur, 6 fac 
consiliile populare, preocupate zi 
de zi de ridicarea gradului de 
cultură și civilizație a tuturor lo
calităților țării, de creșterea cali
tății vieții, cum este prevăzut și 
In documentele care au fost su
puse dezbaterii Congresului parti
dului. Care este „zestrea" actua
lă a Sectorului 3 bucureștean. 
unul din sectoarele cu condiții 
naturale optime ?

— Dacă sîntem de acord* că 
peisaj ului citadin tradițional, in
dustrializarea și cartierele moder
ne l-au adus înnoiri nu numai 
de o reală valoare utilitară, ci și 
estetică, funcțională, putem să 
•punem, totodată, că integrarea 
organică în acest peisaj citadin 
• amenajărilor pentru exercițiu 
fizic, sport de masă și agrement 
are nu numai valențe estî+ic®, 
el și utilitare. Comitetul executiv 
al sectorului nostru, orientîndu-și 
munca spre rezolvarea probleme
lor majore care stau în fața or
ganelor locale de stat — așa 
eum viața noastră complexă le 
relevă, iar documentele de partid, 
indicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, le dau orientarea 
principială — știe că omul mun
cii, cetățeanul, indiferent de 
▼irstă, poate șl trebuie să gă
sească în mediul ambiant care-1 
este familiar variate locuri de o- 
dlhnă șl recreare fizică și psihică, 
Rectorul întinzîndu-se pe o su

NOUA SALĂ A SPORTURILOR DIN ORADEA

Vedere parțială a elegantului interior

Orașul Oradea s-a Îmbogățit 
zilele trecute cu un nou edifi
ciu : moderna Sală a sporturi
lor, care va putea găzdui în
treceri de baschet, handbal,

volei, box, gimnastică, tenis, 
lupte și alte jocuri _ sportive. 
Dimensiunea spațiului de joc : 
40 x 40 m ; capacitate — 2 380 
de spectatori ; anexele sălii :

INVITAȚIE LA BUZIAȘ
Cunoscut" încă din timpul romanilor, Buziașul este astăzi 

renumit pentru eficacitatea apelor sale minerale.
Așezată pe terasa superioară a riului Timiș, la poalele 

dealului Șilagiu, stațiunea pare un imens parc, cu straturi 
fie flori și alei umbroase, cu arbori seculari care alternează 
cu brazi tineri, printre care se ridică hoteluri și vile con
fortabile.

In tot timpul anului, aici se poate urma o cură balneară 
eficientă in cazul unor afecțiuni, cum ar fi cele ale apara
tului cardiovascular, ale sistemului’ nervos central. In sta
țiune se mai pot trata ca boli asociate : colecistopatiile cro
nice, gastritele hipoacide, precum și afecțiuni ale aparatului 
urinar.

Stațiunea este dotată eu terenuri de sport, ștrand cu apă 
E minerală, sală de jocuri mecanice, casă de cultură și biblio- 
c tecă. Se pot face plimbări în împrejurimile Buziașului și la 
K pădurea Dumbrăvii.
3 Biroul de turism din stațiune organizează excursii la Tl- 
g mișoara, Lugoj, Arad, Caransebeș, Băile Herculane, Orșova, 
A Drobeta-Turnu Severin sau pe Itinerare ce duc pînă la fru

mosul lac Văliug.
Pentru alte informații și pentru procurarea biletelor *- 

dresați-vă agențiilor și filialelor Oficiilor județene de turism, 
precum și la cele ale I.T.H.R. București.

prafață de peste 3 DOO ha șl a- 
vînd o populație de aproape 
370 000 de locuitori (mai mult, deci, 
decît oricare oraș al țării, în a- 
fara municipiului București), ceea 
ce înseamnă și o densitate apre
ciabilă (112 locuitori/ha), Consi
liul popular tratează cu seriozi
tate, cu răspunderea cuvenită 
problemele sportului de masă și 
agrementului. Cu atît mai mult, 
cu cît creșterea anuală a popu
lației este estimată în sectorul 
nostru la 2 500—3 000 locuitori, 
ceea ce obligă la o preocupare 
intensă și pentru viitor. Să ale
gem, însă, din perimetrul nostru 
un exemplu, noul cartier Tiran, 
unde locuiesc, în cele aproxima
tiv 100 000 apartamente, un sfert 
de milion de cetățeni. Aci se a- 
flă 830 ha spații verzi, dintre care 
280 sînt parcuri, zone de sport 
și agrement, iar restul — spații 
aferente arterelor de circulație și 
cele din jurul blocurilor. Da ni
velul sectorului, pentru practi
carea sportului există 190 spații 
(din care 40 acoperite) și peste 
120 de terenuri de joacă pentru 
copil. Cele mal importante baze 
sportive și de agrement sînt : 
parcurile sportive pentru copil și 
tineret „Voinicelul" șl „Titanii", 
parcul de agrement „Titan-Nord", 
satul de vacanță „Cemica", ba
zele sportive „Olimpia", „Timpuri 
Noi", „Pollcolor", „Mecanică 
fină", „Aversa", „Flacăra Roșie", 
„I.C.M.E.", ștrandurile I.C.A.B. 
Pantelimon șl Titan (ultimul, cu 
o capacitate de 15 000 locuri).

— Cum se preocupă Consiliul 
popular pentru ca această zestre 
■ă crească în anii viitorului cin
cinal, pentru a răspunde cît mai 
bine obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-1ea al partidului 
privind sănătatea șl creșterea ni
velului de trai al poporului, ca
litatea vieții ?

— Preocupîndu-ne de folosirea 
cît mai eficientă a resurselor u- 
mane și materiale, de valorifica
rea superioară a marelui poten
țial economic de care dispune 
sectorul nostru, sîntem șl în a- 
ceastă privință receptivi față de 
nevoile cetățenilor, ținem seama 
do inițiativele lor, promovăm un 

dialog fertil -între aleși șl alegă
tori. Și dacă în cincinalul 1981— 
1985, potrivit documentelor Con
gresului al XII-lea al P.C.R., se 
vor realiza în Sectorul 3 peste 
38 000 de noi apartamente, 2 250 
locuri în grădinițe, 228 săli de 
clasă, peste 25 000 m.p. spații co
merciale, 500 de paturi în spitale, 
construcțiile și amenajările pentru 
sport și agrement vor întregi ar
monios acest tablou al dezvol
tării. Printre altele, se prevede 
ca lacurile Pantelimon II și Cer- 
nica să devină o amplă și b'ue 
dotată zonă de sport și agrement. 
Pe locul fostei fabrici de cără
midă din zona „Postăvarul" se 
va amenaja, începînd cu primă
vara viitoare, un parc de dis
tracție și agrement pentru popu
lația cartierului „Titan", Iar 
prin contribuția în muncă a ce
tățenilor, și mai ales a tineretu
lui din sectorul nostru, vor apă
rea noi terenuri de joacă pentru 
copii în preajma blocurilor noi. 
Aceasta, pentru ca omul muncii, 
făcînd față cu succes solicitărilor 
profesionale, obștești, familiale 
etc., să poată găsi un loc la a- 
legere unde să deschidă ./fereas
tra" timpului liber spre aer cu
rat, sport și sănătate. Pentru că, 
așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceauș eseu în Rapor
tul la Congresul al XII-lea al 
P.C.R., cheltuielile finanțate din 
bugetul de stat, precum și din 
veniturile întreprinderilor, orga
nizațiilor cooperatiste și obștești 
pentru dezvoltarea învățămîntu- 
lui, ocrotirii sănătății, a asisten
ței sociale, culturii și sportului 
vor crește cu circa 37 la sută în 
1985, ajungînd să reprezinte 
14 209 lei pe o familie. Politica 
partidului, subliniată strălucit la 
marele forum al comuniștilor, al 
întregii națiuni, urmărește și 
realizează o nouă calitate a vie
ții, dezvoltarea civilizației mate
riale și spirituale a societății 
noastre socialiste, ridicarea pe o 
treaptă superioară a bunăstării 
poporului

Interviu realizat de
Paul SLAVESCU

vestiare, bazin, saună, două 
săli de încălzire, bănci ți in
stalații de masaj. Toate încă
perile sînt dotate cu instalații 
moderne care asigură o tempe
ratură optimă de concurs, atît 
în timpul verii cît și în peri
oada sezonului rece. In jurul 
elegantei arene sportive ur
mează să se amenajeze un spa
țiu de parcare.

Noul edificiu orădean, con
ceput și realizat într-o linie 
arhitectonică modernă, este 
încă o mărturie a grijii pe 
care partidul și statul o poar
tă tineretului sportiv din pa
tria noastră.

Text : Ilie GHIȘA — coresp.
Foto : St. VILIDAR — O- 

RADEA

La întreprinderea „Steaua roșie“ din Sibiu

TOȚI CONFECȚIONERII - ADEPȚI CONVINȘI 
Al GIMNASTICII LA LOCUL DE MUNCĂ!
„Steaua roșie" reprezintă mai 

mult decît simpla denumire a 
întreprinderii de confecții din 
Sibiu. „Steaua roșie" e o ga
ranție de calitate, lucru știut 
bine și pe piața externă. Cău
tatele sale produse sînt realizări 
ale unui colectiv in care pon
derea elementului feminin este 
impresionantă : 90 la sută din 
numărul personalului munci
tor ! Iar meseria de confectio
ner nu este dintre cele simple. 
Dimpotrivă, ea solicită un im
portant efort fizic, o concentra
re deosebită. Este de la sine 
înțeleasă, de aceea, necesitatea 
ca muncitoarele să-și refacă, la 
anumite intervale, potențialul 
fizic. Ne confirmă inginerul 
loan Gîndilă, om cu respon
sabilități însemnate la „Steaua 
roșie" — director-adjunct și 
președinte al asociației sporti
ve : „Confecționerul lucrează în
tr-o poziție statică, stă con
centrat tot timpul, avînd nevo
ie de reflexe foarte precise. 
Trebuie să coasă drept, să ur
mărească riguros semnele cre
ate. Confecționerul are o nevo
ie imperioasă de a Întrerupe 
lucrul cîteva minute pentru re
laxare. La noi, spre pildă, 
schimbul de dimineață are pân
ză de masă la ora 9, peste alte 
două ore el executind 5—10 mi
nute de gimnastică la locul de

Zilele trecute, 1 000 de șoimi 
ai patriei și elevi din grădi
nițele și școlile Sectorului 6 al 
Capitalei luau literalmente cu 
asalt cinematograful .Favorit" 
din Drumul Taberei. Nu pen
tru a viziona un film anume, 
deși in finalul acțiunii la care 
fuseseră invitați — din iniția
tiva clubului Steaua, a C.E.F.Ș. 
și Consiliului organizației pio
nierilor din sector — aveau să 
ruleze și cîteva filme.

...Pe scenă au luat mai Intîi 
loc trei maeștri emeriți ai spor
tului pe care copiii îi cunoș
teau, sau despre ale căror evo
luții strălucite pe arenele spor
tive din țară sau de peste ho
tare auziseră. Cristian Gațu, 
Alee Năstac și Alin Savu erau 
gata să le răspundă la orice 
întrebare cu privire la viața și 
la succesul sportiv, la modul 
In care reușiseră să devină 
maeștri In disciplinele practi
cate : handbal, box sau bas
chet.

Acesta a fost scopul princi
pal al acțiunii organizate cu 
concursul directoarei cinema
tografului bucureștean .Favo
rit", Elena Cioată, mereu gata 
să sprijine orice acțiune cultu
rală sau sportivă adresată co
piilor din sector.

.Cum se obține marea per
formanță 7 ; „Ce sentimente ați 
încercat cînd tricolorul româ
nesc se ridica pe cel mai înalt 
catarg, datorită victoriei obți
nute de dumneavoastră ?“; .Un 
bun sportiv poate ajunge, in 
același timp, și un om pe de
plin realizat din punct de ve
dere social 7“ — iată cîteva 
dintre zecile de întrebări puse 
celor trei mari sportivi. Răs
punsurile — spontane, precise, 
pline de învățăminte. Copiii 
din Sectorul 6 au aflat cite 
ceva despre secretele perfor
manțelor înalte, au aflat că in 
sport, ca dealtfel în toate ce
lelalte domenii de activitate,

DINTR-0 SINGURA ȘCOALA...
Un fapt aparent obișnuit, 

dar care nu poate fi trecut 
eu vederea, datorită semnifi
cației sale: dintr-o singură 
unitate de învăță mint, situa
tă in cartierul Nicolina din 
Iași — Școala generală nr. 21 
— au fost selecționați, pregă
tiți și propulsați în sportul 
de performanță, în speță la 
fotbal, Iordache, Romilă, Naș
te și Cernescu, sportivi con- 
sacrați, divizionari A, primul 
la Steaua, ceilalți La Politeh
nica Iași. Au mai fost și alții. 
Școala din Nicolina este, cum 
ni s-a spus, una din pepi
nierele fotbalului ieșean.

Unul dintre autorii acestei 
realizări este prof. Victor Ca- 
sapu. Cadru didactic cu o re
cunoscută profesionalitate, pe
dagog cu experiență, Victor 
Casapu pledează cu consec

muncă. Se poate afirma cu te
meinicie că In întreprinderea 
noastră intreg personalul mun
citor este un adept convins al 
acestei forme de refacere a po
tențialului fizic".

Dar la „Steaua roșie" preocu
pările asociației sportive nu se 
reduc la desfășurarea consec
ventă a gimnasticii la locul de 
muncă. De o mare popularitate 
se bucură tradiționalele întîl- 
niri cultural-sportive cu colegii 
de la „Mătasea roșie" din Cis- 
nădie- Ele au loc de două ori 
pe an și cuprind Întreceri la 
volei, tenis, fotbal, popice. Tu
rismul, drumeția, atrag, de ase
menea, participări bogate, indi
ferent dacă excursiile au ca 
țintă Sinaia, Poiana Brașov, 
Tîrgu Mureș sau Geoagiu-Băi. 
Și cum în curtea întreprinderii 
există un teren de tenis, nu ne 
rămîne decît să notăm numele 
celui mai recent cîștigător al 
competiției organizate cu regu
laritate : merceologul Adrian 
Giurgiu.

Din cite am înțeles, de mare 
simpatie din partea întregului 
colectiv se bucură echipa fe
minină de volei, fruntașă a 
campionatului județean, echipă 
pregătită de Ioan Maier, tehni
cian și student la cursurile se
rale, fost jucător și arbitru. 

numai talentul, fără pasiune 
și muncă, nu valorează aproa
pe nimic, că in societatea noas
tră socialistă fiecare performer 
se realizează și din punct de 
vedere profesional, că pentru a 
deveni un mare sportiv trebuie 
să te’ învingi, în primul rind, 
pe tine însuti.

In continuarea acestui fruc
tuos dialog, pe ecranul cinema
tografului au fost prezentate, 
în susținerea celor afirmate de 
cei trei invitați, și cîteva scur't- 
metraje : „Daciada", „Steaua- 
30“, „Racheta de aur", „Rezer
va de aur“.

La invitația celor trei cam
pioni, o mare parte dintre cei 
prezenți au plecat spre terenu
rile Școlilor generale nr. 197. 
204, 121 și aie complexului
Steaua, aflate în apropiere. Ei 
s-au întrecut în cadrul unor 
meciuri de handbal, volei, bas
chet, fotbal și tenis de cîmp. 
printre spectatori aflîndu-se, 
bineînțeles, și Cristian Gațu, 
Alin Savu și Alee Năstac...

Duminică, cei 1 000 de elevi 
din Sectorul 6 al Capitalei au 
aflat, prin mijlocirea celor trei 
mari performeri, că sportul în
seamnă, și el, o cale de afir
mare, de împlinire multilatera
lă a personalității.

Radu TIMOFTE

Alți sportivi fruntași de la 
clubul Steaua au efectuat o vi
zită la asociația sportivă Urbis 
a întreprinderii IREMOAS 
București. Gheorghe Berceanu, 
Constantin Ciucă, Carol Hajnal 
și antrenorul emerit Ion Chi- 
riac s-au întîlnit în sala clu
bului întreprinderii cu sportivii 
gazdă. Programul acțiunii a cu
prins apoi un simpozion intitu
lat „Sportul, școală a educa
ției tinerei generații". Sportivii 
clubului Steaua au fost invitați 
apoi să viziteze importanta în
treprindere.

vență pentru promovarea ce
lor mai dotați copii din școa
lă în secțiile de performanță 
ale unor cluburi. Și-a asociat, 
în acest efort generos, colegii 
de breaslă și de cancelarie, 
conducerea școlii. Satisfacțiile 
sînt ale tuturor.

Operația continuă. Un nou 
reprezentant al • școlii din 
Nicolina lașului, Radu Mir
cea, junior de excepție, se 
modelează acum în „atelierul" 
antrenorului Mișu Bîrsan. 
Mal mult: micul fotbalist în 
devenire se află și în vede
rile federației. Tinde, prin ur
mare, să se înscrie în sfera 
performanței.

Așadar, de pe băncile școlii, 
de la cea mai fragedă virstă, 
spre treptele consacrării. Drum 
firesc, susțin și demonstrează 
educatorii, pedagogii adevă- 
rați. (T. St.).

Componentele sextetului de ba
ză sînt, in același timp („în 
primul rînd", cum ținea să sub
linieze inginerul Gîndilă), mun
citoare de nădejde. Vorbind 
despre simpatia cu care este 
privit voleiul, trebuie să amin
tim însă de postura de... soră 
vitregă a secției de alpinism. 
Entuziastul normator Iosif 
Schneider, sufletul activității 
„oamenilor muntelui" (el este 
și conducătorul cercului jude
țean Salvamont), nu și-a mai 
putut înscrie — pur și simplu 
— elevii la întrecerile din a- 
cest an ! Atît președintele aso
ciației, cît și vicepreședintele 
său, contabilul Alexandru Tă
răboi, își manifestau regretul 
față de această situație, deter
minată — spun dînșii — de 
lipsa de fonduri. Și ne promi
teau ferm că vor căuta soluții 
pentru ca activitatea unei sec
ții care a format trei sportivi 
de categoria I (mecanicii Lau- 
rențiu Ivănuș, Gheorghe Boie- 
raș, Ion Nicolae) și 12 de „a 
doua" să nu se frîngă. Cu atît 
mai mult, cu cît Sibiul se află 
într-o fermecătoare zonă mon
tană, iar alpiniștii de la „Steaua 
roșie" declară, prin autorizatul 
lor purtător de cuvînt, că nu se 
vor da bătuți !

Geo RAEJCH1



CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la Încheierea lucrărilor congresului

(Urmare din pag. 1) 

cadrul cărora au fost abordate 
probleme multiple, esențiale 
ale societății noastre socialiste.

în Congres au luat cuvîntul 
muncitori, țărani, intelectuali 
din toate domeniile, președinți 
de cooperative și directori de 
întreprinderi, cadre de partid 
și de stat, începînd de la pri
mari comunali, secretari de 
partid din întreprinderi și pînă 
Ia miniștri și membri ai Comi
tetului Politic Executiv. Toți 
vorbitorii au abordat cu com
petență și responsabilitate co
munistă atît problemele inter
ne cit și cele internaționale, 
atît problemele practice rât și 
cele ideologice și teoretice. (A- 
plauze puternice).

Trebuie să mărturisesc des
chis, tovarăși, că dacă nu cu
noșteam pe tovarășii care au 
luat cuvîntul — și cred că toți 
pot spune același lucru — cu 
greu am fi putut deosebi cine 
este președintele de cooperate 
vă și cine este academician. 
De fapt întregul nostru partid 
s-a ridicat la un înalt nivel 
ideologic și politic. (Urale și 
aplauze puternice; se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Aceasta evidențiază cu pute
re succesele uriașe obținute in 
ridicarea nivelului profesional, 
tehnico.științific,, ideologic și 
cultural al activului nostru de 
partid și de stat, al comuniști
lor, al maselor largi de oameni 
ai muncii.

Subliniez aceasta în mod 
deosebit deoarece toate marile 
transformări revoluționare din 
patria noastră sînt indisolubil 
legate de creșterea nivelului 
profesional, politic, tehnico-ști- 
ințific, ideologic și cultural al 
partidului, de ridicarea con
științei socialiste a întregului 
nostru popor. (Aplauze și ura
le puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“). A- 
cesta a fost și va fi un factor 
esențial în unirea eforturilor 
partidului, ale întregului popor 
pentru înfăptuirea neabătută a 
Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare fermă a 
României spre comunism. 
(Aplauze și urale puternice. 
Se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Putem spune că lucrările 
Congresului au demonstrat 
forța și capacitatea politico- 
organizatorică a partidului nos
tru, unitatea de nezdruncinat 
a comuniștilor, a întregului 
partid — chezășia înfăptuirii 
eu succes a tuturor hotăririlor 
adoptate, a întregului Program 
al partidului. Cu deosebită 
putere s-a evidențiat justețea 
politicii naționale a partidului 
nostru, realizarea deplinei 
egalități în drepturi pentru 
toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate — una 
din marile cuceriri ale socialis
mului, ale politicii partidului 
nostru comunist. (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“). în
treaga desfășurare a Congresu
lui a reliefat unitatea de nez
druncinat între partid și popor, 
faptul că partidul nostru își 
îndeplinește cu cinste misiu
nea sa istorică de a conduce 
întregul popor pe calea lumi
noasă a socialismului și co
munismului, a bunăstării și fe
ricirii, a independenței și su
veranității patriei. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“).

Dezbaterile din Congres, ca 
și pregătirea Congresului de
monstrează largul democratism 
al partidului și al orînduirii 
noastre socialiste. Toate docu
mentele sînt rodul nemijlocit 
al gîndirii creatoare a întregu
lui partid, a întregului nostru 
popor. (Vii aplauze).

Largul democratism al orîn
duirii noastre se bazează pe 
participarea activă, nemijlocită 
a maselor populare, a tuturor 
categoriilor sociale la elabora
rea politicii interne și externe 
a țării, precum și la activita
tea de înfăptuire a ei. Po
porul nostru împreună cu par
tidul hotărăsc politica internă 
și externă, asigură făurirea so
cialismului și comunismului ! 
(Aplauze, urale, se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!“).

Toate hotăririle adoptate de 
Congresul nostru exprimă o 
înaltă grijă față de destinele 
poporului, față de cauza socia

lismului și comunismului, sînt 
pătrunse de un înalt umanism, 
de preocuparea fermă de a a- 
sigura manifestarea plenară a 
personalității umane în socie
tatea noastră. Pornim de la 
faptul că numai în condițiile 
cînd omul devine cu adevărat 
stăpîn pe bogățiile naționale, 
este proprietar al mijloacelor 
de producție, se bucură de cu
ceririle științei și culturii, el 
poate fi cu adevărat liber, își 
poate făuri în mod conștient 
propriul său viitor. (Aplauze 
puternice).

Acționăm pentru cultivarea 
celor mai înalte și nobSe sen
timente umane, a spiritului de 
dreptate, egalitate, libertate șl 
respect față de om. în lumea 
de astăzi, cînd au loc nenumă
rate încălcări ale libertății po
poarelor, a oamenilor, ale 
demnității lor, afirmarea uma
nismului revoluționar demon
strează cu putere că numai so
cialismul și comunismul pot 
realiza năzuințele omenirii, a- 
devăratul umanism. (Vii apla
uze), Noi facem totul pentru a 
dezvolta în om spiritul de o- 
menie — cum spune poporul 
nostru.

Realizăm socialismul și co
munismul în care omul repre
zintă figura centrală, preocu
parea primordială. Tot ceea 
ce întreprindem este consacrat 
omului, libertății, bunăstării si 
fericirii lui. (Aplaude puterni
ce, prelungite).

Dragi tovarăși,
într-un spirit de profund en

tuziasm și deplină unanimitate, 
Congresul a adoptat raportul 
Comitetului Central, linia poli
tică generală, orientările de 
perspectivă. Au fost adoptate 
în același spirit Directivele cu 
privire la dezvoltarea economi- 
co-socială în perioada 1981— 
1985 și programele-directivă 
care asigură progresul armo
nios al societății noastre socia
liste. Toate aceste documente 
completează în mod minunat 
Programul partidului, în noua 
etapă, hotărîtoare pentru făuri
rea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru ri
dicarea continuă a gradului ge
neral de civilizație, de bună
stare materială și spirituală a 
poporului, pentru viitorul lumi
nos, comunist, al României. 
(Aplauze puternice, prelungite : 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

în același timp, Congresul a 
dat o înaltă apreciere politicii 
internaționale desfășurată de 
partidul și statul nostru șl a 
aprobat, în deplină unanimita
te, orientările privind partici
parea tot mai activă a Româ
niei la lupta pentru o politică 
internațională democratică, de 
colaborare, destindere și pace 
în lume.

în spiritul orientărilor stabi
lite de Congres, Comitetul Cen
tral, guvernul Republicii Socia
liste România vor acționa nea
bătut pentru dezvoltarea rela
țiilor cu toate statele socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, 
cu statele capitaliste dezvoltate, 
cu toate țările lumii, fără deo
sebire de orînduire socială. Mai 
mult ca oricînd, vom face totul 
pentru afirmarea în relațiile 
internaționale a principiilor 
deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne, pen
tru renunțarea cu desăvîrșire 
la politica de forță sau de a- 
menințare cu forța. (Aplauze șl 
urale puternice ; se scandează 
îndelung : „Ceaușescu—Pace !“).

Problemele complexe ale vie
ții internaționale impun să se 
dea dovadă de înaltă respon
sabilitate, să se acționeze pen
tru soluționarea lor pe ca
lea tratativelor pașnice, pen
tru sporirea încrederii și co
laborării între state. Este ne
cesar să facem totul pentru 
respectarea neabătută a prin
cipiilor dreptului internațional, 
aceasta constituind o cerință o- 
biectivă pentru întărirea spiri
tului de încredere și colabora
re, pentru o politică de destin
dere și pace. (Aplauze puter
nice).

Acum, la încheierea lucrări
lor Congresului, doresc să vă 
asigur pe voi, întregul partid 
și popor, că vom face totul 
pentru a contribui la înfăptui
rea dezarmării și în primul 
rînd a dezarmării nucleare, la 
realizarea noii ordini econo
mice internaționale, la înfăp
tuirea securității europene, la 

triumful politicii de indepen
dență națională, de destindere 
și de pace, la realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră, în care 
fiecare națiune să se poată 
dezvolta liberă. (Se scandează 
îndelung : „Ceaușescu-pace !“).

De Ia înalta tribună a Con
gresului nostru adresez încă ■ 
dată tuturor statelor și popoa
relor, tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste, chema
rea de a întări colaborarea și 
solidaritatea, de a acționa îm
preună, în mod ferm, pînă nu 
este prea tîrziu, pentru oprirea 
cursei înarmărilor. (Vii aplau
ze). Să facem totul ca minu
natele cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii, să fie 
puse numai și numai în sluj
ba progresului, libertății și fe
ricirii omenirii! (Aplauze pu
ternice). Acum, în epoca în 
care omul a ajuns în cosmos, 
pătrunzînd tot mai adine in 
tainele universului, să facem 
totul pentru a lichida cu desă
vîrșire de pe planeta noastră 
nedreptatea și inegalitatea. Lup- 
tînd împotriva războiului, ca 
mijloc de dominație și asupri
re a altor popoare, să decla
răm război necruțător ignoran
ței, înapoierii economice și foa
metei. (Aplauze și ura
le îndelungate ; se scandează: 
„Ceaușescu — pace !“). Să ac
ționăm pentru a ridica nive
lul dezvoltării generale a fie
cărei națiuni, pentru a asigura 
condiții optime de viață, în 
deplină libertate, egalitate și 
independență, pentru fiecare 
popor. Pătrunși de cea mai 
înaltă răspundere față do in
teresele fiecărui popor, ale în
tregii omeniri, față de viito
rul noilor generații, să facem 
totul pentru clădirea unei lumi 
fără războaie, a unei lumi a 
prieteniei și colaborării pașni
ce. (Aplauze și urale îndelun
gate; se scandează: „Ceaușescu 
— pace !“, „Ceaușescu reales 
pentru pace și progres !“).

Dragi tovarăși,
In numele noului Comitet 

Central al partidului, al Co
mitetului Politic Executiv și al 
Secretariatului Comitetului Cen
tral, doresc să exprim cele mai „ 
vii mulțumiri pentru încre
derea pe care ne-ați acor
dat-o. (Aplauze puternice). 
Asigur Congresul, întregul 
partid și întregul popor, că 
noul Comitet Central, compus 
din 408 activiști de partid și 
de stat din toate domeniile de 
activitate — expresie a profun
dului democratism ai partidu- 
lui. nostru — va face totul 
pentru a răspunde încrederii 
acordate, pentru a-și îndeplini 
cu cinste misiunea do mare 
răspundere ce-i revine de a 
asigura, între Congrese, condu
cerea unitară și fermă a în
tregii activități de partid și de 
stat, pentru asigurarea reali
zării programului de făurire a 
șocTalismului și comunismului 
în România. (Aplauze și urale 
puternice, se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. I“).

Cred că sînt în asentimentul 
tuturor membrilor Comitetului 
Central, asigurînd Congresul, 
întregul partid că vom face 
totul pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a hotăririlor 
și documentelor adoptate, că 
vom acționa neabătut pentru a 
întări rolul conducător al 
partidului, pentru a dezvolta 
spiritul de răspundere și dis
ciplină în muncă, democrația 
de partid, pentru a întări uni
tatea de neclintit a partidului 
nostru, unitatea între partid și 
popor. (Aplauze și ura
le puternice ; ' se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Am fost, dragi tovarăși, 
profund emoționat de senti
mentele de prețuire și încre
dere manifestate la adresa mea 
în timpul Congresului, ca de
altfel de către întregul partid 
și popor. Doresc să exprim 
acum, la încheierea marelui 
nostru forum, cele mai calde 
mulțumiri întregului partid și 
popor, vouă tuturor, pentru 
aceste manifestări, pentru a- 
ceastă încredere, pentru alege
rea mea ca secretar general 
al partidului. (Aplauze și ura
le îndelungate. Se scandează : 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria 1“ | 
„Ceaușescu reales pentru pace 
și progres !“).

Vă asigur pe voi, asigur 
partidul și întregul nostru po
por, că voi face totul pentru 
a îndreptăți această încredere 
și pentru a-mi îndeplini misiu
nea ce mi s-a încredințat de 
către partid, de către Congres, 
de către popor. Ca și pînă a- 
cum, voi acționa pentru a în
făptui socialismul în adevărata

lui lumină, pe baza principiilor 
umanitare, socialismul și co
munismul de omenie 1 Aceasta 
este condiția esențială pentru 
ca socialismul să se afirme 
drept cea mai umană, superi
oară societate din lume. Noi, 
națiunea noastră, poporul nos
tru, cînd vorbim de om, de 
omenie, vorbim de Om cu O 
mare, pentru că e om acela 
care-șî servește patria, care 
nu o trădează niciodată! Voi 
face totul pentru a rămîne co
munist de omenie, fiu al po
porului meu! (Urale și aplau
ze îndelungate. Se scandează 
puternic : „Ceaușescu și po
porul", „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria l“).

Puteți fi siguri, dragi tova
răși, că nu voi precupeți nici 
un efort pentru a asigura, îm
preună cu întregul Comitet 
Central, cu întregul partid, în
făptuirea neabătută a hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea, 
că voi face totul ca socialis
mul și comunismul nostru să 
fie de omenie! Dar vom fi 
necruțători cu dușmanii po
porului nostru, oricine vor fi 
ei! (Aplauze puternice, urale ț 
se scandează : „Ceaușescu și 
poporul", „Ceaușescu luptă
tor — pentru pace și popor!").

Pentru mine nu există țel 
mai nobil, suprem dccit 
acela de a servi interesele 
partidului, care corespund^ pe 
deplin intereselor și năzuințe- 
R>r întregului nostru popor, de 
a servi cauza socialismului și 
comunismului, de a asigura ri
dicarea continuă a bunăstării 
și fericirii poporului, întărirea 
independenței și suveranității 
patriei noastre socialiste ! (A- 
plauze puternice, prelungite ; 
se scandează : „Ceaușescu și 
poporul !“).

Dragi tovarăși,
Aș dori acum, la încheierea 

Congresului, să adresez incă o 
dată celor 163 de delegații și 
reprezentanți ai partidelor și 
organizațiilor care au participat 
la Congresul nostru, din 105 
țări, celor 417 oaspeți de peste 
hotare, cele mai calde mulțu
miri pentru mesajele și urările 
adresate Congresului al XII- 
lea. partidului și poporului 
nostru. Vedem, dragi tovarăși, 
în prezența dumneavoastră, în 
mesajele adresate Congresului, 
o puternică manifestare a soli
darității militante dintre parti
dele și organizațiile noastre, 
o expresie a dorinței comune 
de a întări conlucrarea pe plan 
internațional în lupta pentru 
soluționarea problemelor com
plexe ale lumii de azi in in
teresul progresului, destinderii 
și păcii.

Ați avut, dragi tovarăși, posi
bilitatea să cunoașteți activi
tatea, preocupările, aspirațiile 
și proiectele de viitor ale 
partidului și poporului nostru. 
Ați putut constata direct hotă- 
rîrea unanimă a partidului și 
poporului nostru de a asigura 
dezvoltarea continuă a Româ
niei socialiste, de a face totul 
pentru ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a maselor 
largi populare. Ați putut con
stata, de asemenea, că întreaga 
noastră politică internațională 
este orientată în direcția prie
teniei, colaborării și păcii, că 
sîntem hotărițl să milităm ne
abătut pentru independența și 
progresul economico-sociai al 
fiecărei națiuni, al întregii o- 
meniri. (Vil și puternice a- 
plauze).

Vă rugăm să duceți cu dum
neavoastră sentimentele de so
lidaritate ale partidului nos
tru față de partidele și organi
zațiile dumneavoastră. simpa
tia și prietenia poporului ro
mân față de popoarele dum
neavoastră. (Aplauze puterni
ce). Transmiteți partidelor, or
ganizațiilor, conducătorilor par
tidelor și organizațiilor respec
tive, popoarelor dumneavoas
tră, calde urări de succes în 
activitatea lor, în ridicarea 
bunăstării materiale și spiri
tuale a maselor, în apărarea 
independenței și suveranității 
naționale, în întărirea solidari
tății și unității pentru făurirea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune, a unei lumi a prieteniei 
și păcii pe planeta noastră. 
(Vii și puternice aplauze).

Dragi tovarăși,
încheiem lucrările Congresu

lui nostru prin adoptarea unor 
hotăriri șl documente do im
portanță istorică. Avem o linie 
generală clară, un program de 
acțiune atotcuprinzător. Acum 

este hotărîtor să trecem la 
luarea tuturor măsurilor orga
nizatorice și politice in ve
derea realizării lor in practică, 

îmi exprim deplina convin
gere că toți participanții la 
Congres, toate organele și or
ganizațiile do partid, toți co
muniștii, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
întregul nostru popor, își vor 
uni eforturile și vor acționa 
neabătut pentru înfăptuirea 
hotăririlor și documentelor a- 
doptate de Congresul al XII-lea, 
pentru realizarea în noua eta
pă a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. (Aplauze 
și urale puternice ; se scan
dează: „Ceaușescu — PC.R.!"),

Doresc, în încheiere, ca de 
la înalta tribună a forumului 
nostru național să adresez în
tregului partid și popor urarea 
de noi și noi succese în toate 
domeniile de activitate, de a 
face Ca țara noastră să se ri
dice, cu pași repezi, pe noi șl 
noi culmi de civilizații și pro
gres. (Aplauze și urale puter
nice, se scandează: „Ceaușescu 
reales pentru pace și progres!").

Vă adresez vouă, participan- 
ților la al XII-lea Congres, 
calde urări di succes și îndem
nul de a acționa neabătut pen
tru a vă aduce contribuția, îm
preună cu întregul partid șl 
popor, la înfăptuirea hotări
rilor adoptate, la asigurarea 
victoriei socialismului și co
munismului, a independenței 
naționale. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu reales pen
tru pace și progres !“).

Cu încredere deplină în for
ța partidului, în forța și capa
citatea creatoare a poporului 
nostru, declar închise lucrările 
Congresului al XII-lea. (Aplau
ze și urale puternice ; se scan
dează îndelung : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Trăiașcă Partidul Comunist 
Român, forța politică condu
cătoare, centrul vital, inima 
națiunii noastre socialiste. (A- 
plauze și urale putemfce | se 
scandează : „Ceaușescu —
P.C.R. I").

Trăiască minunatul nostru 
popor, constructor al celei mai 
drepte și umane societăți din 
lume — societatea socialistă și 
comunistă! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul I").

Să se întărească necontenit 
Republica Socialistă România, 
suveranitatea și independența 
ei națională ! (Aplauze și urale 
puternice ; se soandează : 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).

Trăiască colaborarea și so
lidaritatea partidelor comuniste 
și muncitorești, a țărilor socia
liste ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu 
— pace !“).

Trăiască solidaritatea și o- 
nitatea tuturor partidelor și 
forțelor revoluționare munci
torești, democratice și progre
siste, tuturor forțelor antiimpe
rialiste, a tuturor popoarelor 1 
(Aplauze și urale puternice | 
se scandează : „Ceaușescu rea
les pentru pace și progres !“).

Să triumfe politica de inde
pendență a tuturor popoarelor, 
politica de destindere, colabo
rare și pace în întreaga lume 1 
(Aplauze și urale puternice, în
delungate | se scandează înde
lung : „Ceaușescu — P.C.R.I", 
„Ceaușescu și poporul I“, 
„Ceaușescu reales pentru pace 
și progres !“. Toți cei prezențl 
în Marea sală a Congresului 
se ridică în picioare și ovațio
nează, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, pentru Par
tidul Comunist Român, pen
tru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu; într-o atmosferă 
înălțătoare, întreaga sală into
nează „INTERNAȚIONALA").
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O STRĂLUCITA EXPRESIE A UNITĂȚII PUPORULUI IN
GRANDIOASA MANIFESTAI POPULARĂ DIN PIĂJĂ REPUBLICII

După încheierea lucrărilor 
marelui forum al comuniștilor, 
în Piața Republicii a avut loc 
o grandioasă manifestație 
populară, la care au participat 
peste 80 000 de cetățeni — ți
neri și vîrstnici, muncitori șl 
intelectuali, militari, studenți 
și elevi — din Capitală pen
tru a-și exprima bucuria și en
tuziasmul față de hotărîrile a- 
doptate de istoricul Congres al 
XII-lea, față de realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
In funcția supremă de secretar 
general al partidului, față de 
alegerea noului Comitet Cen
tral și a organelor superioare 
ale partidului.

încă cu mult timp înainte 
de încheierea lucrărilor Con
gresului, din toate sectoarele 
Capitalei s-au îndreptat spre 
Piața Republicii zeci de mii 
de bucureșteni, cu steaguri ro
șii- și tricolore, cu pancarte, cu 
Cori. Printre manifestanți se 
aflau grupuri de tineri în fru
moase costume naționale, for
mații artistice, orchestre popu
lare, fanfare, grupuri de pio
nieri și șoimi ai patriei, an
sambluri de gimnaști și spor
tivi.

In întreaga piață domnește o 
atmosferă sărbătorească, de pu
ternic entuziasm, de profundă 
aatisfacție, care exprimă ta 
mod grăitor voința tuturor ce
tățenilor Capitalei, ca șl a în
tregului nostru popor, de a 
transpune în viață istoricele 
hotărîri ale Congresului, de * 
acționa neabătut pentru pro
gresul neîntrerupt al patriei, 
pentru înfăptuirea politicii in

Tradiționala bora s-a înfiripat in Piața Republicii

terne și externe a partidului. 
Grandioasa manifestație popu
lară este, în același timp, o 
vibrantă mărturie a unității 
de monolit a întregului popor 
în jurul partidului și secreta
rului său general — chezășie a 
înfăptuirii mărețelor obiective 
cuprinse în documentele și ho
tărîrile Congresului, a înain
tării patriei noastre pe dru
mul luminos al socialismului 
și comunismului.

Apariția in balconul Palatu
lui Republicii Socialiste Româ
nia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului, pre
cum și a conducătorilor de de
legații de peste hotare parti
cipante la Congres, este întîm- 
pinată de zecile de mii de ce
tățeni cu multă căldură, cu 
puternice și Îndelungi urale și 
ovații. Zeci de mii de glasuri 
scandează cu însuflețire : 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și p o p o r u 1“, 
„Ceaușescu — România", 
„Ceaușescu reales, pentru pace 
și progres".

Răspunzînd acestei vibrante 
manifestații de dragoste și pre
țuire, de puternic atașament 
față de politica partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
adresează celor prezenți ;

Dragi tovarăși.
Vă mulțumim pentru această 

caldă manifestare la adresa 
Congresului nostru, la adresa 
partidului, a noului Comitet 
Central ales astăzi. (Aplauze 
îndelungate).

Ați ascultai cuvîntul de în
cheiere, de aceea nu doresc de- 
cît să menționez încă o dată 
că lucrările Congresului, hotă
rîrile adoptate sînt îndreptate 
spre a asigura victoria socialis
mului și comunismului în 
România, bunăstarea și feri
cirea poporului, independența 
și suveranitatea țării. (Aplauze 
puternice, se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C-R.").

De asemenea, hotărîrile Con
gresului nostru sînt îndreptate 
spre colaborarea și prietenia 
cu toate statele lumii, spre o 
politică de independență națio
nală, de pace, spre o politică 
în care fiecare națiune să se 
dezvolte liberă și independentă. 
(Aplauze puternice, ovații și 
urale, se scandează „Ceaușescu 
— pace").

în această grandioasă mani
festare a cetățenilor din Bucu
rești văd expresia unității în
tregului nostru popor în jurul 
partidului, pentru a asigura 
victoria comunismului în Româ
nia. (Aplauze, urale și ovații)

Vă mulțumesc încă o dată, 
mulțumesc întregului popor 
pentru încrederea pe care o 
are în partid și vă asigur că 
vom face totul pentru a în
dreptăți această încredere, 
pentru a asigura ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație.

Multă sănătate și multă feri 
cire! (Aplauze puternice, înde
lungate, urale și ovații).

Cuvintele secretarului gene
ral, urările adresate celor care 
au ținut să fie prezenți la a- 
ceastă sărbătorească manifesta
re au generat un profund 

ecou în sufletele participanți- 
lor. Peste întreaga piață 
răsună, într-un singur glas: 
„P.C.R.", Ceaușescu — P.C.R", 
„Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — România" — cu
vinte simbol ce exprimă unita
tea de monolit dintre popor, 
partid și secretarul său. general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conduce
rea partidului, străbat apoi, 
prin mulțime, marea Piață a 
Palatului, înflreptîndu-se spre 
sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

întreaga piață, scăldată in 
lumina reflectoarelor, fremă- 
tînd de urale și ovații, de cîn- 
tece și dansuri, prezintă o 
imagine impresionantă. Mul
țimea înconjoară cu dragoste și 
respect pe omul care și-a în
chinat întreaga sa viață bine
lui patriei și poporului său. 
Grupuri de pionieri, uteciști. 
de oameni ai muncii oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ți tovarășei Elena Ceaușescu 
frumoase buchete de flori, 
urează secretarului general al 
partidului multă sănătate și 
viață lungă în fruntea partidu
lui nostru, spre fericirea și 
prosperitatea întregii noastre 
națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ți tovarășa Elena Ceaușescu îi 
îmbrățișează cu căldură pe 
acești mesageri ai gîndurilor 
și sentimentelor de dragoste și 
prețuire pe care întregul nos
tru popor Ie nutresc față de 
partid și secretarul său gene
ral.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ți tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
ți de stat sînt invitați să se 
prindă în tradiționala horă ce 
se înfiripă.

La intrarea în sediul Comi
tetului Central un impresionant 
cor intonează imnul „Partidul, 
Ceaușescu, România", vibrant 
omagiu adus celui care în 
fruntea partidului ți statului 
conduce cu pași siguri poporul 
român spre culmile civilizației 
socialiste și comuniste.

Din balconul Comitetului 
Central, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, alături de care se 
află toți ceilalți membri și 
membri supleant! ai Comitetu
lui Politic Executiv și ai Se
cretariatului C.C. al P.C.R., se 
adresează din nou mulțimii :

Stimați tovarăși,
Vă mulțumesc încă o dată 

din toată inima pentru această 
grandioasă manifestare la a- 
dresa partidului, a noului Co
mitet Central și vă asigur că 
vom face totul pentru a în
dreptăți așteptările poporului 
nostru de a înainta cu pași re
pezi spre societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, de a 
ridica bunăstarea poporului 
român, de a apăra indepen
dența patriei, de a asigura 
pacea poporului nostru, a tu
turor popoarelor lumii. (Urale 
puternice, prelungite).

Vă doresc, încă o dată, suc
cese tot mai mari în activita- 

tatea dumneavoastră, multă să
nătate șî multă fericire! 
(Aplauze puternice, îndelunga
te, urale)

Sînt momente de înaltă sem
nificație, care vor dăinui me
reu în sufletul și conștiința 
țării. Această grandioasă șl 
fierbinte manifestație popu
lară de dragoste, stimă și re
cunoștință făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la încheie
rea lucrărilor Congresului al 
XII-lea, demonstrează în mod 
grăitor voința întregii națiuni 
de a face totul pentru înfăp
tuirea mărețului Program al 
partidului, adeziunea sa totală 
față de politica internă și ex
ternă a partidului, hotărîrea 
întregului nostru popor de a 
munci fără preget, strîns unit 
în jurul partidului și secreta
rului său general, pentru în
florirea continuă și multilate
rală a patriei, pentru înainta
rea ei fermă pe gloriosul 
drum al socialismului și comu
nismului.

A COMIT
Sub președint 

al Partidului C 
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Central al Pai 
XII-lea.
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Aspect de Io grandioasa manifestație

ȘEDINȚA
(Urmare din pag. I) 

statului pe cel mal iubit «1 
stimat fiu al eL Țara întreagă 
iți reafirmă, Intr-o Impresio
nantă unitate de simțire, dra
gostea nețărmurită, înalta stimă 
ți recunoștință, profundul ata
șament față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucit 
conducător revoluționar, patriot 
taflăcănat și eminent militant 
•1 mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, neobo- 
sit luptător pentru propășirea 
României și fericirea poporului 
român, pentru înfăptuirea idea
lurilor de libertate, indepen
dență și progres ale tuturor 
națiunilor, pentru triumful cau
zei socialismului și păcii. 
Iată temeiurile adinei pen
tru oare realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In funcția 
de secretar general al partidu
lui constituie o sărbătoare apro
piată a inimilor tuturor fiilor 
patriei, români, magh'ari, ger
mani si de alte naționalități, ca
re văd în realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului chezășia sigură a în
făptuirii ncobăt'.lțe a Programu
lui partidului și a Hotărîrilor

FINALĂ A MARELUI FORUM RECEPȚIE OFERITĂ
Congresului «1 XII-lea, a obți
nerii unor nai și mărețe Izbînzi 
ta construcția societății socia
liste și comuniste, garanția su
veranității și independenței na
ționale.

Congresul a ales, de asemenea, 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, alcă
tuit din 245 de membri ți 163 
de membri supleanți, în total 
408. A fost «deasă, totodată, 
Comisia Centrală de Revizie, 
formată din 73 de tovarăși. Ca 
președinte al Comisiei a fost 
ales tovarășul Vasile Vîlcu.

Adresîndu-se delegaților ți 
invitațiilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu face cunoscute ho
tărîrile primei ședințe plenare 
a noului Comitet Central, care 
a ales Comitetul Politic Exe
cutiv, Secretariatul C. C. al 
P.C.R. și a constituit Colegiul 
central de partid. Ca președin
te al Colegiului a fost ales to
varășul Petre Lupu.

întîmpinat cu cele mai cal
de sentimente de dragoste și 
stimă, în aclamațiile și ovații
le celor prezenți, în entuzias
mul si însuflețirea generală, 
tovarășul Nicolae -Ceaușescu 
rostește cuvîntul de închidere 
a lucrărilor Congresului, urmă
rit cu cea mai vie atenție, cu 

Intensă «atisfacție ți deplină 
aprobare, cu vădită emoție de 
participanțiî la Congres și, 
prin intermediul transmisiei 
directe a posturilor de radio și 
televiziune, de întregul partid, 
de întregul popor.

Cuvîntul vibrant al tova
rășului Nicolae Ceaușescu este 
subliniat, In repetate rînduri, 
cu puternice aplauze, urale și 
ovații, însuflețind — ca în a- 
tltea alte rînduri — comuniș
tii, întreaga națiune, care ur
mează cu devotament neclintit 
partidul pe drumul de luptă 
și de glorie al edificării socia
lismului și comunismului pe 
pămîntul scump al patriei.

Hotărîrea fermă și unitatea de 
neclintit în jurul partidului, al 
secretarului nostru general își 
găsesc expresie în atmosfera 
înălțătoare ce domnește în 
sală. La încheierea cuvîntului 
secretarului general al parti
dului, delegații și invitații a- 
clamă neîntrerupt, scandează 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“. „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“, 
„Ceaușescu reales pentru pace 
și progres !“.

Sînt momente care pun preg
nant în lumină încrederea ne

mărginită pe care toți cetă
țenii țării — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — o au în gloriosul nostru 
partid comunist, în secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a 
cărui viață și activitate revo
luționară este indiscutabil le
gat tot ceea ce se înfăptuiește 
în România socialistă, spre bi
nele și fericirea poporului ro
mân.

Sînt momente care reafirmă 
voința fermă a națiunii noas
tre de a milita neabătut pen
tru înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului nostru, de a acționa 
cu abnegație și dăruire comu
nistă pentru transpunerea în 
viață a documentelor progra
matice ale Congresului al XII- 
lea, pentru înflorirea continuă 
a patriei, pentru realizarea mă
rețului Program de edificare a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism.

întregind această atmosferă 
sărbătorească, vibrantă, pârti- 
cipanții la marele forum al 
comuniștilor români intonează 
imnul de luptă al clasei mun
citoare de pretutindeni — In
ternaționala.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român a oferit 
vineri seara, în Palatul sportu
rilor și culturii, o recepție cu 
prilejul celui de-al XII-lea 
Congres al partidului. Mii de 
bucureșteni, aflați pe aleile 
Parcului tineretului, au ți
nut și cu acest prilej să-și 
manifeste nețărmurita bucu
rie și dragoste pentru re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

La recepție au participat to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, to
varășii Uie Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, 
Constantin Dăscălescu, Ion Din- 
că, Janos Făzekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Fiiipaș, Ale
xandrina Găinușe, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Ghcorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Ghcor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Aneta Spornic, Virgil Trofin, 
Ștefan Voitec, membri ai Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
Petre Dănică, Miu Dobrescu, 
Gheorghe Dumitrache, Petru

Enache, Eva F 
re, Nicolae Gic 
dea, Ion Ioniță 
Ana Mureșan, 
rin Rădoi, Ic 
Szasz, loan Urs 
ter, membri s 
mitetulul Poli 
C.C. al P.C.R. 
Ilie Rădulescu 
secretari ai 
membri șl mei 
Comitetului Ce 
lui Comunist 
ai Colegiului C. 
ai Comisiei C 
zie, delegații ; 
meroși invitați

Au luat p 
partidelor corn 
rești, socialiste 
mișcărilor de < 
lă și ale alto 
gresiste, antiin 
toate continent 
ticipal la—tecri 
șefi ai misiun 
acreditați în ț

A fost inton 
al Republicii 
nia.

Delegații la 
din inimă tov 
Ceaușescu ani



JURUL PARTIDULUI, AL SECRETARULUI SĂU
ȘEDINȚA PLENARĂ1 »

ADOPTAREA ENTUZIASTĂ A HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI
ETULUI CENTRAL AL P.C.R.
ia tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
omunist Român, a avut Ioc in după-amiaza zilei 
oiembrie, prima ședință plenară a Comitetului 
iidului Comunist Român, ales de Congresul ai 

ptat următoarea ordine de zi: 
omitelului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
scretariatului C.C. al P.C.R.
. Colegiului Central de Partid.
:olae Ceaușescu a propus să fie aleasă o comisie 
iropuneri privind componența Comitetului Politic 
etariatului C.C. al P.C.R.
e, Comitetul Central a ales comisia în următoarea 
'iicolae Ceaușescu, Hie Verdeț, Elena Ceaușescu, 
?aul Niculescu, Constantin Dășcălescu, Emil Bobu, 
lesetty Ion Popescu-Puțuri, Ion Sîrbu, Letitia Ionaș,

rile comisiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a supus 
ilenarei propunerea ca din Comitetul Politic Exe- 
arte 27 de membri și 18 suplcanți.
mere a fost adoptată în unanimitate.
ise apoi votului propunerile nominale prezentate 
îtru Comitetul Politic Executiv și Secretariatul

populară din fața Palatului Republicii

DE C.C. AL P.C.R.
•der, Mihai Ge- 
;an, Suzana Gâ-

Ștefan Mocuța, 
Elena Nae, Ma
ri Stoian, Iosif 
j, Richard Win- 
jpleanți ai Co
lic Executiv al

Dumitru Popa, 
, Marin Vasile, 
?. C. al P.C.R., 
ibri supleanți ai 
îtral al Partidu- 
Român, membri 
entral de Partid, 
mtrale de Revi- 
la Congres, nu- 

irte delegațiile 
uniste, muncito- 

democratice, ale 
liberare naționa- 

■ organizații pro- 
iperialiste de pe 
’le, care au par- 
rile Congresului, 
ilor diplomatice 
ira noastră.
it Imnul de Stat 
Socialiste Româ-

Congres i-au urat 
arâșului Nicolae 
mulți și fericiți,

sănătate, putere de muncă, suc
cese tot mai mari în activitatea 
de înaltă răspundere încredin
țată de partid, spre binele și 
prosperitatea poporului nostru, 
spre gloria și măreția Româ
niei socialiste.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreți
nut cordial cu șefii delegațiilor 
de peste hotare participante la 
lucrările celui de-al XII-lea 
Congres al partidului. Oaspeții 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde felicitări pen
tru realegerea sa în funcția de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit oaspeților de peste 
hotare pentru felicitările adre
sate conducerii Partidului Co
munist Român și a rugat să 
transmită partidelor pe care Ie 
reprezintă cele mai calde sen
timente de frățească prietenie 
și solidaritate, noi succese în 
activitatea lor.

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

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

...Vineri, ultima zi a Congre
sului. Marele forum lși reia 
lucrările în plen.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat, din nou, la 
sosirea în sală, cu deosebită 
căldură și însuflețire, cu vii 
și puternice aplauze. Delegații 
și invitații ovaționează și a- 
clamă îndelung, scandează cu 
înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R. “, expresie vibrantă a 
dragostei și prețuirii profunde 
față de secretarul general al 
partidului, față de partidul 
nostru comunist, forța politică 
conducătoare a societății.

Alături de. delegați și invi
tați, în sală se află oaspeți de 
peste hotare care participă la 
Congres.

Prima parte a ședinței de di
mineață a fost condusă de to
varășul Constantin Dăscălescu, 
care a anunțat că pe adresa 
Congresului au mai sosit 13 227 
mesaje și telegrame în care 
colective de oameni al muncii, 
cetățeni de diferite profesii din 
toate zonele patriei exprimă 
înalta prețuire față de strălu
citul Raport prezentat de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și acordul deplin față de 
documentele supuse aprobării 
Congresului. într-o impresio
nantă unitate în gînduri șl 
simțiri, semnatarii mesajelor și 
telegramelor susțin din toată 
inima realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, ca o recunoaștere 
a calităților sale deosebite de 
conducător eminent al destine
lor patriei noastre, revoluțio
nar consecvent și înflăcărat 
patriot, militant strălucit pen
tru înfăptuirea Idealurilor po

îNSUI It 11TOR PROGRAM DE MUNCĂ PENT110 RIDICAREA ȚÂRII 
PE 0 TREAPTĂ NOUĂ DE PROGRES SI CIVII l/A III

VOTUL CONGRESULUI - VOINȚA ȚĂRII!
Realegerea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU în 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului exprimă, 
prin mandatul delegațllor la 
Congres, voința unanimă a tu
turor comuniștilor, a întregu
lui popor, a țării Întregi. Per
sonalitate politică clarvăză
toare, geniu revoluționar, pa
triot înflăcărat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personali
tate proeminentă a lumii con
temporane, și-a închinat viața 
luptei pentru propășirea Româ
niei. Devenirea socialistă și co
munistă a patriei poartă cu 
putere amprenta gîndirii crea
toare a viziunii cutezătoare și 
profund realiste a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în ultimii 
15 ani, de cînd tovarășul

UN MOBILIZATOR ÎNDEMN PENTRU MUNCA DE CALITATE 
IN TOATE DOMENIILE

Secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a realizat, in 
amplul Raport prezentat de la 
înalta tribună a forumului co
muniștilor, o admirabilă ana
liză a activității desfășurate de 
întregul nostru popor în perioa
da ce a trecut de la Congresul 
al XI-lea și pînă în prezent, 
dar, ceea ce mi se pare la 
fel de important este faptul 
că a trasat cu clarviziune și 
avînt revoluționar căile ce tre
buie urmate pentru ca Româ
nia socialistă să urce noi trepte 
în drumul său spre o continuă 
șl multilaterală dezvoltare. Bo
găția de idei cuprinse în Ra
port constituie un program de 
lucru de inestimabilă valoare, 
Un imbold continuu în munca 
noastră de fiecare zi. Am reți
nut, totodată, apelul adresat 
tinerei generații de a învăța și 
de a se pregăti temeinic pen
tru muncă și' viață, spre a pu- 

• tea duce mai departe făclia 
progresului, a socialismului și 
comunismului în România. 
Sportivii sînt, după cum se știe, 
oameni tineri, oameni care în
vață, muncesc daT, în același 
timp, caută ca prin performan

porului român, a aspirațiilor 
de pace și progres ale omenirii.

Delegații și invitații au sa
lutat cu vii aplauze mesajele 
de salut adresate Congresului.

Au mai luat cuvîntul la 
dezbaterea documentelor afla
te pe ordinea de zi a marelui 
forum al comuniștilor români 
tovarășii Ion Blăgăilă, delegat 
al organizației județene de 
partid Arad, Cecilia Vișteanu, 
delegat al organizației județene 
de partid Buzău, Bokor Francisc, 
delegat al organizației județe
ne de partid Covasna. Tovară
șul Petre Lupu a prezentat, 
apoi. Raportul Comisiei de 
examinare a apelurilor, care a 
fost aprobat în unanimitate 
de Congres. îh continuare au 
mai luat cuvîntul la discuții 
tovarășii Lldia Orădean, dele
gat al organizației județene de 
partid Galați. Ion Totu, dele
gat al organizației județene 
de partid Buzău, Petre Dănică, 
delegat al organizației județene 
de partid Timiș.

Congresul a fost informat că 
din totalul de 1512 delegați 
înscriși la cuvînt au luat par
te la dezbateri 91 în plen și 
999 in secțiuni, deci, în total 
1090, reprezentînd toate jude
țele țării și toate sectoarele de 
activitate. La propunerea pre
zidiului Congresului, dat fiind 
că principalele probleme ce 
fac obiectul dezbaterilor au 
fost pe larg discutate, s-a ho- 
tărît sistarea discuțiilor, ur- 
mînd ca tovarășii care nu au 
luat cuvîntul în plen sau în 
secțiuni să prezinte în scris 
expunerile la secretariatul Con
gresului.

în continuarea lucrărilor. 
Congresul a trecut la adoptarea 
documentelor ce au făcut o- 
biectul ordinii de zi.

Nicolae Ceaușescu se află în 
fruntea partidului și statului 
nostru, România a cunoscut 
cea mai dinamică și mai fer
tilă perioadă din istoria sa. 
Sarcinile și obiectivele viito
rului sînt și mai îndrăznețe, 
iar votul Congresului, voința 
țării exprimată în realegerea 
celui mai iubit fiu al acestui 
popor în fruntea partidului, re
prezintă chezășia realizării in
tegrale a tuturor aspirațiilor 
noastre pe drumul progresului 
și civilizației, garanția fermă a 
Înaintării patriei noastre spre 
viitorul luminos al comunis
mului.

N1CUȘOR EȘEANU 
campion mondial la caiac

tele lor să contribuie la conti
nua dezvoltare a sportului 
românesc. Noi, cei care ne 
ocupăm de pregătirea și edu
carea tinerilor sportivi, avem 
mari răspunderi; trebuie să ac
ționăm cu mai multă fermitate 
pentru a mobiliza energiile, 
pentru a transpune în fapte 
politica partidului de creștere 
pe toate planurile a vieții so
ciale, a bunăstării materiale. 
Așa cum afirma secretarul ge
neral al partidului, întreaga 
dezvoltare este rezultatul mun
cii omului, al lărgirii orizon
tului său de cunoaștere. Rea
legerea în fruntea partidului 
a celui mai iubit fiu al po
porului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, revoluționar clar
văzător, reprezintă chezășia 
unui viitor tot mai luminos 
pentru patria noastră. De 
aceea, noi, sportivii gălă- 
țeni, ne angajăm să muncim cu 
răspundere comunistă, pentru a 
contribui prin toate mijloacele 
de care dispunem la ridicarea 
permanentă a sportului româ-

MARIN PETRESCU 
președintele clubului sportiv

„Dunărea" Galați

în unanimitate, intr-o atmos
feră de entuziasm, de puterni
că însuflețire, a fost adoptată 
Hotărîrea prin care se aprobă 
Raportul Comitetului Central 
cu privire la activitatea Parti
dului Comunist Român în pe
rioada dintre Congresul al
XI- lea și Congresul al XII-lea 
și sarcinile de viitor ale parti
dului.

Congresul a adoptat, de a- 
semenea, în unanimitate, Hotă
rîrea prin care se aprobă Ra
portul Comisiei Centrale de 
Revizie.

în continuare, Congresul a 
adoptat, în unanimitate, hotă- 
rîri prin care se aprobă :

— Directivele Congresului al
XII- lea al Partidului Comunist 
Român, cu privire la dezvol
tarea economico-socială a 
României în cincinalul 1981— 
1985 și orientările de perspec
tivă pînă in 1990.

— Programul-directivă de 
cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a 
progresului tehnic în perioada 
1981—1990 și direcțiile princi
pale pînă în anul 2000.

— Programul-directivă de 
cercetare și dezvoltare în do
meniul energiei pe perioada 
1981—1990 și orientările prin
cipale pînă în anul 2000.

— Programul-directivă de 
creștere a nivelului de trai în 
perioada 1981—1985 și de ridi
care continuă a calității vieții.

— Programul-directivă de 
dezvoltare economico-socială a 
României în profil teritorial 
în perioada 1981—1985.

De asemenea, Congresul a 
adoptat, în unanimitate, potrivit 
orientărilor formulate în Ra
portul prezentat de tovarășul

Tineri sportivi ai clubului Dinamo 
prezentat de secretarul general al 
al XII-lea.

dezbat magistralul Raport 
partidului la Congresul 

Foto : I. MIHAICA

PERMANENTĂ GRIJĂ PENTRU CREȘTEREA CONTINUĂ 
A BUNĂSTĂRII MATERIALE Șl SPIRITUALE

Am urmărit cu deosebită a- 
tenție lucrările Congresului al 
XII-lea al partidului și încerc 
sentimente de profundă mîn- 
drie patriotică gîndindu-mă că 
documentele dezbătute Ia fo
rumul comuniștilor, documente 
care poartă amprenta înțelep
ciunii și clarviziunii partidului 
nostru, ale secretarului său 
general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, prefigurează, cu 
deosebită forță vizionară, dez
voltarea ascendentă a Româ
niei socialiste în perioada ur
mătoare.

în cincinalul 1981 — 1985 se 
va trece treptat Ia realizarea 
etapei a Il-a a programului de 
măsuri cu privire la reducerea 
săptămînii de lucru, în așa fel 
îneît pînă în 1985 să se gene
ralizeze săptămîna de lucru de 
44 ore. Aceasta va crea și noi 
condiții pentru mai buna or
ganizare a timpului liber al 
•tuturor oamenilor muncii-, ceea 
ce determină responsaiblități 
sporite din partea organelor cu 

Nicolae Ceaușescu. o hotărire 
prin care viitorul Comitet Cen
tral este împuternicit să întoc
mească în următorii cinci ani 
un nou program al partidului, 
pînă în anii 2000 sau 2010. A- 
cest program urmează să fie 
elaborat pînă la Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Toate aceste hotăriri. adop
tate într-o atmosferă de deose
bit entuziasm, au fost primite 
cu vii și îndelungi aplauze. De
legații și invitații au ovaționat 
minute in șir pentru partid, 
pentru secretarul său general, 
în sală răsună urale puterni
ce . Minute in șir se ovațio
nează „P.C.R. — P.C.R.",
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul".

Referitor la punctul 8 al or
dinii de zi, tovarășul Constan
tin Dăscălescu a dat citire pro
punerilor cu privire la modi
ficarea unor prevederi ale sta
tutului Partidului Comunist Ro
mân, care au fost, de aseme
nea, adoptate, în unanimitate.

în continuare, lucrările Con
gresului au fost consacrate ale
gerii secretarului general al 
Partidului Comunist Român, a 
Comitetului Central al partidu
lui și a Comisiei Centrale de 
Revizie.

De asemenea, marele forum 
al comuniștilor români a adop
tat Rezoluția Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Lucrările ședinței s-au înche
iat într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, de profund ata
șament față de partid și secre
tarul său general. Cei prezenți 
au ovaționat minute în șir pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
scandînd „Ceaușescu reales la 
al XII-lea Congres".

atribuții in domeniul activității 
sportive, pentru amplificarea 
acțiunilor, pentru a găsi noi 
mijloace de a atrage un număr 
tot mai mare de cetățeni pe 
terenurile de sport, de a lărgi 
baza de agrement-, de a contri
bui si astfel ]a ridicarea conti
nuă a calității nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Progra
mele de dezvoltare economică 
și socială sînt subordonate 
creșterii permanente a bună
stării materiale și spirituale a 
poporului, în aceste programe 
fiind prevăzute și importante 
obiective destinate sportului, 
ceea ce ilustrează convingător 
grija partidului și statului față 
de ridicarea permanentă a ca
lității vieții. Ne angajăm să 
răsplătim aceste eforturi prin 
realizări tot mai importante în 
sportul de masă și de perfor
manță.

BORIS MITEANSCHI 
prim-vicepreședinte al 

C.J.E.F.S. Botoșani



După turneul de veriiicarc de la Alexandria Florin Gheorghiu, după victoria sa de Ia Novi Sad

CONTINUĂ SELECȚIA CELOR
MAI ÎN FORMĂ TENISMANI

CU GÎNDUL LA UN NOU TURNEU INTERZONAL

Săptâmîna viitoare, la Litvinov, 
în ceaosiovacia, se inaugurează 
tradiționalul circuit de turnee hi- 
verna^e ae tenis indoor, la care 
participă și sportivi români. A- 
ceste întreceri — care-i vor pur
ta ulterior, săptămînal, pe tenis- 
mani pe la Brașov și Solia — se 
constituie în excelente uverturi 
pentru sezonul internațional ofi
cial, cel care va chema echipele 
țărilor europene la foarte timpu
riile competiții dotate cu „Cupa 
Saab" și „Cupa Davis".

In intenția de a avea la înde- 
mmâ un Lot bine pregătit și de 
a putea face cuvenita operație de 
selecție, antrenorii Gheorghe Vi- 
ziru și Aiexe Bard an și-au con
vocat elevii la o primă probă de 
verificare, desfășurată în foarte 
bune condiții de organizare (a- 
sigurate de C.J.E.F.S. Teleorman), 
în Sala sporturilor din Alexan
dria. Suprafața de seîndură, _ cu 
rigori specifice, nu a împiedicat 
disputarea unor meciuri frumoase, 
mult gustate de public. Au evo
luat echipe de cite doi jucători 
(ca în formula „Cupei Saab“), 
într-o ordine trasă la sorți. După 
ce Dumitru Hărădău și Traian 
Marcu au trecut ușor de cuplul 
Jean Bîrcu — Eduard Pană (3—0), 
a urmat surpriza întrecerilor : 
Laurențiu Bucur și Liviu Mancaș 
nu s-au intimidat de valoarea 
presupusă a favorițiîor Florin 
Segărceanu și Andrei Dîrzu, și 
nici nu s-au cramponat de pro
pria lor faimă exclusivă de ju-

TINERELE SPERANȚE ALE SCRIMEI NE
Da, spun specialiștii și o con

firmă din plin desfășurarea cam
pionatelor naționale de tineret, 
juniori I, precum și a campiona
tului balcanic de juniori, toate 
disputate in acest sezon : calita
tea competițiilor interne de scri
mă a crescut simțitor, exprimată 
prin evoluția bună, de ridicat 
nivel tehnic, a tuturor partici- 
panților. Ce a contribuit la a- 
ceasta ? Introducerea în calenda
rul intern a concursului republi
can al copiilor intre 10 și 13 ani, 
atît la individual cit și pe echi
pe, asigurînd și pentru această 
vîrstă un număr minim de con
fruntări publice ; scăderea vîrstei 
de inițiere, care începe acum de 
la 8 ani, m loc de 11—12 ani ; 
mărirea numărului etapelor la 
diviziile naționale A, B și Ia 
campionatere naționale de tineret 
și juniori I.

Olimpiada din 1980 bate la ușă, 
atenția tuturor specialiștilor este 
îndreptată spre îndeplinirea mari
lor obiective ce stau în fața scri
mei românești. Dar, analizînd 
comportarea tinerilor scrimeri, 
încă de pe acum trebuie să ne 
gîndim la OLimpiada din 1984 și 
să luăm măsuri corespunzătoare. 
Pentru că între seniori și juniori

DIVIZIA ȘCOLARĂ
Șl DE TINERET LA JUDO

Azi și mîine, echipele de judo 
din Divizia școlară și de tineret 
inaugurează întrecerile ediției 
1979—1980. Iată programul primei 
etape în grupa I (la Iași) se 
întilnesc formațiile C.S.Ș. Gh. 
Gheorghiu-Dej, C.S.M. Borzești 
și C.S.Ș. Unirea Iași ; grupa a 
Il-a (la Făgăraș) : C.S.Ș. ȘoimM 
Sibiu, C.S.Ș. și Nitramonia Făgă
raș, C.S.Ș. Miercurea Ciuc șl 
Dinamo Brașov ; grupa a in-a 
(la Baia Mare) : C. S. Oradea, 
C.F.R. Turda, C.S. Pionierul Ora
dea și Voința Baia Mare ; grupa 
a IV-a (la Slatina) : C.S.O. Mus
celul Cîmpulung, C.S.Ș. Viitorul 
Pitești, A.S. Sporting și C.S.Ș. 
Slatina ; grupa a V-a (la Bucu
rești) : C.S.Ș. Alexandria, Con
structorul Brăila, C.S.Ș. 1 și 
C.S.Ș. Energia București.

ALERGĂRI SPECTACULOASE

Desfășurată în condiții nu toc
mai plăcute (frig, pistă desfun
dată), reuniunea de joi după- 
amiază a reușit, datorită notei 
de dîrzenie cu care majoritatea 
concurenților au înțeles să lupte 
pentru victorie, să atingă un ni
vel calitativ capabil să satisfacă 
pretențiile celor prezenți. Dacă 
doi dintre cîștigători, Herlea și 
Jovmir, au repurtat victorii oare
cum facile (primul traversează o 
perioadă de totală transformare, 
iar cel de-al doilea întîlnea o si
tuație mai mult decît ușoară), 
restul „laureaților" au terminat 
pe primul loc cu prețul ultime
lor resurse. Efect, un specialist 
al terenului moale și bine con
dus de aprantiul V. Vaslle, l-a 
întrecut în vecinătatea sosirii pe 
Siliciu, incaș, fără a marca o 
valoare deosebită, l-a învins pe 
Dirijor, rămas fără resurse în li
nia dreaptă (G. Tănase nu s-a 
dovedit prea inspirat în această

că tori de dublu, ci au repurtat 
victorii individuale de invidiat 1 
Firește, însă, că aici nu rezulta
tele finale contează, ci maniera 
în care s-au prezentat viitorii 
membri ai echipei naționale.

iată, în acest sens, opinia an
trenorului de lot Gheorghe Vi- 
ziru : „Cel mai bine a evoluat 
Hărădău, fizicește în formă cores
punzătoare și cu o concepție de 
joc bună. Am să-i numesc în 
ordine pe Mancaș — care l-a în
vins net pe Dîrzu (al cărui a- 
bandon nejustificat, după înfrîn- 
gere, mă mîhnește) ; pe Bucur
— care l-a întrecut pe Segăr
ceanu cu voleuri și incomo- 
dîndu-1 evident cu serviciile sale 
de stîngaci ; pe Marcu și mai pu
țin pe Segărceanu, care mani
festă încă deficiențe la serviciu, 
greșind adesea copilărește. Buni 
parteneri de joc au fost Bîrcu și, 
mai ales, Pană* I. * 3 4 * * * * * * II.*.

Duminicâ se va desfășura 
cea de-a Vil-a etapă a „Cupei 
României* la volei. Toate echi
pele bucureștene susțin me
ciuri in deplasare : Dinamo 
(f) joacă la Constanța cu 
Chimpex, Rapid — la Galați 
cu C.S.U. (singura echipă neîn
vinsă pînă acum), dinamoviștii 
joacă la Șimleu Silvaniei, iar 

Steaua — la Craiova, cu Uni
versitatea, care, după victoria 
de miercuri, în deplasare, va 
dori să cîștige și acasă. Peni
cilina, care, în etapa anterioară 
a pierdut pe teren propriu, va 
încerca să cîștige la Baia 
Mare, în fata echipei Maratex, 
a cărei evoluție de pînă acum 
n-a oferit prea multe satisfac
ții băimărenilor. Alte întîlniri 
din program : C.S.M. Delta —

cursă), iar Horoscop, Suveicar și 
Herda au oferit sosiri de zile mari, 
driverii G. Popescu, Tr. Mari
nescu și, respectiv, I. Bănică 
(ultimul începe să se afirme din 
ce în ce mai mult) făcînd o ade
vărată risipă de energie în lupta 
finală. REZULTATE TEHNICE : 
Cursa I : 1. Herlea (N. Gheor
ghe) rec. 1:39,8, 2. Copist. Simplu 
închis, ordinea 20. Cursa a II-a :
I. Efect (V. Vasile) rec. 1:34,3, 2. 
Siliciu. Simplu 2,50, ordinea 15,
event 32,, ordinea triplă 940. Cursa 
(R. Ars-ene) rec. 1:32,6, 2. Dirijor,
3. Santal. Simplu 4, ordinea 11,
event 32,ordinea triplă 940. Cursa
a iv-a î 1. Horoscop (G. Popes
cu) rec. 1:36,0, 2. Retuș, 3. Fundy.
Simplu 13, ordinea 16, event 46, 
triplu cîștigător 522, ordinea tri
plă 416. Cursa a V-a : 1. Jovmir
(G. Ciobanu) rec. 1:34,0, 2. Zme-
rit. Simplu 1,20, ordinea 5, event
II. Cursa a VI-a : 1. Suveicar
(Tr. Marinescu) rec. 1:40,8, 2. Ri
guros, 3. Iberic. Simplu 7, ordi
nea închisă, event 19, ordinea 
triplă 637. Cursa a Vil-a : 1.
Herda (I. Bănică) rec. 1:34,4, 2. 
Relaxa, 3. Surduc. Simplu 3, or
dinea 233, event 195, triplu cîști
gător 1733, ordinea triplă 1554. 
Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 60 737 lei și s-a închis. 
(Rezultat provizoriu). Retrageri j 
Cafana.

Gh. ALEXANDRESCU

Preocupările pentru alcătuirea 
unei formații omogene și bine 
pregătite continuă săptâmîna a- 
ceasta cu un nou turneu de se
lecție, la care au fost invitați 8 
jucători, in cuplu : Hărădău — 
T. Marcu, Mancaș — Bucur, Bîrcu
— Pană și Segărceanu cu un 
nou promovat : Silvan Niculescu 
(care a reușit excelent la 
examenul de admitere la

I.E.F.S.). Dintre aceștia se vor 
alege cei 4 care vor pleca la Lit
vinov.

Victor BĂNCIULESCU

a fost creat, în ultimii ani, un 
gol destul de mare, datorat fap
tului că unii sportivi au neglijat 
pregătirea ori n-au corelat bine 
sportul cu școala, iar unii antre
nori, în special cei noi, recrutați 
dintre foștii scrimeri, s-au ocupat 
mai puțin de creșterea juniorilor 
mari, punînd accent mai mult pe 
selecție și inițieivc. Iată de ce 
cluburi mari, cu tradiție, cum 
sînt Farul Constanța, Dinamo și 
C.S.Ș. Triumf București nici n-au 
prezentat sportivi la campionatele 
naționale de tineret, juniori I și
II. O altă lacună este aceea că 
printre obiectivele cluburilor nu 
primează cîți sportivi bine pre
gătiți au dat loturilor reprezenta
tive, ci acela de a cuceri cît mal 
multe titluri republicane la vîrste 
nesemnificative. Din această 
cauză, unii antrenori grăbesc ini
țierea copiilor, le pun la înde- 
mînă un bagaj minim de cunoș
tințe (și acela insuficient stăpî- 
nit), care nu-i poate duce la ma
rea performanță. Unele secții — 
cum este cazul la Farul Constan
ța, Politehnica Timișoara, Poli- 

jocuri In „cupa româniei" la volei

înapoiat nu de mult de la Novi 
Sad, unde a cîști-gat autoritar un 
foarte puternic concurs internațio
nal (10 mari maeștri internaționali; 
media Elo 2503 p, categoria a Xl-a, 
egală cu aceea a „interzonalelor*4) 
înaintea lui Gheller, Sveșnikov, 
Glig oriei, Beliavski, Browne, ia- 
tă-1 pe Florin Gheorghiu din nou 
gata de drum, pentru o călătorie 
mult mai îndepărtată, peste O- 
cean, la Buenos Aires. Și cum 
asistăm la ’ o veritabilă „modă" 
a super-turneelor, organizatorii 
(ziarul argentinean „Clarin“) au 
făcut o triere ^exigentă în expe
dierea invitațiilor asigurînd o 
participare cu totul selectă.

Scurta sa escală... bucureșteană 
ne-a prilejuit o întîlnire și un 
dialog, care este totdeauna inte
resant cu marele maestru,

— S-a spus că victoria de Ia 
Novi Sad ar fi un fel do... răzbu
nare pentru eșecul de la Riga T

— Primul pe care trebuia să 
mă răzbun eram, firește, eu... 
Mai degrabă, însă, ambiția și în
verșunarea cu care am jucat la 
Novi Sad au fost un răspuns da
torat celor care —■ după necali- 
ficarea mea la meciurile candida- 
ților, petrecută în condiții cunos
cute — acreditau ideea unei pla
fonări. Ceea ce, fără falsă mo
destie, trebuie să afirm că nu 
este adevărat.

— După un calcul pe care pro
fesorul Gheorghe Candea, directo
rul Clubului central de șah. l-a 
făcut înainte ca profesorul Arpad 
Elo să comunice, cum face tot
deauna la sfîrșitul anului, lista 
oficială a coeficienților jucătorilor

DAU... SPERANȚE
tehnica lași și altele — se mul
țumesc cu aducerea unor spor
tivi din alte localități, în loc să 
se mîndrească cu cei inițiațl și 
crescuți de antrenorii localnici.

Cel mai mare gol se simte la 
spadă. Cluburile dau prea puțini 
sportivi loturilor reprezentative. 
Acest gol se simte și prin nu
mărul mic de echipe participante 
la competițiile naționale de tine
ret, juniori I, n și chiar la cam
pionatul de calificare.

Pentru ca rezultatele pozitive 
consemnate în acest an și munca 
depusă pînă acum să dea roade, 
să constituie un promițător punct 
de plecare, federația, cluburile 
cu secții de scrimă, antrenorii și 
toți specialiștii, trebuie să-și co
roboreze toate inițiativele bune, 
să depună toate eforturile pentru 
a crea cele mai bune condiții de 
pregătire tuturor scrimerilotr ti
neri apțl pentru sportul de per
formanță. Timpul nu așteaptă 1

Miltiade ATANASIU 
secretar tehnic al Federației 

de scrimă

Tractorul Brașov, „Poli* Timi
șoara — Explorări , Baia Mare 
(meci care se anunță deosebit 
de interesant), C.S.M. Suceava 
— Calculatorul Buc. La femi
nin : Farul — Olimpia Oradea, 
Știința Bacău — „U“ București 
și „U“ Craiova — „U* Timi- 
;oara.

SiMBÂTA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 15 : Dinamo — 
C.S.U. Brașov (m. A) ; Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București — 
Farul (m. A) ; I.C.E.D. — Ra
pid (m. A).

BOX. Sala I.S.B. (str. Ber
zei), de la ora 16 : final»
„Cupei Energia" ; de la oca 
18 : Rapid București — Me
talul Bocșa Română (tn ca
drul „Cupei F.R. Box“).

FOTBAL. Stadion steaua, 
de la ora H : Steaua — Uni
versitatea Craiova (Div. A) ; 
de la ora 12 : Steaua — Uni
versitatea Craiova (juniori).

JUDO. Sala Progresul, de 
la ora 14 : concurs în cadrul 
Diviziei școlare și de tineret.

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 14,30 : intîlriire amical» 
România — R.D. Germană 
(seniori șl senioare)

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 8,30 : Dinamo — 
C.S.U. Brașov (m. A) ; Po
litehnica C.S.Ș. 2 București — 
Farul (m. A) ; I.C.E.D. — 
Rapid (m. A).

FOTBAL. Stadion Dinamo, 
de la ora 14 : Dinamo Bucu
rești — Gloria Buzău (Dlv.
A) ; de la ora 12,15 : Dlnamo 
București — Gloria Buzău 
(juniori) ; stadion Autobuzul, 
de la ora 11: Autobuzul Bucu
rești — F.C. Petrolul Ploiești 
Dlv. B) ; Stadion Republicii, 
de la ora 11 : Rapid Bucu
rești — F.C.M. Giurgiu (Div.
B) ; stadion Danubiana, de la 

1 urnii, „cota" lui Florin Gheor
ghiu ar fi acum de 2610 puncte, 
ceea ce îl situează printre primii 
10—12 jucători ai lumii. Un cîștlg 
de 70 de puncte Elo într-un sin
gur sezon pare un record în ma
terie.

— Nu țin o statistică în acest 
domeniu, dar s-ar putea să fie 
așa. La 1 ianuarie 1979 eram cre
ditat cu 2540 de puncte, un ni
vel de la care fiecare pas în sus 
devine din ce în ce mai greu. 
Acum o să fie, bineînțeles, șl 
mai dificil. Cert este că in 1979 
mi-am mărit „zestrea4* Elo In 
toate turneele la care am parti
cipat, acumulările dele mal mari 
realizîndu-le la Novi Sad (28 de 
puncte) și Riga (15). Am mal 
„agonisit** cite ceva în seria de 
turnee cîștigate In S.U.A.

— Un Elo de peste 2600 este, 
desigur, un lucru foarte onorant. 
Dar, in același timp, am spune 
noi, angajant. Cum vede Florin 
Gheorghiu acest revers al meda
liei 7

— Din nou, cu rugămintea să 
nu fiu suspectat de lipsă de mo
destie, voi spune că îmi asum 
obligația de a juca la nivețul 
unul asemenea coeficient. Cert 
este că eu mi-am revizuit în
tr-o bună măsură concepția des
pre șah, despre partidă, despre 
punct... Și dacă înainte existau 
doar cîțiva mari maeștri de su- 
praclasă, acum „clanul4* lor. s-a 
mărit, după cum a crescut ta 
mod considerabil valoarea tine
rilor jucători, în plină afirmare, 
socotiți — cu totul impropriu — 
„de forță medie". Șl dacă aș 
da ca exemplu ’doar pe sovieticul 
Garri Kasparov șl americanul 
Yasser Selrawan, care au făcut. 
ravagii în două foarte tari turnee 
din iugoslavia, cred că este de

In Divizia A la baschet (f)

MECIURI SPECTACULOASE 
Șl SURPRIZE DE PROPORȚII
CLUJ-NAPOCA, 23 (prin tele

fon). Meciuri interesante, atrac
tive, și ta ziua a doua a celui de 
al treilea turneu al turului cam
pionatului național de baschet 
feminin, care se desfășoară ta 
Sala sporturilor din orașul de pe 
Someș.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
62—53 (34—36) 1 Partida a începui 
în nota de dominare a studente
lor care, în special prin Rodie* 
Golan (păcat că doar prin ea), 
au înscris coșuri spectaculoase și 
s-au menținut la conducerea jo
cului pe tot parcursul primei re
prize. La reluare, baschetbalis
tele de la Progresul, pentru care 
orice punct pierdut înseamnă 
foarte mult, au jucat mult mai 
bine, au imprimat acțiunilor de 
atac o viteză sporită și, excelent 
conduse de Cornelia Hagiu, au 
luat conducerea „ostilităților" atlt 
în teren, cit și pe tabela de scor, 
înscriind, ta final, un succes sur
prinzător, dar pe deplin meritai. 
Coșgetere : Simloană 22, Pușcașii 
12, Green, Alixandru și Hagiu 
cîte IA, respectiv Golan 23, Casettl
12. Au condus btae C. Negr&u șl 
ML Coldea.

RAPID — VOINJA BRAȘOV 

ora 11 : Danubiana Bucu
rești — Sirena București (Div. 
O ; stadion Automatica, de 
la ora 11 : Automatica Bucu
rești — ȘJV. Oltenița (Dlv. C); 
stadion Eleotromagnetica, de 
la ora 11 : Viscoza București
— Voința București (Dlv. C);
stadion T.M.B., de la ora 11 : 
T1H. București — Viitorul 
Chlrnogl (Div. C) ; stadion 
Metalul, de la ora 11 : Elec
tronica București •— Tehnome- 
tal București (Dlv. C) ; sta
dion „M August" IV, de la 
ora 11 : Cj. Luceafărul
București — FL roșia Bucu
rești (Dlv. C).

POPICE. Arena Votat», de 
la ora 8,30 : intllnlre amicală 
România — R.D. Germană 
(seniori și senioare).

RUGBY. Stadion Steaua, de 
la ora 9,30 : Steaua — C.S.Ș. 
Triumf București ; Stadionul 
tineretului H, de la ora 9,30: 
Gr. Șc. Auto București — R.C. 
Sportul studențesc ; de la ora 
11 : Dinamo — Gr. Șc. CJK. 
Brașov ; Stadionul tineretului 
IV, de la ora 11 : Rapid — 
C.S.Ș. nr. 1 Constanta (me
ciuri in campionatul de Ju- 
nlori).

VOLEL Sala Inst. pedagogic, 
de la ora 9 : Confecția — 
C.P.B. j de la ora 10 : Voința
— C.S.Ș. Suceava ; sala Fla
căra roșie, de la ora 10 : 
Flacăra roșie — A.S.S.U. Cra
iova ; de la ora 11 : Spartae
— Penicilina H Iași (meciuri 
ta cadrul Diviziei de tineret, 
f.) ; sala LC.EJ3, de ta ora 
11,30 : LO.B. — Dlnamo Brăila 
(tineret, mj. 

ajuns. Cunoștințele teoretice și 
tehnica marilor maeștri, dar și 
ale unui număr foarte mare de 
maeștri internaționali, înaintează 
vertiginos. Este adevărat, acum sa 
pierde mult mai greu, dar — în 
același timp — se și cîștigă mult 
mai greu. Bobby Fischer a dat to
nul „șahului total", al partidelor 
jucate pînă la regi „goi" pe ta
blă ! Astăzi, la această concep
ție a campionului american au 
subscris toți marii jucători ai 
lumii. Și nu numai cei mari. Cine 
ar fi putut prevedea, atunci cînd 
se vîntura ideea „morții șahului 
prin remiză", că la asemenea 
super-turnee cum au fost „inter
zonalele4*, sau cele de la Bu- 
gojno, Bled, Portoroz, Vrbas, 
Tallin, Montreal sau Tilburg, pro
centul partidelor decise va fi net 
superior egalităților, iar în ma- 
joritatea remizelor se va da o 
luptă acerbă, pe distanța a 60—70 
sau chiar și mai multe mutări !

— In sfîrșit, pentru a încheia, șl 
înainte de a-ți ura drum bun șf 
succes la Buenos Aires, am dori 
să cunoaștem cîteva proiecte 
dc viitor.

— Mi-am alcătuit, ca să spun așa, 
un plan de. perspectivă pînă în 1981* 
într-un nou ciclu al luptei pen
tru titlu. Toată munca mea șa- 
histă, toate studiile, toate pregă
tirile, toate participările la tur
nee au ca punct terminus viitoa
rele „interzonale". Desigur, șl 
sînt perfect conștient de această, 
pînă, atunci se vor ridica mulți 
tineri jucători, iar concurența în 
șahul mondial va fi și mai necru
țătoare. Dar toate aceste elemente 
constituie pentru mine un sti
mulent în plus.

Valeria CHIOSE

87—84 (49—40, 76—76). Nici cel 
mai o-ptimiști spectatori nu se aș
teptau la o încleștare atît de cap
tivantă, plină, de dinamism și, 
ceea ce a fost foarte îmbucură
tor, de bun nivel tehnic. Rapi- 
distele porneau ca favorite șl 
prima repriză părea să confirme 
previziunile. Ele au condus per
manent, iar cînd se desprinseseră 
La 14 puncte (min. 22 : 54—40) se 
părea că meciul se îndreaptă că
tre un final liniștit. Dar tinerele 
eleve ale lui Gh. Roșu au început 
să Joace din ce în ce mai bine, 
au recuperat coș după coș, iar 
cînd mai erau 3 minute de joc. 
Voința conducea ou 74—73. tn ul
timele secunde, Mariana Bădinid 
a beneficiat de trei aruncări li
bere, a transformat doar una șl 
a egalat. In prelungiri, ferovia
rele au evoluat cu mai multă si
guranță șl au câștigat pe merit 
un meci în care sportivele ambe
lor formații au făcut o frumoasă 
propagandă jocului de baschet. 
Coșgetere : Chiraleu 26, Bădini^i 
ÎS, Tatu 13, respectiv Pali 37, Pe
trie 25, Solovăstru 8. Au arbitrat 
bine D. Oprea și N. Iortescu.

POLITEHNICA C.S.Ș. BUCU
REȘTI — CARI’AȚI SF. GHEOR- 
GHE 90—56 (54—16). Coșgetere 1
Plrșu 19, Filip 18, Bradu și Fo- 
tescu cîte 12, respectiv Vancsa 14, 
Calacatroni șl Vita cîte 10. Arbi
tri : I. David și M. Gașpar.

CRIȘUL ORADEA — „U* CLUJ- 
NAPOCA 65—82 (47-^3) !

VOINȚA BUCUREȘTI — O- 
T.TMPTA BUCUREȘTI 64—74 
(24—31) I

Paul IOV AN

PARTIDE DE ATRACȚIE 
ÎN DIVIZIA MASCULINĂ

Cîteva „capete de afiș" susțin 
programul etapei a 7-a a turului 
Diviziei A de baschet masculin. 
Ne referim la meciurile I.C.E.D. 
(locul 7 în clasament) — Rapid 
(3), Politehnica C.S.Ș. 2 București 
(11) — Farul (4), Dinamo Oradea 
(9) — Politehnica Iași (12) și 
C.S.U. Sibiu (10) — Universitatea 
Cluj-Napoca (6), care opun echi
pe de forțe apropiate datorită 
valorii individuale a jucătorilor 
sau formei sportive manifestată 
în ultima vreme. Celelalte partide 
ale etapel : Dinamo București 
(2) — C.S.U. Brașov (5) șl C.S.U. 
Galați (8) — Steaua (1).

O.N.T. CARPAȚI
BRASOV

vi invită să petreceți un 
sejur plăcut la Poiana Bra
șov. Vă stau la dispoziție 
hoteluri, vile, cabane, res
taurante clasice și cu speci
fic. posibilități multiple de 

agrement- 
Rezervări și informații su
plimentare la agențiile de 
turism din localitatea dv. 
sau la dispeceratul stațiunii, 

telefon 92V19250.



Astăzi și mîine, etapa 
a 17-a a Diviziei A

Divizia de Juniori comentată de antrenorii ci

DERBYUL STEAUA-UNIVERSITATEA CRAIOVA 
STABILEȘTE „CAMPIOANA DE TOAMNĂ"

B. HJtMGEM (Steaua): „MARILl TAIENTI NU POT 
APĂREA DOAR ÎNTRE ORIEI 16 Șl 17,30!“

• Pe stadionul din Ghencea, duelul trio-urilor Dumitru-Iordănescu—M. Rădu- 
canu și Ștefănescu—Bălăci—Cămătaru © Bâimărenii vor să joace la poarta Jiului. 
Rămîne de văzut • La Galați, „U“ va incerca să urmeze STAS-ul Sportului stu
dențesc. Cine va avea, însă, rolul lui M. Sandu ? ® La Rm. Vilcea, un meci para
doxal, intre Pigulea (0—6 la Craiova) și Halagian (5—0 la Pitești). Dar dacă va 
fi meci egal? © La Satu Mare, Politehnica lași are varianta sa preferată : contra- 

Sportul studențesc speră să-i poată propune „remiză" lui 
Slatina, A.S.A. pare destul de bine plasată pe teren... neutru 

© La Timișoara, .Poli" e 
favorită (cu C.S. Tîrgoviș- 
te), dar a pierdut destule 
puncte acasă... • Va 
putea trece „noul Dina
mo" de o echipă (Gloria) 
care nu prea mai are ce 

pierde ?

atacul © La Bacău, 
Traian lonescu ® La

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR

ASTĂZI
- UNIVERSITATEA CRAIOVA 

Steaua ; partidâ televizata)
București : STEAUA 

(Stadionul______ , ,_______  _________ ,
Arbitri : O. Anderco (S. Mare), V. Tatar (Hunedoara) și V. kjnul (kjșî).

MIINE
Baia Mare : FOTBAL CLUB - JIUL
Arbitri : T. Balanovici (lași), M. Moraru (PI.) și C. Lăcraru (Oradea)
București : DINAMO - GLORIA BUZĂU

(Stadionul Dinamo)
Arbitri : M. Salomir (Cj.-Nop.), D. Ologeanu (Arad) și A. Hîrța (Gherla)
Galați : F.C.M. - „U“ CLUJ-NAPOCA
Arbitri : FI. Cenea (Caraoal), Gh. Jucan (Mediqș) și F. Keresteș (Tg. M.).
Rm. Vilcea : CHIMIA - F.C. ARGEȘ
Arbitri : I. Igna (Timiș.), N. Rainea (Bîrlad) și N. Poșa (Galați). 
Satu Mare : OLIMPIA ---------- -----

Arbitri :
Bacău :
Arbitri : M.
Slatina :
Arbitri : A. Mustățea (Pitești), A. Deleanu (Buc.) și I. Ludoșan (Sib.)
Timișoara : POLITEHNICA --------- -----------7“"
Arbitri : R. Stîncan, M. Buzea șl R. Pîatoș (toți din București)

Toate meciurile vor incepe la ora 14.

R. Petrescu, G GMțâ ți 
SPORT CLUB

Adam, V. Topon (ambii
F.C. SCORNICEȘTI

- POLITEHNICA IAȘI
Gh. lonescu (toți din Brașov).
- SPORTUL STUDENȚESC 
Cluj-Napoca) și I. Mureșan (Dej).
- A.S.A. TG. MUREȘ

-GS. TIRGOVIȘTE

CLASAMENTUL
1. UNTV. Craiova 16 10 3 3 37-15 23
2. Steaua 16 10 3 3 37-17 23
3. Dinamo 16 7 5 4 27-16 19
4. F.C. Baia M. 16 9 1 6 29-22 19
5. A.S.A. Tg. M. 16 9 1 6 21-22 19
C. F.C. Argeș 16 8 2 6 23-18 18
7. Jiul 16 8 2 6 12-18 18
B. Sportul stud. 16 7 2 7 17-16 16
9. Chimia Rm. V. 16 7 2 7 20-21 16

10. F.C.M. Gl. 16 6 4 6 23-28 16
U. S.C. Bacău 16 4 8 4 20-25 16
12. Polit. Iași 16 6 2 8 23-24 14
13. „U“ CJ.-fJap. 16 7 0 9 18-20 14
14. C.S. Tirgoviște 16 5 4 7 19-23 14
15. „Poli* Tim. 16 5 2 9 21-24 12
W. F.C. Scomicești 16 5 2 9 21-30 12
17. Olimpia S.M. 16 3 4 9 13-27 10
18. Gloria Bz. 16 4 1 11 11-26 9

MARELE MECI AL SEZONULUI
Printr-o fericită lntîmplare, 

ultima etapă a turului cam
pionatului cuprinde în progra
mul ei marele derby al aces
tei prime jumătăți a competi
ției, care opune cele mai bune 
și mai în formă echipe ale se
zonului, egale la punctaj și 
departajate in fruntea clasa
mentului de golaveraj: Univer
sitatea Craiova (actualul lider) 
și Steaua (locul doi). Este ușor, 
deci, de înțeles considerabilul 
interes pe care il stîmește 
partida de azi, nu numai în 
rin du rile numeroșilor suporteri 
«i celor două prestigioase for
mații, ci și printre iubitorii de 
fotbal din întreaga țară.

Victorioase în etapa prece
dentă (Universitatea pe pro
priul teren și Steaua în depla
sare), ambele echipe au folosit 
la maximum puținul timp ră
mas pînă la meciul de astăzi, 
pentru necesara refacere și 
pregătirile în vederea confrun
tării lor directe. La Steaua este 
anunțată ca certă reintrarea lui 
M. Răducana (refăcut după

ușoara accidentare din meciul 
de duminică, cu Cipru) și posi
bilă aceea a lui C. Zamfir. Uni
versitatea Craiova, care a so
sit de ieri la București, unde 
va rămîne pînă luni, cînd va 
pleca în R. F. Germania, are 
întreg lotul apt de joc și va 
folosi — probabil — același 
„unsprezece" care a Întrecut 
miercuri la scor pe Chimia Rm. 
Vilcea.

Ca gazdă a derbyului, Steaua 
poate valorifica acest avantaj 
pentru a reveni tn postura de 
lider, pe care ar avea 
toate șansele să o menți
nă cel puțin pină la Pri

măvară. Dar Universitatea 
Craiova, pentru care partida 
de azi constituie și o foarte 
utilă verificare înaintea difi
cilei confruntări de miercuri 
cu Borussia Monchengladbach, 
știe să joace bine în deplasare 
(la București a avut, de obicei, 
evoluții remarcabile), așa incit 
meciul de azi rămîne deschis 
oricărui rezultat.

Ceea ce se dorește șl se aș
teaptă, însă, îndeosebi de la 
acest derby este un joc de bună 
calitate, spectaculos, pe măsura 
valorii și a posibilităților de 
care dispun cele două fruntașe 

ale fotbalului nostru. (C. F.)

Măsuri ale Comisiei de disciplină

LOTO - PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

CINE JOACĂ ASTĂZI, 
MIINE POATE C1ȘTIGA I

• Agențiile Lot o- Pronosport 
continuă numai astăzi vin za rea 
biletelor pentru tragerea LOTO 2 
de mîine, 25 noiembrie, la oare 
•e pot obține AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ șl IMPORTANTE 
CTȘTIGURI ÎN BANI de valori 
variabile și fixe. Un motiv în 
plus de a participa îl constituie 
reportul de 113.726 lei de la ca
tegoria I ! Tragerea va avea loc 
la ora 16,30 în sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. staicovicl nr. 42 ; numerele 
cîștigătoare vor fi tele și ra
diodifuzate în cursul serii.

0 Astăzi este ultima zi și pentru 
depunerea buletinelor la atracti
vul concurs PRONOSPORT de 
mîine. Echilibrul de forțe ce ca
racterizează majoritatea partide
lor cuprinse în program, precum 
și reportul deloc neglijabil de la 
categoria I sînt tot atîtea premise 
pentru obținerea unor mari suc
cese de către cel mal inspirați 
participant!...

In ședința de joi seara, Co
misia de disciplină ți competi
ții a F.R.F., luînd in discuție 
abaterile unor echipe ți jucă
tori, a luat următoarele mă
suri :

• Echipei C. F. R. Quj-Na- 
Poca i s-a ridicat dreptul de 
organizare pe teren propriu pe 
o etapă, pentru deficiențe or
ganizatorice la meciul cu în
frățirea Oradea.

® Echipa Dinamo a fost 
atenționată în legătură cu ne- 
prezentarea jucătorilor la 
salutul final, după meciul cu 
Jiul Petroșani.

• Jucătorii Ivana (Gloria 
Buzău) și Bulancea (Progresul- 
Vulcan) au fost suspendați pe 
cite 2 etape.

© Au fost ratificate sancțiu

nile administrative dictate 
de cluburile respective împo
triva jucătorilor Stoica (Stea
ua), Tilihoi (Universitatea Cra
iova), Zamfir (F. C. Argeș) și 
Muițescu (Dinamo), eliminați 
din joc în turul al II-lea al 
cupelor europene. Jucătorului 
Stoica i s-a ratificat și sus
pendarea pe 3 etape dictată de 
clubul Steaua. Totodată, Comi
sia de disciplină l-a sancționat 
cu avertisment, ceea ce îi pune 
în stare de recidivă la o
eventuală nouă 
consecințele care 
această situație.

abatere, cu 
decurg din

• S-a dat up avertisment 
jucătorului Baiaei (Universita
tea Craiova) pentru atitudine
nesportivă în meciul cu F.C.M.
Galați.

ANUNȚ a I.D.M.S. București încadrează imediat muncitori ne
calificați, femei și bărbați, pentru spălarea autoturismelor la ma
gazinul auto București din str. Valea Cascadelor nr. 24.

Prezentarea pentru încadrare se face la Biroul personal din str. 
Vaslle Conta nr. 16, sectarul 2, etaj VI, camera 136, telefon : 
12.89.18 (in spatele cofetăriei Scala).

UN NOII PRILEJ DE FRUMOASE

numerele extrase la tra
gerea LOTO DIN 23 NOIEMBRIE 

1979
Extragerea I : 69 8 57 25 33 

3 88 27 54
Extragerea a II-a : 14 41 62 

7 44 38 32 76 80
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1.061.396 lei din care
378.397 lei report la categoria

— In clasamentul alăturat, 
Steaua apare ca fiind cea mai 
eficace echipă a campionatu
lui. Care este secretul 7

— Deși ca Jucător am fost fun
daș, ca antrenor m-a pasionat și 
mă pasionează golul. Echipa pe 
care o pregătesc este conectată 
la o partitură pur ofensivă, sin
gura care poate oferi un fotbal 
spectaculos.

— Care este această echipă 7
— Paniță, portar ; Negru, O- 

prea, Berceanu și Cionca — fun
dași ; Minea, Ghiță și Cost ache
— mijlocași ; Mihai, Păun și Vas
— atacanți. Păun a Înscris 18 go
luri pină în etapa a 16-a, Minea
— 12, iar Vas — 7. Cei trei mij
locași alcătuiesc compartimentul 
forte al echipei, dar Berceanu 
(fundaș de marcaj) este jucătorul 
în care îmi pun mari speranțe și 
căruia îi prevăd o frumoasă as
censiune, dacă va munci de două 
ori mai mult decît pină acum și 
va dovedi seriozitate exemplară.

— Cum explică Bujor Hăl- 
măgeanu alternanța unor 
jocuri foarte bune pe teren 
propriu cu eșecuri la scor in 
deplasare ?

— S-a observat această alter
nanță mai ales în prima parte a 
turului și ea s-a datorat faptului 
că, acasă, Steaua — formație al
cătuită numai din Jucători sub 
18 ani — a jucat în cuplaj cu 
echipa de seniori, ceea ce a con
stituit pentru componenții ei un 
mare stimulent, mobilizîndu-se la 
maximum. In deplasare, însă, n-a 
reușit decît rareori să se autode- 
pășească în fața unor echipe cu 
2—3 jucători depășiți ca vîrstă. 
La Pitești, de pildă, Ralea ne-a 
înscris.patru goluri. Același jucă
tor, promovat în echipa de seniori, 
a marcat tn etapa următoare și 
golul cu care F.C. Argeș a în
vins pe Politehnica la Timișoara !

— Care dintre cele 15 echipe 
Intîlnite au lăsat o impresie 
deosebită antrenorului Hălmă- 
geanu 7

MÎINE, ÎN
SERIA I : Minerul Gura Humo

rului — Progresul Brăila : Gh. 
Manta (București), Delta Tulcea
— Viitorul Gheorgheni : M. Stan 
(București), Portul Constanța — 
F.C.M. Brașov : C. Jurja (Bucu
rești), Unirea Focșani — C.S. Bo
toșani : I. Vasile (București), 
F.C. Brăila — Viitorul Vas
lui : D. Nicolae (București), 
C.S.M. Suceava — Tractorul Bra
șov : M. Bercan (București), E- 
nergia Gh. Gheorghiu-Dej — F.C. 
Constanța : G. Dragomir (Bucu
rești), Nitramonia Făgăraș — 
Muscelul Cîmpulung : M. Nicu- 
lescu (București), I.C.I.M. Brașov
— Cimentul Medgidia : C. Matache 
(București).

SERIA A n-a : Autobuzul
București — Petrolul Ploiești : 
Cr. Teodorescu (Buzău), Gaz me
tan Mediaș — Progresul Vulcan 
București : A. Forwirth (Timi
șoara), Rulmentul Alexandria — 
Carpați Mîrșa : G. Gornea (Arad), 
Poiana Cîmpina — Flacăra Auto- 
mecanica Moreni : M. Fediuc 
(Suceava), Metalul Plopeni — 
Metalul București : C. Szilaghi
(Baia Mare), Chimia Tr. Măgu
rele — Șoimii Sibiu : D. Mun
tean u (Bîrlad), Rapid București — 
F.C.M. Giurgiu : Gh. Ispas (Con
stanța), Oltul Slatina — Pa’ndurii 
Tg. Jiu : N. Raab (Cîmpia Tur-

LUNI, TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU „CUPA ROMÂNIEI"
Luni, la ora 12, va avea loc, 

la sediul F.R.F., tragerea la 
sorți a meciurilor din cadrul 
etapei viitoare a „Cupei 
României". Operația se va 
face în prezența reprezentanți
lor celor 32 de echipe califi
cate. Reamintim că în a- 
ceastă fază intră in com
petiție și divizionarele A.

SATISFACȚII!

— A.S.A. Tg. Mureș și F.C. Ar
geș. Ambele se detașează prin 
echilibru între compartimente și 
orientare corespunzătoare în Joc.

1. F.C. ARGEȘ 16 9 6 1 31- 8 24
2. Steaua 16 9 3 4 44-15 21
3. A.S.A. Tg. M. 16 7 7 2 28-17 21
4. F.C.M. Gl. 16 8 5 3 25-18 21
5. „U“ Cluj-Nap. 16 8 4 4 23-17 20
6. Sportul stud. 16 8 3 5 36-17 19
7. Univ. Craiova 16 7 4 5 32-14 18
8. Polit. Iași 16 6 6 4 29-20 18
9. S.C. Bacău 16 7 3 6 21-21 17

10. Olimpia 16 5 4 7 17-24 14
11. C.S. Tirgoviște 16 5 3 8 20-20 13
12. Dinamo 16 5 3 8 15-16 13
13. „Poli“ Tim. 16 4 5 7 10-19 13
14. Jiul 16 6 1 9 20-32 13
15. Gloria 16 5 3 8 21-33 13
16. F.C. Baia M. 16 5 2 9 27-38 12
17. Chimia 16 5 2 9 18-43 12
18. F.C. Scornicești 16 3 0 13 10-55 6

• Rezultatul partidei Steaua __
;u “ Cluj-Napoca (2 2 pe teren)
a fost omologat cu :J--0 m favoa-
rea echipei bucureștene.

— De ce apar tot mai rar ju
cători de excepție în fotbalul 
nostru ?

— Mai întîi, din cauza unei se
lecții necorespunzătoare și a unor 
„piedici1* existente pe filiera pro
movării. Mai ales în București. 
Este vorba apoi și de un volum 
de muncă redus, insuficient. 
Steaua are în lot ju că tori-elevi,' 
dar de la ora 16 la 17,30 e un 
timp prea scurt pentru a efectua 
o pregătire așa cum trebuie, care 
nu ne permite să mai facem și 
o individualizare corespunzătoare. 
Iar fără individualizare, fără an
trenamente intense cu juniorii- 
vîrfuri, nu pot fi aduse în prim- 
plan talentele de excepție.

Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIA B
zii). Meciul Chimica Tîmăvenl
— Luceafărul București a fost 
am în at.

SERIA A III-a : Dacia Orăștie
— F.C.M. Reșița : M. Ivăncescu
(Brașov), U.M. Timișoara — Mi
nerul Cavnic : I. Vasiloiu (Cîm
pina), Someșul, Satu Mare — IVIe- 
talurgistul Cugir : V. Naumcef 
(Iași), C.F.R. Cluj-Napoca — 
Gloria Bistrița : R. Șerban (Cra
iova) — meciul se dispută la 
Tîmăveni, terenul echipei C.F.R. 
fiind suspendat, Minerul Moldova 
Nouă — Ind. sîrmei C. Turzii : 
T. Moisescu (Drobeta Tr. Seve
rin), Minerul Anina — Aurul 
Brad : V. Ciocîlteu (Craiova), în
frățirea Oradea — Strungul Arad: 
A. Avramescu, (Ploiești), U.T. 
Arad — Corvinul Hunedoara : 
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Seve
rin), Unirea Alba Iulia — F.C. 
Bihor Oradea : C. Dinuiescu
(București).

APROPIEREA SEZONULUI ALB
AMPLIFICĂ CHEMAREA

BUCEGILOR !
ÎNTREPRINDEREA DE TU

RISM, HOTELURI ȘI RES
TAURANTE BUCUREȘTI fa
cilitează accesul spre :

87 NOIEMBRIE 1979
tragere excepțională

I

excursii în: 
».P. Ungară - 
R.S.Cehoslovacâ- 
R.D.cennană- 
Ăustria 

sau
RPJPolona

BANI. 
AUTOTURISME, 
Șl EXCURSII

POSIBILITĂȚI MULTIPLE 
DE A CÎȘTIGA

® Autoturisme „Dacia 
1300“ și „Skoda 120 L“ ® 
50.000, 25.000, 10.000 lei etc. 
© Excursii atractive peste 
hotare. • 5 extrageri în 2 
faze, cu un total de 42 nu
mere. ® Se cîștigă și cu 
numai 3 numere din 18 sau 
24 extrase. ® Se poate par-
ticipa și în 
sută.

cotă de 25 la

BILETELE DE 15 LEI
PARTICIPA LA TOATE

SINAIA,
BUȘTENI,
PREDEAL,
POIANA BRAȘOV,

O zi, o săptămînă, o vacanță, 
Prin munții cu păduri de brad. 
In decor hibernal.
Cu veselia sporturilor de iarnă 

Este o tentație realizabilă 
prin filialele bucureștene din: 
str. Mendeleev nr. 14, bd. Re
publicii nr. 68, bd. 1848 nr. 4, 
bd. N. Bălcescu nr. 35 și Ca
lea Grlviței nr. 138.

EXTRAGERILE !

Agențiile Loto-Pronosport continuă vînzarea biletelor pînă luni 26 noiembrie a.c.



„Trofeul Carpafi" la handbal masculin

ECHIPA ROMÂNIEI LA A DOUA VICTORIE NETA 600 000 DE TURIȘTI

La Arad și la Timișoara, în 
mijlocul unui interes deosebit, 
manifestat printr-o masivă pre
zență a publicului spectator, 
s-au disputat jocurile din cea 
de a doua etapă a celei de a 
XVIII-a ediții a „Trofeului 
Carpați” la handbal masculin. 
Aceste partide au scos din nou 
in evidență forma bună, în 
special, a selecționatei româ
ne, ca și a echipei R.D. Ger
mane.

derbyuri in ambele grupe

T imișoara
ROMÂNIA — UNGARIA 

(26—20). Datorită jocului foar
te bun al echipei române, me- 
ciul-vedetă al cuplajului orga
nizat în sala Olimpia din lo
calitate n-a avut istoric. Re
prezentanții noștri, conflrmînd 
și cu acest prilej forma bună 
în care se află, au manifestat 
o superioritate netă din primul 
și pînă în ultimul minut de 
joc. în prima repriză mai ales, 
sub bagheta lui Radu Voina, 
handbaliștii români și-au pus 
deseori în evidentă dificultate 
adversarii. Fazele curgeau ra
pid, una ’ .“ 
Stingă a șutat deseori năpraz- 
nic, în stilul marilor „tunari* 
ai handbalului românesc, iar 
Mironiuc și Fiilker l-au „sus
ținut" și ei, făcînd inutile efor
turile celor doi portari ai echi
pei maghiare. Și diferența ar 
fi putut fi și mai mare, dacă 
echipa noastră ar fi încercat 
cu mai mult curaj pătrunde
rile pe extreme sau dacă ar fl 
forțat mai mult cu pivoți!. 
Adversarii jucătorilor români 
au făcut eforturi pentru a pu
tea rezista unei adevărate a- 
valanșe și au reușit, din cînd 
in cînd, să acționeze mai clar,

după alta, Vasile

In special prin extrema Ke- 
nyeres, puțind astfel să limi
teze proporțiile scorului. Au 
marcat : Stingă 9, Mironlue 4, 
Fdlker 4, Vasilca 2, Boroș 2, 
Voina 2, M. Voine* 2, Durău, 
respectiv Kenyeres 7, Lele 6, 
Szilagy 3, Miklos Kovăcs 2, 
Nad, Mihăly Kovăcs. Au con
dus : K. Hjuler și L. Eliassen 
(Danemarca).

R. D. GERMANA — 
VEGIA (23—14). După o 
ză echilibrată, frumoasă, 
dentă în faze dinamice 
multe subtilități tehnice 
toi la care au excelat mai ales 
nordicii), jocul a devenit mal 
puțin interesant la reluare, 
cînd — pe fondul unei vizibile 
scăderi de ordin fizic a echi
pei norvegiene — selecționata 
R. D. Germane 
pid, obținînd o victorie pe de
plin meritată.
scorul era egal (9—9) și atunci, 
după cîteva atacuri eșuate ale 
formației scandinave, aceasta 
și-a pierdut brusc parcă pofta 
de joc, devenind, ca șl in me
ciul anterior de la Arad, o 
pradă ușoară pentru cealaltă 
competitoare. Punctele au fost 
marcate de Jannisch 5, Beyer 
5, Keller 4, Walil 3, Lange 3. 
Bonath 2, SchOtte, respectiv 
Hangstvelt 3, Ormanssen 3, 
Hjerkelll 2, Petersen 2, Oher- 
wik 2, Berg. Helgevold. Au 
condus bine T. Curele* și Șt. 
Păunescn (România)

Adrian VASIUU

Arad

echipa 
reali- 
semi- 

la 9m.

NOR- 
reprl- 
abun- 
și cu 
(capl-

s-a detașat ra-

în min. 33

POLONIA — BULGARIA 
(26—22). Med echilibrat (în 
mia. 52 icorul era 20—20),

tigat totuși pe merit de 
Poloniei, mai completă, 
zînd puncte attt de pe 
cerc, cit și cu linia de 
Valoarea întîlnirii a fost, însă,
modestă. Au înscris: Kaluzin- 
ski 8, Kozma 8, Garpiel 5, 
Gmyreck 3, Gavlik și Waskie- 
wiez, respectiv Marinov 6, Ni- 
kolov 5, Matuski 5, Ilubcev 
3, Alexandrov 2 și Gheorghiev. 
Au arbitrat : M. Marin și Șt. 
Șerban (România).

IUGOSLAVIA — ROMANIA 
B (28—22). început extrem de 
slab al echipei noastre : în pri
mele 7 minute s-au ratat trei 
aruncări de la 7 m (Deacu, 
Matei și Tase) și s-a irosit un 
contraatac prin Matei. Din pă
cate, nu numai începutul a fost 
așa. Alte și alte ratări, unele 
incredibile, au făcut ca acti
vul formației secunde a Ro
mâniei să fie foarte sărac în 
repriza I (firește, față de o- 
caziile avute). în partea a 
II-d, echipa noastră a jucat 
ceva mai bine, egalîndu-și par
tenerul în min. 39 (14—14) șl 
menținîndu-se în plasa Iui • - 
bună vreme. Apoi apărarea a 
slăbit, atacul a risipit din nou 
și... Excelent, portarul Milo- 
van Tomici, cel mai bun 
câtor de pe teren. Două 
crurl de neînțeles : asprimea 
jocului și slaba calitate a ar
bitrajului. Au marcat: Vukoje 
7, Obucina 5, Zapletan 4, Ca- 
vlovici 3, Ivanovici 3, Ivezid 
3, Makici 2, Mekici 1, respec
tiv Matei 8, Croitoru 5, Flan- 
gea 3, M. Dumitru 3, C. Dumi
tru, Deacu și Tase. Au arbi
trat : M. Volf șl L. Varga (Ce
hoslovacia).

După date preliminare, la 
Jocurile Olimpice de vară 
1980, la Moscova și în celelalte 
orașe-gazdă ale întrecerilor, 
Tallin — unde se vor des
fășura regatele olimpice de 
yachting —, Leningrad, Kiev 
și Minsk — pe stadioanele că
rora vor avea loc meciurile 
din primele faze ale turneu
lui olimpic de fotbal —, sffint 
așteptați să sosească aproxi
mativ 600.000 de turiști, din
tre care mai mult de jumă
tate venind de dincolo de ho
tarele U.R.S.S. Pentru a putea 
face față unui flux mărit de 
turiști, în capitala Uniunii 
Sovietice, ca si ta celelalte

orașe vizate se duce o susți
nută acțiune de mărire a ca
pacității aeroporturilor exis
tente. Se construiește o nouă 
aorogară moscovită, Șereme- 
tievo—2. Vor fi puse în ser
viciu, în perioada Jocurilor, 
noi curse aeriene, care vor 
putea transporta zilnic cu 
60.000 de pasageri mai mult 
decit în mod obișnuit. Măsuri 
similare vor fi luate pentru 
mărirea transportului pe căile 
ferate. Capacitatea de 
zare a turiștilor olimpici 
hotelurile din Moscova 
mează să fie și ea majorată 
cu un total de 30.000 de locuri 
suplimentare.

„REPETIȚIE GENERALA* LA LAKE PLACID

Hristache NAUM

ca
la 

ur-

La 4 noiembrie, cu exact 100 de zile Înainte de primele star
turi ale „Olimpiadei albe*, bazele sportive din Lake Placid au 
cunoscut o animație deosebită. A avut loc „repetiția generală* 
a festivității de deschidere, cu participarea membrilor Comite
tului de organizare a Jocurilor Olimpice de iarnă 1980, precum 
și a unul număr de 2 000 de „voluntari”, locuitori al micuței 
stațiuni montane din apropierea New York-ulul care va fl gazda 
apropiatelor Întreceri. Zăpada n-a căzut încă pe plrtllle pe car» 
se vor disputa întrecerile olimpice, mercurul se menține dea
supra liniei de 0°C, dar atmosfera festivă, .amplificată de acor
durile fanfarei care va oficia șl la deschidere s-a sim
țit din plin cu acest prilej. „Repetiția generală a decurs tn cel» 
mal bune condlțiunl* — a declarat, la încheiere, Peter Spuraey, 
director tehnic In cadrul Comitetului de organizare, care ur
mărește realizarea programului prevăzut pentru festivitatea car» 
va anunța, la 13 februarie, deschiderea ediției a XIH-a.

PENTRU O NOUA

ptreten- 
aur în 
penta-

MEDALIE DE AUR

TEHNICE
Germană — Norvegia 23—14

REZULTATE
timișoara (grrupa A) : R.D.

(9—8) și România — Ungaria 26—20 (16—10).
arad (grupa B) : Polonia — Bulgaria

Iugoslavia — România B 28—22 (12—10).
IN PROGRAMUL DE AZI i

arad ; iugoslavia — Polonia (grupa B), 
România A — R.D. Germană (grupa A), de »

TIMIȘOARA : ungaria — Norvegia (grupa A), de la ora 15,39 »1 
România B — Bulgaria

Duminică este

24—22 (14—11) 0

de la ora 14,ÎS fl 
la ora 17,46.

zi de
(grupa B), de la ora 18. 
pauză, competiția reduindu-se

CLASAMENTE
Itmi.

în continuarea turneului p» 
care-1 efectuează tn țara noas
tră, echipa de handbal S.K.A. 
Kiev a susținut, vineri seara, 
în sala Floreasca din Capitală, 
al doilea meci cu formația 
Steaua. întîlnirea s-a în
cheiat cu rezultatul de 26—23 
(13—9) pentru gazde, elevii lui 
Cornel Oțelea și Otto Telman 
luîndu-și astfel revanșa.

Unul din principalii 
dențt la o medalie de 
cadrul întrecerilor de . 
tlon modem ale Olimpiadei 
de la Moscova este, fără ta- 
dolală, sportivul polonez Ja
nusz Peclak. Performanțele 
sale din ultima vreme, prin
tre care obținerea medaliei de 
argint la Campionatele mon
diale, 1979, de la Budapesta, 
pledează în sprijinul afirma
ției de mai sus. Numai că. In 
ultima probă a competiției 
din capitala Ungariei, Peclak 
a concurat accidentat, trebuind 
să-l fie pus un picior ta 
ghips, la puțin timp după În
cheierea probei de alergare.

Verdictul medicilor a fost se
ver : traumatism major *1 
tendonulul, necesltînd Inter
venție chirurgicală. Aceasta a 
reușit pe deplin, iar de ctt- 
rind Peclak șl-a reluat antre
namentele, taceptnd cu îno
tul, sport tn care piciorul nn 
este attt de solicitat. El Iți 
continuă acum pregătirile, a- 
lăturl de colegul său de la 
Clubul Legia, Zbigniew PazeH, 
Deținător al titlului dimple la 
precedenta ediție a Jocurilor, 
Peclak — tn cea mal buaM 
formă a sa — constituie una 
din marile speranțe poloneze 
pentru obținerea „aurului* la 
viitoarea Olimpiadă.

PREGĂTIRI PENTRU CONGRESUL C.I.O.

La recenta reuniune a Comitetului internațional olimpic de 
la Lausanne au fost examinate problemele legate de organiza
rea, In anul 1981, a Congresului C.I.O., eveniment important ta 
viața sportivă internațională. La lucrările congresului, ce va 
avea loc la Baden-Baden, vor participa ca invitați și reprezen
tanți ai O.N.U. șl UNESCO. După congres se va desfășura »e- 
slunea CJ.O., ta cadrul căreia vor II desemnate orașele-gazdă 
ale Jocurilor Olimpice din anul 1983.

AGrupa Grupa B
1. ROMANIA A 2 2 0 0 61-37 4 1. IUGOSLAVIA 2 2 4
2. R.D. Germană 2 2 0 0 54-44 4 2. Polonia 2 2 4
3. Ungaria 2 0 0 2 50-57 0 3. Bulgaria 2 4 4
4. Norvegia 2 0 0 2 31—54 0 4. România B 2 4 0

0 44-W
0 57-54
2 34—47
2 50—54

4
4
• TINARA GABRIELA BETUKER (România)

ȘEDINȚA COMISIEI DE ARBITRI Șl ANTRENORI 
A FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE HANDBAL LA BUCUREȘTI

între 29 noiembrie și 2 de
cembrie va avea loc, la Bucu
rești, ședința Comisiei de ar
bitri și antrenori a Federației 
internaționale de- handbal. La 
această reuniune iau parte re

putați tehnicieni, printre care 
Karl Wang, Kurt Wadmark. 
loan Kunst-Ghermănescu, care 
vor discuta probleme metodice 
șl de regulament.

FERENCVAROS - 80

§

Cel mai popular club 
sportiv ” *-
este și cel mai vechi. 
Purtînd numele 
cartier al capitalei un
gare — Ferencvaros — 
această grupare a îm
plinit recent 80 de ani 
de existență, un record 
de longevitate în miș
carea sportivă din Un
garia. Echipa 
fotbal, celebră 
lumea, se poate lăuda 
cu titlul de onoare de 
a fi participat la toate 
cele 76 de campionate 
ale țării. Cartea sa de 
vizită este impresionan
tă. De 22 ori, Ferenc
varos a fost campioană 
națională, evoluînd cu 
mult succes și în întîl- 

-nirile internaționale și 
a 

mai 
din 
din 
din

din Budapesta

unul

sa de 
în toată

disciplină a tirului 
arcul. Recent, la cam
pionatele Internationale 
ale Japoniei, desfășura
te la Kumamoto, el a 
depășit performanța 
record la totalul de 
puncte : 1341 din 1444)
posibile. Vechiul re
cord aparținea italianu
lui G. Ferrari, cu 131S 
puncte. Pace este deți
nătorul recordurilor lu
mii și pe distanțele de 
M m (309 p) Și M m 
(354 p). Ii mai lipsesc 
două dintre performan
țele supreme, pentru a 
deveni unic recordmaa 
mondial, cele pe 7® m 
(336 p) șl 50 m (340 p), 
care aparțin unui alt 
arcaș italian, S. Spig- 
nelli.

g

vizltind, cu ocazia 
numeroase turnee, 
mult de jumătate 
țările lumii. Unele 
performanțele sale 
campionat sînt neega
late. Astfel, In ediția 
1930—1931. echipa a clș- 
tigat toate meciurile, 
reallzlnd un golaveraj 
de 105—18... De aseme
nea. rămîne neegalată 
performanta golgeteru- 
liri acelor vremuri, a- 
tacantul Takacs, care 
a înscris tatr-un cam
pionat s2 de goluri.

ARCAȘII INTRE EI
Americanul Darell 

Pace pare să intențio
neze a deveni un co
lecționar fără egal în 
materie de recorduri 
mondiale în frumoasa

STENMARK REVINE I
Dorind neapărat să-și 

pună la punct tehnica 
cobortrll, specialitate 
alpină în care a sufe
rit unele eșecuri în se
zonul trecut, celebrul 
schior suedez ingemar 
Stenmark a început 
din vreme antrenamen
tele pe pîrtiile înzăpe
zite din Tlrolul de said. 
Norocul nu l-a ajutat, 
însă, fiindcă la finele 
lui septembrie el a tre
buit să întrerupă pre
gătirile, accidentîndu-se 
serios într-o coborîre 
pe pista de la Val Se- 
nales. A urmat 
ternare de mal 
de o lună 
universitară__  __
nsbruck, pe porțile că
reia Stenmark a ieșit

o ln- 
blne 

în clinica 
din in-

CAMPIOANĂ BALCANICĂ DE FLORETĂ
Proba feminină individuală 

de floretă din cadrul Balcania
dei de scrimă de la Sofia s-a 
încheiat cu o frumoasă victorie 
a tinerei noastre reprezentante 
Gabriela Betuker. înregistrînd 
4 victorii (5—1 cu Spasova, 
5—2 cu Iordanova, 5—3 Lako-

deplin vindecat. Acum, 
după o scurtă perioadă 
de acomodare și exer
ciții speciale, campio
nul mondial șl-a reluat 
locul alături de colegii 
săi de echipă, în pre
gătire pentru apropia
tul start al sezonului 
internațional de schi.

FOTBAL 
Șl SOCIOLOGIE

Potrivit unei anchete 
sociologice efectuată 
de ziarul „Gazzetta 
dello Sport*, fotbalistul 
italian se naște de o- 
blcel Intr-un orășel de 
circa 7 000 de locuitori, 
pe care-1 părăsește 
(căutind de lucru) în
tre 15 șl 17 ani. Pă
rinții săi «ini munci
tori sau mici negus
tori. Are frați șl su
rori, se căsătorește in 
Jurul vtrstel de 25 de 
ani (remediu Împotri
va singurătății) șl in 
anul următor căsătoriei 
are primul copil. In 
88 la sută din cazuri 
nu are dectt studii ele
mentare, Iar distracția 
sa preferată, mal ales 
ta anii din urmă, este 
să Joace tenis. Intere
sant, din punct de ve
dere statistic.

17 TRAVERSĂRI
înotătorul britanic 

Mike Read, tn vtrstă 
de 37 de ani, șl-a rea
lizat visul de a deveni 
recordman al lumii In 
ce privește numărul de 
traversări ale Canalu
lui Minecll. Plecat di
mineața de pe țărmul 
englez, de la Dover, 
curajosul sportiv a so
sit seara pe litoralul 
francez, tn apropiere 
de Cap Gris Nez, la

capătul celei de-a șa
sea traversări din acest 
an și a celei de-a 17-a 
din întreaga sa carieră 
de înotător. Pînă la 
această performanță, 
Read împărțea recor
dul mondial al numă
rului de traversări (16) 
cu australianul Dea 
Renford.

MINGE CUBICA...
Italianul Elio Vena a 

obținut patentul pen
tru o minge de fotbal 
de formă cubică, expe
rimentată cu succes în 
timpul unor meciuri 
disputate între echipe 
de amatori, inventato
rul, originar din Ge
nova, consideră că 
mingea . cu șase laturi 
contribuie la o for
mare mai rapidă a re
flexelor necesare ju
cătorilor. Referindu-se 
la această nouă minge 
de fotbal, un antrenor 
din prima ligă pe
ninsulară a declarat : 
„Mingea cubică este 
foarte utilă în procesul 
de pregătire a jucători
lor șl, In afară de a- 
ceasta, va face fără 
îndoială antrenamentul 
mal plăcut0. Să fie 
oare așa ?

A MURIT 
CHARLES HUMEZ

Zilele trecute a dece
dat la Lille, în vîrstâ 
de 52 de ani, fostul 
campion european de 
box la categoria seml- 
mijlocie, francezul
Charles Humezf. Ca a- 
mator, Charles Humez 
a cucerit „mănușa de 
aur" de la Chicago. El 
a fost campion euro
pean profesionist în a- 
nul 1958.

$
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g
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La Brighton
RUZICI ÎNVINGE

va, 5—4 Dragomir) și o singură 
înfrîngere (3—5 la Ruparcsics), 
scrimera din Satu Mare, în 
vîrstă de 16 ani, înscrie o pro
mițătoare victorie intemațio- 

Iată clasamentul probei : 
Betuker (România) 4 v, 
Spasova (Bulgaria) 3 ▼ 
3. D. Lakova (Bulgaria) 

4. A. Dragomir 
(România) 2 v (—1), 5. Ca.
Ruparcsics (România) 2 v (—8), 
6, L. Iordanova (Bulgaria) 1 ▼.

PE JAUSOVEC

nală. 
L G.
2. A.
(+5),
1 ▼ (+1),

Rezultate din „Cupa campioni
lor europeni* la baschet mascu
lin : Arts Salonic — Efes Istan
bul 112—87 ; Stevensqade (Da
nemarca) — Real Madrid 66—100 ; 
Le Mans — U.B.S.C. Vlena 99—84; 
Inter Bratislava — Bertrange (Lu
xemburg) 118—77 ; Ittihad (Siria) 
— Partizan Tirana 69—94 (34—49) ; 
B.C. Bruxelles — Den Bosch (O- 
landa) 68—67 (39—36). în „Cupa 
cupelor* : Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia — Panathinalkoa

LONDRA. 23 (Agcrprcs). — 
în optimile de finală al» 
turneului internațional feminin 
de tenis de la Brighton (An
glia), jucătoarea româncă Vir- 
gini a Iluziei a învins-o cu 6—3, 
6—7, 6—4 pe iugoslava Mima 
Jausovec. într-o altă partidă, 
campioana americană Chris 
Evert-Lloyd a dispus cu 6—3, 
6—1 de compatrioata sa Terry 
Holladay.

Atena 90—93 ; K.T.P. Kotka — 
Varese 79—104. în „Cupa Koraci*« 
Mavag Budapesta — Juvenilul 
Badalona 78—71 ; Tofas Ankara 
— Evell Monceau (Belgia) 99—75; 
B.C. Atena — Wolfenbdtte* 
(R.F.G.) 80—77 ; Edinburgh —
Valladolid (Spania) 86—115. Ia 
„Cupa Liliana Ronchettl* : Ma
drid — Monti errand (Franța) 
62—71 ; Vasas Budapesta — Ra
cing Paris 109—73 ; B.C. Vlena — 
Spartakus Budapesta 59—87.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
HOCHEI a In meci pentru tu

rui n al C.C.E., H.C. Kbln a În
vins pe teren propriu, cu 8—4, 
formația italiană H.C. Bolzano și 
s-a calificat pentru turul urmă
tor.

PATINAJ • Pe pirtia de la In
zell, finlandezul Pertll Nlityiae a 
ciștigat proba de 15W m cu tim
pul de 2:00,35. • După desfășu
rarea figurilor Impuse, ‘ 
individuală masculină 
cursul internațional de 
artistic ' ' -
Helmut 
30,58 p, 
(R.F.G.) 
Talfore _______ ___  _

TENIS a Vitas Gerulaltis 8 
terminat Învingător în turneul 
demonstrativ de la Toulouse, in- 
trecindul cu 7—5, 4—6, 6—4, pe A- 
driano Panatta. In partida pentru 
locul trei : BJOr-n Borg — Harold 
Solomon 6—3, 6—1. Rezultate în
registrate în ziua precedentă : 
Gerulaltis — Solomon 7—5, 6—2 ; 
Panatta — Borg 7—8, 8—2. O In 
turneul de Ia Buenos Aires :

de la Belgrad 
Binder (Austria) 

urmat de Rudi 
— 30,33 p șl

(S.U.A.) — 29,55 p.

desfășu- 
în proba 
din con- 

patinaj 
conduce

1 eu 
Carne 

Reggie

Smld — Lewis 6—3, 6—4 ; Dibb» — 
Klrmayr 6—1, 6—2 ; Clerc — Get»- 
ring 6—2, 6 -2 ; Taroczy — McNa
mara 8—7, 6—I, 8—8.

TENIS DE MASA • Campiona
tele internaționale ale Suediei M 
Început la Viisteras cu tntrecertla 
pe echipe. Rezultate : masculin : 
R. P. Chineză — Franța 3—1; 
Anglia — Norvegia 3—0 ; R. P. 
Chineză — Polonia 3—1 ; Japonia 
— Anglia 3—2 ; Suedia — Dane
marca 3—0, feminin : R. P. Chi
neză (I) — Coreea de Sud 3—01 
UJI.S.S. — Cehoslovacia 3—2 ; 
R. P. Chineză (II) — Japonia 
3—0. a hi sferturile de finală ala 
C.C.E., echipa V.S.C. Budapesta 
a Învins cu 5—0 formația daneză 
B.T.K. Vlrum.

VOLEI • La Praga, în meci 
internațional amical : Moscova — 
Praga 3—0 (15, 8, 6). 9 La Ge
neva, In cadrul „Cupei Cupelor* 
(masculin), echipa locală Chenol» 
a întrecut cu 3—1 (10, —3, 9, 15) 
formația daneză Broendby șl s-a 
calificat pentru turul următor.


