
în Sala Palatului și prin intermediul televiziunii în fața întregii națiuni, ieri a avut loc

EMOȚIONANTA SĂRBĂTORIRE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
5 ’ J

fierbinte omagiu adus de întregul partid

eședsntelui țarii, cu prtiejui aniversam a 50

și popor personalității secretarului general al partidului 

de ani de activitate revoluționară și a 65 de ani de viață
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MESAJUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,
CONSILIULUI DE STAT Șl 

REPUBLICII SOCIALISTE
Mult stimate fi iubite 

tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

La această aniversare, încerc o deosebită 
mîndrie că am intrat în rîndurile unui ase
menea partid revoluționar, că, împreună cu 
partidul, am slujit și slujesc poporul, patria. 
Voi face totul ca partidul în rîndurile căruia 
sînt să-și îndeplinească întotdeauna misiunea 
istorică, să asigure poporului nostru bună
starea, fericirea, independența, să-1 ridice 
spre noi culmi de civilizație și progres, spre 
culmile înalte ale civilizației supreme, 
comuniste !

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Cuvîntarea rostită la adunarea solemnă de ieri)

Ce cela mai profunde senti
mente de stimă si pretalre. 
dorim ea ie această zi. dod 
întreaga naastră națiune oma
giază împlinirea a ** de aai 
da activitate revelaționari fi 
eea de-a tS-a aniversare a et
ici dumnoavoastri de naș
tere aă vi felicităm ea teată 
căldare inimilor noastre g să 
vi adresăm. ta numele Comă- 
Ittafil Central al Pirtddd 
Cemmist Bomia, al Co nsi Ha
ini de Stai fi al Guvernului, 
cete mal calde arări tariră- 
feyU. de rfailate si fericire, de 
ani mnlțl g Iimiaeg. plite de 
satisfacții M Împliniri. spre 
binele fi prosperi lalea poporu
lui. pentru ÎBaln tare a aeabătu- 
ti a patriei aeumpe pe calea 
socialismului d comunismufnl.

Această aniversare — ee s-a 
inserts ea Mere de aur ia ts- 
toria naționali g ia conștiința 
întregul al nostru popor — ne 
oferi fericitul prilej de a adu
ne un nou g fierbinte omagia 
personalității d amneaveastră 
do eminent conducător de 
partid și de stat, înflăcărat re
voluționar g patriot militant 
de frunte al mișcării comuniste 
g muncitorești, neobosit luptă
tor pentrn cauza libertății g 
independenței popoarelor, pen
tru progres social, colaborare 
g pace in lume.

GUVERNULUI 
ROMÂNIA

veranităgi patriei, pentru • 
viață mai bună, ta anii grai 
al Ilegalității, ați militai «a 
ăirzenie g neînfricare — te- 
fruntind teroarea dezlănțuită 
de regimul hnrghezo-moge- 
resc, închisorile g lagărele an- 
tonesciene — pentrn organiza
rea g ridicarea la luptă revo
luționară a tineretului, a cla
sei muncitoare, însuflețit per
manent de e nestrămutată cre
dință la cauza dreaptă a po
porului. a libertății g demni
tății sale. Aceste minunate ca
lități de revoluționar g patriot 
înflăcărat aa fote continua 
dezvoltate ia condițiile noi 
create în țara noastră ea ur
mare a victoriei revoluției de 
eliberare națională g focialk 
de Ia 23 August 1944, în luptele 
purtate de masele muncitoare, 
conduse de partid, pentru ta- 
frfngerea tortelor reacțiunH g 
cucerirea puterii politice g e- 
conomlee tn stat, in întreaga 
activitate de refacere g recon
strucție a economiei naționale, 
de democratizare a tării, de «c- 
ganlzare a societății românești 
pe baze socialiste. Întreaga 
dumneavoastră viață s-a ta- 
pletit în modul eel mai strlnz 
eu toate marile momente alo 
luptei gloriosului nostru partid 
pentru victoria revoluției g 
eonstmetiel socialismului in 
România Pentru toate acestea, 
partidul g poporul nostru v-au 
investit eu suprema răspun-

(Continuare tn pag. a 3-a)

HOTĂRÎRE COMUNA
A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV

AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Șl A CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

In semn de profund omagiu ți înaltă cinstire a îndelungatei activități revolu
ționare consacrate apărării Intereselor clasei muncitoare ți ale poporului român, 
împlinirii aspirațiilor ți idealurilor de libertate, dreptate socială ți națională ale 
întregii națiuni, victoriei revoluției socialista ți făuririi noii orlnduiri sociale pe 
pămîntul patriei, cauzei suveranității ți Independenței țăriL

Pentru activitatea neobositâ revoluționari, degâțuratâ cu Inflâcârat patriotism 
In slujba propășirii României, pentru contribuția hotârîtoare adusă, in fruntea 
partidului ți statului, la elaborarea ți aplicarea In viață a strategiei ți tacticii 
edificării socialismului in patria noastră, la înfăptuirea Programului de construire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate g înaintare a României spre comu
nism, la ridicarea întregului popor pe trepte tot mai înalte de bunărtare ți 
civilizație materială ți spirituală.

Pentru aportul inestimabil la dezvoltarea g dinamizarea gîndiril țl practicii 
revoluționare în țara noastră, la îmbogățirea cu noi concepte șl Idei a tezaurului 
socialismului gilnțific, a patrimoniului cunoașterii g creației Igorice naționale 
și universale.

(Continuare In pag. a 2-«)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i re înmtneazi MEDALIA OMAGIALA in
stituită in mod special pentru secretarul general al partidului, președintele 

României socialiste
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DxJCIAM ' „DACIADA" - MAREA COMPETIȚIE 
SPORTIVA NAȚIONALA A STATORNICIT

0 PUTERNICĂ TRADIȚIE ÎN SPORTUL DE MASĂ
Declanșată din inițiativa 

președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, marea 
competiție sportivă națională 
„Daciada" a creat. Încă de la 
prima ediție, o emulație deo
sebită în rindul tineretului, a 
apropiat de exercițiul fizic, de 
sport, mase largi de oameni ai 
muncii. Azi nu este de con
ceput ca în vreun colectiv de 
muncă, în vreo asociație spor
tivă să nu fie incluse acțiuni 
care să se desfășoare sub în
semnele „Daciadei”. multe 
dintre acestea și-au statornicit 
deja o frumoasă tradiție. Din 
noianul de exemple pe care 
Ic avem in față, să consem
năm cîteva...

Pentru tineretul din județul 
Suceava, una din acțiunile 
sportive de mare atracție or
ganizate sub egida .JJaeiadei* 
este FESTIVALUL SPORTU
RILOR DE IARNA, programat 
In pitoreasca așezare montană 
Clmpulung Moldovenesc, a- 
eolo unde, aproape 500 de Iu

Pasiuni sportive la I. T. A. Reghin

OAMENII DE LA VOLAN...
i —■

Pentru a Înțelege cu adevă
rat ce înseamnă o întreprinde
re de transporturi auto și a-i 
cunoaște pe oamenii ei, cu 
problemele și pasiunile lor, se 
cere să zăbovești măcar o zi 
la autobază. I-am urmărit, de 
curind, pe lucrătorii de la 
I.T.A. Reghin, una din cele 
mai mari unități de profil din 
acea parte a țării. Sînt, in ge
neral, tineri, conducători auto 
care cutreieră drumurile jude
țului Mureș, pe vreme bună 
dar și pe vreme rea, transpor
ted călători și mărfuri, deser
vind unități de construcții și 
șantiere. „Oamenii ăștia au 
două mari pasiuni — ne spu
nea tehnicianul cu exploatări
le loan Butiurca. Ștlil care î 
Volanul și sportul".

însoțindu-1 pe Butiurca prin 
autobază. ascultindu-L am În
țeles că așa este, pentru că 
Butiurca are „In cap", cum se 
spune, nu numai numerele tu
turor mașinilor de care răs
punde. dar și cele mal neîn
semnate — aparent — amă
nunte despre oameni, despre 
bucuriile, necazurile și pasiu
nii* lor. Avem atîția fotbaliști, 
la atîția le plac popicele, ati- 
țla joacă șah... „Am eiștigat 
Cupa muncitorilor din trans
porturi pe județ la fotbal, vo
lei, tenis de masă, popioe — 
puncte adiționate. Organizăm 
întreceri, pe schimburi, In ca
drul „Dacladei*. Avem și un 
let de 8» de oameni, șoferi și 
mecanici, eare lucrează tn pre
zent la Canalnl Dunărea — 
Marea Neagră. $1 sînt mindri 
de asta. ■ și tovarășul direc
tor Emil Dan eu ei. Un om 
extraordinar. B. să știți eă și 
acolo, tn timpul liber, fac 
sport”. Cam aceleași lucruri 
le-am aflat și de la Kn&rul 
Alexandru Negoiță, eare răs
punde de activitatea sportivă 
m comitetul U.T.C. pe Între
prindere și de la președintele 
comitetului sindicatului. Petru 
Căpraru. „Munca noastră nu-l 
prea ușoară și simțim nevoia 
unei deconectări prin mlșca- 
ns“ — spunea Petru Căpraru. 
Aveam «A aflăm că, de fapt, 
președintele sindicatului este 
Șl— extremă dreaptă tn echi
pe de fotbal, eă Butiurca a 
foot și el fotbalist apreciat 
(acum este e adevărată enci
clopedie fotbalistică, specialist 
in— fotbalul italian), eă an
trenorul echipei (muncitor la 
turnătorie. Ia „Republica"), 
Aurel Ungurolu a jucat fotbal 
la Dinamo, eă șeful de coloa
nă Gall Bela, președintele a- 
sodațlel, a fost ai ei polispor
tiv.

Autobuzele pleacă ta cursă 
unul efte unul. îl urmărim pe 
băieții din cabine, eu chipuri 
vesele, eu mișcări dezinvolte, 
™ brațe stâpine pe volan. 
„Aoela-i Tăvi, fratele M Ne
roită. jucător foarte bun, de 
perspectivi" — ne spunea Bu

Pag, o2a'Sportul 

bitori ai patinajului, săniușu- 
lui, schiului și crosului pe 
schiuri (cei mai buni din cei 
aproape 40 000 care se întrec 
în fazele inițiale, pe asocia
ție sportivă și localități) tși 
desemnează campionii pe ju
deț. în acea zi, de obicei a 
doua duminică din februarie, 
la Clmpulung Moldovenesc 
este sărbătoare. O zi a sp or
tului sezonului alb, dar «i a 
cînteculul. cu nota specifică 
Tării de Sus • Moldovei, a 
portului strămoșesc. O zl de 
neuitat pentru toți partlclpan- 
tH I

Sălăjemi au și ei o competi
ție Intrată in tradiție. Se inti
tulează .CUPA VĂILOR". 
O Întrecere de amploa- 
ra, care cuprinde probe din 
atletism, precum șl jocuri 
sportive — handbal, volei, fot
bal șl o ștafetă tehnlco-apbca- 
ttvă. Iau parte, la faza pe a- 
«oelație, aproape 30 000 de Iu
bitori ai sportului. Apoi, cam
pionii se înUlnesc în diferite 
localități, anual tn alta, la 

tiurca. Tăvi înțelege că vorbim 
despre el și-și potrivește zu
lufii pe lingă bască. „Iată-1 și 
pe Laurențiu Pop, pe Florin 
Matei, pe Nicolae Dan—** Oa
menii de sport de la LT.A. au 
in proiect amenajarea unei 
popicării, a unui teren de vo
lei. poate și de minifotbal, 
chiar în autobază. Să le fie 
mai la îndemînă. Si să se afir
me mal viguros in viața spor
tivă a Reghinului, in întrece
rile „Daciadei", și chiar pe 
plan județean. Entuziasmul 
lor este o garanție că vor 
reuși.

Viorri TONCEANU

Condiții excelente de concurs la

AL Xll lea RALIU NAȚIONAL SALVAMONT
In zona cabanei Rusu, din 

Munții Paring, a-a desfășurat 
a 12-a ediție a Raliului repu
blican de Iarnă Salvamont, Ia 
care au luat parte 22 de echi
paje, reprezentînd majoritatea 
zonelor montane din tară. 
Pentru prima oară au partici
pat formațiile județelor Neamț 
Si Dîmbovița.

După cum se știe, echipajele 
care iau parte la acest raliu 
trebuie să fie bine pregătite 
din punct de vedere fizic, a- 
vlnd In compunerea lor spor
tivi foarte buni In probele de 
schi (Îndeosebi la coborire și 
slalom) și in alpinism, dar, In 
aceeași măsură, el trebuie să 
știe cum să acorde primul a- 
jutor medical, in caz de acci
dent, fn zonele montane, pe 
timp de iarnă.

în prima zi a competiției 
s-a desfășurat proba de ori
entare In teren, căutare șl sal
varea din avalanșă. A fost o 
vreme splendidă, ceea ce a 
facilitat proba de orientare. 
Locul I a revenit formației 
din Caransebeș. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipa
jele Pitești — Făgăraș și mu
nicipiul Hunedoara.

în ziua a doua a avut loc 
proba de slalom și acordarea 
primului ajutor. Cel mal bun 
echipaj s-a dovedit eel al 
municipiului Brașov, care a

Întreceri școlare de schi

LA VATRA DORNEI
lntr-un splendid decor de Iar

nă, la Vatra Domel s-au des
fășurat întrecerile etapei jude- 
țme a Concursului republican 
școlar de schi la oare au parti
cipat peste ISC de băieți șl tete 
din mai multe localități ale ju
dețului Suceav*. Probele de fond 
au avut loc pe Dealul Runc și 
an fost dștlgate de Daniela Fi- 
Hmon (Șe. gl. ne. < din Vatra 
Domel) la I km. șl Florin Ba- 
joreano (Liceul minier din Va
tra Dornei) la 10 km. La ștafetă 
IX» km fete șl 1X11 km băieți 
au teșit învingători, de ademe

Nușfalău sau Crasna, la Ip, 
Surduc sau Românași. Vin în 
ospeție, aducînd cu el bucuria 
cunoașterii locurilor, a oame
nilor. Vin în straie caracteris
tice vetrei în care trăiesc și 
muncesc, dind astfel un colo
rit inedit intrecerii sportive în 
sine.

în cazul gorjenilor, princi
pala competiție Intrată ta tra
diția locurilor o reprezintă 
„CUPA PANDURILOR", prilej 
de s-și măsura indemînarea și 
forța la atletism, handbal, vo
lei. șah. lupte, fotbal șl tenis 
de masă. Pornită de la faza 
de masă, care grupează în în
treceri peste 20 000 de tineri 
și tinere, „Cupa pandurilor 
gorjeni” reunește la finala pe 
jude) circa 500 de sportivi, de 
obicei la Tg. Jiu, lntr-o zi 
de iulie, care înseamnă nu nu
mai o etalare de sănătate șl 
voie bună, ci și o modalitate 
de a cunoaște folclorul acestui 
județ, cintecul și portul, atit 
de apreciate în tară cit și 
peste hotare.

în fine, să consemnăm, re- 
ferindu-ne la tineretul tuicean. 
tradiționala CUPA A PESCA
RULUI. programată ta sep
tembrie-octombrie, ta doctă a- 
șezfri situate pe Dunăre, ia 
Jurilofca și Sui: na, acolo unde 
sportivii fac demonstrații de 
eaisc-canoe șf bărci universa
le. box și lupte, iar formatfile 
artistice reprezentînd Întregul 
județ prezintă tot ce poate fi 
mai expresiv din activitatea 
lor, sub Însemnele altei mari 
acțiuni de masă, care este 
„Cîntarea României”.

Așadar, „Daciada” a creat • 
largă deschidere — prin rport 
— spre o înțelegere a exerci
țiului fizic ea an bun al TU
TUROR, ea un prilej de men
ținere a sănătății șt rebnsteții 
fizice și morale, calitate demi
Banti a tineretului nostru, 
constructor al unei societăți 
noi, socialiste, eare are drept 
port-drapel bunăstarea șl fe
ricirea aamenilor.

T. BRADEȚEANU

fost urmat de cele din Sinaia 
și Bran. în ziua a treia, la 
proba de salvare și transport 
accidentați cn akja, cel mai 
bun s-a dovedit echipajul Si
naia, urmat de oele din munici
piile Brașov și Petroșani. în ul
tima zi a competiției a avut 
loc proba complexă, care in
clude și salvarea din abrupt 
Locul I a fost ocupat, pe me
rit, de municipiul Hunedoara, 
urmat de Sinaia șl municipiul 
Brașov.

Competiția s-a desfășurat in 
condiții de vreme din cele 
mai diferite.

— Zăpada căzută, din abun
dență, ne-a declarat Mlroea 
Opriș, șeful formației munici
piului Brașov, ne-a pus pro
bleme deosebite. Ca șl schim
bările de vreme. Ne-am des
fășurat competiția In condiții 
excelente, așa cum ne-am do
rit.

Clasament general: 1. MU
NICIPIUL BRAȘOV (Mlreea 
Opriș, șef de formație, Cons
tantin Boncu, Nicolae Stinghie, 
Emil Fărcășan, Viorel Boboc, 
Florin Vasiulanu, Gabor Fa- 
zekaș și Ion Chioreanu), 2. 
Municipiul Hunedoara (șef de 
echipaj Abel Richlșan) și 2. 
Sinaia (șef de formație Mihal 
Slrbu).

Staicu BALOI — eoresp.

nea, reprezentanții orașuăul Va
tra Dornei.

Probele alpine s-au disputat pe 
Dealul Negru șl au dat etetig de 
cauză tot elevilor domerd. La 
slalom uriaș, pe primeăe locuri 
e-au clasat Florea Bemne șl Ida 
Droancă, ambii da la lfceul <Ha 
Vatra Domel, iar ta alalean Dina 
Adlncu (Șc. gL nr. *) gl tandra 
Chira (Șe. gl. nr. D.

Etapa de zonă se vn ține tot 
la Vaitra Domel, teatre » șl M 
Ianuarie, eu participarea prtanSer 
clasați In etapele județene. (Ion 
MINDRESCU — eoresp.).

HOTĂRÎRE COMUNĂ
A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 

AL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Șl A CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

(Vrmart din pag. 1)

Pentru rolul determinant In elaborarea și înfăptuirea 
politicii externe a partidului și statului, de pace și securitate, 
de apărare a Independenței șl suveranității popoarelor, oprirea 
cursei înarmărilor și reducerea cheltuielilor militare, lichi
darea subdezvoltării șl Instaurarea unei noi ordini economice 
Internaționale, Întărirea înțelegerii și colaborării Intre 
popoare, apărarea dreptului fundamental al națiunilor și al 
oamenilor la viață, ta pace, ta existență libera și demnă,

Exprimtnd sentimentele de nețărmurită dragoste și stimă, 
de înaltă considerație șl recunoștință ale întregului popor,

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

51
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 

_ HOTĂRĂSC

Se conferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral ol Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialist* România, înflăcărat revoluționar și patriot, eminent 
conducâtor d* partid și de stat, promotor consecvent al pro
gresului economic și social al țârii, militant de frunte al 
mișcării comunist* p muncitorești internaționale, neobosit 
luptător pentru cauza libertății și independenței popoarelor, 
pentru progres social, colaborare și pace in lume,

Medalia omagială, Instituită In mod special pentru secre
tarul general ai Partidului Comunist Român, președintele 
RepubficH Socialiste România, In semn de profund omagiu și 
înaltă cinstire, ev prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate 
revoluționară șl aniversării zilsl de naștere.

MULT STIMATE Șl IUBITE 

TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,
Ca prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revo

luționară și aniversării silei dumneavoastră de naștere, 
permltețl-ne ea, tn numele sportivilor, tehnicienilor și 
al activiștilor mișcării sportive, să vă adresăm cu 
profundă și nețărmurită dragoste, eu aleasă stimă și 
Înaltă prețuire, eele mai ealde felicitări și urări de multă 
sănătate, viață Îndelungată, fericire personală și multă 
putere de muncă tn strălucita, piiduitoarca și neobosita 
dumneavoastră activitate pe eare o depuneți, zi de zi, 
tn scopul înfloririi continue a scumpei noastre patrii, 
al ereșterfl neîncetate a prestigiului internațional al 
României socialiste, pentru pace în Întreaga lume.

La acest eveniment sărbătoresc, ne exprimăm adinea 
recunoștință pentru grija pe care o purtați mișcării spor
tive, pentru strălucita dumneavoastră inițiativă tn baza 
căreia a fost organizată „Daciada**, cea mai mare com
petiție a sportului românesc, pentru prețioasele indica
ții și orientări cuprinse tn vibrantul și mobilizatorul 
Mesaj adresat, in primăvara anului trecut, Conferin
ței pe țară a mișcării sportive din patria noastră.

împreună eu toți cetățenii patriei noastre, slujitorii 
mișcării sportive iși exprimă sentimentele de adine res
pect și de cinstire a marelui bărbat al țării, in viața 
șl activitatea căruia sînt întruchipate cele mai înalte 
virtuți și aspirații ale poporului român, de libertate, 
prosperitate și fericire, de pace și Înțelegere in lume.

Cu toată căldura șl dragostea inimilor, sp.ortivii pa
triei vă dedică, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, toate succesele de prestigiu obținute in cele 
mal «uri competiții internaționale asigurîndu-vă că și 
tn viitor nu vor precupeți nici un efort pentru ca tri
colorul românesc să fluture eu mindrie pe arenele spor
tive de pe toate meridianele globului.

Permltețl-ne, tacă o dată, să vă adresăm, din adincul 
inimii, urarea noastră din străbuni:

„LA MULȚI ANI !**

COMITETUL EXECUTIV

AL CONSILIULUI NAȚIONAL

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT



MESA* COMITETULUI CENTRAI AL PARTIDUEUI COMKT ROMÂN, 
CONSILIULUI DE STAT Șl GUVERNULUI REPUB1ICII SOCIALISTE ROMÂNIA

(Urmare din pag. 1)

dere de secretar general al 
Partidului Comunist Român și 
întîiul Președinte al României, 
văzînd în dumneavoastră cea 
mai sigură chezășie a viitoru
lui fericit al patriei, a inde
pendenței și suveranității sale, 
a edificării cu succes în Româ
nia a celei mai drepte și uma
ne orinduiri cunoscute in isto
rie — orînduirea socialistă și 
comunistă.

Cei aproape 18 ani de cind 
vă aflați în fruntea partidului 
și statului au fost — spre 
mîndria noastră, a tuturor fi
ilor țării — cei mai rodnici șl 
bogați în împliniri din întrea
ga existență a României. Fă- 
cînd bilanțul acestei perioade 
deosebit de fertile, partidul și 
poporul nostru dau o înaltă 
apreciere rolului hotărîtor pe 
care l-ați avut și îl aveți în 
dinamizarea întregii opere de 
construcție a noii societăți în 
România, in elaborarea și apli
carea celor mai corespunză
toare soluții pentru accele
rarea progresului economic și 
social al țării, pentru ridicarea 
întregului popor pe trepte tot 
mai înalte de bunăstare și ci
vilizație materială Si spirituală.

Constituie o rea i'.ate pro
fund simțită și trăită de fie
care cetățean al patriei faptul 
că perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea — aie că
rui hotărîri și orientări poartă 
nemijlocit pecetea gindirii și 
acțiunii dumneavoastră cute
zătoare, pătrunse de o înaltă 
răspundere pentru destinele 
poporului român — a deschis 
o epocă nouă in istoria patriei, 
a adus un spirit profund în
noitor în toate domeniile con
strucției socialiste, determinind 
adinei prefaceri revoluționare 
în-, întreaga soc’ctale româ
nească. Intemeindu-se pe ma
gistralele analize ști'ntî ire, 
materialist-dialectice. Pe care 
le-ați făcut în legătură cu 
realitățile și cerințele obiective 
ale dezvoltării societății so
cialiste românești in fiecare 
etapă istorică, Congresele și 
Conferințele Naționale a!e par
tidului, plenarele Comitetului 
Central, desfășurate în această 
perioadă sub directa dumnea
voastră conducere și îndru
mare. au adoptat hotărîri și 
orientări care au mobilizat 

. puternic energiile și capacită- 
* țile de creație ale întregului 

popor în înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economică, 
socială și culturală a țării, in 
realizarea tuturor obiective'or 
stabilite de partid pentru îna
intarea fermă a României pe 
calea socialismului.

Este cunoscută și apreciată 
orientarea pe care ați asigu

rat-o privind dezvoltarea și 
modernizarea forțelor de pro
ducție, crearea unei puternica 
baze tehnieo-materiale — ca o 
condiție primordială a lichi
dării intr-un timp scurt a îna
poierii economice și socialo 
moștenite de la vechiul regim, 
ca un factor determinant al 
asigurării progresului mai ra
pid al întregii țări. Pe baza 
acestei orientări, ne-am putut 
crea o industrie puternică, mo
dernă, o agricultură socialistă 
în plină dezvoltare, am asigu
rat progresul armonios al tu
turor ramurilor economiei na
ționale, creșterea avuției socia
liste $1 a venitului național, 
ridicarea generală a nivelului 
de viață și de civilizație al în
tregului popor. Dacă nu am fi 
promovat cu consecvență șl 
hotărire această politică de 
industrializare, ar fi fost greu, 
dacă nu imposibil, să asigu
răm, în eondițiile actuale — 
cînd fiecare țară, inclusiv 
România, resimte urmările 
crizei economice mondiale — 
dezvoltarea economiei noastre 
socialiste. Tara noastră ar fl 
rămas, vreme îndelungată, în- 
tr-o stare de înapoiere econo
mică, ceea ce ar fi afectat 
grav construcția socialistă în 
patria noastră, munca și viața 
întregului popor. Preocuparea 
dumneavoastră constantă pen
tru amplasarea armonioasă a 
forțelor de producție pe teri
toriul țării a ridicat la viață 
nouă, înfloritoare județele 
patriei, a asigurat ca toți oa
menii muncii să se bucure de 
binefacerile civilizației socia
liste, de condiții egale de mun
că șl de viață.

Dorim să subliniem și cu a- 
cest prilej Importanța deosebi
tă pe care o are orientarea 
dumneavoastră de a pune 
consecvent la baza întregii ac
tivități de construcție a noii o- 
rinduiri, cele mai avansate cu
ceriri ale științei și tehnicii 
moderne, de a asigura, in a- 
cest scop, un pute.nic avint al 
științei, Învățământului si cul
turii, lărgirea continuă a ori
zontului de pregătire tehnică 
și culturală a întregului popor, 
Festivalul național al muncii 
și creației socialiste „Cîntarea 
României**, organizat și desfă
șurat din inițiativa dumnea
voastră. s-a transformat intr-o 
puternică mișcare eultural-edu- 
cativă de masă, ce asigură o 
amplă desfășurare a geniului 
creator al poporului, înflorirea 
culturii noastre noi, socialiste, 
imbogățirea Întregii vieți spi
rituale a maselor largi.

Oamenii munci] simt, prin 
propria lor viață, grija șl 
preocuparea dumneavoastră 
deosebită de a asigura ca tot 
ceea ce realizăm In patria 
noastră liberă și independentă 

să servească nemijlocit poporu
lui, ridicării nivelului său de 
civilizație și bunăstare. între
gul nostru popor vă este pro
fund recunoscător pentru con
secvența cu care vegheați ca 
la baza politicii de dezvoltare 
economico-socială a țării să 
stea permanent țelul și scopul 
fundamental al partidului — de 
a asigura oamenilor muncii 
condiții de muncă și de trai 
tot mal bune, o viață tot mal 
îmbelșugată și fericită.

Organizind și conducind e- 
pera de edificare socialistă, ați 
manifestat șl manifestați o 
preocupare permanentă pen
tru ca, paralel cu dezvoltarea 
forțelor de producție, să se a- 
sigure perfecționarea continuă 
a relațiilor de producție șl 
sociale, a organizării și con
ducerii societății. O realizare 
remarcabilă a acestor ani o 
constituie înfăptuirea in viață 
a ideilor și a concepției dum
neavoastră privind organizarea 
pe baze democratice a întregii 
vieți economice și sociale din 
țara noastră. Din inițiativa și 
sub îndrumarea dumneavoastră 
directă a fost creat un sislem 
organizatoric original, unic in 
felul său, care asigură partici
parea efectivă, nemijlocită, a 
tuturor oamenilor muncii Ia 
conducerea societății, exercita
rea deplină a prerogativelor 
poporului de adevărat stăpin al 
țării, de făuritor conștient al 
propriilor destine. Au fost 
create organe și organisme de
mocratice în toate unitățile e- 
conomice și sociale de bază șl 
la nivel național, situindu-se 
in centrul acestui amplu sis
tem democrație principiile au- 
tocondueerii și auiogestiunii 
muncitorești, care dă posibili
tate tuturor oamenilor muncii 
— iu calitatea lor de proprie
tari, producători și beneficiari — 
să-și spună cuvintul și să ia 
parte nemijlocit Ia dezbaterea 
și luarea hotăririlor, la coudu- 
cerea democratică a tuturor 
sectoarelor de activitate. Ca 
urmare, aveni astăzi in Româ
nia o democrație de tip nou, 
superioară din toate punctele 
de vedere oricărei democrații 
burgheze.

Prin intieaga dumneavoastră 
activitate ne oferiți tuturor, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, un înalt exemplu 
de conducere democratică a so
cietății, de legătură strinsă șl 
consultare sistematică, perma
nentă cu partidul, cu poporul, 
in luarea tuturor hotâririlor 
care privesc mersul înainte al 
patriei pe calea socialismului, 
a progresului ți bun:'stării. 
Congresele și consfătuirile pe 
care le organizați la nivel na
țional, ea și vizitele și pte- 
zența dumneavoastră permanen
tă in toate Județele și loca

litățile țării, in întreprinderi, 
unități agricole, șantiere, in
stitute de lnvățămint și cerce
tare, pretutindeni acolo undo 
se realizează In viață politica 
partidului, dialogul viu pe 
care îl Întrețineți permanent 
cu (ara, cu cele mai largi. ca
tegorii de oameni ai muncii 
constituie un model de înfăp
tuire a democrației socialiste 
dat de însuși conducătorul ță
rii, o vie ilustrare a aplicării 
concrete in viață a concepției 
dumneavoastră privind con
strucția socialismului împreună 
eu poporul și pentru popor.

întregul popor și partid cu
nosc șl dau o înaltă prețuire 
preocupării dumneavoastră per
manente pentru dezvoltarea în
sușirilor noi ale națiunii noas
tre socialiste și Întărirea uni
tății întregului popor — ca 
factor fundamental al victoriei 
socialismului și comunismului 
in România. Ne mindrim, de 
asemenea, cu modul strălucit 
in care — prin aplicarea fer
mă în viată a ideilor și con
cepțiilor dumneavoastră — a 
fost asigurată rezolvarea pro
blemei naționale in România, 
creindu-se condiții de deplină 
și reală egalitate intre toți oa
menii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, de întărire 
continuă a unității și frăției 
tuturor celor ce muncesc în 
lupta pentru progresul și tn- 
florirca patriei comune — Re
publica Socialistă România. A- 
șa cum ați subliniat dumnea
voastră, nu o dată, am dori ea 
naționalitățile conlocuitoare din 
toate țările să se bucure de 
cel puțin aceleași drepturi și 
libertăți de care se bucură ce
le din România.

Apreciem preocuparea dum
neavoastră deosebită si răspun
derea cu care acționați pentru 
perfecționarea continuă a acti
vității statului nostru socialist, 
pentru creșterea rolului si atri
buțiilor sale in organizarea și 
desfășurarea întregii opere de 
construcție socialistă. Pentru 
noi toți și pentru întregul po
por, au o importanță deosebită 
recentele precizări pe care 
le-ati făcut cu privire la ca
racterul statului nostru în e- 
tapa actuală, la faptul că el nu 
mai este astăzi un stat al dic
taturii proletariatului, ci. odată 
cu adincirea procesului demo
cratic, a căpătat caracterul de 
stat al democrației muncitorești, 
revoluționare — ceea ce dă o 
perspectivă nouă, superioară, 
dezvoltării societății românești. 

Dăm o înaltă apreciere fer
mității si consecvenței eu care 
acționați pentru întărirea si 
perfecționarea legalității socia
liste. pentru așezarea activită
ții din toate domeniile pe ba
ză de legi, pentru respectarea 
intocmal a tuturor reglementă
rilor legale, a normelor de 
conviețuire socială. A avut un 

profund răsunet in conștiința 
poporului nostru fermitatea eu 
care ați acționat pentru com
baterea si înlăturarea manifes
tărilor și fenomenelor nesănă
toase, de ignorare șl încălcare 
a legalității, de abuzuri și ne
dreptăți care au existat in tre
cut, pentru restabilirea unui 
climat principial, legal și lua
rea măsurilor ca asemenea stări 
de lucruri să nu se mal repe
te, ca în societatea noastră să 
domnească legalitatea, drepta
tea, principiile umanismului 
revoluționar. Prețuim în mod 
deosebit grija cu care vegheați 
ca nimeni să nu fie pedepsit 
Pe nedrept si nimeni să nu 
rămînă nepedepsit dacă încal
că legile țării, ca legea să fie 
una pentru toți.

Cunoaștem și prețuim, de a- 
semenea, preocuparea dumnea
voastră constantă pentru întări
rea capacității de apărare a pa
triei. concepția pe care o pro
movați cu privire la pregătirea 
și răspunderea întregului popor 
de a fi oricînd gata să respin
gă orice agresiune, să apere 
cuceririle socialiste, revoluțio
nare, independenta, suveranita
tea și integritatea României.

Comuniștii, întregul nostru 
popor apreciază în mod deose
bit grija și răspunderea cu ca
re asișnirați întărirea continuă 
a partidului — ca nucleu vital 
al întregii națiuni —, creșterea 
rolului său conducător în în
treaga operă de construcție so
cialistă din patria noastră. Fap
tul că avem astăzi un partid 
puternic, care acționează într-o 
unitate de monolit, indeplinin- 
du-șî eu cinste misiunea 
istorică In transformarea re
voluționară a societății, că 
dispunem de un puternic 
activ de cadre revoluționare, 
devotate trup și suflet cauzei 
socialismului se datorește în- 
tr-o măsură hotăritoare aplică
rii îndrumărilor și orientărilor 
dumneavoastră, modului pro
fund creator, dialectic în care 
ați abordat si abordați proble
mele activității de partid în 
strinsă legătură cu cerințele și 
obiectivele concrete ale fiecărei 
etape de dezvoltare a societă
ții noastre pe calea socialismu
lui. O importantă deosebită au 
Ideile si concepțiile dumnea
voastră eu privire la necesita
tea ea partidul să-si desfășoare 
întreaga sa activitate în strin
să unitate cu poporul, să asi
gure participarea la viața so
cietății a tuturor claselor si ca
tegoriilor sociale, a maselor 
largi ale femeilor si tinerei ge
nerații, a oamenilor muncii fă
ră deosebire de naționalitate, 
să promoveze eu fermitate in
teresele vitale si aspirațiile su
preme ale întregii națiuni. A-

(Conttnuare tn t>ao 4—5)



Dragi tovarăși și prieteni,

Acest eveniment sărbătoresc a reafirmat cu tărie dragostea, stima
și recunoștința tuturor celor ce muncesc pe cuprinsul țării, unitatea
de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul partidului,
a! secretarului său general, tovarășii! Nicolae Ceaușescu, comunistul
de mare omenie, patriot înflăcărat, conducător înțelept și cutezător
XXXXXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV.XXWXXXXlXXX^^WXXXXXXXXXXXXXXX'.'.. A.

In Sala Palatului Republicii a 
avut loc. marți. 25 ianuarie, a- 
dunarea solemnă consacrată o- 
magierii a 50 de ani de activi
tate revoluționară și aniversării 
zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român. oreședintele Republicii 
Socialistp România. Organizată 
de Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român. Con
siliul de Stat si Guvernul 
Renublicii Socialiste România 
adunarea solemnă a prilejuit 
manifestarea sentimentelor de 
adincă si aleasă stimă si pre
țuire pe care cetățenii Româ
niei socialiste, fără deosebire 
de naționalitate, le poartă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, co
munistul de mare omenie, pa
triotul înflăcărat cu inima vi- 
brind de cea mai înaltă iubire 
fată dp neam și tară, luptăto
rul dîrz neînfricat, care și-a 
făcut din- slujirea devotată a 
partidului, patriei șl poporului, 
a cauzei socialismului și păcii, 
telul sunrem al pilduitoarei 
sale vieți si activități revoluțio
nare. conducătorul înțelept și 
cutezător, urmat cu credință de 
întreaga noastră națiune, ctito
rul celei mai glorioase epoci 
din istoria tării.

Prin întreaga sa desfășurare, 
adunarea a dobîndit dimensiu
nile linei manifestări cu valoare 
de simbol, exprlmînd gîndurile 
și simțămintele împărtășite de 
toti fiii 
Ea 
tea 
cei 
pe 
maghiari, germani și de 
naționalități, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici — îl încon
joară pe secretarul general al 
partidului, președintele 
blicii.
Ceaușescu, cel ce călăuzește cu 
strălucire destinele patriei pe 
calea luminoasă a socialismu
lui, spre înfăptuirea visului de 
aur — comunismul.

în această atmosferă entu
ziastă, sub semnul acestor înăl
țătoare sentimente, a început a- 
dunarea solemnă la care prin 
Intermediul transmisiei In di
rect a posturilor noastre de 
radio și televiziune, au parti
cipat. de fapt, toti locuitorii 
patriei, făcînd astfel să bată 
aici, sub cupola Sălii Palatului, 
inima întregii țări.

Ora 17.00... Tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU so
sește în Sala Palatului Repu
blicii, care găzduiește acest 
moment aniversar. Marele tl

Dămîntului românesc, 
a reafirmat cu tărie dragos- 

și recunoștința cu care 
ce muncesc și trăiesc 

cuprinsul țării — români, 
alte

Repu-
tovarășul Nicolae

scandează neintre- 
intr-un singur glas, 

P.C.R.!-.

NOASTRĂ ȘI MÎN- 
— CEAUȘESCU, ROMÂ- 

Răsună apoi urarea pe 
intregul popor o adre- 
cu toată căldura sufle- 
conducătorulul partidului

Emil 
Lina

Niculescu, 
Gheorghe 

Dumitru 
Rădulescu, 

Ștefan Voitec. 
Leonard Con- 

Dobrescu, Marin 
Enache, Mihai 
Giosan, Suzana 

Ana

iubitul eâroâiorit este primit 
cu multă însuflețire, cu vii a- 
plauze, urale si ovații. Parii- 
cipanții 
rupt 
„CEAUȘESCU
„CEAUȘESCU ȘI POPORUL!". 
„STIMA
DRIA 
NIA!" 
care 
sează 
tului 
și statului : „CEAUȘESCU — 
LA MULTI ANI!"

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în prezidiul adunării 
iau loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc. — 
Bobu, Virgil Cazacu, 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Petre Lupu, Paul 
Gheorghe Oprea, 
Pană, Ion Pițan, 
Popescu, Gheorghe 
Iile Verdeț, 
Ștefan Andrei, 
stantin, Miu 
Enache, Petru 
Gere, Nicolae 
Gâdea, Ștefan Moeuța, 
Mureșan, Elena Nae, Constantin 
Olteanu, Ion Stoian, Iosif 
Szasz, Ion Ursu, Richard 
Winter, Gheorghe Stoica, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Manea 

al 
M. 

Nicolae, Gheorghe Petrescu și 
loan Totu, viceprim-miniștri ai 
guvernului.

în prezidiu iau loc, de ase
menea, tovarășii Ion Gheorghe 

Popescu-Puțuri, 
Andrei

Mănescu, vicepreședinte 
Consiliului de Stat, Ion

Maurer, Ion 
Vasile Vîlcu, 
Nicolae Cioroiu, Mihai 
Stela Moghioroș, Virgil 
rescu. membri de partid 
giu din

Puni nd 
unitatea 
tregului 
dulul. al secretarului 
adunarea solemnă 
membrii Comitetului Central al 
partidului, ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, activiști 
de partid și de stat, membri 
de partid cu stagiu din ilegali
tate, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din industrie, agricul
tură, transporturi și construcții, 
militari al forțelor armate și 
luptători din gărzile patriotice, 
oameni de știință, artă șl cul
tură din întreaga tară.

Sala Palatului este 
împodobită. Fundalul 
este dominat de portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tn-

Neagu. 
Burcă, 

Teodo- 
cu sta-

ilegalitate.
pregnant In 

de nezdruncinat a in- 
popor în jurul parti- 

general. 
reunește

lumină

festiv 
scenei

WJVA'AVA’

ilae Ceaușescu de

Român. Consiliul de
Republicii

pe 
pre-

C.C. al

cadrat de drapele roșii ș: tn- 
color e.

Se intonează Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

In deschiderea adunării, to
varășul Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-ministru al guvernului, 
dă citire Mesajului adresat to
varășului N 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist 
Stat și Guvernul 
Socialiste România.

Toți cei prezenți ascultă eu 
intensă emoție, bucurie si sa
tisfacție Mesajul în care se re
găsesc gindurile și simțămintele 
întregului nostru popor.

înminind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Mesajul, tovarășul 
Constantin Dăscălescu 11 felicită 
călduros, ii Îmbrățișează 
conducătorul partidului, 
ședințele Republicii.

Tovarășul Ștefan 
membru al Comitetului 
Executiv al ~ 
vicepreședinte 
Stat, dă citire 
a Comitetului 
al Comitetului 
tidului Comunist Român 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România privind con
ferirea Medaliei Omagiale to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
întreaga asistență trăiește cu 
legitimă mîndrie patriotică a- 
cest moment de mare semnifi
cație. care găsește un larg ecou 
în sufletul și conștiința întregii 
națiuni.

Tovarășul Ștefan Voitec ln- 
mînează, apoi, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu înalta dis
tincție. felicitîndu-1 cu căldură 
și îmbrățișindu-i cu dragoste și 
stimă.

Medalia reproduce în relief 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în jurul căruia sini 
înscrise cuvintele „Socialism — 
Independență
Pace 
daliei 
drată 
poate 
vitate revoluționară".

Pe revers sînt imprimate 
Stema țării, o cunună de lauri 
și frunze de stejar, precum șl 
cuvintele „Republica Socialistă 
România". Pe un pergament 
este gravat următorul text : 
„Vibrant omagiu și înaltă pre
țuire din partea întregului po
por și a Partidului Comunist 
Român, cu prilejul aniversării 
a 50 de ani de activitate revo
luționară și a 65 de ani de via
ță, 26 fanuarie 1983".

Voitec, 
Politic 
P.C.R., 

al Consiliului de
Hotăririi comune 
Politic Executiv 
Central al Par- 

și a

Libertate — 
— Progres". La baza me
se află o eșarfă inca- 
de lauri și pe eare se 
citi : „50 de ani de acti

â\\V.V.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

1= aceste clipe solemne, tova
rășii din conducerea partidului 
Si statului, precum și vechii 
militanu ai partidului ii adre
sează calde felicitări tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 11 
îmbrățișează.

Impresionanta manifestare a 
continuat cu prezentarea mesa
jelor de felicitare adresate con
ducătorului partidului și sta
tului nostru de reprezentanții 
comuniștilor din Întreaga tară 
al instituților centrale de stat, 
ai organizațiilor de masă și 
obștești, ai puternicelor detașa
mente muncitorești din marile 
Întreprinderi, combinate indus
triale si șantiere, ai țărănimii, 
ai oamenilor de știință, artă și 
cultură, ai armatei șl ai tinerei 
generatiL

★

Sunete de trompete și ropote 
de tobe anunță sosirea In sală 
a delegației celor mai tinere 
vlăstare ale tării — pionierii și 
șoimii patriei. Din rfndul lor

La mindra României sărbătoare. 
Noi, toți copiH patriei venim 
Cu drag, eu bucurie ti cinstim
A dumneavoastră luminoasă-anlversare

50 de ani de luptă ți victorii 
Sînt scriți eu măreție-n Tricolor, 
Intru mslți ani. viteaz conducător, 
Vi spun fn sărbătoare pionierii I

Nătcuți 1» ani eroici, temerari, 
Ni-t frunțile scăldate in lumină 
Azi vă aducem dragoste deplini 
De pe pimintul țării milenar

Și vă rugim, tubit conducător, 
Di» inimi însorite ti primiți 
Recunoștința pentru anii fericiți. 
Pentru al țării mare viitor I

Acum, in patria biruitoare, 
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, năzuim 
Ca tineri comuniști tă ne-mplinim 
La țcoala muncii revoluționare.

Niscuți in anii cei mai plini de soare, 
Partidul, Ceaușescu ți poporul 
Ne «int mindria, și ne tint izvorul 
De fapte demne și cutezătoare.

$i nu uităm : cindva, pe-aceste locuri — 
Ce plai al fericirii azi ne tint — 
Copiii n-aveau pline, n-aveau jocuri 

Și zborul către vis le era frînt..

vi știm : inci de tinăr, cu ardoare. 
Furtuni ați înfruntat, dureri, nevoi — 
Și v-ați format, erou Intre eroi, 
Gindind la România viitoare.

Doresc să exprim cele mai vii 
Comitetului Central, Consiliului di 
Guvernului, precum ți organizațiilor 
organismelor naționale democratice, 
melor științifice-culturale, comitetelor 
de partid, armatei, tineretului ți p 
pentru felicitările ți urările ce mi- 
adresate cu prilejul aniversarii a 5 
de activitate revoluționară ți a 65 c 
viață.

Consider că toate urările ți aprec 
tind activitatea mea revoluționară i 
sate deopotrivă partidului, al căru 
sînt, în rîndu! căruia am devenit rev 
am servit și servesc poporul, națiun 
trâ, cauza socialismului ți corni

Mulțumesc, de asemenea, în mod 
pentru Medalia ce mi-a fost acorc 
acest prilej, apreciind aceasta ca o 
a prețuirii activității revoluționare a 
tiler, a tuturor acelora care ți-au 
viața eliberării naționale ți sociale, 
rii, independenței ți suveranității 
noastre.

La împlinirea virstei de 65 de 
mele mele ginduri, pline de recun 
de adincă mulțumire, se Indreapt 
părinții mei care mi-au i
care am invățat să cresc ți să trăie 
credincios al poporului ți să-l servi 
bătut, in toate împrejurările.

La aniversarea a 50 de ani de < 
revoluționară gindurile mele se Indre

se desprinde un grup de copii, 
care. îmbujorați de emoție, 
rostesc cu voci cristaline Me
sajul Consiliului Național al 
Organizațiilor Pionierilor și Co
misiei Șoimilor Patriei, expri
mat în înaripate versuri :
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r către tovarășii, prietenii, militanții 
Lam cunoscut ți cu care am lucrat 
In mișcarea revoluționară, In rindul 
lam format ca luptător ți militant 
berarea socială și naționala, pen- 

I bunăstării ți fericirii poporului, a 
hui, a independențe! ți suveranității 
h luptător pentru pace țl colabo- 
tațională.
e momente sărbătorești, ca fiu de 
muncitor ți ca intelectual, In cali- 

I secretar general al partidului ți 
al Republicii Socialiste România, 
adresez cele mai eaide mulțumiri 

hstre muncitoare, țărănimii, Intelec- 
tuturor oamenilor muncii, fără deo- 

naționalitate, întregului nostru 
intru felicitările ți urările adresate, 
dura cu care niă înconjoară in o- 

kente sărbătorești.
încă o dată, să subliniez că toate 

hnifestări le consider atit ca o ex- 
hncrederii ți aprecierii activității 
si ea o expresie a încrederii ți ea 
re a politicii Partidului Comunist 
pnducătorul încercat al poporului 
lupta revoluționară pe calea făuririi 
socialiste multilateral dezvoltate ți 
mului in România.

co(ae ceaușescu
(Din cuvintarea rostită 

la adunarea solemnă de ieri)

so- socialistă, Independentă, liberă,
irățul demnă si înfloritoare, pentru
r ge- minunatul nostru popor, con-
lunist structor al socialismului si co-
iblicii munismului. Se scandează cu pu

tere, neîntrerupt: „CEAUȘESCU 
— P.C.R. !«, „CEAUȘESCU ȘI 

Tulul POPORUL,!«, „STIMA NOAS-
1 este TRA Șl MtNDRIA —
deo- CEAUȘESCU. ROMANIA!",

eu „CEAUȘESCU — PACE!",
tauze „CEAUȘESCU. LA MULȚI

ANI !-
elung în sală răsună vibrant acor- 
>artid durile Imnului Frontului Demo- 
1 său orației si Unității Socialiste — 
►astră „E scris pe tricolor unire".

(Urmare din pag. a J-a)

ceasta a făcui si face ca parti
dul nostru »â fie urmai eu pro
fundă Încredere de popor, să 
fie Înconjurai de dragostea șl 
stima Întregii noastre națiuni 
Ne mîndrim eu toții eu glo
riosul nostru partid, de la eare 
emană tot ce are mai bun, mal 
înaintat societatea noastră? S> 
care, călit in luptă si strîns u- 
nit in jurul dumneavoastră, 
conduce eu fermitate Si înaltă 
răspundere patria noastră so
cialistă spre culmi tot mal 
Înalte de civilizație, bunăstare 
și progres — spre comunism.

Studiind in mod profund rea
litățile românești, aplicind crea
tor adevărurile generale, uni
versal valabile, principiile ma
terialismului dialectic si isto
rie la condițiile concrete din 
România, ati adus si aduceți e 
oontributie de inestimabilă va
loare la Înnoirea si dinamita
rea permanentă a gindirii si 
practicii revoluționare din pa
tria noastră, la îmbogățirea eu 
noi idei, concluzii si concepte 
a tezaurului socialismului ști
ințific, a patrimoniului cunoaș
terii si creației istorice univer
sale.

Reprezintă o contribuție stră
lucită la dezvoltarea teoriei re
voluționare concluziile sl ideile 
pe care le-ați formulat In ex
punerea dumneavoastră la ple
nara ideologică a partidului 
din Iunie anul trecut — adop
tată ca document programatic 
al partidului —, precum și In 
strălucitul Raport pe care l-ați 
prezentat la Conferința Națio
nală a partidului, cu privire la 
stadiul sl cerințele obiective 
ale dezvoltării socialiste a 
României în etapa actuală ți 
in perspectivă. Tezele dumnea
voastră cu privire la sarcinile 
și rolul partidului si statului 
in noile condiții de astăzi, la 
procesul de adincire a demo
crației socialiste, analizele pro
fund științifice pe eare le-ați 
făcut în legătură eu contradic
țiile din societatea socialistă si 
la modul de soluționare a lor 
au înarmat Întregul nostru po
por cu un program clar pentru 
continuarea fermă. pe o 
treaptă superioară, a întregii 
•pere de construcție economică 
și socială, pentru sesizarea si 
lichidarea la timp a neeoncor- 
danțelor eare apar In diferite 
etape ale dezvoltării societății, 
pentru depășirea oricăror greu
tăți si asigurarea mersului ferm 
Înainte al patriei pe calea so
cialismului si comunismului.

Nu putem să nu subliniem, 
șl eu acest prilej, preocuparea 
dumneavoastră deosebită pentru 
educarea revoluționari a oa
menilor muncit, pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste a 
poporului și înarmarea tul eu 
• concepție Înaintată, materia- 
nst-dialectiei si Istorică, des
pre viată sl societate. Apre
ciem, totodată, marea pasiune 
eu eare militați pentru forma
re*  omului nou. înaintat *1  so
cietății noastre, pentru cultiva
rea in rîndurile tinerei gene
rații, ale întregului popor, a 
patriotismului, a dragostei șl 
răspunderii fată de tară sl par
tid, pentru promovarea fermă 
tn viata sociali și in relațiile 
dintre oameni * principiilor e- 
Heli sl echității socialiste. O 
puternică tnrîurire asupra vie
ții noastre sociale are promova
rea consecventă de către dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Nlcolae Ceaușescu, a înaltelor 
principii ale umanismului nou, 
revoluționar — ce caracterizea
ză Întreaga dumneavoastră via
ță și activitate —, eare pune In 
centrul său libertatea, demni
tatea sl fericirea omului, grija 
pentru crearea climatului celui 
mal propice de înflorire multi
laterală a personalității umane.

*
rartrd-aldturi, zi de zi, 
na Ceauțescu 
rijd anii ni-i veghează 

tub comunista rază, 
k numai bucurii.

ici pacea, viitorul, 
le-mplinesc, pe plai romăn, 
jul ți ocrotitorul 
popoarele mai bun.

a cărții cale dreaptă 
(triafd vom urma 
neauoastrd înțeleaptă — 
bn ><f urce patria !

cu viguroase ramuri, 
e « imbold sublim — 
rm mai bun să dăruim 
b tricolore flamuri.

n stejar al României, 
r erou între eroi ; 
e orizonturi noi, 
spre a țării măreție, 
ani contemporani 1 

iubit al României 
uțescu.
ii !

în prezent, Întregul nostru 
popor, profund însuflețit de ho- 
t&ririle Conferinței Naționale, 
de Îndemnurile si chemările pe 
care I le-ati adresat de la tri
buna înaltului forum al comu
niștilor români — șl care cons
tituie nn amplu program de 
perspectivă pentru mersul îna
inte al patriei noastre In ac
tualele condiții Interne sl In
ternaționale —. acționează cu 
abnegație și snirit gospodăresc 
pentru Înfăptuirea cu succes In 

viață a programelor de dezvol
tare economică si socială a tă
rii, pentru realizarea unei cali
tăți noi. superioare. In toate 
domeniile de activitate, pen
tru îndeplinirea in cele mai 
bune condiții a planului cinci
nal. Raportul dumneavoastră la 
Conferința Națională, In care 
odată cu relevarea marilor 
succese și înfăptuiri ale socia
lismului. atrageți atenția par
tidului șf statului, întregii na
țiuni asupra unor deficiențe 
și rămineri in urmă care mai 
există in activitatea noastră, 
asupra onor dificultăți șl gre
utăți pe care le mai avem de 
înfruntat, mobilizează puternic 
forțele, energia si voința între
gului popor de * perfecționa 
continuu activitatea economico- 
soeiali In toate domeniile, de 
a valorifica la un nivel tot mai 
Înalt potențialul material și u- 
man de care dispune societate*  
noastră. Strins unit In jurul 
partidului, *1 dumneavoastră 
tovarășe secretar general, În
tregul nostru popor este hoti- 
rit ti infăpluiaseă neabătut po
litica partidului pe eare o pro
movați en atita Înflăcărare, să 
facă totul pentm edificare*  
noii orlnduiri pe pămintnl pa
triei.

Mult stimate și Iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Slujind cu inepuizabili ener
gie interesele vitale ale țării 
șl poporului romăn, cauza so
cialismului in România, ați In
trat, totodată, tn conștiința în
tregii lumi, ca promotor înflă
cărat al celor mai nobile Idea
luri de înțelegere, colaborare 
și pace intre națiuni, ea stră
lucit luptător pentru cauza in
dependenței și suveranității po
poarelor, pentru apărarea drep
tului fundamental al națiuni
lor, al oamenilor la viață, la 
pace, la existență liberă și 
demnă.

In anii de cind vă aflați Io 
fruntea partidului și a (tată
lui, România a promovat o po
litică fermă de pace și cola
borare, a participat eu profund 
spirit constt activ la dezbaterea 
șl soluționarea n arilor și com
plexelor probleme ale epocii 
noastre — ceea ce l-a adus o 
largă recunoaștere și prețuire 
internațională, a situat-o pe un 
loc demn, de cinste, in rindul 
națiunilor lumii. Nicicind, in 
nici o perioada a istorici sale, 
România nu s-a bucurat de un 
asemene*  Înalt prestigiu inter
național, nu a avut atiția prie
teni cum are astăzi pe toate 
meridianele lumii. Analizele 
strălucite, profund științifice 
pe eare le faceți in legătură 
eu diferitele probleme și as
pecte ale evoluției vieții inter
naționale, cu tendințele ce se 
confruntă pe arena mondiali, 
concluziile pe care le desprin
deți in legătură eu direcțiile tn 
care trebuie acționat pentru 
salvgardarea păcii, pentru În
tărirea colaborării și încrederii 
intre state, găsese nn profund 
ecou in rindul popoarelor, al 
tortelor înaintate de pretutin
deni.

Este unanim recunoscută și 
apreciată excepțional*  activita
te pe eare o desfișurațl pen
tru aplicarea fermă in viața 
internaționali, in relațiile din- 
tre state, a principiilor noi, 
democratice, de depliDă egali
tate in drepturi, respect al In
dependenței și suveranității na
ționale, neamestec in treburile 
interne și avantaj reciproc, de 
nerecurgcre la forță și la a- 
menințarea eu toiosirea forței. 
Viata a confirmat și confirmă 
necontenit valabilitatea aees- 
tor principii, faptul că ele con
stituie o condiție sine qua non 
a dezvoltării unor relații nor
male între slate, a evitării con
flictelor și stărilor de incorda- 
re. a asigurării păcii in lume.

In actualele împrejurări In
ternaționale. cind pe plan mon
dial s-a ajuns la o încordare 
deosebită, cind viața, libertatea 
și independența popoarelor, li
niștea și pacea întregii lumi 
sînt tot mai giav puse în pe
ricol, chemările ți îndemnurile 
dumneavoastră de a face to
tul, pînă nu e prea tirzfu, pen
tru a se înlătura pericolul răz
boiului, pentru a se Împiedica 

agravarea situației internațio
nale și a se păși ferm pe oa
le*  reluării și continuării po
liticii de destindere, de colabo
rare și pace — au o puternică 
rezonanță internațională și se 
bucură de o largă aprobare in 
rindurile tuturor națiunilor 
lumii.

Popoarele, forțele inalntate 
de pretutindeni cunosc și apre
ciază pozițiile constructive ale 
României, energia cu care mi
litați pentiu lichidarea politi
cii de forță șl amenințare eu 
forța, pentru soluționarea tu
turor diferendelor dintre state 
numai și numai pe cale paș
nică, prin tratative. Se bucură 
do o largă adeziune internațio
nali propunerile ți inițiativele 
de pace și dezarmare
alo României, perseverența 
eu care dațl glas voinței și ho- 
tărtrii națiunii noastre de a fa
ce totul pentru oprirea cursei 
Înarmărilor, pentru prelntfm- 
plnarea războiului și oprirea 
cursului evenimentelor spre o 
catastrofă nucleară. Marile ac
țiuni și manifestări do masă 
desfășurate in România tn fa
voarea picii țl dezarmării, pro
punerile și acțiunile dumnea
voastră pe linia opririi cursei 
Înarmărilor, a reducerii cheltu
ielilor militare au sporit și spo
resc necontenit Imensul presti
giu internațional de eare Ti 
bucurați, ea strălucit luptător 
Împotriva politicii de confrun
tare și război, pentru înțelegere 
și colaborare intre națiuni, pen
tru e lume fără arme și fără 
războaie.

Sini larg cunoscute eforturile 
pe eare le desfășurat! pentru 
infăptulrea securității și păcii 
tn Europa, pentru succesul reu
niunii de la Madrid ți convo
carea unei conferințe consacra
te încrederii șl dezarmării pe 
continent, pentru oprire*  am
plasării de noi rachete nuclea
re eu rază medie de acțiune 
și retragerea și distrugerea ce
lor existente, pentru o Europă 
anltă, a pieii și eoiaboririi, fi
ri nici un fel de arme nuclea
re. Este, de asemenea, cunos
cută și apreciată preocupa-ea 
dumneavoastră statornică p n- 
tru întărirea colaborării țl pă
cii In Balcani, pentru transfor
marea acestei regiuni Intr-o zo
nă a bunei vecinătăți țl conlu
crării rodnice, Intr-o regiune 
fără nici un fel de arme nu
cleare.

România socialistă se bucură 
de o mare prețuire tn rindul 
țărilor tn curs de dezvoltare 
pentru politica consecventă pe 
care o promovează și pentru 
poziția dumneavoastră construc
tivi privind lichidarea subdez
voltării, a marilor decalaje din
tre țările sărace șl țările boga
te, pentru Instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale 
eare si favorizeze progresul mai 
rapid *1  tuturor țărilor și în
deosebi a| celor rămase tn ur
mi, să asigure stabilitatea eco
nomică mondială, atenuarea șl 
depășirea marilor dificultăți pe 
eare le creează criza economi
că mondială.

Partidul și poporul nostru 
dau o deosebită apreciere acti
vității neobosite pe eare o des
figurați pentru dezvoltarea co
laborării și solidarității eu toa
te partidele comuniste șl mun
citorești, pentru realizarea unei 
unități noi In mișcarea comu
nistă și muncitorească, bazată 
pe deplină egalitate, pe dreptul 
fiecărui partid de a-și stabili, 
de sine stătător, strategi*  și 
tactica revoluționară tn confor
mitate eu cerințele șl condiți
ile concrete din țara ta eare 
tși desfășoară activitatea. Stnt, 
de asemenea, cunoscute și apre
ciate preocupările și inițiati
vele dumneavoastră privind 
lărgirea continuă a legăturilor 
partidului nostru cu partidele 
socialiste șl social-democrate, 
eu mișcările de eliberare națio
nali, cu forțele democratice, 
progresiste țl antiimperialiste 
de pretutindeni, in lupta pen
tru pace și progres social, pen
tru o lume mai bună șl mal 
dreaptă pe planeta noastră.

Contactele și convorbirile pe 
eare le purtați eu conducători 
de partide comuniste șl mun

citorești, de organizații demo
cratice, progresiste, vizitele re
ciproce și înlilnirile dumneavoas
tră cu șefi de state și guverne, 
eu oameni politici de pretutin
deni, declarațiile comune și do
cumentele pe care le-ați sem
nat eu prilejul acestor intilniri 
— sint toi atitea mărturii con
crete ale voinței României de 
pace și colaborare, ale întregu
lui prestigiu de care (ara noas
tră ți dumneavoastră personal, 
știmate tovarășe Nlcolae 
Ceaușescu. vă bucurați pe arena 
mondială.

Se bucură de o largă apro
bare în rindul popoarelor lumii 
poziția României — pe care a 
exprimați cu perseverență, in 
toate Împrejurările privind par
ticiparea egală a tuturor sta
telor, fie ele mari, mijlocii sau 
mici, la dezbaterea și soluțio- 
narea problemelor ce confrun
tă omenirea contemporană, creș
tere*  rolului O.N.U. in viața in
ternațională, încrederea pe care
• manifestați în forța unită * 
popoarelor, in capacitatea lor 
de a opri cursul periculos al 
evenimentelor spre confruntare 
șl război, spre prăpastie și do
* asigura. în strînsă unitate, 
un curs nou in politica mon
dială spre destindere, colabo
rare și pace.

Dorim, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă asigurăm — și cu prile
jul acestei aniversări — de ho- 
tărirea noastră neabătută de a 
urma, întotdeauna, înaltul e- 
xemplu pe care ni-1 oferiți in 
permanență, de a munci cu 
abnegație și dăruire revoluțio
nară pentru a înfăptui obiecti
vele istorice stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferin
ța Națională. Știm că soluționa
rea problemelor complexe care 
ne stau in față, lichidarea ne
ajunsurilor și greutăților pe 
care Ie mai întîmpinăm nece
sită un efort uriaș, concentra
rea tuturor energiilor noastre, 
ale întregului popor, dar nu 
vom precupeți nimic pentru 
transpunerea neabătută in via
ță a Programului partidului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism. Ne angajăm eu toții 
să milităm cu toate forjele pen
tru creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului și pen
tru întărirea statului nostru so
cialist, pentru a face mereu 
mai puternică unitatea partidu
lui și poporului în jurul dum
neavoastră. pentru a asigura 
înfăptuirea exemplară a hotă- 
ririlor Conferinței Naționale și 
a tuturor obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea pri
vind trecerea României Ia nn 
nou stadiu de dezvoltare — Ia 
stadiul 'de țară socialistă mediu 
dezvoltată. Vom face totul perr- 
tra înfăptuirea mărețelor idea
luri ale socialismului și comu
nismului, pe care !e-ați slujit 
țl Ie slujiți Ce mai bine de 
cinci decenii, cu nemărginit de
votament și inaită răspundere 
față de popor, fa(ă do desti
nul istoric a) României.

In acest moment sărbătoresc, 
dind glas gindurilor și simță- 
mintelor întregului nostru par
tid, ale comuniștilor și tuturor 
constructorilor socialismului din 
România, vă dorim, din toată 
Inima, mult stimate și lnbite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
ne trăiți ani mulți și fericiți, 
să vi bucurați de multă sănă
tate ți putere de muncă, pen
tru a conduce patria noastră 
socialistă spre noi și noi vic
torii, spre mari și minunate 
împliniri, demne de măreața 
epocă marcată de puternic*  
dumneavoastră personalitate.

Vă dorim, in continuare, noi 
realizări în activitatea de su
premă răspundere pe care o 
desfășuraii în fruntea partidului 
și statului, tinerețe veșnică, zi
le pline de satisfacții și bucurii,' 
multă fericire, împreună eu 
tovarășa dumneavoastră de viată 
și de luptă, mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu, Îm
preună cu Întreaga familie, cu 
toți cei ce vă sînt dragi și »- 
propiați.

La mulți ani, iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

6UTERNUL
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA



Mi. nc stadionul din sos. ștclan ccl Marc, dc la ora 15.30. mccl cu Dinamo

REPETIȚIA GENERALĂ A „TRICOLORILOR" 
ÎNAINTEA PARTIDEI CU TURCIA PETROLUL - LOTUL OLIMPIC 1-5 (0-1)

Reîntoarsă in Capitală, după 
„stagiul" de la Poiana Brașov, 
„caravana tricolorilor" si-a 
continuat ieri pregătirile, nu 
înainte ca directorul tehnic al 
echipelor naționale, Mircca 
Lucescu, să aibă o ședință 
tehnică (dimineața) cu com
ponența tuturor loturilor si cu 
conducerile tehnice ale acesto
ra; ședință in care s-a rea
mintit programul competițional 
internațional al acestui an. a- 
trăgindu-se atenția . asupra obi
ectivelor de performanță pe 
care fotbalul nostru și le-a 
propus, asupra responsabil tă- 
ții cu ( i trebuie abordată 
etapa acumulărilor calitative, 
aflată în curs de desfășurare.

• După-amiazâ, pe te
renul Automatica, antrenorul 
M. Lucescu a programat un 
„joc-școală“ în compania Lo
tului de tineret (antrenori C. 
Drăgușin — N. Fantea), de 
fapt un veritabil antrenament 
in condiții specifice de joc. 
Pe o durată de aproximativ 
100 de minute. Această penul
timă acțiune dinaintea meciu
lui de la Istanbul, cu echipa 
Turciei (simbătă 29 ianuarie), 
nu a vizat, firește, rezultatul 
propriu-zis. ci menținerea unei 
stări de emulație in Lotul 
„A" (chiar și in condițiile ab
senței craiovenilor). închegarea 
în continuare a relațiilor de 
joc (deci, omogenizarea rxn-

Selecționatele U.EJJL '84 fi '85

COMPORTĂRI DIAMETRAL OPUSE 
IN TOAMNA LUI 1982

Trecind in revistă rezulta
tele înregistrate de selecționa
tele U.E.F.A. *84 și TO. dar 
mai ales bilanțurile lor. orici
ne poate rămine surprint si 
nedumerit. Surprins, pentru că 
diferențele sink intr-adevăr, 
izbitoare.

Prima echipă a obținut vic
torii la scoruri greu previzi
bile. mardnd multe goluri fi 
primind numai unul, in tur
neul din Tailanda (n-am luat 
In considerație, cu ocazia sece
tei analize, decît partidele _a- 
tre selecționate de . juniori). 
Cealaltă echipă insă.' U.E.FA 
*85. s-a plasat la polul opus î 
a pierdut la scoruri inadmisi
bile. nereusind să marcheze 
decit un singur gol. primind, 
în schimb, nu mai puțin de 
23 ! 7

U.E.F.A. *84
România • Polonia 5-0
România — Polonia 4-a
România - Libia 6-S
Coreea de Sud - România 1-4
România — Ungaria 1-4
Bilanț : 5 4 0 1 16-1

U.E.F.A. *85
U.R.S.S. - România 6-0
U.R.S.S. - România 3-6
România • Bulgaria 0*4
R.D. Germana — Romania 6-1
R.D. Germanâ - România 4-4
Bilanț : 5 0 19 1-23

Bilanțul selecționatei pregă
tită, pină în finalul sezonului, 
-’e Nicolae Belizna poate fi ca- 
.<icat, deci, ca FOARTE 

BUN. Numai că. din păcate, 
in spatele acestor realizări se 
ascunde un mare EȘEC de na
tură educațională, echipa *i 
antrenorul ei (în primul rind) 
intorcindu-se din turneul tai- 
landez cu obrazul pătat, acolo, 
în îndepărtatul Bangkok ; ne- 
supravegheațl cum trebuie, d- 
țiva jucători au avut compor-
țări reprobabile și, după re
venirea în tară, s-au ales ca 
sancțiuni drastice, cu suspen
dări severe. Faptul acesta tre
buie să dea serios de gîndlt, 
mal ales celor ce răspund de 
soarta centrului national Lu
ceafărul, unde supravegherea 
și, mai ales, activitatea educa
tivă aproape că nici n-au e- 
xistat. Sau dacă au existat, În
seamnă că totul s-a făcut de 
mîntuială și efectul a fost ace
lași. adică nul. Este un aspect 
deosebit de important al pro
cesului formării viitorilor ju
cători, care trebuie crescuți 
nu numai pentru fotbal, ci șl 
ea oameni, pentru societate.

Ce se mai poate spune des
pre selecționata U.E.F.A. *85 
In afara bilanțului el DE
ZASTRUOS 7 Am văzut a-

Setvnți d:s It ie-i. ea B££nl ia priT.-p^xn.
Foto : L MIHAICA

partimmtrtnr), integrarea noi
lor eorateeafi • Miaptifi 1 a 
adus ta teren Ca fimerul ar
bitrata» D. Petreacă) nrmătea- 
reîo formații : LOTO. „A" s 
Macara — Rednie. Stanca. An
ei ane. Mustea»» n — Baltat. 
B516ul, Klela, Cor** - Tnrre, 
Gater ; LOTUL DR TIN ERET : 
I o vaș — MănlCă. Popie*. 
Gheacghla. Matei - Cafenea. 
Movilă. Rfilmle. f inia — 
Sertar, Flfie. A plăcut la Jor- 
=uJa* locuăw _A" tenzpr-i ri
dicat da joc imprimat țaceete 
apreciere pentru eri de la _tt- 
ceret-1. sssgajameerx et îti- 

ceastă echipă jucind ia sin
gurul ai mea disputat pe teren 
proprio, cal cu Bulgaria fi
ara cuta aia seria la t mpai 
respectiv, impresia pe care a 
oferit-o aa tehnicienilor pre- 
zențl pa stadzoaul Bcpubixsi a 
fost penibili. După fiecare 
dintre rezultatele înregistrate, 
antreaarai «elecțicnatei, Axrei 
ILlndaio, a eătxa: d expli
ce îafrfngerfle prin faptul ci 
adversarii întUniți ac foc de- 
păfițl da virată. Posibil să fi 
foat ara. bu-4 putem contra
zică. dar, oriefte motive s-ar 
invoca, diferențele de scoruri 
stnt de neconceput M ele. con
siderăm, no s< datoreze numai 
argumentatul adus de antre
nor, e| tatei cauze mult mal 
importante : selecția superfi
cial făcută. Departe de noi 
gindul de a considera non- 
talenta toți jucătorii care au 
alcătuit această selecționată tn 
toamna iul "82. Dar mulți din
tre ei n-au arătat nimic si «in
tere convingi că o echipă de 
juniori II formată din talente 
veritabile poate oridnd cișt'.ga 
tn fața unei echipe de club 
juniori L Nicolae Gorgorin. 
unul dintre marii descoperitori 
de talente din fotbalul nostru, 
afirma, eu puțin timp in ur
mă, că «a foarte bună națio
nală da juniori dlntr-un fotbal 
care a» respectă trebuie să 
lupta de la egal eu echipele 
divizionare ^A".

Există mult adevăr In aceas
tă afirmație, ea st in aceea că 
selecționata U.E.FA. *85 a ră
mas repetentă in anul trecut 
că ea trebuie GRABNIC AJU
TATA, tocmai pentru că are. 
In 1983, un important obiectiv 
de împlinit ! calificarea In 
faaa finală a eelel de a Ii-a 
ediții a campionatului euro
pean n.

Lourențlu DUMITRESCU 

țierea ușor faze rapide prin 
pase ruc-refive. tari. dintr-o 
bocatâ. .englezești" (eviden
țieri pentru B SI tei. Rednie. 
Klela. Muateanu ID- La fina- 
•■■rare 21 să Gater fi Turca au 
rămas datori fiind mereu 

*—pgr.y de pe marine da 
antrenorul lor. în repriza se- 

-<s au intrat în teren fi 
Duradara. Iergulm. Augus- 
lia. Bogfiaa. Ioedaefee. Rada 
li Ragî fi Vira (foarte activ 
fi mgemre în derianstjea unor 
contraatacuri) • Si -a 
ref au apărut Girjaabă. Epu
re. Haaghi-c. T. Rado. O. Fo- 
preca — unij dintre cei înlo- 
mnfi — Laseoni. Miniili fi 
Movilă — fiind .transferați* în 
cealaltă formație pe posturile 
lui Hagi, Rednie fi. respectiv 
"-din*, demonstmadu-m-se că 
antrenorul echipei naționale. 
_esta cu un ochi* fi la cel 
care via in urtaă. Acțiunea 
.tricolorii :c*. _nlă. s-a înche
iat ea riteva_ ture de stadî-oa. 
• Astăzi. de la ora 15 JB, Lo- 
tsd _A" va tace ultima ^repe
tiție generală* Qnamtea plecării 
In Turela), tn rampanta echipei

Sen- TRANDAPRESCU

CHIMIA, ÎNAINTEA „SALTULUI DE PRIMĂVARA"
La doi pașa de casă, cura se 

spune, a decs raoduceren teh
nică a y-^'P*** Chimia Rm. Vil- 
rea (ă efecsaeze cs jucătorii 
săi prima parte a perioadei 
pregătitoare de iarnă. Stațiu
nea Cădulata. firirată la 29 kra 
de Rimmru Vue-a. a fost opți
unea antrenorilor I«a OMe- 
menea fi Daaitn Aneaea. .Ta
rea arii» le teadtel tata ratei 
zale dia imediata aprapiera a 
tetelalai Oltal servesc earea- 
panzătae laeralai ea mingea 
— ne «punea Ian Obleraea- 
ea —, «ala de «part a natiaafi 
contribuie la îmbunătățirea 
forței fi aaabslititli. iar pan
tele Inveeinise stimulează a- 
lergările pe teren variaL atR 
de necesare ia aeeastă peria» 
dă, tind, dacă -rodajul- oi «e 
face tn mod earespoaiăter. 
-mașina- noastră, namilă CM- 
mla, nu va putea rula eu mola
rul tura! pe întreaga distantă a 
returului campionatul»!; ■■ 
retur presărat eu atitea— ob
stacole pe care noi tati. antre
nori fi jucători, ne-im propus 
să le trecem eu bine. Ca să 
nu mai votbim de condițiile 
de recuperare exeeleate. de 
alei, de la Cătiulata". Tn com
pletare, Dumitru Anesca a 
adăugat : -Im porta at este eă 
ateolut tați jucătorii s-a» pre
zenta! la pregătire ea indiei 
fiziologiei tenl st foarte buni.

SUCCESE D€ SEZON 
ia indemina tuturor i

C« tumo d« numoi Tf 
lai, oncina |ooc4 ooota 
obțină:
• AUTOTURSME ,Do- 

cki 1300“. .Trobom W 
• MARI SUME DE BANI

Agențiile Loto-Frono- 
eport U vinzfitorii volanțl 
râ oferA tilnic posibilita
tea de a râ numâro fi 
de. printre «rarii cițtigA 
tort |

UN PRILEJ DE FRUMOASE 
SATISFACȚII PENTRU DV 
UN CADOU PLĂCUT PEN

TRU CEI DRAGI I

PLOIEȘTI, 25 (prin telefon). 
Evoluția olimpicilor și a divi
zionarei „A" din localitate a 
atras pe stadionul „Petrolul" 
aproximativ 8.000 de spectatori. 
A fost fi o vreme splendidă, 
soare de primăvară, și un teren 
excelent Dar o parte din 
spectatori s-au cam înfierbân
tat, dorind, cu orice preț, vic
toria favoriților, de parcă ar 
fi fost vorba de puncte, omi- 
țind că Petrolul avea în față 
o selecționată. Lotul olimpic, 
la prima sa acțiune, a fost net 
superior pe toate planurile, 
intr-un meci în care — în 
prima repriză — am văzut des
tule faze frumoase, tinînd sea
ma de perioada in care ne 
aflăm, nelipsind nici carențe
le de ordin tehnic, îndeosebi 
pasele. Cit au ținut-o puterile, 
echipa gazdă a încercat să fie 
la nivelul partenerei, reușind 
un joc echilibrat șl făcind ca 
la pauză scorul să fie doar 
1—• pentru olimpici, prin go
lul înscrii tn mln. 10 de Șol- 
m>i, care a reluat cu figuran
tă centrarea lui Stredie. ..năs
cută* dintr-un contraatac tăios.

După pauză, situația în te
ren avea să fie eu totul alta, 
căci nimeni nu bănuia pofta 
de joc pe care aveau să o 
dovedească olimplciL care -*• 
bat* pentru un tricou al aces
te! srieetianate. Avea să im
presioneze travaliul tuturor, 
jocul în permanentă mișcare fi 
nrestatia mal mult decit pro
mițătoare a -blocului* de ta 
mijlocul terenului. Majaru —

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• DI LA ÎNCEPUTUL acestei 

tlpa=4ni. TA Fotbal are *a 
rxx v^cepreșefc’.e- prof. Mir cea 
Pasca, foot oond»je*tor al cto- 
p-slnl Cervlaui Hunedoara.

• DUPĂ CUM S-A MAI A- 
SVN7AT, Universitatea Craiova 
a pleca: în cursul dimineții de 
seri M Grecia unde va susține 
nat meciuri de pregătire

Pregătirile divizionarelor „A“

față de alte dăti einrt eram 
obligați să reluăm antrena
mentele de la eoU 9. Expli
cația constă in faptul că sezo
nul competițional de toamnă 
o-a prelungit eu -Capa a 35-a 
aniversare a Republicii- si ju
cătorii aa fost ținuți astfel in 
priză. Vacanța de iarnă a-a 
scurtat ceea ee a permis ea 
îaeăreătura fizică să se men
țină ta parametri mulțumitori*. 
Spustie lm D. Z^nescu au foot 
întărite fi de medicul Zenobie 
StoianevschL care confirma că 
jucătorii se află intr-o perfec
tă «tare de sanitate, angajin- 
du-se la efort fără reproș. Șl 
mm lumină* cuprinde tn
această perioadă două antrena
mente. dintre care unul pur 
fizic, din conținutul căruia nu 
Lipsește fi un cros de aproxi
mativ 7900 m, se pare că. așa 
cum se pregătesc acum jucă
torii vneenL sint puși pe fap
te mari. «Alergăm sub spectrul 
acelui minus 3 in clasamentul 
adevărutet* — afirma Gtagu. 
-N'lti na rabat prezătlrii este 
deviza noastră" — spunea Cara- 
bageae. e vom clasa tn
prima jumătate a clasamentu
lui* — era peste măsură de op
timist Teleșpan.

Dar pentru cn dorințele ju
cătorilor vUceni să devină via
bil». ei trebuie să-si îndrepte, 
din mers, o serie de deficiențe

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tNCA DOtt ZILE 
DE PAKTICIPAKE

Da ta agențiile Loto — Prono
sport m mai pot procura numai 
astăzi fi milne bilete cu nume
rele alese de participauțl pentru 
tragerea Loto de vineri 2> ia
nuarie 1S8S. Pentru a Ilustra nu
mărul mare șl valoarea ridicată 
a premiilor care se obțin la a- 
cest tradițional șl avantajos sis
tem de Joc, se reamintește că la 
primele două trageri obișnuite 
din noul an au fost atribuite. 
Intre altele, 15 CIȘTIGURI de 
valori cuprinse între 29.000 șl 
50 000 lei, 1! cLtigurl de valori 
Intre U.500 și 14.000 lei, 75 clștl- 
guri Intre 3.000 și 3.500 lei etc. 
Tragerea din această sAptâmtnâ 
vă oferii șl dv. un bun prilej 
de a obține succese asemănătoa
re sau chiar mai mari, bineînțe
les cu condiția de a juca. Nu 

Bărbulescu — Orac și apoi 
Petcu fi Pană. Iar in defensi
vă am revăzut un Cazan cu 
același joc exact, secundat cu 
brio de M. Zamfir. In acesta 
condiții tabela avea să se 
schimbe. După un sut-centrare 
al lui Marica în transversală 
(min. 59) lotul își mărește a- 
vantajul, cînd Orac înscrie pla
sat la capătul unei acțiuni 
șnur. Petrolul are o tresărire 
de orgoliu. în min. 71, cind 
Lazăr driblează pe partea 
dreaptă și Marica înscrie din 
careul mic. Era parcă semna
lul declanșării atacurilor olim
picilor care nu se împăcau cu 
avantajul de un gol. Și s-au 
distanțat prin punctele înscrise 
de Orac (min. 73), Nemțeau» 
(min. 85) și, din nou, Orae 
(min. 87). Pregătirea fizică a 
olimpicilor și. desigur, valoa
rea jucătorilor acestei selecțio
nate și-au spus cuvîntul.

Arbitrul ploieștean FL Fo- 
pescu a condus bine următoa
rele formații :

PETROLUL : Mirzea (min. 
68 Haralambie) — Cojo- 
caru (min. 66 Ploscaru), 
Stanciu. Butufei. Toma — La
zăr (min. 68 N. Pană), Coza- 
rek. Pancu — Marica, Călin, 
Libiu (min. 68 Hîncu).

LOTUL OLIMPIC : Cavai — 
M. Mihai. Cazan, Iovan (min. 
46 M. Zamfir). Stredie — Ma- 
jaru. Bărbulescu (mln. 69 Pet
cu), Paraschiv (mln. 46 Pană). 
Orac — Șoiman. Nemțeanu.

Constantin ALEXE

în vederea campionatului $1 a 
,‘ocurUar din Cupa U.E.F.A. cu 
PXZ. Kaiserslautern Printre alții 
aa ficat deplasarea jucătorii : 
Lung. Boldici, NeșnUL. Tilihoi, 
Unțureana, Ștefinescu, Clupltu. 
I rime seu, Geolg&u, Dumitru, Bel- 
deanu. Bălăci, CAmătaru. Cîrțu, 
Crlșan, Ad. Popescu sl Cîoroia- 
nu. Antrenorii echipei sint C. 
Oțet *1 N. Ivan.

semnalate pe parcursul turului 
campionatului, cum ar fi fluc
tuațiile de formă de la un med 
la altul, scăderea vitezei de 
joc, acea îngrijorătoare inefica
citate fi, mal ales, spiritul de 
echipă care a fost in suferință.

Cu ce lot de jucători atacă 
returul Chimia 7 Iată-1 : Roșea, 
PaveU Nedea, Bașne, Preda. 
Clacă. Udrca, Savu, Teleșpan, 
Iovan, Niculce (transferat de 
la Progresul-Vulcan), Ale
xandru, Carabageac, Văcariu, 
Verga, Gingu. Ciofică, Diaco- 
nescu (promovat de la „speran
țe*), Udrică. Alți 1 jucători 1 
Verigeanu (de la S.C. Bacău), 
Laseonl (Jiul). Ancuța (F. C. 
Argeș) și Girleșteanu (Electro- 
putere Craiova) sint prezenți la 
pregătire, dar formele lor do 
legitimare nu stnt definitivate. 
Nu mai figurează în lot Catar- 
giu. care a abandonat activita
tea competiționalo.

In continuarea programului. 
Chimia va rămine la Căciulata 
pină la 1 februarie, perioadă 
in care va susține și două par
tide de verificare. Apoi, la i e- 
venirea In localitate, jocurile 
echipei se vor înmulți, pentru 
a-1 asigura o omogenizare care 
să-I permită saltul de primă
vară...

Gheorghe NERTEA

uitați că astăzi și miine sint ul
timele zile de participare !

★
Tragerea obișnuită Pronoexpres 

de astăzi, 2( Ianuarie 1983, se 
desfășoară tncepind de la ora 
10. in aala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. 
Stalcovicl nr. 42 ; numerele cîș- 
tlgătoare vor fi transmise la te
leviziune fi radio In cursul se
rii.

CIȘTIGL'RILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 23 IANUARIE 

1983
Categoria 1 (13 rezultate): 11

variante 100% a t.950 lei șl 295 
variante 25% a 737 lei;

Categoria 2 (12 rezultate): 180
variante 100% a 224 lei și 4.643 
variante 25*2 a 36 lei :

Categoria 3 (11 rezultate): 1.513 
variante 100% a 48 lei șl 31.210 
variante 23% a 12 lei.



FINALELE „DACIADEI* j
• A

In vederea noului sezon

LA PATINAJ VITEZA
Rezultate mulțumitoare In prima zi de concurs

MIERCUREA CIUC, 25 (prin 
telefon). După aproape două 
săptămini de vreme capricioa
să, cu temperaturi care au va
riat de la minus 4 la plus 9 
grade, în sfîrșit, marți dimi
neața mercurul termometrelor 
s-a stabilizat în jurul valorii 
de minus 13 grade. O tempe
ratură bună, dar nu și ideală 
pentru întrecerile patinatorilor 
de viteză. In orice caz, spor
tivii, antrenorii lor și organi
zatorii finalelor „Daciadei" și 
ale campionatelor naționale de 
patinaj viteză — C.J.E.F.S. 
Harghita și F.R.P., programate 
pe „inelul de gheață" din lo
calitate s-au declarat, de astă 
dată, mulțumiți și fiecare In 
sectorul său de activitate a-a 
străduit să facă totul pentru 
ea întrecerile să se soldeze cu 
rezultate dintre cele mai bune.

Alunecarea, ceva mai greoa
ie. datorită tăriei ghetii nu a 
permis realizarea de noi re
corduri, așa cum ar fi fost 
de așteptat. S-a alergat totuși 
rapid, datorită unui plus de 
efort al multora dintre com
petitori, unii fiind foarte •- 
proape de cele mai bune re
zultate obținute ta tară, ceea 
ce este un fapt lăudabil. Așa 
de pildă, performera zilei. 8i- 

- mona Todoruț (Viitorul Cluj- 
Napoca) cîștigătoare autorita
ră a primelor două probe (500 
și 1500 m) a fost cronometrată 
ta prima cursă cu 46.3 (recor
dul national fiind de 44,3). Si
mona Todorut (antrenor Mihai 
Timiș) la sfîrșitul întrecerii nu 
«-a arătat mulțumită cu 
timpul obținut. „Normal ar fi 
fost să alerg ceva mai repede 
dar nn accident avui la picior

s-au comportat 
Timiș (Viitorul 
la categoria ju- 
Zsolt Zakarias 

la juniori I, am- 
ai titlurilor de 

Si Da-

m-a obligat la prudență. Se
zonul însă nu s-a încheiat...**

Satisfăcător
Si Mihaela 
Cluj-Napoca) 
nioare II și 
(C.S.M. Ciuc) 
bil cîștigători
campioni ai „Daciadei' 
niel Csata (Tractorul Brașov), 
noul campion al tării la juni
ori II. un tinăr de mare pers
pectivă. In această ultimă pro
bă (500 m) la care ne-am re
ferit au fost și cursele cele 
mai strinse. majoritatea spor
tivilor fiind de forte sensibil 
egale. Primii patru concurent! 
din clasamentul probei de 500 
m juniori II au fost cronome
traj cu timpi intre 44,1 si 44.9. 
Deci va fi foarte interesantă 
urmărire» alergătorilor juniori 
mici ta probele de miercuri.

lată campionii primelor probe: 
junioare I — W9 m fi 1SM m — 
timona Todoruț (Viitorul Cluj- 
Napoca) 48,3 șl 3:30,7 l Juniori I
— MO m și SSM m — Zaolt Za
karias (S.C.J*. Clue) «1,3 și 
4:33.8 : junioare n — MC m și 
IMS m — Mihaela Timiș «Viitorul 
Cluj-Napoca) 47.7 șl 1:H.« : ju
niori n — SOC m — Daniel Cuta 
(Tractorul Brașov) «4.1 șl IMS m
— Ttbor Berze (S.C.M. Ciuc) 
3:18.9.

Clasament general după două 
probe : junioare I: 1- Simona Twtornț 34.533 p, 1. neana Cle- 
teșteanu (C.S.S. 1 Constanta) 
103.368 p. 3. Gabii Ja Vota» (Tractorul Brașov) IM,150 p; Juniori 

1. Zs. Zakarias rjîl p, 3.
------- “ 88386 p.

Ploiești) 
Mihaela

Boeozl
3. Ro«-

GALINA ASTAFEI,
0 SPERANȚA A SĂRITURII 

IN ÎNĂLȚIME
• Etapa de zonă a campionatelor 

atleților juniori II
In sala .23 August" din Bucu

rești a avut loo simbăt* șl du
minică etapa de zonă a campio
natului republican de sală al 
atleților juniori de categoria a 
H-a. Cu acest prilej, Galina A»- 
tafel (C.S. Școlar Steaua) a cl«- 
tigat proba de săritură in Înăl
țime cu 1,71 m, cea mal bună 

„performanți pe teren acoperit 
’pentru Junioarele de categoria a 
m-a (in decembrie ea sărise
l, 70 m). Fiica fostului recordman 
al țării la săritura cu prăjina. 
Petre Astafei. este născută in 
1969 și este pregătită de Con
stantin Dumitrescu.

Celelalte rezultate : BAIEȚT :
86 m : Răzvan Cotrocotra (Me
talul) 6,0, Cristian Băncilă (CSS 
Steaua) 6,1, Cristian Ghlzelea 
(CSS 8) 8,2; 50 mg : Laurențlu
Vlad (CSS 4) 7,0 Petre Tlcu
(CSS 4) 7,0, Iulian Ciur (Viito
rul) 7,4 ; lungime r Cristian Băn
cii â 6,84 m, Eugenlu Ivan (CSS 
8) 6,49 m, Dan Năstase (Viitorul) 
8,35 m ; Înălțime : Minai Bradacs 
(CSS 4) 1,88 m, Vlad Ionescu
(Viitorul) 1,84 m, Dorin Ichimes- 
cu (Viitorul) 1,84 m ; trlplusalt : 
Gabriel Gălan (CSS 4) 13,34 m,
Dan Năstase 13,33 m, Gabriel 
Topală (Viitorul) 11,98 m; prăji
nă ; Constantin Ivan (CSS 4) 4,00
m, Marlus Păuna (CSS 4) 3,78 m,
Tiberiu Vlntllă (CSȘ 8) 1,50 m ; greutate : Nicolae Magoș (CSS 
190) 13,01 ; hexatlon : Răzvan K- 
nescu (CSS Triumf) 4 251 p, 
Claudlu Popa (CSS 8) «113 p;
FETE : 50 m : Elena Constanti- 
nescu (Viitorul) 6,5, Cristina 
Vlăsceanu (CS Tlrgovlște) 6,5, 
Carmen Slrbu (CSS 4) «,« ; 50 
mg : Gabriela Zaharia (Viitorul) 
7,9, Cristina Vlăsceanu 8,2 ; lun
gime : Henriette Nedelcu (Viito
rul) 5,63 m, Daniela Blzbao (Vi
itorul) 5,33 m. Camelia Jlanu 
(CSS 190) 5,30 m ; Înălțime : 2. 
luliana Bogdan (CSS 4) 1,71 m, 
Ecaterina Nicolae (CSS 190) 1,64 
m ; greutate : Olga Uhliuc (CSS 
Triumf) 11,62 m ; pentatlon : 
Desplna Ionescu (CSS 4) 3 «82 p, 
Gabriela Daradld (CSS 8) 3 439
p. Camelia Mărculescu 2 338 p.

Andi VII.ARA

rJOI DUPĂ-AMIAZĂ

„CUPA STEAUA“
Joi după-amiază, de la ora 14, 

In sala „23 August" se desfășoa
ră concursul dotat eu .Cupa 
Steaua". In program figurează 
următoarele probe : masculin : 
80 mg, prăjină, lungime, triplu- 
oalt, greutate ; feminin ; 60 m, 
lungime. Concursul este deschis 
șl cluburilor din pro Anele.

PREGĂTIRI Șl... SPERANȚE ALE RUGBYȘTILOR FRUNTAȘI

I:
L Miklos (S.C.M. Ciuc) 
2. M. Tigău fPe.ro'.ul
81.416 p. Junioare □ : L 
Timiș SSJSS p. 2. Judlt 
(SCM. Clue) iau» p.
ea Sudu (Viitorul Cluj-Napoca) 
165.60 p. Juniori n: 1. D. Csata 
96,600 p, 2. N. Sandu (Petrolul 
Ploiești) 86.933. p. 1 T. Becxe 
(S.C.M. Cine) 91.206 p.

întrecerile continuă.

1. D.

Gheorghe STEFÂNESCU

ASPIRAȚII PENTRU AZI 
ȘI PENTRU MtlNE. Politeh
nica Iași este una dintre cele 
mai tinere echipe, cu o medie 
de virstă de 22 de ani. Ea are 
ginduri îndrăznețe „Vizăm— 
titlul de campioană !** — ne 
prezenta aceste ginduri dr. ing. 
Sandu Viile Gorun, din con
ducerea clubului, adăugind insă 
pe dată : „E ■ aspirație pen
tru anii următori, desigur. Pen
tru împlinirea ei ne pregătim 
încă de pe acum". Despre pre
parativele concrete ta vederea 
noului sezon : reunirea jucăto
rilor s-a produs la 6 ianuarie, 
după antrenamentele efectuate 
la Iași urmind o perioadă de 
pregătire la Vatra Domei, ta- 
cepind cu ziua de 24 a acestei 
luni. In lotul antrenat de Pa
vel Vizitiu si Virgil Gheorghiu 
(un cuplu de dată relativ re
centă) mai nimic nou. Atîta 
doar că jucătorul C. Ciobanu 
a fost exclus din echipă pentru 
abateri "de la disciplină.

REPREZENTANȚII CLUJU
LUI SINT NUMAI CLU
JENI ! Intr-adevăr, tinăra e- 
chipă Politehnica 16 Februarie 
este alcătuită numai din jucă
tori localnici, cum afirmă cu o 
anume mîndrie antrenorul A- 
lexandru Paloțanu. „Excepții 
ar reprezenta-o Petrică Motres
eu, numai că acest 
echipei, colaborator 
jucător eTolutad ea 
etad era titularul 
s-a legat și el de 
nostru". Rugbyștîi de pe malul 

retatilnlt la 
montan 

începere de 
Vatra Dor- 
8 student! 
încheia — 

sesiunea 
linia 

de 
1» 

juniori, dar si fără talentatul 
Răcean — uvertură — plecat 
militar. XV-le clujean țintește

un loc in zona 9—12. Modest...
SIBIENII URCA... O vor 

face la propriu la 1 februarie, 
ta Păltiniș (pină atunci, din 10 
ianuarie, pregătirile desfășu- 
rîndu-se în oraș). Și-șl propun, 
ei și antrenorii Bebe Boboc — 
unul dintre cei mai inimoși 
tehnicieni ai noștri — și Du
mitru Rășcanu, să urce in fi
nalul actualului campionat o 
treaptă mai sus decit in 
cedentul, adică pe locul 6. 
intre ei și jucători vlztad 
reprezentativ : Becheș, 
ane statut de internațional 
Negru, poate și alții. Noutăți 
nu există, dar trebuie să con
semnăm retragerea fostului 
rugbyst și boxer Alexandru 
Prohor, pină deunăzi unul din
tre veteranii sportului nostru 
cu balonul oval. (G.R.).

UNII VIN, ALȚII PLEACĂ— 
,Jtnlmentu| Blrlad mi se îm
pacă deloc eu actuala poziție 
îa clasament (a zecea) !*, ne-a

pre- 
Sfnt 
lotul 
care 
„A",

spus de la început noul secre
tar al asociației. subinginerul 
Vasile Marin. Obiectivul for
mației antrenate de Gheorghe 
Băltăretu și Marin Rainea este 
clasarea la sfirșitul campiona
tului pe locul 6. Aceasta, chiar 
dacă talentații Hodorcă (fun
daș) și Seceleanu (mijlocaș Ia 
grămadă) își satisfac stagiul 
militar și nu vor mai juca, 
deci, pentru Rulmentul. Au 
fost promovați în schimb, de 
la juniori sau de la echipa 
din eșalonul secund, Arhip —■ 
jucător de linia a treia, Ni- 
eoară — linia a doua, Plopan 
— uvertură, Patraș — mijlocaș 
la grămadă. Rulmentul se va 
pregăti la Bîrlad (unde, pe 
Ungă terenul de joc, cu tribu
nă, și-a amenajat și unul de 
antrenament) pină la 1 fe
bruarie, cînd se va deplasa, 
pentru cîteva zile, la Predeal. 
(D. MORARU-SLIVNA, co
resp.).

Azi, etapă In Divizia „A“ la volei feminin

LUPTA APRIGA LA PERIFERIA CLASAMENTULUI
veteran al 
aJ mea *i 
pe vremea 
naționalei, 
municipiul

Someșului s-au
10 ianuarie, stagiul 
fiind prevăzut cu 
la 6 februarie (Ia 
nei). după ce ce: 
din formație vor 
sperăm cu bine ! — 
de examene. Cu Budai. 
a treia, si V. Copil, aripă 
treisferturi. promovați de

Campionatul Diviziei 
feminin, programează astăzi 
cea de a 18-a etapă, foarte im
portantă pentru clarificarea si
tuației la periferia clasamen
tului. Dacă echipa Rapid mai 
păstrează doar șanse teoretice 
pentru supraviețuire ta primul 
eșalon voleibalistic. pentru a 
doua echipă care va retrograda 
lupta rămîne deschisă. Prin 
această prismă, partida de la
Galați t 
Iași : 
Constanța : 
București :

ACTUALITĂȚI
• HUNEDOARA (prin telefon).

— în sala „Constructorul" «-* 
desfășurat tradiționalul turneu 
de tenis dotat cu „Cupa Uni
rii", rezervat juniorilor de 
15—18 ani. la care au luat 
startul 60 de concurent! din 15 
cluburi (cel mai tinăr: Cleopa
tra Slrbu, de la C.S.Ș. Con
stanta — 11 ani). Finalele: So
rina Ștefănescu (Polit. Cluj-Na
poca) — Gabriela Popa (Dacia 
Galati) 6—3. 6—1; Cătălin Ți
gănuș (Dunărea Galați) — 
Cristian Săceanu (Polit. Cluj- 
Nap.) 6—1, 7—5; Gabriela Po
pa, Cristina Carp (Dunărea 
Galati) — Claudia Niculescu, 
Monica Becheanu (Dinamo 
Buc.) 5— 6, 6 2, 7—5; Ioan 
Dumitraș, Gabriel Oniceag 
(Dinamo Buc.) — Filaret Ro
taru (Unirea Iași), Cristian 
Săceanu 4—6, 6—3, 7—5. (Ioan 
VLAD, coresp.).
• In continuarea turneului

de selecție, care se desfășoară 
zilnic, ta sala „23 August" din 
Capitală, s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate: Otilia

DIN TENIS
Pop (Progresul) — Cosmina 
Popescu (Polit. Buc.) 8—3, 
6— 1; Corina Taloș (Dinamo) 
— Aurora Nicolae (Dacia Ga
lați) 6—1, 2—6, 7—6; Ileana 
Trocan (T.C.B.) — Sanda Pro- 
ca (Dacia Galați) 6—2, 6—1; 
Georgeta Onel^ (Progresul) — 
Florentina 
6—2, 6—0;
(Dinamo) — Vasilica 
(Steaua) 6—3, 6—2; 
Gheorghe (Progresul) -

(Steaua) 
Samungi

Ivan 
Aurelia 

_____._____________ . - Oana 
Hîncu (Unirea Iași) 4—6, 6—3, 
6—1; D. Samungi — Marllena 
Totoran (Dinamo) 6—4, 6—2;
G. Onel — O. Pop 6—4, 7—6; 
Monica Radu (Dinamo) — n. 
Cocan 6—1, 6—2; V. Ivan — 
Gabriela Precup (Steaua) 6—0, 
8—2; Teodora Tache (Dinamo)
— Gabriela Medveș (Sănătatea 
Oradea) 6—0, 6—0; T. Tache
— S. Proca 6—1, 6—4; D. Sa
mungi — C. Taloș 8—2, 4—6,
6— 1; I. Trocan —
7— 5, 6—2; O. Hîncu

Cocan 
Doina

I. V. Ivan
G. 

Onel 6—2, 6—2; M. Radu — A. 
Nicolae 6—3, 7—6. (Sandi IO
NESCU, coresp.).

Galați este deosebit de impor
tantă pentru ambele echipe, 
formația victorioasă luînd se
rioase opțiuni 
rea în Divizia 
Învinsa se va 
bil. celorlalte 
feri oase"
Maratex 
complet 
ruj :
— ȘTIINȚA BACĂU

— C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
— MARATEX BAIA MARE 
— CHIMPEX 

(sala Olimpia, ora 16)
— DINAMO 

M.I.U. ora 16)
— SILVAN IA
NIEL Primul
ților. va Începe la ora 16,30.

pentru rămîne- 
„A“, după cum 
alătura, proba- 

candidate ..mai 
la retrogradare — 

și „U“. Programul 
al etapei este următo-

QS.U. OTELUL 
PENICILINA 
FARUL 
CALCULATORUL CONSTANTA

FLACĂRA ROSIE
(sala Lie. ind.

Partida RAPID — „U" CLUJ- 
NAPOCA va avea loc mllne in 
sala 
ciul

Rapid, ta cuplaj cu me- 
restant masculin STEAUA

CLASAMENTE

ȘIMLEU SILVA- 
joc. cel al băie-

FEMININ MASCULIN
L Dinamo 18 U 1 HUO 36 1. Dinamo 14 14 0 42: 7 20
1. C.S.M. Sibiu H U « «2:22 M 2. Univ. Craiova 14 9 9 29:19 22
S. Flacăra roșie 11 U T «6US 29 3. Explorări B.M. 14 3 1 33:24 22
4. Farul H 11 t 27 4. C.S.U. Alumina 14 1 9 37:29 22
i. Penicilina UI I UO M^8 36 1. Silvania 13 I 5 27:20 21
«. Chimpex M I !• 29 J4 K 9. Steaua 13 1 S 29:23 21
T. Calculatorul 11 1 19 23:39 26 7. Calculatorul 14 I 3 26:29 20
B. CJS.U Oțelul 11 T 11 22:38 25 1. Tractorul 14 1 3 24:31 20
1. Știința M 7 11 22:41 25 9. Motorul B.M. 14 5 9 23:32 19

M. Maratex M 7 XL 25 19. C.S.M.U. Sv. 14 5 9 19:32 19
11. Universitatea 11 • 12 28H2 M 11. Carpați Rm. V. 14 4 10 20:36 13
12. Rapid 11 4 14 19:47 22 12. C.S.U. Oțelul 14 3 11 19:38 17

REZULTATELE Înregistrate în divizia
Duminică • Început returul 

campionatelor diviziei secunde 
de volei. Iată rezultatele oomu- 
nicate de corespondenții noștri :

FEMININ, serial: Univ. I.E.F.S. 
Buc. — Ceahlăul P. Neamț 3—0, 
Zimbru! Suceava — LT. Buc. 

1—3, Voința Bun. — Prahova 
I.P.G. Ploiești 8—0, Penicilina H 
lași — Confecția Buc. 8—3 ; se
ria a n-a : Chimia Tr. Măgurele 
— Chimia Rm VEcea 6—3, Chlm- 
pex n Constanța — Dada Pitești 
3—1, Univ. Craiova — Flacăra ro
șie n Buc. >—«, Spart* o Buo. — 
Braieonf Britta t—*, seria S 
m-a : Armătura Zalău —

Azi, In sala Floreasca, se reia Divizia „A“ de baschet feminin

MECIUL OLIMPIA-UNIVERSITA TEA TIMIȘOARA 
CAPUL DE AFIȘ" AL UNUI ATRACTIV PROGRAM

G.I.G.C.L. Brașov 3—1, Olimpia 
Oradea — A S.S.U. Craiova 3—0, 
Textila Cisnădie — Explormln 
Caransebeș 3—2, Metalotehnica 
Tg. Mureș — Univ. Timișoara 
8—0.

MASCULIN, seria I : Spartacua 
Brăila — I.O.R. Buc. 2—3, Trac
torul n Brașov — PECO Plo
iești 3—0, Viitorul Bacău — Pra
hova I.P.G. Ploiești 3—1, Relo- 
nu! Săvinești — A.S.A. Buzău
2— 3 ; seria a H-a : Electra Buc.
— I.C.M. Caransebeș 0—3, C.S.M. 
Delta Tulcea — Steaua II Buc.
3— 0, Vulcan Buc. — Metalul Hu
nedoara 3—0. SARO Tlrgovlște
— Rapid Buc 3—0 ; seria a III-a:
Oțelul Or. dr. P. Groza — „U" 
Cluj-Napoca 3—2, Politehnica Ti
mișoara — Voința Beiuș 3—0,
Voința Alba Iuiia — A.S.A. Si
biu 3—0, Electromureș Tg. Mu
reș — Voința Zalău 3—0. (Cores
pondenți : N. Mateescu, _ 
ta, s.
6». N.

O. Gu- 
Macovel,

I. Chl- 
lonescu, 

Cristache, I. Stanca, P. Comsa, 
M. Avana C. Crețu, C. Albu, 
L Tancu).'

Gh. I.azăr, M. 
Nace, Și. Gurgui, 

I. Domuța I.
c.

//
Cinci zile de baschet feminin, 

ta cursul cărora vor avea loc 
numeroase meciuri intre echi
pe apropiate valoric și cu țe
luri identice (firește, In func
ție de grupa valorică din care 
fac parte), adică fie clasare pe 
unul din locurile onorante ale 
Întrecerii (in Capitală, pentru 
participantele la grupa 1—6), 
fie pentru evitarea retrogradă
rii (la Tg. Mureș, pentru grupa 
7—12). Aceasta este, succint, 
caracteristica primelor turnee 
(pe grupe valorice) ale cam
pionatului național de baschet 
feminin, care se desfășoară de 
astăzi pină duminică.

Din programul zilei inaugu
rale, cel mai interesant meci 
se anunță cel dintre Olimpia 
și Universitatea Timișoara, in 
care prima formație are avanta
jul (teoretic) ai unui loc mai 
bun in clasament și al echi
pei gazdă, in vreme ce timi- 
șorencele se prezintă cu privile
giul a două victorii obținute

JOCURILE DE AZI PE MICUL ECRAN
GRUPA 1—8 (sala Floreasca, de la ora ÎS .30)

Universitatea CAȘ. Viitorul Cluj-Napoca — Crișul Oradea 
(In meciurile precedente : 3—0).

Olimpia București — Universitatea Timișoara (6—3)
Voința București — Sportul studențesc Politehnica C.S.Ș. • 

București (2—0).
GRUPA I—11

C.S.U. Prahova Ploiești — Voința Brașov p—1) 
Progresul București — Rapid București (3—0) 
Comerțul Lie. „Bolyai" Tg. ri :“ 

reștl (1—1).

asupra adversarelor, In actua
lul campionat. Cit privește ce
lelalte două partide din sala 
Floreasca, cea dintre Voința și 
Sportul studențesc rămine de 
mare interes, deși formațiile 
respective sint distanțate, in 
clasament, de 4 puncte ; ln- 

are o 
țârii), 

pentru 
valori:-

tîlnirea „U“ — Crișul 
favorită (pe campioana 
dar nu „sută lâ sută", 
că orădencclg nu și-au 
ficat încă marile posibilități pe 
care Ie au.

Mureș — I.KT.S. C.S.Ș. < Bncn-

Clasamentul Înaintea partide
lor de azi: grupa 1—6 : 
▼eraita tea Cluj-Napoca

1. Uni- 
_______ _____ ________ *• P,
I. Voința București M p, 8. O- 
limpia București 28 p. «. Univer
sitatea Timișoara 86 p, 9. Sp. stu
dențesc 36 p, 6. Crișul 24 p ; 
grupa 7—12 : 7. Progresul >4 p,

8 Comerțul 28 p, 9. C.S.U. Plo
iești 27 p, 16. Voința Brașov 27 p,
II. I.E.FA. 27 p, 12. Rapid 24 p.
• Derbyul campionatului mas

culin, medul steaua — Dinamo 
(stmbătă, sala Floreasca, ora 17), 
va n condus de arbitrii interna
ționali G. Dutka și D. Crăciun.

VINERI 2o IANUARIE, ora 
17 (pr. II), in cuprinsul e- 
mlsiunii „Stadion" : selecțiuni 
din cadrul „Cupei Mondiale- 
la schi alpin.

SIMBATA 29 IANUARTE, 
ora 15,45 : partea a Vl-a a 
retrospectivei Campionatului 
mondial de fotbal Spania *82 
(comentator : Cristian Țopes- 
cu); ora 17,50: Baschet mas
culin, Steaua — Dinamo 
(transmisie directă de la sala 
Floreasca ; comentator : So
rin Satmari).

DUMINICA 30 IANUARIE, 
ta cuprinsul „Albumului du
minical": „Telesport", emi
siune realizată de Cornel Pum- 
nea ; ora 19,30 (pr. n): „Te- 
lerama", emisiune de Dumi
tru Tănăsescu

Sportul Pa g o 7-a
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PE MICUL ECRAN
25 (Agerpres).

cum a declarat recent 
Campana, secretarul ge-

BRUXELLES,
După 
Koch 
neral al Federației Internațio
nale - _.r-----
(F.I.S.U.), Universiada de vară 
găzduită de orașul canadian 
Edmonton va putea fi urmă
rită de numeroși telespectatori. 
F.I.S.U. primind oferta de la 
companii de televiziune din 
S.U.A.. Canada. U.R.S.S.. Japo
nia și alte tari. Din veniturile 
rezultate — care constituie prin
cipala sursă de fonduri — 
F.I.S.U. a luat'hotărîrea să plă
tească transportul și șederea pe 
timpul jocurilor de Ia Edmon
ton pentru sportivi dintr-o serie 
de tari, precum și acordarea 
unor ajutoare directe țărilor 
din Asia și Africa, in vederea 
dezvoltării sportului universi
tar. Problema sportului univer
sitar in tarile in curs de dez
voltare, precum și sprijinirea 
acestuia prin acordarea de a- 
jutoare financiare vor fi dis
cutate cu precădere în cadrul 
Adunării Generale a F.I.S.U„ 
ale cărei lucrări vor avea loc 
în preajma Jocurilor mondiale 
universitare din Canada.

a Sportului Universitar

i ,<z—
■ / >•.:
i ~

1982 a marcat jumătatea dru
mului dintre Olimpiada mos
covită și cea de la Los An
geles... 
portant salt înainte în

'■

ti

■

*

SI LA 
zilele

combinată nordică la 
luat parte unii din- 

mal valoroși competl- 
acestei dificile probe, 

ra-

• PE TRAMBULINA 
PÎRTIA OLIMPICA DE 
SAPPORO a avut loc 
trecute un concurs internațio
nal da 
care au 
tre cei 
tort al
Concursul, desfășurat tn 
drul Cupei Mondiale, a prile
juit o luptă interesantă Înche
iată cu succesul tînărulul 
schior norvegian Espen An
dersen. Acesta s-a clasat pe

primul loc la săriturile de la 
trambulina de 70 m, ceea ce 
l-a și aduj avantajul necesar 
victoriei. Iată-1 în plin zbor 
(telefoto AP-Agerpres).
• PE PÎRTIA PE CARE 

ANUL VIITOR SE VOR ,DES- 
O- 
LA

ÎNTRECERILE 
[ ALBE DE

se desfășoară in 
un concurs inter- 
amploare. o *eri-

CĂDERE DE CORTINĂ 
ÎN TENISUL MONDIAL 82

O hun 1 cndl a ciMigat din
Tradiționala cădere de corti

nă a anului international de 
tenis, transferată ca de obicei 
în debutul celui următor, n-a 
adus lucruri prea noi in prim- 
planul sportului 
Ca și la precedentul Masters,

cu racheta.

nou „Turneul campionilor

CAMPIONILOR

Ivan Lendl primește trofeul 
Masters ’62.

Telefoto : AP-AGERPRES
disputat tot la New York, re
prezentantul continentului eu
ropean, 
Lendl, a 
in fata 
Marelui 
samentul 
gura abia pe locul trei) 
foarte convingătoare 
la principalii săi oponentl. a- 
mericanii Jimmy Connors și 
John McEnroe. Primul, în scă
dere de formă după un sezon 
de vîrf și 
mari pe o 
mai lentă.
Cel de al 
modat de 
domină cu 
maresul

cehoslovacul Ivan 
avut cîștig de cauză 
celorlalți fruntași ai 
Premiu (deși in cla- 
final al acestuia fi- 

cu 
victorii

fără veleități prea 
suprafață de joc 
care nu-i convine, 

doilea, vizibil inco- 
un adversar care-1 

autoritate in pal- 
întîlnirilor directe:

ULTIMA EDIȚIE A
ROMA, 25 (Agerpres). Intr-un 

recent interviu, secretarul ge
neral al Federației Internatio
nale de Scrimă (F.I.E.). Eduar
do Mangiarotti. a declarat că 
reluarea campionatelor euro
pene s-a dovedit nejustificaiL 
De aceea, următorul campio
nat, din Portugalia, va fl șl 
ultimul. Pentru federația noas
tră, a spus Mangiarotti, turne
ele importante sint campiona- 

»ltele mondiale (de seniori 
juniori) și Olimpiada.

In altă ordine de Idei, se
cretarul general al F.I.E. a re
luat faptul că tn clasamentul 
Cupei Mondiale nu se tine cont 
de rezultatele de la 
natul mondial și 
explicînd hotărîrea respectivă 
prin numărul diferit 
ce pot fl înscriși Ia 
nee (limitat) și 
titii (nelimitat, 
tară).

Referindu-se 
vențillor în sport. E. Mangiarotti

camplo- 
Olirnpiadă,

de sportivi 
aceste tur

la alte compe- 
oentru orice

la problema sub-

7—2 pentru Lendl, cu 7 victo
rii consecutive!

Iată-1 ded pe Cnărul tenia- 
man din Ostrava, la 22 de ani. 
eu a doua cunună a Masters- 
ului, egalind pe Borș in tabela 
de onoare a acestui turneu 
devenit clasic, dar departe 
Încă de performanta lui ®e 
N&stase, care deține tot itit-a 
titluri dte au aceștia amindoi.

FASURA 1 
LIMPIADE 
SARAJEVO, 
aceste zile 
național de 
ficare preolimpică. tn vederea 
probei masculine de coborlre, 
programată jac, a avut loc o- 
bișnuitul antrenament crono
metrat Cele mai rapide cobo- 

* ■ - rata de:
(Austria) 

nîflehuer 
Bernard 

0 2JB.19,
(Franța) 

Ista (Ma
rea Britanie) și Frederic A»- 
cey (Franța) 2:00.28. SRvano 
Meii (Elveția) 2.-00.53.

Stock 
Helmut 

159 J 8.

.straie de:

1982 a marcat un im-
■ • | dezvol

tarea sportului mondial, refe
rirea fiind făcută cu precădere 
la acele ramuri sportive la 
care cifrele diferitelor recor
duri reprezintă cea mai bună 
judecată de valoare... în ceea 
ce privește recordurile mon
diale, în 1982 au fost înregis
trate 95. Partea leului au a- 
vut-o halterele, cu 56 de re
corduri, adică mai mult de ju
mătate din numărul total. Ur
mează atletismul cu 16, înotul 
cu 12, ciclismul cu 7 și... pati
najul viteză cu 4.

Pentru că ne 
mal mult, din motive 
înțeles, vom arăta că 
tism, de exemplu, 11 
16 recorduri au fost 
de fete, intre care trei de că
tre atletele noastre Maricica 
Puică 4:17,44 la o milă, Anl- 
șoara Cușmir 7,15 m și Vall 
Ioneseu 7,20 m la săritura ta 
lungime. Dintre celelalte re
cordmane remarcăm, in mod 
special, pe Marita Koch (R.D. 
Germană) cu 48,16 la 400 m, 
Svetlana Uimasova (U.R.S.S.) 
3:28.78 la 3 000 m, Ulrike Mey- 
farih (R.F. Germania) 2,02 m 
la înălțime, Ramona Neubert 
(R. D. Germană) 6 772 p la 
heptatlon și cuplul de sulița- 
șe, cu două performante a- 
proape incredibile : finlandeza 
Tiina. Lillak (72,49 m) și greco
aica Sofia Sakorafa 74,20 m I 
La băieți, 4 nume cu rezo
nanță: britanicii Daley Thomp
son cu 8 704 și 8 743 p la de
catlon (între aceste două recor
duri s-a intercalat vest-germa- 
nul Jărgen Hingsen cu 8723 
p) și Dave Moorcroft, surprin
zător recordman la 5 000 m

TURNEUL

Finala Lendl — McEnroe 
(8—4, 8—4, 8—I) a fost, cum 
s-a spus, o decepție pe plan 
spectacular. Un joc in sens 
unic, la tfiscrețla învingătoru
lui, care eu puternicele sale 
lovituri de pe fundul terenu
lui a măcinat rezistenta ame
ricanului. Lendl a servit impe
cabil (29 puncte din serviciu, 
cu 9 ași „curați**), a pasat pe 

ți — mal 
mai mult ca 
al său 
meciului 
început

adversar la fileu 
ales — a alergat 
acesta. Un break 
primul ghem al 
descurajat de la _ __
McEnroe, care n-a reușit să 
mal ia niciodată conducerea, 
resemnîndu-M In postura de 
învins.

O 
test 
tilor 
pion 
în pragul viitorului 
tenisului de mare performanță.

Cnală cenușie, 
convingător al 
pe care noul 
Ivan Lendl le

din 
l-a 
pe

dar un 
posibilltă- 
supercam- 
are acum, 

sezon al

C.£ D£ SCRIMA
a subliniat ei acestea sînt bi
nevenite pentru organizarea 
competițiilor (cum se lntimplă 
dia ce ta ce mal des tn ulti
ma vreme), dar premierile re
munerate Individuale stat in 
contradicție ea regulile olim
pice. Scrima na este la peri
col de a-șl pierde puritatea, 
a conchis secretarul genera! al 
F.LK.

interesează 
lesne de 
la atle- 

din cele 
realizate

(13:00,42) și sovieticul Serghei 
Litvinov (83,98 m) la aruncarea 
ciocanului.

La haltere, la cele 10 cate
gorii din 30 de probe (smuls, 
aruncat și total) doar la 4 mai 
figurează pe tabel performanța 
înregistrate în... 1981, la 26 re
zultatele au fost realizate in 
decursul anului trecut ! Extra
ordinar L_ Acești 30 de record
mani sînt din numai 7 țări l 
U.R.S.S. — 18, Bulgaria — 8, 
R.D. Germană și Polonia *— 
cite 2, R.P. Chineză și Cuba — 
cite 1.

înotul a stat sub semfiul ce
lor două răsunătoare perfor
manțe ale lui Vladimir Sal
nikov (U.R.S.S.) 3:49,57 la 400 
m liber șl 14:56,35 la 1500 m. 
Șl un amănunt interesant : din 
cele 15 probe „clasice* ' 
Ia 3 recordurile mondiale 
parțin deceniului trecut, două 
fiind cele ale 
John Naber (55,49 la 100 m 
spate și 1:59,19 la 200 m spa
te) de la J.O. de la Montreal, 
iar Ia fete 4 din cele 14 pro
be sint 
trecut, 
1978 și

Anul 
marelui 
vara viitoare, va cunoaște, cu _ 
siguranță, un asalt si mal ma- ■ 
siv al pozițiilor fruntașe ale 
sportului mondial. Nutrim 
convingerea că la acest asalt 
vor lua parte, cu succes, șl 
sportivi de-ai noștri !...

ioar
a-

americanului

șl ele din... deceniul 
mai precis din anii 
1979.
1983, ultimul dinaintea 
examen olimpic din

Romeo VILARA

reintrat 
un go3

și Bordeaux a învins pe Nancy 
cu 3—1.

• ta num a- 4 meciuri dia 
campionatul Olandei »-au în
scris 24 de goluri. Un adevărat 
record est* scorul de 
dintre 
5—5 I

• La
-lave* _
(2—2) au fost înscrise de Bric 
șt Bettaga. Roma (1—1 cu Ve
rona. ta deplasare) a înscris 
prta Iorio,

• Echipele ..A* și „B* ale 
Cubei se ată in Europa. Se
lecționata primă a terminat la 
egalitate cu Wisla ~ 
(2—2). Iar formația 
fost învinsă eu 1—0 
Dczsa.
• Rezultate din 

ruta CM de juniori (zona A- 
merieil de Sud) care au loc

.polo*
AJax și Groningen:

Cesena, punctele Iul 
la meaul cu Cesena

Cracovia 
secundă * 
de Ujpesti
pr elimin a-

Fundașul Briegel infiltrat in apărarea adversă incearcă să înscrie 
pentru echipa sa, F.C. Kaiserslautern. Fazi din meciul Hertha 
— F.C. Kaiserslautern 0—0. Telefoto : A.P.—AGERPRES

TELEX • TELEX ® TELEX® TELEX
AUTOMOBILISM • Campionul mondial 

de raliuri, vest-germanul Walter Rohri a-a 
Instalat Ieri.........................
țllor la cel 
Clasamentul 
desfășurarea 
Gelstdorfer 
2. Frequelln-Fauchlîle (Franța) 
Andruet-.Blche* (Franța) 2.07 :35.

CICLISM • Zece echipe, dintre care 8 
străine, vor lua parte anul acesta la «Turul 
Spaniei", la .Vuelta 83*, cum 1 se mal 
spune. Startul se va da la 19 aprilie, ta es
tul țării, ta regiunea Valenclel șl cursa se 
va încheia la i mal, la Madrid, după dr-

dimineață ta fruntea ooncuren- 
de al 51-lea raliu Monte Carlo, 
general al competiției, 
a 3 probe speciale : 1.

(RFG) pe Lancta Rally 1.04:46, 
---- “’ 2.07:47, 6.

după 
Rohrl-

la La Paz (grupa ,,B**): Ar
gentina — Peru 2—0, Bolivia — 
Venezuela 4—0. In grupa „A" 
la Santa Cruz : Uruguay — 
Chile 1—0, Brazilia — Colum
bia 3—0.
LAUREAȚII EUROPENI DIN 1954 

Șl PINA IN 1982
Din 1S56 revista de speclalltata 

.Franca Football** organizează in 
flecara aa o ancnetă internațio
nală privind desemnarea celui 
mai bun fotbalist ai anului șl 
căruia 1 se atribuie „Balonul de 
aur*. După cum se știe. In 1962 
trofeul a revenit italianului Paolo 
BossL Dio cele 26 de voturi ex
primate, Rossi a fost desemnat 
pe primul loo de 21 de ori, cele
lalte 5 revenind unul alt italian, 
lui Conti (care insă In punctajul 
general a ocupat doar locul 4 I). 
Iată laureațll de-a lungul anilor:

1954 : Matthews (Blackpool) — 
Anglia ; 1957 : Dl Stefano 
Madrid) — Spania ; 1956 ; 
(Real Madrid) — Franța ; 
Dl Stefano (Real Madrid) ; 
Suarez (CJ. Barcelona) — 
nla ; 1961 “
Argentina ; 1962 : Masopust (Du- 
kla Praga) — Cehoslovacia ; 1963: 
Iașta (Dinamo Moscova) — 
UJt.S.S. ; 1564 : Law (Manches
ter United) — Scoția ; 1965 : Eu
sebio (Benfica) — Portugalia : 
1966 : B. Charlton (Manchester 
UtdJ — Anglia ; 1967 : Albert
(Terencvaros) — Ungaria ; 1968 I 
Best (Manchester Utd.) — Iri. 
Nord ; 1966 — Rivera (Milan) — 
Italia ; 1676 : G. Mdller (Bayern 
MOncfien) — RJ.G.; 1971: Cruyff 
(Ajax) —Olanda: 1972: Becken
bauer (Bayern MUncnen) — R.F.G. 
1973: Cruyff (C.F. Barcelona) — O- 
landa: 1974: Cruyff (C.F. Barcelo
na) J97S : Blohln (Dinamo Kiev) 

1976 : Beckenbauer 
Mdnchen) ; 1977 : Sl-

(Bor. MOnchengladbaeh) 
1978 ; Keegaa 

S.V.) — Anglia ;
Keegan (Hamburger S.V.) I 
Rummenlgge (Bayern Mdn- 
— R.F.G. ; 1981 : Rumme- 
(Bayern Mflnchen) ; 1982 I 
Rossi (Juventus Torino) —

(Heal 
Kopa
1959 I
1960 1
Spa-

Sivorl (Juventus) —

— UJt.s.3. ;
(Bayern 
monsen
— Danemarca ; 
(Hamburger 
1979 s —
Ut» : 
men) 
algge 
Paolo 
Italia.

In cei 27 de ani, ,,Balonul da 
aur* a revenit de 8 ori unor ju
cători ai echipelor vest-germane. 
de 4 ori celor engleze și de cita 
8 ori unor fotbaliști al formații
lor spaniole și olandeze Record
man este Cruyff care l-a obținut 
de trei ori !

• TELEX • TELEX ® TELEX ® TELEX ® TELEX® TELEX ® TELEX ® TELEX
ca 3000 km. La start vor fl prezențl. Intre 
alții, francezul Bernard Hinault, dștigătorul 
cursei In 197S italianul Giuseppe Saronnl.

SCRIMA • Turneul de sabie desfășurat In 
capitala Uniunii Sovietice s a Încheiat luni 
cu victoria reprezentativei U.R.S.S. 
samentul : 1. U.R.S.S., 1. Bulgaria, 3. Polo
nia, 4. Moscova, 5. Cuba, * -- - --- ■
pa ungară, campioană mondială, a folosit o 
formație cu mulți juniori.

ȘAH • tn al 8-lea turneu internațional de 
la Wijk aan Zee (Olanda), principala par
tidă a rundei a opta, cea dintre iugoslavul 
Hulak șl polonezul Kul!gow3kl s-a Încheiat 
remiză. Clasamentul : 1. Ulf Andersson (Sue-

Iată cla-
5. 6. Ungaria. Echl-

dia) 6 p, l. John Nunn (Marea Britanie) șl 
Zoltan Ribll (Ungaria) 5 p, 4. Vlastimtl Hort 
(Cehoslovacia), Yasser Seirawan (S.U.A.) șl 
Krunostav Hulâk (Iugoslavia) 4,5 p.

TENIS • In cadrul „Klng’ș Cup*. la Vie- 
na, echipa Austriei a fost întrecută de cea 
a U.R.S.S. cu 2—1: Teufelberger 
(—6, 2—6, Relnlnger_—
Reininger/Kary
• Americanul Pender Murphy a . _ 
turneul internațional de la Calcutta (in ca
drul circuitului indian). El a dispus tn fi
nală de francezul Gregoire Rafaltin cu 6—2. 
6—2. în acest circuit Murphy a cîștigat șl 
turneul de la Madras.

Pugaev 
Zverev 2—6, 7—6, 6—2. 

Borisov'Pugaev 3—6, 5—7 
cîștigat
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