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OMAGIEREA A 50 DE AM DE ACTIVITATE REVOLUȚIONARĂ 
$1 ANIVERSAREA ZILEI DE NAȘTERE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ
în onoarea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cu pri
lejul omagierii a 50 de ani de ac
tivitate revoluționară șl aniver
sării zilei de naștere, mare 
sărbătoare, cu profundă rezo
nantă în conștiința tării și tră
ită cu multă bucurie și satis
facție de întreaga noastră na
țiune, Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român, Con
siliul de Stat și Guvernul Re
publicii Socialiste România au 
oferit o masă tovărășească în 
ziua de 26 ianuarie, la Palatul 
din Piața Victoriei din Capi
tală.

Au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Constan
tin Dăscălescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, primi-secretari ai co
mitetelor județene de partid, 
membri de partid cu stagiul 
din ilegalitate, activiști de par
tid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, oameni ai 
muncii din întreaga țară, re
prezentanți ai vieții noastre 
științifice și culturale, generali 
și ofițeri superiori. 

în numele Comitetului Poli
tic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului, al Con
siliului de Stat și al guvernului 
a luat cuvîntul tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prîm-minis- 
tru al guvernului, care a spus 
între altele :

Sărbăiorindu-vă cu cele mai 
calde sentimente de dragoste, 
stimă și recunoștință, comu
niștii, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
întreaga națiune, noi toți, 
cinstim in persoana dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe omul de 
aleasă omenie, ce întruchipează 
cele mai inalte virtuți ale nea
mului, pe neînfricatul militant 
comunist și pe patriotul înflă
cărat, cu inima mereu aproape 
de visurile și năzuințele po
porului său. pe conducătorul 
partidului și statului a cărui 
viață și activitate s-au impletit 
întotdeauna in mod organic cu 
viața și activitatea partidului, 
cu lupta sa pentru făurirea 
noului destin al României.

(Continuare in oao o v-a)

PREZENTAREA FELICITĂRILOR CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
DE CĂTRE ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stat, pe șefii 
misiunilor diplomatice, pe re
prezentanții unor organizații 
internaționale acreditați in ța
ra noastră, care i-au prezentat 
felicitări cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de activitate revo
luționară și aniversării zilei sale 
de naștere.

La solemnitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Voitec, Miu Dobrescu, Nicolae 
Giosan, Petru Enache, Ștefan 
Andrei, Manea Mănescu și Io
sif Kovacs, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat.

în numele reprezentanților 
diplomatici prezenți, a luat

cuvintul ambasadorul Republi
cii Peru, Roger Eloy Loayza 
Saavedra, decanul corpului di
plomatic, care a exprimat pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele de 
deosebită prețuire, înaltă sti
mă și considerație ale corpului 
diplomatic.

Răspunzind, a luat apoi cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a mulțumit 
reprezentanților diplomatici 
pentru felicitările și cuvintele 
de deosebită apreciere rostite 
la adresa sa, a poporului ro
mân.

în încheierea solemnității, 
reprezentanții diplomatici au 
ciocnit o cupă de șampanie cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în sănătatea președintelui Re
publicii Socialiste România.

VIZITAREA EXPOZIȚIEI FLORALE 
DE LA SALA PALATULUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, in cursul dimineții 
de miercuri, expoziția florală, 
organizată in semn de omagiu 
la împlinirea a 50 de ani de 
activitate revoluționară și ani
versarea zilei sale de naștere.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Rădulescu, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, 
Petru Enache, Nicolae Giosan, 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

în foaierele Sălii Palatului 
Republicii, locul unde este a- 
menajată expoziția, prin inter
mediul unor frumoase aranja
mente florale și plante orna
mentale, sînt conturate barta

României socialiste, drapelele 
partidului și statului, datele 
aniversare însoțite de tradi
ționala urare „La mulți anii", 
exprimind prin mijloacele fru
moasei lor îndeletniciri senti
mentele de dragoste, stimă și 
prețuire ale florîcultorilor de 
pe întreg cuprinsul țării, față 
de secretarul general al par
tidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru neobosita și rodnica 
activitate pe care o desfășoa
ră pentru dezvoltarea și înflo
rirea continuă a patriei, pentru 
prosperitatea întregului nostru 
popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe organizatori, pe 
creatorii și cultivatorii de flori 
și arbuști pentru reușita deo
sebită a acestei expoziții, pen
tru rezultatele muncii și pa
siunii lor, urindu-le succese în 
frumoasa îndeletnicire ce o 
desfășoară.

Stimați tovarăși,
Doresc să exprim, incă o dată, cele mai căl

duroase mulțumiri pentru felicitările și urările ce 
mi le-ați adresat și la această masă tovără
șească, cu prilejul aniversării a 50 de ani de 
activitate revoluționară și a zilei mele de naștere.

Putem, intr-adevăr, să privim cu deplină sa
tisfacție drumul parcurs de partidul nostru, mă
rețele realizări pe care poporul român le-a ob
ținut in făurirea socialismului, in ridicarea 
bunăstării sale materiale și spirituale. Așa cum 
am menționat și aseară, Conferința Națională 
a partidului din decembrie a făcut o amplă a- 
naliză a stadiului in care se găsește societatea 
socialistă românească și a stabilit un program 
cuprinzător de măsuri in vederea infăptuirii nea
bătute a hotărîrilor Congresului al Xll-lea, a pro
gramului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. 
Acum hotăritoare este activitatea practică, organi
zatorică, pentru realizarea in viață a acestui 
program de măsuri.

Aș putea spune că anul acesta are o însem
nătate deosebită pentru înfăptuirea acestor ho- 
tăriri, pentru realizarea cincinalului 1981-1985. 
De aceea, trebuie să facem totul și să acțio
năm in așa fel incit in toate domeniile, in toate 
județele, in toate organizațiile de partid, in 
toate colectivele de oameni ai muncii să asigu
răm înfăptuirea in cele mai bune condiții a pro
gramelor stabilite, a planului pe care il avem. 
Există toate condițiile pentru aceasta - și sint 
convins că vom obține in acest an succese im
portante in realizarea hotăririlor Conferinței 
Naționale.

Avem un partid puternic, avem o clasă munci
toare, o țărănime, o intelectualitate care iși 
îndeplinesc cu cinste misiunea istorică in socialism. 
In general, întregul nostru popor, in strinsă uni
tate în cadrul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, sub conducerea politică a partidului, 
acționează cu toată hotărirea pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului. Revine 
comuniștilor, organelor și organizațiilor de partid 
să acționeze in așa fel incit să asigure unirea 
tuturor acestor forțe in direcțiile hotăritoare. 
Avem toate condițiile și, subliniez incă o dată, 
am deplina convingere că stă in puterea noastră 
să îndeplinim - și vom îndeplini - cu succes 
hotăririle Conferinței Naționale.

M-am referit ieri pe larg la problemele inter
naționale și nu doresc acum să mă opresc mai 
mult asupra lor. Partidul și statul nostru, guvernul 
nostru, acționează cu toată hotărirea pentru o po
litică de pace, de colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, pentru asigura

rea dreptului suprem al popoarelor - deci și al 
poporului nostru - la existență, la viață, la dez
voltare liberă, independentă, a dreptului de a 
trăi in pace. Consider că trebuie ca și in dome
niul politicii internaționale să acționăm cu toată 
fermitatea pentru iniâptuirea neabătută a hotă
ririlor Conferinței Naționale, a politicii partidu
lui nostru in domeniul relațiilor externe.

Și pe plan internațional, anul 1983 are o în
semnătate deosebită. De felul cum se va ac
ționa in acest an pentru soluționarea diferitelor 
probleme va depinde foarte mult evoluția vii
toare a vieții internaționale. M-aș referi numai 
la faptul că in acest an urmează să fie ampla
sate noi rachete cu rază medie de acțiune, să 
fie dezvoltate cele existente. De aceea, oprirea 
amplasării acestor rachete, trecerea la măsuri 
reale de dezarmare va reprezenta un pas hotăritor 
in direcția opririi cursei înarmărilor. Dacă nu 
vom reuși să facem acest lucru, se va ajunge 
la o agravare a situației internaționale, la o 
creștere și mai mare a pericolului de război, de 
distrugere a Europei, a întregii lumi. De aceea, 
consider că partidul, statul nostru, întregul popor 
trebuie să facă totul pentru a intări colaborarea 
și solidaritatea cu toate popoarele europene, cu 
toate forțele realiste care se pronunță pentru o 
Europă fără arme nucleare, pentru o Europă a 
colaborării pașnice. Sini convins că stă in pu
terea popoarelor europene, a popoarelor întregii 
lumi de a opri cursul politicii spre catastrofă, 
de a pune capăt cursei inarmărilor, de a impune 
trecerea la dezarmare. Așa cum am acționat și 
pină acum, vom acționa cu toată hotărirea și in 
viitor în această direcție, servind în acest fel in
teresele poporului nostru, interesele tuturor 
popoarelor, de pace și colaborare.

Aș dori să urez tuturor organelor și organiza
țiilor de partid succese tot mai mari in îndepli
nirea sarcinilor lor de mare răspundere, de a a- 
sigura - prin activitatea practică a fiecărei or
ganizații, a fiecărui membru al partidului 
creșterea rolului politic conducător al partidului 
în toate domeniile de activitate. Consider că 
trebuie să întărim și mai mult spiritul de răspun
dere, de organizare, să asigurăm repartizarea 
temeinică a forțelor, să dezvoltăm cu putere spi
ritul muncii colective, dar și răspunderea perso
nală a fiecăruia in îndeplinirea sarcinilor sale.

Să dezvoltăm larg și să perfecționăm cadrul 
democratic de participare a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, a între
gului popor la conducerea diferitelor sectoare 
de activitate, să asigurăm funcționarea in cele

(Continuare in pag. a 4-a}



ÎNVINGĂTORI
DE PATINAJ

SCONTAT! LA FINALELE 
.DACIADEI"VITEZĂ ALE A

■A

...dar nici un record pe pista

îngreunată de zăpadă la Miercurea Ciuc
MIERCUREA CIUC, 20 (prin 

telefon). Ziua a doua și ultima 
a finalelor „Daciadei" și 
campionatului national de 
tinaj-viteză — deși mai 
duroasă ca cea din ajun (—8 
grade Celsius) — nu a oferit 
nid ea concurenților condiții 
mai bune. Aici, în localitate, 
miercuri dimineață a început 
să ningă, peste pista de ghea
tă s-a așternut un strat gros 
de nea. ceea ce nu a facilitat 
realizarea unor timpi pe 
sura așteptărilor. Dealtfel. îna
intea ultimei probe, cea 
3 000 m juniori II, a fost 
cesară folosirea unei 
speciale pentru degajarea stra
tului de zăpadă care acoperise 
pista de concurs. Așadar re
zultate care nu pot să satisfa
că. Este primul campionat din 
ultimii 10 ani încheiat fără a 
se ti îmbunătățit măcar un re
cord national...

Revenind asupra Întrecerilor 
propriu-zise, trebuie să subli
niem faptul că acestea s-au 
încheiat fără surprize. Favori- 
tii au avut cîștig pe toată li
nia. Ne referim in mod spe
cial la Simona Todoruț (ju
nioară I) și la Mihaela Timiș 
(junioară II), ambele de 
C.S.Ș. Viitorul ~ ”
(antrenor Mihai 
cum și la Zsoll 
nior I) de la S.
Ciuc (antrenori Maria și Dan 
I.âzărpscu), 
soluți ai „Daciadei" 
naj-viteză, învingători in 
te probele. Ei au fost, real
mente. cei mai buni patinatori, 
reușind să facă fată cu brio 
condițiilor de concurs, de bu
nă seamă neav'nd si rivali de 
forte apropiate. Poate că din 
acest motiv campionii nici 
n-au fortat nota, n-au dat to
tul. n-au apăsat, mai mult pe 
accelerație, titlurile oricum 
nenutînd să le scape. Insă re-

ale 
pa- 
căl-

mă-

de 
ne- 

mașini

'a
Cluj-Napoca 

Timiș), pre- 
Zakarias (ju- 
C. Miereuiea

noii campioni ab
ia pati- 

toa-

zultatele ca atare rămin mo
deste. timpii realizați fiind 
necompetitivi pe plan interna
țional.

Iată și campionii „Daciadei" 
din ultima zi de concurs, 
precum și timpii cu care au 
fost înregistrați:

JUNIORI I: Zsolt Zakarias 
(S.C. Miercurea Ciuc) 1 500 m 
(2:07,7) și 5 000 m (7:47,9); JU
NIOARE I: Simona Todoruț 
(CSȘ Viitorul Cluj-Napoca) 
1 000 m (1:35,6) și 3 000 m 
(5:22,8).

JUNIORI II: Nicolae Sandu 
(C.S. Petrolul Ploiești) 1 000 m 
(1:29,5). Tibor Becze (S. C. 
Miercurea Ciuc) 3 000 ni 

■ (4:47,2); JUNIOARE II: Miha
ela Timiș (CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca) 1 000 m (1:36,7) și 
3 000 m (5:26,2).

Clasamentul general 
tlon) :

JUNIORI 1: 1. Zsolt 
as 177,224 p, campion 
2. Imre Mikloș (C.S. 
rea Ciuc) 180,543 p„ 3. 
Țigău (C.S.Ș. - ‘ -
184,839 p.

JUNIOARE 
doruț 198,133 
solută, 2. Cătălina Bologa (CSȘ 
Sibiu) 210,416 p„ 3. Ileana 
Cieteșteanu (C.S.Ș. nr. 1 Con
stanta) 213,366 p.

JUNIORI II : 1. Tibor Becze 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 183,816 
p, campion absolut, 2. Nicolae 
Sandu (C.S. Petrolul 
183,899 p, 3. Dan 
Tractorul Brașov)

JUNIOARE “
Timiș 201,082 
absolută. 2.
(S.C. Miercurea Ciuc) 205.283 
p, 3. Mihaela Dascălu (C.S. 
Tractorul Brașov) 210,432 p.

Competiția continuă sîmbătă 
și duminică, tot la Miercurea 
Ciuc, cind urmează să fie de
semnați campionii „Daciadei" 
în probele de sprint.

Gheorghe ȘTEFANESCU

(polia-

Zakari- 
absolut, 
Miercu- 
Marian 

Petrolul Ploiești)

I: 1. Simona To-
p, campioană ab-

II: 
P, 

Judith

Ploiești)
Csata (C.S. 

186,133 p.
1. Mihaela 

campioană 
Dogossi

t'

Divizia „A“ de baschet

O repriză de „box cu umbra" in aer liber, înaintea altei șe
dințe de pregătire, sub supravegherea 
Mariuțan

antrenorului Vasile 
Foto : Dragoș NEAGU

O 22 de sportiv; pe cârâri de 
munte $ Antrenorul Ion Popa 
crede în șansele noii generați; 
• Vasile Mariuțan face demon

strații la... spartul lemnelor

In gala de vineri seara 
(ora 18), de ‘ '
sporturilor • și culturii din 
București, al 
gram prevede nu 
puțin de 21 de partide, se 
disting întîlnirile dintre : 
C. Tițoiu — G. Govici, 
V. Ioana — II. Sultan, M. 
Fulger — FI. Stan, M 
Ciubotaru — C. Hajnal

la Palatul
cărei pro-

mal

A foj 
schiorii 
cipa la 
de iarn 
1983). I 
10 km, 
Elena E 
Oncioiuj

urmele lotu-
■“box, 

perioadă 
altitudine. De 

„Silva" 
că

SUJ 
Bucegilor... 

la 
a 

un 
îti 

sto-

lîn- 
in-

Am plecat pe 
lui national de 
pentru o scurtă 
antrenamente la 
la recepția hotelului 
din Bușteni ni s-a spus 
sportivii 
înspre 
„Zborul" 
Bușteni 
durat cîteva minute, pe 
traseu de vis, dar care 
poate produce un gol în 
mac. „Hăul" de pe Valea 
pilor, trecerea razantă pe 
gă stîncile Caraimanului 
seamnă, pentru cei neobișnuiți, 
tot atîtea examene de cute
zanță. De la „Babele" privim 
spre Piatra Arsă. Imaginea 
imaculată a zăpezii este es
tompată de cîteva puncte ne
gre, mișcătoare. Pornim în ur
mărire. După cîteva sute de 
metri îl găsim pe antrenorul 
emerit Ion Popa, bine echipat, 
așteptind întoarcerea grupului 
de sportivi, care are de aler-

aflat 
de

tocmai plecaseră 
platoul 
cu telecabina de 

la cabana Babele

la cabană Aflăm că 
săi, Vasile Mariuțan 
„greu" de w temut pe 
europene) și Emil 

cu 
aleargă

feminin

SPORTUL STUDENȚESC ÎNVINGE PE VOINȚA 1
Azi, derbyul fruntașelor ,,U“ - Voința

Campionatul național de bas
chet feminin » fost reluat Ieri 
cind. in sala Fioreasea, s-au des
fășurat meciurile etapei a 23-a 
a grupei valorice 1—6. Rezultate :

GRUPA 1-6
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO

CA — CRIȘUL ORADEA 90—60 
(51—31). Diferență surprinzător 
de mare, dar explicabilă în pri
mul rînd prin jocul bun prestat 
de campioanele țării, dar și prin 
absența din formația orădeană 
a unei jucătoare de bază (Ma- 
ria Leitner, suspendată de clu
bul sportiv Crișul) și a două ju
nioare (Gabriela Nagy și Car
men Amihăesei). Au înscris : 

Pali 21, Bolovan 15, Schuster 15, 
Lungu 6, Sandor 6, Kirr 12, Lu
kas 2, Popa 6, Costanașiu 4, 
Czegledi 3 pentru învingătoare, 
respectiv Casetti 14, Cigan 10, 
n. Perțache 7, Constantin eseu 6, 
Feder 6, Cutus 6, Nicuiescu 7, 
Oancea 4. Arbitri : I. David și 
Z. Raduly.

OLIMPIA BUCUREȘTI - U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA

kas 2,

52—44 (27—16). Rareori am văzui 
un meci în care ambele echipe 
să se întreacă (din păcate) în a 
incîlci jocul, in a rata exaspe
rant (chiar și de sub panou) șl 
în a comite greșeli de tehnică. 
In final, Alexandrina Bîră și-a 
făcut din plin datoria, coordo- 
nîndu-și mai bine echipierele $1 
înscriind decisiv, aducînd forma
ției sale o victorie meritată dar 
după o evoluție sub posibilități. 
Au înscris : Bîră 23 (cea mai 
bună de pe teren), Stingă 10, 
Trică 10, Froitcr 6 (din numai 
șase aruncări la coș ! ?), Cris- 
tea 2, Ciubăncan 1 (!?) pentru 
învingătoare, respectiv Czmor 12, 
Bodea 10, Hosszu 8, ” 
(an 8, Armion 4 
Au arbitrat bine 
lonescu.

SPORTUL
BUCUREȘTI —
REȘTI 79—78 (37—15, 73-73). Cel 
mai disputat meci al reuniunii 
a oferit o întrecere cu nume
roase și spectaculoase răslurnărl 
de scor, dintre care una deci
sivă : cînd mai erau 3 secunde 
de joc și Voința conducea cu

trei puncte, Sportul studențesc 
a obținut (în mod regulamentar) 
aruncări libere, datorită cărora a 
egalat. în prelungiri, 
(din rîndul cărora 
cind s-a remarcat Suzana 
resztesi) au cîștigat 
Au înscris : Roșiauu
14, Pirșu 11, 
litzehi 10, 
nescu 5, 
gătoare, 
vei
T. 
cu 
N.

studentele 
în primul 

l Kc- 
merit. 

Zidaru 
Neto- 

S. Io-

pe
18,
n,
6,

To cală
Keresztes!

Chvatal 4 pentru invin- 
respectiv Borș 25, Slă- 

16, Tomescu 14, Hegheduș 7, 
Popescu 7, Strugaru 6, Gre- 
3. Arbitrii Em. Nicolescu și 
C'onstantinescu s-au achitat 

bine de o misiune dificilă.

V. Chepe- 
(!?), SI amin 2. 

M. Aldea și N.

STUDENȚESC
VOINȚA BUCU-

la stfrșitul sâplâmînil, ia Predeal Anula

DOUA CONCURSURI INTfRNATIONAIE „CUPA
A.S.A." IA BIATLON Șl „CUPA CARPAȚI'*

LA SCHI-IOND JUNIORI

Iazi :
11,30 :

Programul jocurile de 
sala Fioreasea, de la ora ai,au ; 
Crișul Oradea — Universitatea 
Timișoara (1—1), Sportul studen
țesc București — Olimpia Bucu
rești (0—2), Universitatea Cluj- 
Napoca — Voința București 
(2—0). Derbyul zilei este, desi- 
gur, meciul dintre ,.U“ și Voința, 
ocupantele locurilor 1 și respectiv 

2 în clasament
D STANCULESCU

GRUPA 7-12
TG. MUREȘ, 26 (prin telefon). 

In Sala sporturilor din localitate 
s-au desfășurat meciurile etapei 
inaugurale a primului turneu al 
grupei valorice 7—12, din cadrul 
campionatului național de bas
chet feminin. Rezultate :

Două competiții 
nale marchează, la 
Bit de săptămînă,

internațio- 
acest 

sezonul 
schi. Pe Valea Rișnoavei 
apropierea Predealului, 
bul brașovean A.S.A.
zează, de vineri pînă dunrrni- 
că, „Cupa A.S.A." la biatlon. 
La întreceri vor participa bia- 
tloniști legitimați Ia 
militare din Bulgaria. 
Germană și U.R.S.S..
Si la toate cluburile românești 
cu secții de specialitate, 
această competiție, cu 
se inaugurează poligonul 

dat 
acestui 

sezon, sint înscriși $1 compo
nentii lotului nostru de spor
tivi care urmează să participe 
la întrecerile Universiadei de

pe Valea Rișnoavei, 
folosință la începutul

sfîr- 
de 

din 
clu- 

organl-

cluburi 
R. D. 

precum

La 
care 

de 
în

iarnă de la Sofia (17—28 fe
bruarie). Ei sînt : Vasile Bă- 
jenarin,
Vladimir Todașcă, Imre Les- 
tyan pregătit! de antrenorii 
Constantin Arghiropol și 
Gheorghe Girniță

La un concurs international 
vor participa și tinerii schiori 
fondiști, care vor avea ocazia 
să se întreacă cu colegi de 
generație din Cehoslovacia 
Ungaria și U.R.S.S., în cadrul 
„Cupei Carpați", rezervată 1'1- 
niorilor. Locul de desfășurare : 
Valea Azugii, de lingă Azuga, 
gazdă deosebit de primitoare 
pentru acest gen de Întreceri. 
Sîmbătă au loc întrecerile in
dividuale, iar duminică șta
fetele.

Gheorghe Bcrdar,

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI — 
VOINȚA BRAȘOV 66—67 (35—42). 
O primă repriză dominată de 
brașovence (min. 18 — 40—29),
apoi a doua echilibrată, în care 
ploieștencele au condus chiar cu 
61—59 In min 37 dar Intr-un fi
nal electrizant Voința cîștigâ la 

marcat : 
Keresztes 
4, Ange- 
respectlv 
10, Stan

limită, pe merit. Au 
Solovăstru 21, Cicio 12. 
11, Griinvald 17. Aldea 
lescu 1 pentru Voința, 
Lambrino 20, Oprescu 
9, Ciobotaru 8, Pană 8, Biasutti 
6. Brezoianu 3 și Neagoe 2. Au 
arbitrat N. Georgescu (Oradea) 
și G. Isofache (Cluj-Napoca).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 71—55 (37—
17). Joc la discreția jucătoarelor 
de la Progresul care au dominat 
copios de la început și pînă la 
sfirșit. Au înscris: Simioană 13, 
Ivănescu 12, Pușcașu 10, Stoichi- 
ță 9, Tatu 9. Divoiu 12, Parkanschi 
6 pentru Progresul, respectiv Ivan 
14, Iordache 10, Mînzana 10. V. 
loan 8, Alisandru 8, Vintilă 7, 
Bartha 4. Au condus bucurește- 
nii I. Olaru șl I. Cernat.

COMERȚUL TG. MUREȘ 
l.E.F.S. 64—48 (33—20).

Constantin ALBU — coiesp.

gat pînă 
secunzii 
(un fost 
ringurile 
Popa (un cocoș redutabil 
20 de ani în urmă), 
cot la cot cu boxerii.

Bătrînul antrenor a înțeles 
că am venit pentru lotul său 
și intră direct în subiect: „De 
la 1 ianuarie am preluat lotul. 
Ne așteaptă examene 
chiar în acest an. In 
campionatele europene 
Varna constituie unul 
importantele obiective 
mediare în vederea turneului 
olimpic, de la Los Angeles. 
Am selecționat și convocat la 
lot tot ce are mai bun la a- 
ceaȘtă oră boxul românesc. 
Desigur, alta era situația acum 
10—15 ani cind dispuneam de 
Ciucă, Gruescu, Pometcu, Du
mitrescu. Calistrat și Simion 
Cutov, Alee Năstac, Monea, 
sau Alexe și alta acum, cind 
generația de boxeri se află în 
schimbare. Cu toate acestea, 
sînt convins că pugiliștii ro
mâni. aflati în plin proces de 
pregătire, sînt capabili să rea
ducă boxului nostru străluci
rea de altă dată".

Dar, iată „mogîldețele" în
cep să se apropie. Printre pri
mii, antrenorul Emil Popa, 
care ne ajută să-i identificăm 
pe crosiștii de la peste 2000 
de metri altitudine. înfofoliți 
în treninguri și costume pro
tectoare, 
tem pe 
Cristian 
Stancu.
Ion Stan, Leontin Sandu, Mi
hai Ciubotaru, Gheorghe Si-

mion, Dumitru Scnciuc, Geor- 
gică Donici și alții, pînă la to
talul de 22. După aproximativ 
2 ore petrecute pe platou, co- 
borîm la hotel. Un duș, o sau
nă, odihnă și apoi alt antrena
ment. După amiaza intră 
horă „topoarele**. Se j 
multe buturugi. Efortul 
intens, 
ceva.

nu
: Mariuțan 
demonstrații,

i în 
sparg 

este 
acuză 

face 
iar

dificile 
mai, 

de la 
dintre 
inter-

cu greu îi recunoaș-
Constantin 

Gheorghișor, 
Florian

Tițoiu, 
Costin 

Țîrcomnicu,

Cuplu 
fruntea 
țese de 
tește p 
Univers 
Arghirc 
Un ,,di 
tai pri 
ghe Gî 
produs 
nesc, 
mondla 
turie !) 
nă —
— ar

dar nimeni
Vasile 

adevărate < 
elevi: săi îl imită. Se transpiră 
abundent, 
nu sperie pe nimeni. Topoarele 
se schimbă din trei în 
minute, 
ring. Se 
Așchiile 
băieților 
tă forță 
ring, ne

iar gerul de afară

Konsl 
și Nad 
în pJ 
KARA1 
fU.R.s] 
GARAI 
(U.R.sl

tre» 
din 

milă.
ca la reprizele 

lovește fără
sar cit colo... Mușihii 
se fortifică. De aceas- 
vor avea nevoie în 
spune Ion Popa, care 

urmărește atent pe 
sportiv. Spre seară, un 
antrenament, la sală, 
apărut și mănușile, 
rechi, se lucrează cu mare 
tenție. Maestrul Popa mai tem
perează din zelul Tui Ciubota- 
ru. Bumbac sau Fedea, care 
lovesc ca la meci. Antrena
mentul se desfășoară in plin. 
Disciplina este la 
zilei. Apropo de 
Am auzit, 
ați avut . 
devărat ? „Nimic important. 
Cipere, și Ioana, și 
înțeles că nu-i de 
performanța. Acum 
în regulă. Secretarul 
și alți tehnicieni au fost mereu 
în mijlocul nostru și acum to
tul este bine. Dovada o vom 
face spre sfirșitul săptămînii, 
cind aproape toți componentii 
lotului vor urca pe ringul de 
la Palatul sporturilor și cultu
rii".

Am plecat de la Bușteni 
convinși că antrenorul emerit 
Ion Popa nu se joacă cu vor
bele. In cei peste 30 de ani de 
meserie s-a înșelat de foarte 
puține ori...

fiecare 
nou 

Acum au 
Pe pe- 

j-

ordinea 
disciplină. 

, maestre Popa, 
..probleme". Este

că 
a* 
Si 
au 
cu

Fulger 
glumit 
totul este 
federației

Paul IOVAN

Etapa a 19-a in Divizia „A“ (f) de volei

CHIMPEX, C.S.M. LIBERTATEA
VICTORII PREȚIOASE

Campionatul feminin al primei 
divizii de volei a programat ieri 
5 partide din etapa a 19-a (cea 
de a șasea. Rapid — „U“ Cluj 
Napoca urmlnd să se desfășoare 
astăzi, în sala Rapid, In cuplaj 
ou jocul masculin (restant) 
Steaua — Silvania Șimleu Silva- 
niei, de la ora 16,30).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
— DINAMO 0—3 (—8, —3, —6).

. Dacă tn partida din tur dintre 
cele două formații jocul a fost 
frumos, disputat și echilibrat, de 
data aceasta numai campioanele 
s-au prezentat la înălțime. Ele 
și-au dominat adversarele prin 
servicii puternice și bine diri
jate, prin atacuri irezistibile, blo
caje înalte, bine grupate șl du
blaje Inspirate. Exceptînd cîteva 
neatenții, dlnamovistele au pres
tat — tn sextetul : Speranța Gâ- 
man, Doina Moroșan, Mirela Pa
vel, Irina Velicu, Corina Crivăț, 
Victoria Nlculescu — unul dintre 
oele mal convingătoare jocuri din 
actualul campionat. în schimb. 
Flacăra roșie și-a dezamăgit su
porterii, evoluînd fără vlagă șl 
oomlțînd o sumedenie de greșeli 
la ............................................execuțiile tehnice de bc.zâ

CLASAMENTUL
1. DINAMO 19 19 0 57:10 38
2. C.S.M. Sibiu 18 14 4 46:23 32
3. FI. roșie 19 11 8 40:32 30
4. Faru) 18 11 7 40:30 2S
S. Chimpex 19 9 10 32:36 28
6. CSU Oțelul 19 3 11 35:33 27
7. Penicilina 19 8 11 35 :41 27
8. Calculatorul 19 8 11 34:42 27
9. Știința 19 7 12 32:44 26

10. Maratex 19 7 12 31:42 26
11. „U“ Cluj-Nap. 18 6 12 26:42 24
12. Rapid 18 4 14 19:47 22

Ast

LA
în | 

femin 
tăzi d 
Două 1 
tentia 
cui I 
ta Bj 
greșul 
Chim! 
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Sibiu: 
NICA 
Gheoi 
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RULă 
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Flore 
GREȘ 
VÎLd
• 3 „Trofl

misii
76 d<

„AFARA**
(serviciu, preluare, pasă și lovi
tura de atac). Fără probleme ar
bitrajul cuplului bucureștean I. 
Armeanu — A. Dinicu. (A. B.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— CHIMPEX CONSTANȚA 2—3 
(8, 4, —9, —11, —12). Meci spec
taculos, cu palpitante schimbări 
de scor. După ce au condus cu 
2—0 la seturi, practicînd un joc 
rapid, buoureștenoele s-au crezut 
prea devreme învingătoare. Con
duse cu 10—1 în setul 3, ele și-au... 
adus aminte de jocul din 
primele , două seturi, dar nu 
au izbutit să mai refacă 
handicapul. In următorul, foar
te echilibrat, după 11—7 pen
tru Calculatorul, constănțencele 
(bine dirijate de Liliana Văduva 
și avînd în Ileana Geambașu o 
trăgătoare eficace) reușesc punct 
după punct, sancționînd greșelile 
în lanț comise de gazde la fi
nalizare și egalînd situația la se
turi : 2—2. Ultimul set a înce
put în nota de superioritate a 
constănțencelor, la aceasta con
tribuind și lipsa de experiență a 
antrenorului Calculatorului, Tra
ian Marinescu, care a făcut u- 
nele schimbări neinspirate, 
marcate : ’
Șușman, 
Viorica 
Văduva, 
Mănăilâ 
(Ch.). 
raru i 
(Buc.)

PENICILINA 
LIBERTATEA 
—16, 13, .
presărat pe alocuri cu 
spectaculoase, aplaudate de 
blic și avînd trei f maluri 
set electrizante. în ultimul 
sibiencele (care au avut în __
rinela Țurlea cea mai bună ju
cătoare de pe teren, s-au impus 
clar pe fondul căderii fizice a 
gazdelor. (Al. NOUR — coresp.)

Re- 
Mirela Zamfir, Monica 
Severina Tudorache, 

Nicuiescu (C), Liliana 
Mariana Focșa, Emilia 
și Ileana Geambașu 

Arbitraj bun : C. Pădu- 
(Timisoara) si Em. Costoiu 

(Mihail VESA).
IAȘI — C.S.M. 

SIBIU 1—3 (—13,
—6). Joc aprig disputat, 

faze 
pu- 
de 
set

Ma-

RAT1
6, 10,1 
mc d 
vietoj 
BERCI
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de .1 
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llrELOR DE SCHI ALPIN Șl FOND In ultimul său joc de verificare înaintez meciului cu Turcia

Pregătirile divizionarelor Arz

SCHEMELE LUI MATEIANU, INFUZIA
egațlî 
parti- 
iadei* 
ruarie
I 5 Și
| km
Elena
;anu ;

antrenori H. Ilieșu și c. Enache , 
fond băieți. 15 și 30 km, ștafeta 
de 4 X 10 km : Ion Lungociu. 
Gyula Kiss. Atila Csala, Dragoș 
Juhasa ; antrenor N. Dudu ; schi 
alpin, ' ’ *’*
ria$ și coborîre : 
Vili Podaru.
Adorjan.

slalom special, slalom u-
Zsolt Balazs,

Mihai Biră, Carol

ITRENORI LA LOTUL DE BIATLON

I
I

LOTUL REPREZENTATIV „A 
DINAMO

t In 
luden- 
bregâ- 
Lidialr 
tantir. 
prniță 
lutori- 
theor- 

bun 
româ- 
m plozi 

mâr- 
I iar- 
firniță 

prim

t.S.S.) 
l.S.S.) 
fatali a 
NIȚÎN 
Elena 
rORIN

semnal prin 
tru să ofere _ 
greș și că generația actuală de 
schiori-trăgători se arată hotărită 
să revină spre nivelul de com* 
petitivitate internațională in a- 
ceastă disciplină. Personal, doresc 
foarte mult să răspund printr-un 
succes, adică printr-o comportare 
bună a elevilor noștri la Uni
versiadă, încrederii de a ni se 
fi dat pe mină destinele unui lot 
reprezentativ studențesc". „Vio
rile” principale ale echipei de 
b lat lan sint studenții Institutului 
pentru educație fizică șl sport 
din București. Vasile Băjenariu 
$1 Vladimir Todașcă. Din progra
mul de pregătire a Iotului : sflr- 
șltul lui ianuarie — „Cupa 
A.S.A.”, concurs internațional pe 
Valea Rîșnoavel ; tnceputiM lui 
februarie — concurs Internațional

OberhoH (R. D. Germană.)

care biatlonul 
probe ea este in

nos- 
pro-

I
I
I
I
I
I

la I
Grupaj realizat de

Radu TIMOFTE

I 
I

I
,,A“ de handbal feminin I

IREȘTI, MECIURI DE ATRACȚIE |
[ndbal 
k as- 
Irului. 
p a- 
f (lo- 
Șliin- 

I Pro- 
k) -
(locul 
t al

UL — 
h •
TEII-

Sf.
TILA 
Le.m. 
așov : 
INȚA
(sala

PRO- 
RM

în 
oferit 

este

înscris 
Uri go
ți 52; 
rotch-

nica Constanța) 48; 4. Maria 
Manta (Progresul București) 
47; 5. Magda Pereș (Mureșul 
Tg. Mureș) 43; 6. Elena Ciu
botarii (Textila Buhuși) 42.

• Programul echipelor mas
culine reprezentative ale Ro
mâniei în primul trimestru al 
anului:

România A — R.D. Germa
nă, la 5 și 6 martie in R. D. 
Germană (la Dessau și Berlin);

România B — Ungaria, la 29 
ianuarie (sala Victoria din 
Ploiești, ora 17,30) și 30 ianua
rie (saia Floreasca din Capi
tală, de la ora 18) și partici
parea la „Turneul Serdika" 
(1—6 februarie, la Sofia). Se
lecționata secundă a tării noas
tre este pregătită de un colec
tiv de antrenori alcătuit din 
Eugen Trofin, Ghiță Licu și 
Cezar Nica.

• La sediul F.R.H. va avea 
loc luni, 31 ianuarie, ședința 
Colegiului central al antreno
rilor în cadrul căreia va fi a- 
nalizată activitatea handbalu
lui feminin în anul 1982 si va 
fi definitivat planul pentru 
anul 1983.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

In ciuda timpului „înțepă
tor", a citorva picături de 
ploaie (terenul a fost excelenl 
insă), aproximativ 5 000 
spectatori au venit, ieri, 
stadionul din șos. Ștefan 
Mare la ultimul „test" al
colorilor", înaintea apropiatu
lui meci amical cu echipa Tur

in 
Di- 
a-și 

la 
mi-

de
P« 
cel 

„tri-

ciei : un „test" disputat 
compania campioanei țării, 
namo, și ea interesată in 
măsura potențialul atins 
ora actuală. După 90 de 
nute de joc. tabela de marcaj 
indica scorul de 2—1 (1—0)
pentru Lotul reprezentativ. An
trenorii 
dulescu 
posibilă 
ciul de 
Moraru
Rednic _
done (min. 60 Stancu). Iorgu-

M. Lucescu — M. Ră- 
au trimis în teren o 
formulă pentru me- 
la Istanbul, adică : 
(min. 46 Ducadam) — 
(min. 73 Bogdan). An-

2-1 (10)
In repriza secundă, deși s-au 

operat toate schimbările 
bile in ambele formații 
și unele treceri de la o 
pă la cealaltă), partida a 
cut ca spectacol, 
de-a binelea pe cei din tri
bune. aceasta pentru că și Di
namo a iuțit jocul, ceea ce 
nu prea făcuse in prima par
te și, astfel, fazele de poartă 
se succed, mai multe la a- 
ceea a reprezentativei. Moraru 

— ..scoate" miraculos ..bomba" 
lui Munteanu II din min. 48, 
după care Dinamo realizează 
o suită de faze fierbinți (min. 
52. 54. 56. 68) soldate cu... ra
tări, ale lui Dragnea și L. 
Moldovan fiind cele mai mari. 
Egalarea se produce in min. 
7t (Augustin — la greșeala, 
singura, dealtfel, a lui Rednic), 
iar al doilea gol al Lotului a

posi- 
(chiar 
echi- 
cres- 

incălzind

Klein trimite cu capul, din plonjon, dar Eftimescu are _o fru
moasă paradă și înlătură golul. Foto : Dragoș NEAGU

OE TINERET Șl... TESTUL CU LUTUL OLIMPIC
Meciul de verificare dispu

tat simbătâ, la Plopeni, în 
compania echipei Universita
tea Craiova, a însemnat pen
tru fotbaliștii de la Petrolul 
Ploiești încheierea importantei 
etape de două săptămîni de 
pregătiri de la Sinaia. Peri
oada acumulărilor fizice. în 
care antrenorul Viorel Mate
ianu a intercalat și lucrul cu 

găsea o 
exer- 
auto-

„De 
de 

cum

de la Petrolistul Boldeșt ), toți 
atacanți. L-a mai transferat 
pe mijlocașul Hîncu, de la 
Chimica Tirnăveni, necunoscut 
și el pentru că are tot 17 ani. 
A mai venit portarul Saulea. 
produs al Petrolului, care a 
jucat la C.S.U. Dunărea Ga
lati. în perioada studiilor. Doar 
băimăreanul Borz e un 
tor consacrat. In rest, 
liști 
lambie. Cojocaru. Stanciu. iîu- 
tufei, Toma. Pancu, Lazăr. (o- 
zarec, Gălățeanu, Simaciu, Ma- 
rica, Libiu. Călin. La stagiul 
montan au lipsit Grigore (bol
nav). Ștefănescu și Jipa care 
iși satisfac stagiul militar. A 
vrut Mateianu să mai promo
veze uri* fundaș central de 
perspectivă. Pe Neicu, de la 
Brăila, dar echipa acestuia se 
ooune transferării (PROMO
VĂRII) lui la Divizia „A" ( ! ?).

Cum un antrenor, cit ar fi 
el de capabil, nu poate lucra 
singur. Mateianu îl are ca se
cund pe prof. Al. 
și l-a mai cooptat în colecti
vul tehnic pe O. Ploscaru, fos
tul jucător al Progresului — 
Vulcan, absolvent al I.E.F.S.

Pregătirile Petrolului conti
nuă la Ploiești cu antrena
mente duble, la care Mateianu 
adaugă meciurile de verifica
re. jocuri cit mai multe și 
mai grele (cum a fost cu Lo
tul olimpic), prin care se rea
lizează o pregăt re complexă. 
Pină la prima partida oficială, 
Petrolul va susține 17 meciuri 
amicale, exact cite etape are 
returul, pentru a nu se intra 
în forma optimă după 5 sau 6 
etape, cum se intimplă. de re
gulă. cu cele mai multe dintre 
echipele noastre, tn primele 4 
etape. Petrolul va juca cu 
Corvinul ih deplasare, cu Di
namo acasă, cu „Poli" Timi
șoara si Sportul studențesc în 
deplasare. Patru meciuri difi
cile. V. Mateianu speră să 
găsească cea mai bună idee de 
joc și cea mai bună formulă 
de echipă, cu care Petrolul să 
rămînă sub soarele' Diviziei 

deși toti știu că are un 
retur greu, că mai este mult 
de lucru. A demonstrat-o și 
meciul de marți cu Lo'.ul 
olimpic. severa înfrngere 
(1—5). lecție aspră din care 
jucătorii ploieștenj trebuie să 
tragă invălămintele necesa-e.

jucă- 
fotba- 

cunoscuți : Mîrzea, Hara-mingea, acolo unde _ 
bucată de teren pentru 
sarea, repetarea pînă la 
matism a unor scheme, 
dimineață pină seara, și 
seara pină dimineața", 
singur spunea, Viorel Mate.a- 
nu căuta scheme de joc. Și 
le-a repetat, parcă, obsedant, 
iar jucătorii l-au înțeles și au 
răspuns prompt solicitărilor- 
„Echipa trebuie să știe ce 
vrea, să știe bine ce joacă, 
eliminind, pe cit posibil, în- 
timplarea, improvizația și, in 
bună măsură, riscurile inspi
rației de moment care pot de
regla un mecanism. Cunoscind 
bine lecția, echipa iși va pune 
in valoare întregul potențial 
și va suplini, astfel, individu
alitățile de marcă. Unii antre
nori excelează 
fizică. Eu 
principal, 
pentru că 
mai bine" 
ianu.

Și Petrolul lucrează in con
secință. A urcat și pe cărări 
de munte, a alergat pînă la 
„Cota 1 400*. dar a coborit și 
pe terenul din Sinaia, pe cel 
din Comarnic, a jucat, a exer
sat scheme și pentru o bună 
apărare, dar și pentru sporirea 
eficacității. Faza din care U- 
niversitatea Craiova a marcat 
al doilea gol în meciul 
Bordeaux a 
zeci de ori.
piu.

Ce mai 
La Sinaia 
verificare. 
PA DE AZI. 
DE MUNE. La Ploiești și în 
județul Prahova au crescut 
destui jucători de valoare. 
Mateianu e prahovean. Cu
noaște -terenul*, a urmărit e- 
chipa de juniori, pe cea de 
speranțe, a pus ochii pe estiva 
jucători si i-a luat la 
de pregătire. Pentru 
reale talente. E vorba 
ni si Radu (ambii de 
Notă (15 ani). Legrade

in pregătirea 
preocupat. in 
ideea tactică, 
eă o stăpinese

sint 
de 
simt
— ne spunea Mate-

cu 
fost repetată de 

E doar un exem-

nou la Petrolul?

Zaharescu

e
și la meciurile de 
am fntilnit ECHI- 

dar și pe aceea
fost marcat de.-. Cusiov 
pressingul făcut de Radu 
dinamovistul trimite foarte 
glijent acasă, iar Moraru.

lescu, Munteanu II (min. 71 
Stredie) — Augustin (min. 46 
Balint), Boloni (min. 79 Tur- 
cu), Klein, Coraș (min. 69 
Hagi) — Iordache (min. 46 Ni- 
ca), Gabor (min. 46 Radu II). 
Echipa a legat destul de bine 
jocul (Boloni s-a distins, fiind 
cel mai bun de pe teren), a 
realizat o serie de acțiuni pe
riculoase, 
(min. 15) 
„răsucit" 
cum știe 
o pasă inapoi și Iordache 
deschis scorul : 1—0 
Lotul ,,A' 
lași Gabor n-a mai găsit re
zolvările cuvenite la fazele din 
min. 33 și 35 concepute de Ior- 
gulescu și Rednic. Dinamo a 
răspuns și ea cu acțiuni tăioa
se, prin Țălnar și Multescu, 
insă blocul defensiv al trico
lorilor a fost la post, așa cum 
l-am dori și la Istanbul. Du
blajele au funcționat bine, fun
dașii centrali s-au completat 
reciproc (Iorgulescu s-a dove
dit foarte sigur pe intervenții), 
nelăsîndu-le nici o speranță 
dinamoviștilor.

acestea 
l-a 
asa 
dat 

a 
pentru 

Păcat insă că ace-

la una din 
Gabor. după ce 
pe I. Mariu — 
el s-o facă —, a

Oa 
n, 

re- 
•e* 

șit la... primire, rămine spec
tator). Spre final „tricolorii" 
mai au o „bară* (min. 80) la 
șutul năpraznic al lui Iorgn- 
lescu. care urcase in ofensivă, 

tn concluzie testul a fost 
folositor ambelor formații: 
pentru „tricolori", pentru că în 
primul rind jocul lor ne inte
resează. rămine ca subiect de 
analiză faza de atac a echi
pei. acolo unde am înregistrat 
prea puține ruperi de ritm, 
prea puține reușite.

Formația prezentată de Di
namo : Eftimescu (min. 46 
Moraru) — L Marin (min. 46 
Vlad). Dinu. AL Nieolae. Slă- 

(min 46 
(min. 46 L.

— Tilnar 
Sertov 

(min.

neseu — Mulțescn 
Dragnea). Movilă 
Moldovan). Custov 
(min. 70 Iordache). 
(min. 46 Orac), Văetuș 
46 Augustin).

A arbitrat bine o 
bucureșteană. avindu-1 
tru pe D. Petrescu.

Stei ion TRANDAF1RESCU

brigadă 
la eer-

Pe teme mereu actuale

nstănțencele Tanța Drăgoi fi Ileana 
inse de finalizare bucureștencei Seve- 
In meciul Calculatorul București — 

Foto : N. DRAGOS I
MA- 
(-11. teh- 

lut o 
■DEN-

OȚELUL GALAȚI — 
BACĂU 3—0 (14, 1, 4).
faptului că oaspetele 

cu 13—7 tn setul I,

DIN
ta tea 
pilor ! 
ăptă- 
penții 
parti- 
iona!

sini 
irsuri 
t In- 
la e- 
lican 
tego- 
inua-

procesul 
că sint 
de Pa
li ani). 
(17 .ni. Constantin ALEXE

LOTUL OLIMPIC PLEACĂ MllNE IN BULGARIA
LOTUL OLIMPIC AL TARII 

NOASTRE pleacă miine in Bul
garia pentru a participa la un 
turneu _in patru", in localita
tea Petrict. unde vor mai fi 
prezente selecționata olimpică a 
Bulgariei și două echipe de 
club.

Antrenorii Gheorghe Staieu și 
Constantin Frâțilă vor avea la 
dispariție următorul lot de 
jucători : Caval și Speriata —

M. Zamfir.porta.-i : M. Mihai.
Cazan. C. Solomon, Stredie, Io- 
van. Orac. Pană.
Bărbulescu. Majaru Petcu, Șoi- 
man. Nemțeanu și Zare — ju
cători de cimp. In continuare, 
este posibil ca lotul olimpic să 
susțină trei jocuri în Grecia, 
in cadrul unui turneu pe care 
urmează să-1 organizeze clubul 
Makedonikos din Salonic.

Paraschiv,

C.S.U.
ȘTIINȚA
In ciuda
au condus 
gălăteneele au obținut o victo
rie facilă. (T. SIRIOPOL — coresp.).

I
I

nou In arenă
desala Armatei) și

16 Februarie") la lupte 
(28—29 ianuarie, in saia 

rezer- 
intre

I
tie, la 
„Cupa 
libere 
Dinamo), competiție 
vată tinerilor luptători 
18 și 23 de ani.

Joi, federația de specialitate 
a inifiat — tot în Brașov — o 
instruire a arbitrilor și antre
norilor, avînd ca temă apli
carea corectă a ultimelor mo
dificări aduse regulamentului 
tehnic a] F.I.L.A.

I
I
I
I

tnțelegind că nimic nu poate 
fi mai convingător decit practi
cul, exemplul, viața F.R.F. ■ 
efectuat o așteptată cotitură in 
modul de organizare, de orien
tare chiar, a consfătuirilor sale 
cu toate eșaloanele de tehni
cieni ; a fost, mai întii, reuniu
nea antrenorilor de copii și ju
niori (de la 
de cursurile 
din Capitală, 
din Diviziile 
renunțat — în aceste ocazii — 
la acele lungi și mult prea de
părtate de obiect (uneori) refe
rate, abordind aceleași și ace
leași subiecte și făcind din 
consfătuirile de lucru ale antre
norilor acțiuni care nu aveau 
condiția esențială a unor ase
menea adunări operative și 
instructive : discuțiile la obiect, 
cu subiecte de mare actuali
tate din munca celor ce con
duc, sub aspect tehnic, eșalonul 
performanței.

Acum s-a dat mijloacelor 
moderne de informare atenția 

a 
cea 

de discu- 
sumar de 
acută ac- 

— ca res-

Brașov), urmată 
de perfecționare 

rezervate celor 
„A" și „B“. S-a

I

meritată. Necesara utilizare 
videomagnetoscopului, ca 
mai elocventă temă 
tie, alcătuirea unui 
subiecte de mare și 
tualitate, recurgerea 
ponsabili pe grupuri de pro
bleme — la unii dintre cei mai 
competcnți și mai respectați 
antrenori pe care îi avem (An
gelo Niculescu. Ilic Ooană, Tra-

„LECTORI"
ian Ionescu etc). stimularea 
participării, prin elemente de 
creație personală, a tinerilor și 
foarte tinerilor antrenori, iată 
ce remanieri au prezentat re
centele consfătuiri ale tehnicie
nilor fotbalului nostru.

Sigur, am asistat doar 
început Noua orientare 
făptuire a perfecționării 
a antrenorilor comportă 
multe șj masive 
Pe lingă lărgirea 
documentare (înființarea acelor 
puncte de informare, in primul 
rind la F.R.F.. fiind o opera
țiune de maximă urgentă), se 
cere ca toate noutățile in mate
rie profesională (de la 
tuirile internaționale, 
verse materiale tehnice 
ajungă cit mai repede 
direct la antrenori.
probă poate fi dată prin trans
miterea înregistrărilor făcute de 
tehnicienii noștri prezenți la 
recenta consfătuire U.E.F.A. de 
la Split cit 
de breaslă, 
acestei idei 
a învățării 
prin participare directă la pro
cesul de instruire, prezența cit 
mai multor tineri tehnicieni la 
taberele de juniori se prezintă 
ca o cale sigură spre creșterea 
competenței. „Generația noas
tră — remarca, în cuvîntul său 
la analiza campionatului, antre
norul C. Teașcă — era repre-

PRACTICUL. EXEMPLUL, VIATA

la un 
si in- 
cidice 

Încă 
îmbunătățiri, 
surselor de

eonsfi- 
din di
ete) să 
și mai 

O primă

mai rapid colegilor 
Apoi, tot in genul 
a SCOLII PE VTU, 

și perfecționării

tentată de eel puțin • sută de 
antrenori 1a taberele ee se or
ganizau pe diversele categorii 
de virstă ale juniorilor. Pot 
spune eă acolo am invitat mul
te lucruri de mare utilitate 
profesiei mele. Să avem grijă 
ea și acum tinerii și foarte ti
nerii noștri colegi, mai eu sea
mă eei care lucrează cu copiii 
și juniorii, dar nu numai ei, 
să participe la veritabila școală 
de viață fotbalistică, tabăra spe
ranțelor fotbalului. Aeolo poți 
vedea, exersa compara sub 
toate aspectele. Pleci îmbogățit 
in cunoștințe și experiență".

Așteptăm, deci, plini de spe
ranțe. o reactualizare a modului 
de organizare, a participărilor 
și, bineînțeles, a mijloacelor

a
de instruire in taberele de copii 
și juniori organizate in timpul 
vacantei de vară. Le așteptăm 
„invadate" de antrenori de toa
te vîrstele și categoriile. Nu nu
mai de cei care au, direct, a- 
tributii în desfășurarea lor. ci 
și de acei care pot deveni 
tenti folositori.

Dînd consfătuirilor de 
caracterul pe care viața 
demă il are, de dinamism, de 
spirit practic, de intervenții 
inovatoare, F.R.F. a 
prim pas într-o atît 
gentă și necesară 
ereșterea competenței 
na Ie a antrenorilor, 
și următorii pași...

asis-

lucru 
mo-

făcut un 
de strin- 
actiune : 
profesio- 
Așteptăm

Eflimie IONESCU

AD'IIMSTRATIA DI STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
a PRONOSTICURI... Din dorin

ța de a oferi participanților la con
cursul Pronosport de la sfirșitul 
aceste, săptămîni o sursă supli
mentară de inspirație, redăm 
pronosticurile făcute de cunoscu
tul fotbalist Ion Apostol, compo
nent de bază al echipei Progre- 
sul-Vulcan București: I Avellino
— Cesena L X ; II Catanzaro — 
Napoli 1. X. 2 ; in Genoa — To
rino X ; IV Inter — Cagliari 1 ; 
V Juventus — Verona 1 ; VI Pisa
— Ascoli X ; VII Roma — Samp- 
doria 1; Vin Udinese — Fioren
tina X; IX Arezzo — Palermo 
1, X : X. Campobasso — Lazio

X, 2; XI Catania — Cremonese 
1; XIr Monza — Perugia X; XIII 
Sambenedettese — Milan X 2.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 26 IANUARIE 19S3 
EXTRAGEREA I : 8 25 45 3* 
5 4
EXTRAGEREA a Il-a : 3 23 20 
35 36 40

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.328.513 LEI, din care 
211.660 lei, report la catego* 
ria 1.



OMAGIEREA A 50 DE AM DE ACTIVI TATE ElfVtlIIIIIIIVAEÎÂ 
Șl AMVEDSAREA ZII Ei DE NAȘTERE A EIIVARAȘEJIItt NICERAt CEAOȘESCO

(Urmare itn gag I)

Lucrînd limp îndelungat sub 
directa dumneavoastră condu
cere si îndrumare, multi dintre 
noi cunoaștem îndeaproape 
înaltele dumneavoastră calități 
de comunist și de conducător 
eminent : energia, principiali
tatea. consecventa și pasiunea 
revoluționară cu care v-ati an
gajat, din cea mai fragedă 
virstă, în slujirea intereselor 
fundamentale ale clasei mun
citoare. ale întregii națiuni, 
pentru apărarea cauzei nobile 
a libertății, independentei și 
suveranității scumpei noastre 
patrii. *

Tot ce s-a înfăptuit în ulti
mii 18 ani în patria noastră 
— perioada cea mai bogată în 
împliniri din întreaga istorie a 
tării — este indisolubil legat de 
neobosita și prodigioasa dum
neavoastră activitate desfășura
tă in fruntea partidului și a 
statului, de marea dumneavoas
tră capacitate de a promova un 
spirit nou, creator în toate do
meniile construcției socialiste.

Pentru contribuția dumnea
voastră hotărîtoare la elabora
rea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, la elaborarea de 
noi teze și concepte de valoare 
națională și universală, ce îm
bogățesc tezaurul teoriei și 
practicii revoluționare, al socia
lismului științific pentru ex
cepționalele dumneavoastră ca
lități. pentru succesele de în
semnătate istorică pe care tara 
noastră le-a dobîndit sub în
țeleaptă dumneavoastră condu
cere. vă bucurați astăzi de adin- 
ca prețuire a întregului popor 
și de recunoștința sa fierbinte.

Au găsit un profund ecou în 
inimile noastre cuvintele rosti
te ieri de dumneavoastră, la 
adunarea omagială solemnă, 
prin care subliniați — cu ex
periența celor 50 de ani 
de activitate revoluționară — 
că pentru a fi comunist — nu 
este suficient să ai un carnet 
roșu în buzunar, ci trebuie să 
acționezi în toate împrejurările 
ca revoluționar. să iți ridici 
continuu nivelul de cunoștințe, 
să-ți perfecționezi necontenit 
activitatea, pentru că numai 
astfel partidul nostru își va pu
tea îndeplini misiunea sa istori

PE GHEAȚĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

Moscova. Echipa Ț.S.K.A. a 
obținut a 14-a victorie consecu
tivă în campionatul de hochei 
ai U.R.S.S., întrecînd pe Spartak 
Moscova cu un scor net : 7—1. 
Alte rezultate : Dinamo Moscova 
— Sokol Kiev 5 -3, Aripile So
vietelor Moscova — Dinamo Riga 
2—6, Torpedo Gorki — SKA Le
ningrad 2—4. După 23 de etape, 
pe primul loc în clasament se 
află : Ț.S.K.A. Moscova cu 53 p, 
urmata de Dinamo Moscova cu 
45 p.

Oslo. La Lilleh îmmer, în ca- 
drui campionatelor de schi ale 
Norvegiei, Lars Erik Eriksen a 
cîștigat cursa de 30 km. în 

1.29:4a. al doilea clasindu-se Jan 
Lindvall cu 1.32:49

Varșovia. Cursa de 30 km din 
cadrul concursul., i internațional 
dotat cu „Cupa Beskid" a reve
nit polonezului Jozcf Luszczek 
cu 1.15:54,14. Proba feminină de 
10 km a fost cîștigată de Anna 
Gembal (Polonia) 29:45,21.

Paris. Federația franceză de 
hochei pe gheață a făcut publică 
intenția de a eaedida la organi
zarea in 1987 sau 1983 a între
cerilor grupei „A- a campiona
tului mondial. Competiția ar 
urma să se desfășoare la Greno
ble șl Bercy-Par's.

Berlin, Forul de specialitate 
din R. D Germană a alcătuit 
echipa care va lua parte la 
campionatele europene de pati
nai artistic, de la Dortmund 
(R.F.G.), între 31 ianuarie și 6 
februarie. în fruntea lotului se 
află perechea Sabine Baess — 
Tâssilo Thierbach, campioană 
mondială și europeană.

Sarajevo. Două noi antrena- 
mente cronometrate au avut loc 
pe pîrtia olimpică de schi în 
vederea probei de coborîre de 
astăzi. Iată rezult ațele :. cursa I: 
H«‘f?ehnor (Austria) 1 :54,82, Read 
(Canada) 1 "^21, W’nsberger (Aus
tria) 1:55,66 Stock (Austria) 
1:55.67. Hiedeiseer (Austria) 
1 :55,68 ; cursa a Il-a : 
Read 1:53,93, H,f lehner 1:54.40, 
Brooker (Canada) 1 :54.43, Flach- 
berger (Austria) 1 :54,70, Muller 
(Elveția) 1:54.79, Podborsky (Ca
nada) 1:54.96. 

că in transformarea socialistă a 
societății și in edificarea noii 
orinduiri.

In aceste momente sărbăto
rești, deosebit de emoționante 
pentru intregul partid și popor, 
dorim să vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de holărîrea noastră 
fermă de a urma cu credință 
strălucitul dumneavoastră exem
plu de viață, de muncă și de 
luptă revoluționară.

Ne angajăm ca, strîns uniți 
in jurul dumneavoastră, să ac
ționăm cu nesecată energie pen
tru înfăptuirea exemplară a 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea și de Con
ferința Națională ale P.C.R., a 
luminosului Program de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Vă dorim din toată inima, 
cu profund respect și afecțiu
ne tovărășească, multă sănă
tate, putere de muncă și forță 
creatoare, ani mulți și fericiți 
pentru a conduce partidul și 
poporul nostru spre noi și stră
lucite victorii în construcția 
socialistă, spre orizonturi tot 
mai luminoase de bunăstare și 
progres, spre comunism !

Vă adresăm dumneavoastră, 
tovarășei Elena Ceaușescu, în
tregii familii, urări de ferici
re, de satisfacții cît mai mari, 
de viață lungă, plină de bucu
rii și împliniri.

La mulți ani, iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu !

Exprimind urarea caldă a 
membrilor de partid cu stagiu 
din ilegalitate, tovarășul An
drei Neagu a spus între altele :

Este greu să exprim în cu
vinte bucuria nemărginită pe 
care o încerc acum, cind in
tregul partid, țara întreagă vă 
aduce, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, un 
fierbinte și inalt omagiu la îm
plinirea a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și cu pri
lejul aniversării zilei de naș
tere.

Cu atit mai mult mă stăpî- 
nește emoția acestor clipe săr
bătorești, cu cit gindurile mă 
duc spre anii de dinainte de 
eliberarea patriei, spre acei ani 
grei ai ilegalității, cind am 
avut privilegiul să-mi desfă
șor activitatea revoluționară 
în preajma tovarășului Nicolae

COMPETIȚII EUROPENE DE BASCHET
Marți seara au avut loc mai 

multe partide in cadrul compe
tițiilor continentale de baschet 
Iată rezultatele inregistrate cu 
acest prilej, in sferturile de fi
nală. turul n : BĂRBAȚI : 
Cupa cupelor : erupă ..A“ : Ha- 
poel Ramat Gan — C.F. Bar
celona 105—99 ; grupa ..B“ : 
M.A.F.C. Budapesta — Inter

,.TOP 12“ LA TENIS DE MASA
între 4 și 6 februarie la 

Thomaby, comitatul Cleveland, 
in Anglia, vor avea loc între
cerile tradiționalei competiții 
internaționale de tenis de masă 
„Top 12“. Vor lua parte urmă
torii jucători : Michael Appel
gren (Suedia). Jan-Ove Wald
ner (Suedia). Zoran Kalinici

TELEX I» TELEX • TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM • După des

fășurarea a 7 probe speciale, 
clasamentul RaHyului Monte Car
lo se prezintă astfel : 1. Walter 
Rohrl (RFG) pe „Lancia Rally“ 
2.19:06, 2. Markka Alen (Finlan
da) pe „Lancia Rally* 3.21:35, 
3. Guy Frequelin (Franța) pe 
„Opel Ascona* 3.22:26, 4. Stig 
Blomquist (Suedia) pe „Audi 
Quattro" 3.23:15, J Henri Toivo- 
nen (Finlanda) pe „Opel Ascona'* 

•24:22. 6. Jean-Claude Andruet 
(Franța) pe „Lancia Rally" 
3.25:36 etc • Pe circuitul Jaca- 
repagua de la Rio de Janeiro, în 
cadrul antrenamentelor, campio
nul mondial al formulei I, fin
landezul Keke Rosberg („Wil
liams"), a realizat cel mai bun 
timp : 1:40,47.

BOX Q Dominicanul Leo Cruz, 
campion mondial profesionist la 
cat. super-cocoș (versiunea 
W.B.A.), își va pune titlul în 
joc, la Santo Domingo, la 20 

Ceaușescu, aflat mereu cu 
demnitate și neînfricare comu
nistă in primele rînduri ale 
luptei partidului. ale clasei 
muncitoare.

Sîntem mîndri că avem un 
asemenea om, un asemenea 
revoluționar în fruntea parti
dului și a țării, exemplu pil
duitor pentru noi toți, comu
niștii, toți oamenii muncii.

A luat, apoi, cuvîntul tova
rășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R.,- 
care, tn numele delegațiilor 
comitetelor județene de par
tid, al celorlalte delegații de 
oameni ai muncii din tară, a 
spus Intre altele :

_ îndeplinind cu adincă emo
ție însărcinarea de mare cinste 
pe care mi-au încredințat-o 
delegațiile organizațiilor jude
țene de partid, celelalte dele
gații venite aici din toate col
țurile țării spre » vă aduce o- 
magiul lor fierbinte, cu acest 
fericit prilej aniversar, vă rog 
să-mi îngăduiți, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a vă exprima, in- 
tr-un gînd și o simțire cu 
întreaga națiune, cele mai a" 
lese sentimente de dragoste șl 
respect, adinca noastră recu
noștință, pentru activitatea 
dumneavoastră îndelungată de

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1) 

moi bune condiții a noilor organe și organisme 
democratice, a principiului autoconducerii, auto- 
gestiunii și autoaprovizionării. Să facem in așa 
fel incit intreaga noastră națiune să acționeze 
intr-o strinsă unitate pentru realizarea năzuințelor 
sale spre o viață demnă, liberă, spre țelurile lu
minoase ale socialismului și comunismului.

Vă asigur, incă o dată, că, in ce mă privește, 
ca și pină acum, voi face totul și nu voi precu
peți nici un efort pentru a contribui la realiza
rea acestor obiective mărețe ale națiunii noastre 
socialiste, că imi voi îndeplini, in toate împre
jurările, însărcinările și răspunderea incredințată 
de partid, de popor, servind întotdeauna cauza 
poporului, □ patriei, independența și suveranita
tea României socialiste, cauza păcii și colaborării 
internaționale, □ socialismului și comunismului.

Cu aceste cuvinte vă adresez tuturor, dragi 
tovarăși și prieteni, cele mai bune urări de 
succes !

Propun să ridicăm paharul pentru gloriosul 
nostru partid comunist, pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a misiunii sale istorice in 
conducerea poporului spre culmile luminoase 
ale societății comuniste )

Pentru minunatul nostru popor, căruia ii urez 
viață veșnică in libertate deplină, multă fericire! 
Ii urez să trăiască veșnic în pace, în societatea 
comunistă I (Vii aplauze).

Ridic paharul pentru activul nostru de partid 
și de stat, pentru toate organizațiile de masă și 
obștești, pentru organismele noastre democratice, 
pentru intărirea colaborării și unității lor in ca
drul Frontului Democrației și Unității Socialiste !

In sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Vii 
și puternice aplauze).

Bratislava 92—80. A.S. Villeur- 
banne — Olympia Ljubljana 
119—95 : „Cupa Koraci“ : grupa 
..A“ : Steaua Roșie Belgrad — 
Banco di Roma 97—107 ; FE
MEI : Cupa campionilor euro
peni : grupa ..A“ : Slavia Pra- 
ga — Asnieres Sports 87—53: 
„Cupa Ronchetti" : grupa „C“ : 
Lokomotiv Kosice — Stade 
Franțais 63—61.

(Iugoslavia). Desmond Douglas 
(Anglia). Istvăn Jonyer (Un
garia), Milan Orlowski (Ce
hoslovacia). Stellan Bengtsson 
(Suedia). Erik Lindb (Suedia). 
Jindrich Pansky (Cehoslovacia). 
Andrzej Grubba (Polonia). Ulf 
Bengtsson (Suedia) și Jacques 
Secrelin (Franța).

martie, in fața sud-coreean ului 
Chung Soon Hyun.

LUPTE • Echipa de lupte li
bere a Statelor Unite se află în 
turneu în Uniunea Sovietică. Pri
ma partidă, desfășurată la Kiev, 
a fost cîștigată de luptătorii so
vietici cu scorul categoric de 
9—1. Următoarele întîlniri vor a- 
vea loc la Tbilisi, Leningrad șl 
Minsk.

ȘAH • în runda a 9-a a tur
neului de la Wijk aan Zee (O- 
landa), liderul clasamentului, 
marele maestru suedez Ulf An
dersson, a remizat partida cu 
cehoslovacul Vlastimil Hort, iar 
islandezul Olafsson a dispus de 
americanul Selrauan. Clasamen
tul : 1. Andersson 6,5 p, 2. Nunn 
5.5 p, 3. Ribli 5 (1) p. 4. Hort, 
Olafsson, Browns 5 p etc.

TENIS • în ziua a treia a 
turneului feminin de la Marco 
Island (Florida), Virginia Ruzici 
a întrecut-o cu 6—1, 6—2 pe el- 

eminent militant revoluționar 
pusă în slujba partidului și a 
poporului, pentru înaltul exem
plu de abnegație și dăruire 
comunistă, patriotică pe care îl 
dați in permanență întregii 
țări, pentru contribuția hotărî
toare pe care o aduceți la e- 
laborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului, la progresul și 
înflorirea multilaterală a pâ- 
trie! noastre socialiste.

Tn același timp, dăm o deo
sebită apreciere contribuției 
dumneavoastră remarcabile la 
creșterea prestigiului și rolului 
României socialiste pe arena 
mondială, aportului dumnea
voastră inestimabil — ca per
sonalitate proeminentă a vieții 
internaționale — la rezolvarea 
constructivă a problemelor 
complexe ce confruntă omeni
rea, la edificarea unei lumi 
fără arme și fără războaie, a 
unei lumi a păcii, înțelegerii 
și colaborării, in care fiecare 
națiune să trăiască liberă, in
dependentă și să se dezvolte 
corespunzător propriilor sale 
aspirații.

A răspuns tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntul secretarului general 
al partidului, președintele Re
publicii, a fost primit cu în
delungi aplauze.

Participanțîi au făcut tova
rășului Nicolae Ceaușescu o

ATLEȚII SOVIETICI
SE PREGĂTESC 

PENTRU C.E. DE SALĂ
LENINGRAD. Pe stadionul 

acoperit din orașul de pe Ne
va a avut loc un important 
concurs de atletism cu partici
parea unora dintre cei mai 
valoroși atleți sovietici. Au 
fost înregistrate citeva rezul
tate remarcabile mai ales in 
perspectiva apropiatelor cam
pionate europene indoor de la 
Budapesta (5 și 6 martie): FE
MEI: înălțime: Tamara Bikova 
1,90 m, 60 m; Raisa Mahova 
7,40. 1 milă: Vera Artemova 
4:35.2. 60 mg: Vera Komisova 
8,01; BĂRBAȚI: 60 Ig°r 
Burei 6,81. inălțime: Ghenadi 
Avdeenko 2,28 m, triplu: Ghe
nadi Valiukevici 16,72 m, gre
utate: Serghei Donskj 20.58 m.

TELEX • TELEX
vețianca Petra Dclhees. Alte re
zultate : Laura Airaya (Peru) — 
Virginia Wade (Anglia) 6—4, 7—5, 
Joanne Russell (LUA) — Betsy 
Nagelsen (SUA) 7—6, 6—7, 6—2, 
Kathy Horvath (SUA) — Kim 
Steinmetz (SUA) 1—6, 6—2, 6—4 
• Federația de tenis din Marea 
Britanie a alcătuit listele celor 
mai buni jucători. în frunte se 
află Buster Mottram, Andrew 
Jarrett și John Smith, respec
tiv Jo Durie, Virginia Wade și 
Sue Barker e Guaruja — Bra
zilia (turneu masculin): Saviano 
(SUA) — Cano (Argentina) 6—2, 
6—4, Boileau (Belgia) — Mayer 
(SUA) 6—1, 6—1, Fillol (Chile) — 
Soares (Brazilia) 6—7, 6—1, 7—6.

VOLEI • Turneul final femi
nin al „Cupei cupelor" va avea 
loc în Olanda, la Sliedrecht (18— 
20 februarie) cu participarea e- 
cnipelor Vasas Budapesta, Ruda 
Hvezda Praga, Medine Odessa, 
Starlift Voorburg (Olanda). 

calda și emotiouaulâ manifes
tare de dragoste și stimă, ex- 
primîndu-i profunda lor pre
țuire și recunoștință pentru lot 
ceea ce a făcut și face spre 
gloria și măreția națiunii noas
tre, pentru înțelepciunea, clar
viziunea și cutezanța revoluțio
nară cu care conduce partidul 
și țara, pentru activitatea neo
bosită ce o consacră, cu dăru
ire și abnegație, înfloririi con
tinue a patriei, în deplină li
bertate și independentă, bună
stării și fericirii poporului, 
creșterii prestigiului și rolului 
României in lume, cauzei so
cialismului și păcii—

Tovarășii din conducerea 
partidului și statului, membri 
de partid cu stagiu din ilegali
tate, activiști de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, reprezentanți ai 
oamenilor muncii, oameni de 
știință, axtă și cultură, militari, 
mesageri ai tinerei gencrațri 
au felicitat cu căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. a- 
dresind, din inimă, secretaru
lui general al partidului, pre 
ședințele Republicii, urări de 
viață îndelungată, multă sănă
tate și putere de muncă, pen
tru a conduce patria noastră 
socialistă spre noi și noi vic
torii, spre mari și minunate 
împliniri.

„ECHIPA ROMÂNIEI PE 
LOCUL 7 IN CLASAMENTUL 

MONDIAL - 1982“
Revista „DIE NEUE FUSSBALL 

WOCHE" din Beilin publică un 
clasament al celor 100 de echipe 
care au susținut meciuri interna
ționale oficiale ș< amicale în 
1932. ECHIPA ROMÂNIEI OCU
PA LOCUL 7 ÎN ACEASTA 
IERARHIE, PE BAZA PUNCTE
LOR ACUMULATE. Ea precede 
echipa Italiei — campioană mon
dială (pe locul 10) și echipa Ar
gentinei — fosta deținătoare a 
titlului (pe locul 20)! Iată cum
arată clasamentul în primele 10
locuri :

L Anglia 14 10 3 1 33- 6 23
2. Brazilia 11 8 2 1 31-10 18•» K.F.G. 15 7 4 4 24-18 18
4. Austria il 3 1 2 22- 7 17
5. Franța 15 7 3 5 25-19 17
6. U.B.S.S. 11 6 4 1 15- 6 16
7. ROMANIA 12 7 1 4 20-16 15
8. Elveția 10 G 2 2 14-11 14
9. Belgia 11 6 2 3 15-10 14

10. Italia 13 4 6 3 15-13 14
In cele 313 jocuri disputate 

s-au marcat 841 goluri (în me
die 2,69 de joc). Cele mai frec
vente scoruri : 1—J (de 63 ori), 
2—1 (de 45 ori) și 2—0 (de 34 
ori).
• în preliminariile C.M. de ju

niori (grupa „B"): Bolivia — 
Peru 3—1, Argentina — Paraguay 
2—0.
• La 7 și 13 februarie, în se

mifinalele „Cupei ligii" engleze 
se vor întâlni Liverpool cu Burn
ley (Hga a doua) și Arsenal cu 
Manchester United
• Atacantul de culoare Regis, 

de la West Bromwich, a fost 
operat in urma unei fracturi la 
maxilarul superior și va fi mult 
timp indisponibil.
• Enzo Scaini (Lanerossi Vi

cenza), operat la genunchi, a 
decedat după 45 de minute de 
la intervenția chirurgicală, în 
urma unui stop cardiac.
• în meci amical : LKS Ka

towice — Banik Ostrava 1—4.
• Noul antrenor al echipei 

Ț.S.K.A. Sofia este fostul inter
național Ștefan Boșkov, carc-i 
urmează lui Asparuh Nikodimov.
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