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avut loc ieri la sediul comitetului central al P.C.R.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CfAUȘESOJ l-AU TOST PREZfNTATt MESAJE 
Șl FELICITĂRI - FIERBINLE OMAGIU AL PARTIDULUI, AL ÎAITREGII JĂRI

SĂRBĂTORIREA DE 
POLITIC EXECUTIV

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost sărbătorit, joi, 26 ia
nuarie, de membrii Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și împlinirii a 
peste 50 de ani de activitate 
revoluționară.

La ceremonie, care a avut 
loc la sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, au participat tovarășa 
Elena Ceausescu. tovarășii 
Constantin Dăscălescu. Iosif 
Banc, Emil Bobu„ Lina Clo- 
banu. Ion Coman, Nicolae 
ConstalSin. Iog^Dincă. Ludo
vic Fazekas.W Alexandrina 
Găinușe. Petre Lupu, Manea 
Mănescu. Paul Niculescu. Con
stantin Olteanu, Gheorghe O-

CEREMONIA 
DE MESAJE

e
Cu prilejul aniversării zilei 

de naștere ai împlinirii a pes
te cinci jjgecenii de activitate 
revoluționară, ~ tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, preșec^ntele Republi
cii Socialiste România, i-au 
fost prezentate, în cadrul unei 
ceremonii care a avut loc in 
ziua de 26 ianuarie la sediul 
C.C. al P.C.R,. mesaje si feli
citări din partea oamenilor 
muncii din industrie, agricul
tură, din domeniul științei, în- 
vătâmintului și culturii, a unor 
organizații de partid, de masă 
și obștești, a militarilor for
țelor noastre armate, precum 
Si a Guvernului Republicii So
cialiste România.

împreună cu conducătorul 
partidului si statului, la cere-

CĂTRE COMITETUL 
AL C.C. AL P.C.R.
prea. Gheorghe Pană. Ion Pă
tau. Dumitru Popescu. Gheor
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Stefan Andrei. Stefan Birlea, 
Miu Dobrescu. Marin Enache, 
Petru Enache. Mihai Gere, 
Nicolae Giosan. Suzana Gâdea, 
Stefan Mocuța. Ana Mureșan, 
Elena Nae. loan Totu. Ion 
Ursu. Richard Winter.

Tovarășul Constantin Dăscă
lescu, membru ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-m inistru al gu
vernului. a dat citire Scriso
rii adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comite
tul Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de 
Stat și Guvernul Republicii 
Socialiste România.

(Continuare in pag a 4-a)

PREZENTĂRII 
Șl FELICITĂRI
monie a luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Au prezentat mesaje șl fe
licitări conducătorului t artidu- 
lui șl statului, rînd pe rtnd, 
delegațiile : Consiliului Națio
nal al Oanțenilor Muncii, con
dusă de tovarășul Emil Bobu. 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. nrim-vicepresedinte 
al Consiliului ; Consiliului Na
tional al Agriculturii. Indus
triei Alimentare. Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, condu
să de tovarășul Ion Dincă. 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
orim vîceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consi
liului; Comitetului Central al

(Continuare in pag a 4-a)

SCRISOAREA-
Comitetului Politic Executiv al C C al P. C. R., 

Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Dind glas celor mai vibrante simțăminte de 
stimă și prețuire ale întregului nostru partid 
Și popor, dorim să vă adresăm — la aniver
sarea zilei Dumneavoastră de naștere și îm
plinirea a peste 59 de ani de activitate re
voluționară — cele mai calde felicitări și 
urări de viată îndelungată, in deplină sănă
tate ș* putere de muncă, spre binele si înăl
țarea patriei, al cauzei edificării socialismu
lui și comunismului pe pămîntul României.

Ne este tuturor deosebit de plăcut ca, în 
această zi aniversară, dragă întregii noastre 
națiuni — înscrisă cu litere de aur in istoria 
națională — să aducem, cu cel mai înalt 
respect, un fierbinte omagiu proeminentei 
Dumneavoastră personalități de patriot si re
voluționar înflăcărai. militant de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești, neobosit 
luptător pentru triumful in lume al idealuri
lor nobile de pace, colaborare și progres so
cial.

împreună cu întregul partid și popor, do
rim să vă exprimăm, și cu acest prilej, cea 
mai inaltă recunoștință și prețuire pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți pentru bunăstarea 
și fericirea patriei noastre socialiste, pentru 
înaintarea ei. iu deplină independentă și li
bertate, spre culmi tot mai înalte de civili
zație și progres.

Se bucură de o unanimă apreciere si con
stituie un însuflețitor exemplu pentru noi. 
pentru întregul partid și pentru toti cei ce 
muncesc din patria noastră, minunatele Dum
neavoastră calități de eminent conducător po
litic și de stat, de comunist și gînditor re
voluționar, care și-a consacrat întreaga viață 
înfăptuirii marilor idealuri ale socialismului 
Și comunismului, slujirii — cu devotament 
neabătut și totală dăruire — cauzei drepte și 
nobile a clasei muncitoare, a bunăstării po
porului. a libertății, demnității și independen
ței patriei. Dîrzenia revoluționară, curajul și 
neînfricarea cu care ați acționat încă din 
primii ani ai tinereții — în condițiile extrem 
de grele ale ilegalității — pentru apărarea in
tereselor fundamentale ale poporului, împo
triva nedreptății și exploatării, a fascismului

și războiului, pentru libertate și pace, s-au 
înscris ca nepieritoare pagini luminoase în 
istoria partidului și a patriei noastre.

întregul nostru popor cunoaște și dă o 
inaltă apreciere rolului hotăritor pe care l-ați 
avut și ii aveți în elaborarea și înfăptuirea 
mărețelor obiective ale edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României, strălucitei dumneavoastră contri
buții la fundamentarea Programului partidu
lui. la promovarea celor mai viabile căi și 
soluții pentru rezolvarea problemelor com
plexe menite să asigure mersul ferm Înainte 
al tării pe calea socialismului si comunismu
lui. a progresului material și spiritual.

Prodigioasa dumneavoastră activitate de 
conducător politic și de stat, pătrunsă de un 
desăvîrșit spirit revoluționar, patriotic și de 
o înaltă responsabilitate pentru destinele Ro
mâniei, ideile și orientările dumneavoastră, 
de o inestimabilă valoare teoretică și prac
tică, și-au găsit o strălucită materializare în 
mărețele succese și realizări pe care națiu
nea noastră le-a obținut în cele aproape două 
decenii de cînd vă afiați in fruntea parti
dului și a statului — perioada cea mai bogată 
în împliniri din întreaga istorie națională, și 
Pe care, astăzi, poporul a legat-o trainic, și 
pentru totdeauna, de numele și fapta dum
neavoastră, numind-o cu legitimă mindrie

(Continuare in pag. a 4-a)

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
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Divizia „A“ de hochei c
La slirștlul sflptflmlnll, in cadrul „Dacladcl ZIL

FINALE IN COMPETIȚII DE MASĂ
REZERVATE PIONIERILOR Șl TINERILOR

La sfîrșitul acestei săptămîni. în tară se vor 
desfășura — In cadrul „DACIADEI" — fina
lele a două competiții sportive de masă rezer
vate pionierilor, școlarilor si tinerilor. Astfel la:
• TG. JIU. în zilele de 28 si 29 ianuarie 

va avea loc finala „Festivalului pionieresc de 
gimnastică" — pentru elevi din clasele II—IV.

La întreceri, ce se vor disputa în Sala sporturilor din lo
calitate — sîmbătă (toată ziua. încep ind de la ora 9,30 di
mineața) si duminică (dimineața) — vor participa 15 echi
pe de băieți și 30 
prezentînd diferite
• MIERCUREA 

„Cupa U.T.C.’ la 
de a 6-a ediție. întrecerea, rezervată tinerilor de 
ani, se va desfășura pe pista patinoarului natural din mu
nicipiul de reședință al județului Harghita.

de fete (formate din clțe 6 sportivi) 
județe din țară.
CIUC. Stmbătă si duminică va avea 
patinaj viteză, competiție ajunsă la

re-

loc
cea

14—15

GALAȚI, 
Penultimul 
ditii a campionatului primei 
serii valorice a Diviziei ,A“ 
la hochei, care a început joi 
In localitate, a oferit în pri
ma 6a etapă trei jocuri in
teresante atractive, dintre 
care derbyul Steaua — Di
namo a polarizat în mod deo
sebit și firesc interesul. Victo
ria a revenit la un scor puțin 
scontat echipei Steaua.

Iată citeva amănunte de Ia 
acesto iocuri :

STEAUA — DINAMO 9—1 
(2-«, 4—1, 3—0). Meci frumos 
doar in prima sa repriză, pen
tru că în continuare Steaua — 
cu un joc foarte bine închegat 
— s-a impus, înscriind cu des
tulă ușurință în fața unei e- 
chipe care a greșit mult Si de
cisiv în apărare. Acest fapt a 
condus spre o victorie stelistă 
care nu se anticipa la diferența

2S (prin telefon), 
act al acestei e-

de scor înregistrată. Au mar
cat: Cazacu 2, Chiriță, Jumăta
te, Popescu, Bălăucă, Ungurea- 
nu, Olinici și V. Huțanu, res
pectiv Pisăru. A arbitrat E. 
Both, ajutat la cele două 
de M. Presneanu și N. 
che.

PROGRESUL M. CIUC 
AVINTUL GHEORGHENI 
(0—3, 2—1, . . .). Meciul
întrerupt la începutul reprizei 
a treia din cauza unei defec
țiuni la instalația electrică, ur- 
mtnd să fie reluat duminică, 
în ziua de pauză. Pînă la în
trerupere am fost 
dispute... foarte 
o penalizare în 
jucate!), pe care

linii 
Ena-

2—4
s-a

cla- 
decis, 

curios, 
o su- 

combatiyității

martorii unei 
amicale (nici 
două reprize 
a dominat-o, 

totuși. Avîntul (ultima
sată), prntr-un joc mai 
mai ambițios. Foarte 
Progresul a manifestat 
bită scădere a 
fată de turul precedent. Cele

din aceste două 
fost marcate

re
de 
Si 

res- 
la 
la 
si

ln etapa a 20-a a Diviziei „A“ de handbal masculin

LA FINELE UNUI MECI DE MARE FRUMUSEȚE: STEAUA - H.C. MINAUR 24-24
leii dupâ-amiază s-au dis

putat meciurile etapei a 20-a 
a campionatului masculin de 
handbal. Divizia -A*. Penulti
ma secvență a celei de a 26-a 
ediții a campionatului a fost 
dominată de derbyul Steaua — 
H, C. Minaur Baia Mare, meci 
care a satisfăcut — Drin nivel, 
ritm si angajare a echinelor — 
exigentele.

Relatări de la cele 5 partide 
(cea dintre Constructbrul Arad 
si Dinamo București s-a dis
putat miercuri si a fost cîsti- 
gată de dinamovisti cu 24—20) 
ale etaDei.

Drin

STEAUA — H. C. MINAUR 
BAIA MARE 24—24 (15—16).
Derbyul a fost onorat de 
un meri frumos, de nivel teh
nic rld'cat. a’o-u ne alocuri, 
de un duel pasionant din primul 

de 
din 
de

minut 
de forte 

reflectat

si oină în ultimul 
joc. Echilibrul 
teren este fidel 
scorul final.

Prima repriză 
discuție un premiu de frumu
sețe. Aproape fiecare gol 
înscris — de ambele echipe — 
a fost realizat din faze exce
lent lucrate, paradele adesea 
reușite de cei doi tineri por
tari. Mircea Petran (H. C. 
Minaur Baia Mare) 
excelent, 
in fata 
naționale 
(Steaua).
la realizarea 
de înaltă ținută.
2 000 de spectatori prezenți ieri 
in tribunele sălii Floreasca 
s-au conectat la electrizantul 
meci si au aplaudat entuziast 
realizările handbalistelor din 
cele două formații de elită. A 
condus mai rntii Steaua cu 2—0 
(min. 3). 3—2 (min.
(min. 8). 5—4 (min. 10) 
(min. 11). apoi — De 
atacurilor admirabil 
de băimăreni si al unei 
cu fisuri 
Minaur a 
lui : 8—6 
15). 10—8 
(min. 17).
evident echilibru, eliminările 
anasă greu : sancționat în min. 
17. Marta a creat un gol pe 
care campionii l-au speculat 
prompt, venind spectaculos de 

13—11 (min. 20). 
egalează repede 

24), apoi, din

merită tiră

tineri 
Pe iran (H. 

din nou 
de data aceasta si 

selecționerilor echipei 
— si Adrian Simion 
contribuind

unui 
Cei

si ele 
spectacol 
aproape

6). 4—3
și 6—5 
fondul 
tesute 

_ _ ... _ __ apărări
a stelistilor — H. C. 
trecut la cirma iocu- 
(min. 14) 9—7 (min.
(min. 16) și 
într-o partidă de un 

echilibru.

11—9

la 9—11 la 
Băimărenii 
la 13 (min.
nou. la 14 (min. 26) si se des
prind : 16—14 (min. 30). Re-

• R.C. GRI VIJA RO
ȘIE a avut o vacanță 
sportivă ceva mai pre
lungită. Se știe, rugby ș- 
tii grivițeni au rămas 
în plină activitate pînă 
în ultimele zile ale lu
nii decembrie, ei reali
gn d un foarte reușit 
turneu în Franța, la in
vitația campioanei aces
tei țări, 
Acum, 
echipă 
gă.irile 
mează 
pentru 
Predeal.

O O schimbare de nu
me: R.c. Sportul stu
dențesc se va numi în 
viitor Clubul Sportiv 
Universitar (C.S.U.) CON
STRUCȚII. Studenții 
bucureșteni, al căror tur 
de campionat nu a fost 
întru totul satisfăcător, 
doresc, firește, să urce 
în retur in clasament. 
Antrenamentele lor sînt 
conduse de ing. Nicolae 
Ureche șl proî. Dumitru

A.S. Băziers. 
harnica noastră 
șl-a reluat p re
in plen și ur

să se deplaseze 
o săptămlnă la

priza a doua se distinge 
lupta aprigă in care se anga
jează
Conduce 
(min. 45) 
(min. 49). ___
23—22 (min. 55). din nou Steaua 
(24—23 in min. 53). egalitatea 
instalindu-se definitiv pe 
tabelă in min. 59.

Au fost si multe ratări, sau. 
mai bine spus, minai excelent 
apărate de portari. contra
atacuri irosite si chiar 
nele ereseli tehnice, dar 
ritmul in care s-a jucat si 
evoluția excelentă a ___
keeperilor se poate admite că 
există si circumstanțe atenuan
te. Am spune chiar că ratările 
au făcut parte si ele din acel 
entuziasmam spectacol. atit 
de frumos si atit de gustat de 
public...

Steaua a trecut si de cel de 
al 20-!ea val. „Remiza" poate 
fi considerată o realizare, mai 
ales că tn drentul contului în- 
frlngerilor se află cifra zero. H.C. 
Minaur Baia Mare reușește — 
după recenta severă infrineere 
pe teren propriu în fata lui 
Siea-a — un rezultat de pres
tigiu. care-1 onorează ..bron
zul" de Ia finele campionatu
lui. Pentru acest derby, care ne-a 
dovedit că echipele de club 
sprijină reprezentativa tării 
Drin nivelul valoric ridicat al 
evoluțiilor lor. merită fe
licitări atit sportivii cit si an-

cele două combatante. 
Steaua cu 20—18

si chiar ca 22—19 
apoi băimărenii cu

u- 
la 
la 

goal-

>
trenorii lor. Radu Voina si Otto 
Telman. Lascăr Pană si Pe
tre Avramescu. cluburile 
Steaua si Minaur Baia Mare.

Au marcat : Stingă 10. Ber
bece 4. Dumitru 3. Ghimeș 3, 
Nieulae 2. Mirică 1 si Daniel 1
— pentru Steaua. Măricel Voi- 
nea 9. Flangea 6. Mironiuc 5, 
Covaciu 2. Boros 1 si Marta 1
— pentru Minaur Baia Mare.

Au arbitrat bine : C. Căpă- 
tină si N. Ianeu (Buzău).

Hristuche NAUM

vin și trec din nou la cîrmă : 
23—22, apoi 24—23, rezultat cu 
care s-a încheiat această fru
moasă dispută. Au .______
Folker 15, Voicu 3, Knuff 3, 
Giurgea 2, Arghir 1,
Avram 6, Căldare 6,
Dan 4, Moldovan 2, Pall L (C. 
CREȚU — coresp.).

înscris :

respectiv
Bădosu 4,

ORADEA 
BRAȘOV 
dominat

CARPAȚIINDEPENDENTA 
MÎRȘA — DINAMO BRAȘOV 
26—20 (13—9). Meci 
din start (min. 11 : 
pînă in final (min. 55 : 24—15) 
de gazde. Au marcat : Cornea 
5. Iakobi 5, Matei 5, Stâckl 4, 
Becicheri 4, Paraschiv 2, Rău 1 
— pentru Independența. Nico- 
lescu 6, Cojocaru 5, Cian 2, 
Donca 2, Mintiei 2, Iguat 2, 
Miele 1 — pentru Dinamo
Brașov. (M. MONETA 
resp).

ÎN GRUPA VALORICA 7-12 :

dominat
6—1) și

co

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 24—23 (12—11). După 
o repriză care a aparținut ti
mișorenilor. in cea secundă 
oaspeții au marcat o puternică 
revenire, studenții clujeni Iuind 
conducerea cu 20—17 în min. 
48. Apoi insă, gazdele Iși re-

Doi tineri talentați, două mari speranțe față-n față : Dumitru 
Berbece (Steaua) încearcă să-l învingă pe portarul Mircea Pe- 

tran (H.C. Minaur Baia Mare)
Foto : Dragoș NEAGU

Mihalache (lotul divizio
nar „A") și prof. Con
stantin Fugigl (echipa 
B). Tot lotul e apt de 
Joc (Curea, Stanciu, Bo- 
senmayer, V. Dumitres
cu, Gurămare, covaci, 
Preda, dtntre Înaintași), 
liniilor dinapoi ală+urin-

ÎNTRE
du-ll-se fostul timișorean 
Șt. Jlpa.
• DINAMO, actuala 

lideră a campionatului 
național, se pregătește 
Intens. Valorosul nostru 
team de rugby a fost 
invitat să susțină In lu
na februarie trei partide 
tn Irlanda. Astfel, la 10 
februarie rugbyștli noștri 
vor Intîlnl selecționata 
Irlandei de Nord (Uls
ter), la 14 februarie vor 
întllnl cea mai bună 
echipă irlandeză de club, 
R.F.C. Bangor, Iar la 16 
februarie vor evolua In 
compania selecționatei

Derry. Toți jucătorii 
sînt valizi, contîndu-se 
de pe acum pe randa
mentul superior al in
ternaționalilor echipei, 
Mircea Paraschiv, Gheor
ghe Caragea, Mihai Mar- 
ghescu, Marian Aid ea, 
pe revenirea in formă a

BUTURI
Iul Pomplllu Borș 
timp accidentat), 
Pe Impetuozitatea 
vechiului Internațional 
Gheorghe Dărăban.
• După un scurt sta

giu de refacere, STEA
UA se va deplasa. In 
februarie. In vederea 
pregătirii noului cam
pionat, pentru o scurtă 
perioadă la Predeal. 
Reamintim eă și rugbyș- 
tll militari vor susține 
la 15 martie. In depla
sare, tradiționala întil- 
nire cu Selecționata ar
matei franceze.
• Universitatea Timi-

(mult 
ea și 

mai

șoara a devenit, conform 
unei hotărirl a M.E.I., 
POLITEHNICA, nume 
sub care va Juca m con
tinuare în campionatul 
Diviziei „A*. Antrenorul 
emerit Titi Ionescu a- 
nunță un retur mai bun, 
comunlcindu-ne că are 
un nou căpitan de echi
pă, I. Căprâroiu, șl 
va jucători tnalțl, 
ar fi V. Lazăr, FI. 
raru, D. Ftntlnaru, 
Călin, cu care 
Îmbunătățească 
tușă...
• Data de 

campionatului 
4 martie.
• viitoarele

ternaționale: 
la București, < 
22 aprilie, la < 
Italia (meciuri 
tn 
lui 
mai 
Scoției. 3 meciuri, 
tre care 
România . ,
București <29 mal).

speră 
Jocul

aîțl- 
cum
Be- 

P.
Să 
In

reluare a 
(returul) :
jocuri in-
8 aprilie, 

ou Maroc, 
Acvila, cu 

I oficiale 
cadrul campionatu- 

european); 13—20
turneul echipei 

din- 
un meci-test 
— Scoția, la

CONSTRUCTORUL 
— TRACTORUL 
25—17 (14—5). Meci 
copios de orădeni. Cu un atac 
viguros și o apărare fermă, 
ei au reușit să se detașeze net 
de parteneri și să-și mărească 
continuu avantajul pe tabela de 
marcaj. Golurile intilnirii au 
fost înscrise de Zamfirescu 7, 
Kapornai 6, Mîrza 4, Croitoru 
3, Vranău 2, Halmagyi 1, Cris- 
tache 1, Popa 1 — pentru Con
structorul Oradea. Pantelimon 5, 
Schmidt 4, Bondar 4, Coman 
1, Antal 1, Curițeana 1, Folosea 
1 — pentru Tractorul Brașov. 
(I. GHIȘA — coresp.).

RELONUL SÂVINEȘTI — 
MINERUL CAVNIC 28—21 
<17—9). Handbahștii din Să- 
vinești au reușit să-și menți
nă pe tot parcursul timpului de 
joc avantajul de 5 goluri, rea
lizat încă din min. 12 (7—2). Ei 
au ciștigat pe merit Au înscris: 
Samson 7, Cosma 7, Zaharia 5, 
Zăbavă 5, Iurea 3, Pieșca 1 — 
pentru Rdonul ; Iacob 6, Chir- 
cu 5, Vintilescu 4, Odae 3, Co
jocaru 2, Linguraru 1 — pen
tru Minerul. (C. LUCA — cc- 
resp.).

6 puncte 
prize au 
Beczer, Sandor I, Gergely 
Benedek pentru Avintul. 
pectiv Ferencz 2. A condus 
centru N. Enache, ajutat 
cele două linii de E. Both 
D. Sebastian.

S.C. MIERCUREA CIUC 
DUNĂREA GALAȚI 5—4 
(1—2, 4—0, 0—2). Meci viu
disputat, in care gălățenii, 
deși lipsiți de 4 dintre ju
cătorii lor de bază (Mocanu, 
Bineață, Antohi — sancționați 
dJvcipFinar, Berdilă I— acci
dentat) au dat o replică nu 
numai curaioasă. dar în u- 
nele momente și cu suport teh
nic si tactic. Soarta intilnirii 
s-a decis în partea a doua a 
reprizei secunde, cînd. de la 
3—2 (min. 30), s-a ajuns ra
pid la 5—2 (min. 33). în rest, 
cum am spus, pe gheată a 
existat un surprinzător echi
libru de forțe, gazdele punînd 
de multe ori în dificultate va
loroasa echipă din M. Ciuc. 
care, pînă la urmă, a ciștigat 
meritat. Punctele 
marcate de Gereb 
I, Bartalis II și 
pentru învingători.
Dumitriu, Bujoreanu, 
și Marcu. A arbitrat 
aiutat la cele două linii 
St. Enciu și D. Trandafir.

Programul de vineri — 
10 : S.C. Miercurea Ciuc 
Avîntul Gheorgheni ; ora 
Steaua — Progresul; ora 18,30: 
Dinamo — Dunărea

Călin ANTONESCU

au fost
2 Bartalis 

K. Antal 
respectiv 

Zaharia 
I. Bccze, 

de

ora

16:
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directorul 
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numai 
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; cc 
pe 

a 
plăcută, i 
Ei au av 
teze imp 
industrial 
Combinat 
tierul na\ 
artă fi i 
casa undi 
a stat o 
loan Cui 

Paralel 
pionierii 
entuziasm 
la numei 
întreceri 
„Cupa 17 
cărora ?ij 
profeșprii 
(Goluți),

ELENA REIT (Tractorul) IN

schi, adevărată săr- 
a sportului hibernal.

PIATRA FINTÎNELE, 26 
(prin telefon). Cu prețul unor 
mari eforturi — stație de 
amplificare si podium de pre
miere la 1200 m altitudine, 
corturi pentru odihnă si echi
pare — bistrițenii ne-au adus 
aminte de acea minunată at
mosferă creată in urmă cu ani 
în jurul campionatelor națio
nale de 
bătoare
Bistrițenii dovedesc acum, găz
duind campionatele- naționale 
de schi fond ale senioarelor, 
că sînt printre puținii Iubitori 
adevărați ai acestei discipline, 
dispuși nu atît să vorbească, 
cit să pună cu adevărat umă
rul la progresul schiului româ
nesc. Așa cum a fost 
această competiție și 
seamă competenta și 
tea organizatorică 
corpul de arbitri
de bine pus la punct in pro-

pregătită 
luînd In 

maturita- 
dovedite. 

(neașteptat

ACTUALITATEA

Pe plan intemațio- 
redus are citeva 
de anvergură. In 

10—14 februarie se

Tirul de sală, la arme cu 
aer comprimat, este în plină 
actualitate. Zilele trecute s-au 
desfăișurat întrecerile „Cupei 
de iarnă”, iar peste citeva zi
le vor avea loc campionatele 
naționale, 
nai. tirul 
competiții 
zilele de
vor disputa întrecerile Balca
niadei, la București, iar intre 
29 februarie gi 4 martie la 
Budapesta vor avea loc Cam
pionatele europene, competiții 
la care vor fi prezenți si tră
gători români.

La concursurile 
pistol ale „Cupei 
găzduite în bune 
sala de la poligonul Dinamo 
din Capitală și la care a par
ticipat un mare număr de tin- 
tasi din toate secțiile de per
formantă din tară, s-au obți
nut o serie de rezultate re
marcabile. Autorii lor au fost, 
printre alții. Eugen Antonescu 
— 583 p la pușcă seniori, Du
mitra Matei — 381 p la pușcă 
senioare. Elena 
380 p la pistol 
Vasile Nistor — 
toi juniori.

de pușcă și 
de iarnă", 
condiții de

Macovei — 
senioare si 

570 p la pis-

LA TIR
Primii clasați in „CUPA DE 

IARNĂ": pușcă 10 ni seniori: 
1. E. Antonescu (Dinamo) 583 
p (din 60 ,,diabolouri“), 
Codreanu 
I. Joldea 
senioare: 
(Dinamo) 
bolouri"). 
Brașov) 378 p. 3. Nicuiina Io
sif (I.E.F.S.) 378 p; juniori: 
M. Ilioiu (Steaua) 563 p, 2. C. 
Opriș (C.S.U. Oradea) 561 p, 
3. C. Delimarian (C.F.R. Arad) 
554 p; junioare: 1. 
Ignat (Steaua) 375 p, 
ana Crăciun (C.S.S.
P. 3. 
373 p. 
1. P.
>79 p, 
de Ia 
Elena 
șoara Matei 378 p, 3. Ana Cic- 
banu 378 p (toate de la Di
namo); juniori: 1. V.
(Letca Bacău) 570 p, 2. 
Pînzaru (Politehnica Iași) 
p. 3. O. Vișan (Dinamo) 
p; junioare: 1. Camelia 
dor (Dinamo) 364 p, 2. Simona 
Stefan (Steaua) 363 p, 3. Ga
briela Demșa (Letea Bacău) 
355 p.

2.
P.

I.
3.
PI 

Matei 
.,dia-

(Steaua) 573 
(Dinamo) 577

1. Dumitra
381 p (din 40
2. Eva Olah (C.S.U.

1.

Mihaela 
, 2. Iuli- 
Buc.) 374 

Aurelia Toader (Steaua) 
Pistol 10 m — seniori: 
Ilie 579 p, 2. S. Babii
3. L. Stan 576 p (toți 
Steaua); senioare: 1.

Macovei 380 p. 2. Ani-

blemele 
nale) și, 
celentele și 
lități natura 
gării, creden 
federației sa 
tinuare posl 
Bistrița-Năsa 
mai intens 
circuitul ca 
nai și chiaJ 
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Tu-

ADMINISIRAȚIA DL STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA
CIȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 20 IANUARIE 1984. Cat. 
2: 1 variantă 100% a 30.376 lei 
șl 12 variante 25% a 7.594 lei; 
cat. 3; 9 variante 100% a 5.400 
lei și 54 variante 25% a 1.350 lei; 
cat. 4: 41.25 variante a 2.946 lei; cat. 
5: 194.75 variante a 624 lei; cat. 
6; 308,50 variante a 394 lei; cat.

lei.X: 2.048.59 variante a 100 
Report la cat. 1: 447.01.7 lei.

• Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 27 ianuarie 1984, este pro
gramată Inoepind de la ora 14,30 
In sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stai- 
covicl nr. 42; numerele ciștlgă- 
toare urmează a fi transmise în 

cursul serii la radio și TV.

• tn meii
(Mexic). sell 
a întrecut I 
(0—0) prinl 
Diaz, Usecbl 
re. I

6 In optil 
..Cupei Spajl 
Valencia 3—1
— Real Mal
— Linares I
— Osasunal 
0-3. AthletJ 
cledad 0—ol 
0—0, HercuW 
2—1. ReturJ
• TeWîeulI 

nlngrad s-al 
echipei Zenl 
mată de D; 
Hamburg, 1 
Turku și I 
mele rezult 
Drescla r—0 
Baltik Cdyi 
ku — Mari
• Meci r< 

finală ale , 
Everton —

© Fostul 
Hector Her 
Încetat din
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UNATE IN ORAȘUL I

BRAZILIA (olimpici)-SEL. DIVIZIONARĂ 3-1
MILA 80 CALENDARUL COMPETIȚIONAL • Un meci decis în minutul 27

Tea o op- 
nd s-a a- 
republica- 
pionierilor 
ustrial nr. 
care dis- 

aasiunii și 
esc al di- 
ru Vătafu 
bază ma- 

ntină și 
). Așa se 
bri din 15 
-au stabi- 
zile car- 

pre care 
[ tovarășul 
siliul na- 

pr a avut 
k* laudă, 
Me, pe
ri de pio- 
bhii de 
ties utilă. 
u să vizi- 

obiective 
Lm sini 
pic, Șan- 
uzeele de 
pcum și 
Iul trecut 
hiexandru

Ov. Pop (Buzău) și

[activități, 
pat, cu 
c vîrstei, 
instructive 
[dotate cu 
a reușita 
pntribuția 
padarciuc 
b zfCon-

stanța),
V. Cojocaru (Neamț). Meri
tă să consemnăm și numele 
laureaților: Claudia Lu-
chian (Tulcea) Ji I. Corodi 
(Ialomița) la șah ; Cărăuș 
Rodica (Galați) și I. Bu- 
deanu (Botoșani) la , tenis 
de masă ; Ana Ber (Neamț) 
și I. Corodi — la tir; e- 
chipa detașamentului 12 — 
la volei. „Sintem convinși — 
ne spunea tov. Ghiță_ Na- 
zarie, președintele 
liului județean al 
rilor și șoimilor patriei Ga
lați — că pionierii prezenți 
la această tabără nu vor 
uita ușor zilele petrecute 
in orașul de la Mila 80“,

...O altă tabără de va
canță a fost organiaztă in 
condiții excelente in pito
reasca pădure de la Buciu- 
meni, unde și-au dat intil- 
nire pe serii, cite 300 de 
pionieri din mai toate ju
dețele țării. Chiar dacă ză
pada — marea bucurie a 
copiilor — a căzut in can
tități reduse abia spre sfir- 
șitul perioadei, școlarii s-au 
simțit minunat pentru că 
profesorul Leonoiu Neagu, 
de la Liceul industrial nr. 
8, Galați, a avut grijă să 
le organizeze interesante în
treceri de șah, tenis de ma
să, drumeții și jocuri pio
nierești.

Consi- 
pionie-

Telemac SIRIOPOL

s^. fond senioare

ARE IN CURSA DI 10 km
I natio- 
rnă, ex

pos ibi-
te aler- 

datoria 
în con- 

tudetului 
intra si 

tuni în 
națio- 

Inal.
II or

la

au

Spunem aceasta, tntruclt timp 
de o săptămînă ea a 
de o amigdalită care a 
din ritmul planificat al 
namentelor. în această 
ție, este normal ca asistența 
medicală a lotului nostru o- 
limpic să fie îmbunătățită.

Așa Elena Reit a cîștigat ti
tlul de campioană pe 10 km 

pe ur
mai mult 
făcut ce- 

Iuliana

suferit 
scos-o 
antre- 
situa-

minut. Ce au 
concurente?

a încercat să tină pa- 
campioana. dar tot ce

I
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Ia 

km. 
nu- 

fraeă 
fost
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și mari 

ificu'ltăți 
(a nins 

L Si 5n 
Aceas-

roică E- 
cu toi 

p trei 
arturilor 
nai ade- 
ropriilor 
ft. In 
l avut 
măsură 

trecut 
rentelor 
pumăia- 
rios ro- 
Btrat — 
Bile at- 
I . v 
torturile 
|1. Tre-
I inainle 
I să in- 
Ire nici 
f omis.

detașat. devansind-o 
mătoarea clasată cu 
de un 
lelalte
Popoiu 
sul cu
a reușit a fost să se claseze 
pe locul secund- O altă preten
dentă la primele locuri. Elena 
Oncioiu. și-a impus o trenă 
prea rapidă pentru puterile ei 
și... a abandonat. Surprize 
plăcute au constituit evoluțiile 
junioarelor Ildiko Ballo (IEFS). 
provenită de la CSȘ Miercurea 
Ciuc și pregătită 
prof. Al. Forțu, 
Ungureanu (CSȘ 
nei), antrenată de 
Iuș, situate între 
concurente.

acum de 
și Veronica 
Vatra Dor- 
Horia Chiri- 
Primele c

10
Reit

REZULTATE TEHNICE, 
km, senioare: 1. Elena 
(Tractorul) 41:00,7 — campioa
nă națională. 2. Iuliana Po
poiu (Tractorul) 42:23,7, 3. II- 
diko Ballo (IEFS) 44:05,4, 4. 
Elena Ceposu (Dinamo) 
5. Veronica Ungureanu 
Vatra Dornei) 44:46.1, 
haela Toc (Tractorul)

Vineri este zi de pauză, slm- 
bătă se dispută cursa de 5 km, 
iar duminică probele de șta
fetă.

44:45,6, 
(CSȘ 

6. Mi- 
48:00.2.

Radu T1MOFTE

I
I
I
I
I
!
I
I
I
I

HOTARE O DE PESTE

Irpauato 
i gazdă 

k 3—0 
prise de 

Aguir-

accident de automobil. El a fost 
component al echipei Guadalaja
ra care între anii 1959 și 1905 a 
cîștigat de 6 ori consecutiv cam
pionatul tării.

SCHI

Biroul F.R.F. a definitivat calendarul competițional pe lunile 
februarie și martie. Iată datele de disputare ale etapelor Divi
ziei „A“, „Cupei României", precum și ale intilnirilor interna
ționale :
• 12 februarie : restanta Petrolul Moinești 

rești, din cadrul „16“-imilor „Cupei României".
IS februarie : restanța Universitatea Craiova 
din cadrul .,16"-imilor „Cupei României".
18
21
23
26
29 februarie : meciul Dinamo

Dinamo Bucu-

hor,

a

F.C. Bi-

3—1 
fost 
mai 
ra-

februarie : etapa a 18-a a Diviziei „A" 
februarie : etapa a 19-a a Diviziei „A" 
februarie : meciurile din optimile „Cupei României".

februarie : etapa a 20-a a Diviziei „A".
Rapid, din cadrul etapei

21-a a Diviziei „A*
3 martie : etapa a 21-a a Diviziei „A".

4—6 martie : pregătire a lotului reprezentativ.
7 martie jocul amical dintre primele reprezentative 

; partida tur Dinamo Minsk
ale 

României și Greciei ; partida tur Dinamo Minsk — Dinamo 
București din cadrul sferturilor de finală ale C.C.EL ; med ami
cal al lotului olimpic.
• 11 martie : etapa a 22-a a Diviziei
• 14 martie : etapa a 23-a a Diviziei „A".
• 18 martie : etapa a 24-a a Divizie’ (fără jocul Dinamo 

— F. C. Olt).
• 21 martie : sferturile de finală ale ..Cupei României" și me

ciul tetur Dinamo București — Dinamo Minsk.
• 23—28 martie : pregătire a lotului reprezentativ.
• 28 martie : meciul dintre selecționatele olimpice ale Ita

liei și României din preliminariile J.O.

FLORIANOPOLIS. 26 (prin 
telefon). Selecționata noastră 
divizionară a susținut miercuri 
prima dintre cele două parti- 
de-test cu echipa olimpică a 
Braziliei. Meciul s-a disputat 
în nocturnă, pe un teren foar
te greu, in prezența a 15 000 
de spectatori, și s-a încheiat 
cu victoria gazdelor: 
(2—0). Jucătorii noștri au 
însă cei care au început 
bine, au atacat în forță,
tind. în min. 2. prin Klein, 
deschiderea scorului. Ei au 
etalat. în continuare, un joc de 
siguranță, pregătind cu răb
dare acțiunile ofensive pentru 
omul în plus, care trebuia să 
apară din liniile din spate. în
deosebi pe zonele laterale. Dar 
Negrilă. ajuns de citeva ori în 
bune situații, a fost lipsit de 
precizie în șut. Si împotriva 
cursului jocului, in min. 27, 
gazdele au reușit să deschidă 
scorul prin Mirandinha. care 
a reluat blonul în plasă dir,tr-o 
flagrantă poziție de ofsaid, 
nestingherit de nimeni, deoa
rece jucătorii noștri se opri
seră! Au urmat protestele, dar 
golul a rămas gol. Nervii ju
cătorilor noștri au cedat repe
de și credem că acest 
s-a datorat oboselii, ei 
înd antrenamente chiar 
ziua meciului. Foarte 
în min. 29. s-a primit
doilea got la o dublă greșeală

fapt 
efectu- 
si în 

repede. 
Si al

In vizită la divizionarele „A1*

A

M LOCUL CORVINULUI IN CLASAMENT VA AVEA DOAR 0 CIFRA!“
Propunindu-i un interviu, 

cu argumentul că este singu
rul jucător al echipei care are 
la activ toate cele 17 meciuri 
ale turului. Florin Dubinciuc — 
libero-ul formației hunedo-ene

e-— a părut surprins, chiar 
motionat.
iXXVXXXXXXXXXXXXXXX'ăXXXVJ

afirmă Florin Dubinciuc, libero-ul echipei
interviul ? 

fug de răspunde- 
nu o să mai fug

—~ Ammaui

— Na! Nu 
re! Cum nici 
in fată și să las spatele des
coperit, așa cum am făcut-o 
în citeva rînduri in tur. ceea

AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Anul acesta Corvinul nu 

drept „rampă de încărcare a 
în apropiere de Hunedoara. < „ 
subsolului, aceasta fiind de fapt și dominanta actualelor pregătiri 
spunea Ion Socol, vicepreședintele clubului. • Noua conducere tehnică a 
echipei, Nelu Nunweiller și Spiridon Niculescu, c urcat in 12 ianuarie ia 
Cinci, cu următorul lat: lonițâ — portar, Nlcșa, Vlad, Dubinciuc. Golan. 
Bogdan, Stredie, Colesniuc (revenit de la Șoirnil Sibiu), Bilan (transferat 
de la C.F.R. Victoria Caransebeș) — fundași, Petcu, L Moldovan, Oncu, 
Dumitreasa (revenit de la Aurul Brad), Bardac, Burlan, Prigorie (promovați 
de la „speranțe**) — mijlocași, Vâetuș, Gh. Radu, Dănâiațâ — înaintași.
• Lipsesc motivat: Klein, Gabor, Mateuț — oftați cu naționala in turneu 
in America de Sud, Alexa, Cojocara șl Tîmoveanu — plecați cu o selec- 
ționaă de tineret la turneul din India. • A lost o primă etapă de pre
gătiri asidue, cu două antrenamente zilnice, aitemindu-se crosurile cu cir
cuitele in sala de forță, prin care sa urmărit dezvoltarea forței generale 
și specifice, creșterea rezistenței tn regim de viteză. • „Dacă punem cap 
ia cap porțiile zilnice de cros, cred că mai avem puțin și ajungem la... 
București- - ne spunea Petcu, ,,un tidsr incontestabil în tot programul pre- 
gătirilor-, ața cum rd i-a caracterizat secundul Niculescu. • La încheierea 
„perioadei Cinciș-, Pavel Epure, un organizator mereu pe fază, a tras Imie, 
oferlodu-ne următoarea concluzie: „Totul a fost la Înălțime. Am beneficiat 
de condiții foarte bune, pregătirile desfășurindu-se cu motoarele ia plin-.
• A existat, totuși, un impediment: prezența mai mult sporadică a me
dicului echipei, Petra Vinolea, absența lui fiind insă compensată in bună 
măsura de Inimosul masor loan Bone. • Care este devzo echipei pentru 
retur ? Răspunsul l-om primit din partea lui Gelu Slmoc, dm ccnducereo 
clubului: „O ridicare a ștachetei, cu rezultate in consecință, astfel incit să 
ne situăm și noi cit mai aproape de nivelul angajamentelor luate de toți 
cel care facem pare din familia marelui combinat hunedorean, care la 
12 Iunie se va confrunta cu un eveniment deosebit — 100 de ani le la 
inființare-. G Simbătâ, 
intîlni în două meciuri 
22 ianuarie, Corvirrui a 
Mureșul, scor 5-2, iar 
cîștîgînd eu 3—0

deportat prea mult de cosă, alegind 
turistic Cinciș. situat 

schimb, rizâm îndepărtarea de zona 
ne

*-O .
bateriilor* complexul- - - - _

nat turul, eiteva zile ara privit 
clasamentul și nu-mi venea să 
cred. Cum este posibil să 
fim pe locul 14? Dar realita
tea era cit se poate de clară, 
și dureroasă in același timp. 
Multi m-au oprit pe stradă și 
m-an întrebat ce se Intimplă 
eu echipa. Ca să scap, puteam 
să găsesc o sută de motive, 
că a plecat antrenorul Mircea 
Lueeșcu. apoi Rednic si An- 
done. Dar le-am răspuns di
rect: noi, jucătorii, sintem 
principalii vinovati.

— Un exemplu de fair-olay...
— Nn, este marele adevăr al 

căderii echipei. Ne-am inșelat 
erezind că schemele si 'rase- 
ele rămase din perioada Lu
eescu sint suficiente si nu am 
mai tras la antrenamente așa 
cum făceam alunei. în plus, 
am contribuit si noi la desele 
schimbări de antrenori. Se 
spune că este greu pentru un 
antrenor să vină acolo nnde 
Lueescu a realizat ce a reali
zat. Adevărul este că și noi 
le-am făcut viata grea. nu 
i-am ajutat Acum a venit

echipa va pleca intr-un umeu în libia, unde va 
prima reprezentativă a 
susținut prima partidă

miercuri 25

— Este primul meu inter
viu... Aș fi preferat ea debu
tul să aibă loc acum vreo doi 
ani, cînd echipa mergea, avea 
„altitudine". Cred că si în
trebările erau mai ușoare.

HOTARE 9 DE

ianuarie a

acestei țâri. • Duminici, 
de verif icore la Deva, cu 
jucat cu Minerul Ghelar,

hXXXX'iXXXVXXXXXXXXXXXXXXV.’
costat goluri si chiarce ne-a

puncte acasă. Dar, credeti-mă, 
mă obsedează întrebările „

— Dar răspunsurile?
— Chiar si eu mi-am pus 

întrebări. După ce s-a termi-

PESTE HOTARE

lă ale 
stilla — 
arcelona 
Palmas 
Madrid 

H Gijon 
leal So- 
Castello 
arcelona 
fie.
la #te- 

victoria 
kte, ur- 
L Lurup 

T.P.S.
v. Ulti- 
bvnamo 
burg — 
B. Tur-

irile de 
igleze :

lexican 
ani) a 

a unui

Sarajevo. Recent.
patru zile, pe 
tive din Sarajevo 
șurat întrecerile 
,,Micii Olimpiade 
în cadrul căreia 
lente din Iugoslavia și-au dis
putat întîietatea la schi-fond, 
patinai viteză, săniuțe și să
rituri de la trambulină. Aceas
tă competiție a școlarilor s-a 
constituit într-un prolog al 
„Olimpiadei mari", cu acest 
prilej fiind efectuată și o ve
rificare tehnică a obiectivelor 
olimpice. în prezent, pe ba
zele sportive din Sarajevo au 
loc campionatele Iugoslaviei la 
schi-fond. biatlon. sărituri de 
la trambulină si alte discipli
ne.

timp de 
bazele spor- 
s-au desfă- 
finale ale 
de iarnă", 

tinerele ta-

Meribei Ies Allues. în cadrul 
„Cupei Europei", în localitate 
a avut loc o cursă de slalom 
super-uriaș: 1. Josef Schich 
(R.F.G.) 1:39,06, 1 Meinhard
Stocker (Austria) 1:39,54, 3.
Lasse Amesse (Norvegia) 1:39, 
66 etc. Clasamentul „Cupei 
Europei": 1. Dietmar Kohlbi- 
chler (Austria) 109 p, 2. Schich 
83 p, 3. Gonther Marxer 
(Liechtenstein) 73 p.

puncte de 
etapă este 
de 21 mai.

cățărare. Ultima 
programată în ziua

TENIS

CICLISM

BERLIN
Ediția 
tiției 
„Cursa 
începe 
Berlin, 
startul 
Bulevardul Karl Marx. Tra
seul cursei (Berlin — Pra- 
ga — Varșovia) va măsura 
1698 km, împărțiți în 11 etape, 
între care 5 de munte, cu 18

I, 26 (Agerprcs). — 
din acest an a compe- 
cicliste internaționale 
Păcii" — a 37-a — va 
in ziua de 8 mai
cu o
urmînd să fie dat pe 

Marx.
cursei (Berlin — 
Varșovia)

la
etapă prolog.

ROMA, (Agerpres). — Tenis- 
manul suedez Bjorn Borg l-a 
întrecut. In cadrul unul med de

monstrativ disputat la Treviso, 
pe italianul Adriano Panatta, cu 
7—«, S—t.

Cu acest prilej, Borg șl-a re
confirmat hotărîrea de a n« re
intra în activitatea competiționa- 
lă. „Mă voi mulțumi să disput 
citeva meciuri demonstrative și 

turnee minore, a spus Borg. 
Singurul regret după retragere 
mi-a venit de la faptul că n-am 
mai putut să aduc victorii pen
tru numeroșii suporteri pe care 
ti am în întreaga lume".

• Turneul internațional de la 
Philadelphia: Lendl — Simonsso-n
6—3, 6—0, McEnroe — Fleming
6—4, 6—2, Noah — Sol o in on 6—3.
6—4, Arias — Fromm 6—4, 7—6,
Gunthardt — Pimek 6—3, 6—3,
Tim Gullikson — Gottfried 6—0,

3, waits — Van’t Hof 7—6,
6—1

a lui 
faultat 
n-a intervenit la Lciz> 
care a înscris de lingă el.

în repriza secundă s-a ju
cat mult mai rapid și la o 
astfel de fază, desfășurată în 
min. 49, Gabor a centrat de pe 
partea stingă in careul mic și 
Cămătaru a înscris din apro
piere. Același jucător 
egala un minut mai 
dar a șutat slab, din poziție 
bună. La atacurile tricolorilor, 
olimpicii brazilieni au răspuns 
cu contraatacuri iuți, care 
i-au obligat pe Ștefănescu și 
Iordache la intervenții salva
toare. în min. 78 însă gazdele 
au înscris prin Edson, iar în 
min. 82, Geolgău a trimis ba
lonul în bară! Au jucat for
mațiile: BRAZILIA: Sidimar
— Edson. Davi. Leiz, Jacenir,
— Dunga. Moreno (min. 62 
Mario), Gersinho — Mirandin- 
ha, Fernandez (min. 61 Bene), 
Marcio. ROMÂNIA: Lung (min. 
46 Iordache) — Negrită. Ior
gulescu (min. 56 Iovan). Zare 
(min. 46^ Ștefănescu). Ungurea- 
nu 
Baflaci (min. 
Gabor 
taru.

Al doilea meci cu olimpicii 
brazilieni este programat pen
tru simbătâ. la Curittiba.

Iorgulescu: mai întîi a 
inutil la 25 m. apoi 

cel

putea 
tîrziu.

Țicleanu. Biiloni, Klein.
46 Geolgău) — 

(min. 70 Hagi). Cămă-

Gheorghe N1COLAESCU

Nelu Nunweiller. care a fost 
antrenorul lui Mircea Lueescu. 
Privind si numai din acest 
unghi, respectul nostru trebuie 
să se lege eu o adeziune to
tală în pregătiri. Cunoscîndu-i 
experiența, dar și 
pot spune că toți ne 
pe aceeași linie, 
de la Ioturile 
Totul depinde 
să poată face 
cînd se 
care va

— Am 
etapă a

— Abia aștept
Va fi marea noastră revanșă. 
Nu-mi place să spun 
fără acoperire, 
că locul Corvinului în 
ment va avea doar o cifră!

exigenta, 
aflăm 

chiar si cei 
reprezentative, 

de fiecare 
pasul 

anunțava 
intra pe teren, 
ajuns, deci, la 
returului...

acest

ca 
înainte

prima

reiur.

vorbe 
dar vă asigur 

clasa-

Adrian VAS1LESCU

ECHIPA OLIMPICA A ROMÂNIEI IN R. 0. GERMANA
Ieri. în orașul Karl-Marx- 

Stadt (R.D. Germană), echipa 
olimpică a României a intil- 
nit formația locală cu același 
nume, care ocupă locul 
clasamentul primei ligi 
cheierea turului, 
cîștigat cu 1—0 
golul marcat 
Muller (in min.
nalty. După pauză, Irimescu a 
ratat o 
Meciul

în preliminariile olimpice, grupa

6 In 
laîn- 

au 
prin

Joachim

Gazdele 
(O-O), 
de
31) din pe-

diții grele, datorită stratului 
de zăpadă (10 cm) care a a- 
coperit terenul. Olimpicii ro
mâni au aliniat formația : 
Mânu (Speriatu) — îtoman. 
Bumbcscu, FaDă, Bogdan — 
Bărbulescu, Suciu, Irimescu 
— Nica, Văctuș, Georgescu. 
Au mai jucat Rada si Boze- 
șan. Sîmbătă. la Erfurt, echi
pa olimpică a României va 
Intilni formația Rot-Weiss — 
locul 8 în clasamentul primei 
ligi.

lovitură de la 11 m. 
s-a desfășurat in con-

C“

ITALIA OLANDA 2 2
Mierourl, la Pisa, s-a disputat 

o nouă partidă din cadrul pre
liminariilor olimpice, grupa „C", 
in care echipa Italiei a termi
nat la egalitate cu Olanda: 2—2 
(0—1). Pentru Italieni au mar
cat Battistinl (min. 75) șl Iorio 
(77), iar pentru oaspeți Bosman 

(33) și Wouters (80). Tn urma a- 
cestul rezultat, clasamentul gru
pei se prezintă astfel:

1. Iugoslavia
2. România
3. Italia
4. Olanda

(0-1)
4 3
4 1
4 0
4 0

1 
2 
3
2

0 
1 
1
2

13—5 7
4— 4 4
5— 9 3
3—7 2

de disputat me-Au mai rămas
ciurile: Italia — România (28.IU), 
Olanda — iugoslavia (4.IV), Ro
mânia — Iugoslavia și Olanda — 
Italia (ambele la 18.IV).

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA ORADEA
va des- 
turneu 

partici- 
(locul 1

Miine și duminică se 
fășura lă Oradea un 
internațional, la care 
pă echipele Videoton 
in campionatul Ungariei), Sze
ged (locul 9 în același cam
pionat). Sportul studențesc si

programul: 
Sportul stu

dențesc — Szesed: ora 15: 
F.C. Bihor — Videoton; dumi
nică, ora 10,30: meciul pentru 
locurile 3—4; ora 12.30: parti
da pentru locurile 1—2.

F.C. Bihor. Iată 
sîmbătă, ora 13: 
dențesc
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„Epoca Ceaușescu". Puternic mobilizați de gîndirea si acțiunea dumneavoastră 
creatoare, oamenii muncii au înălțat, in acești ani, pe întreg cuprinsul pa
triei, minunate construcții industriale si social-culturale, au construit noi 
orașe și au schimbat înfățișarea tuturor localităților, au ridicat la viată nouă, 
înfloritoare, toate regiunile țârii. Sub conducerea gloriosului nostru partid, 
întregul popor a dobindit. an de an, noi și tot mai mari realizări pe calea 
edificării unei vieți demne, libere și fericite. Proiectele îndrăznețe elaborate, 
în urmă cu aproape două decenii, au devenit astăzi realități concrete, s-au 
transformat in certitudini, tara noastră inaintind ferm și neabătut pe drumul 
progresului în toate domeniile de activitate.

Sîntem mîndri de a fi membrii unui partid cum este Partidul Comunist 
Român — centrul vital și conștiința întregii națiuni la întărirea căruia Dum
neavoastră ați adus și aduceți o contribuție inestimabilă. Ne oferiți tuturor 
un înalt exemplu prin preocuparea permanentă ce o manifestați pentru creș
terea rolului conducător ai partidului in societate și pentru întărirea legăturilor sale 
cu masele largi ale poporului, pentru imprimarea unui stil dinamie. profund 
creator și novator in întreaga activitate a organelor și organizațiilor de partid, 
pentru adincirea democrației interne de partid și pentru găsirea celor mai 
corespunzătoare forme politico-organizatorice in vederea promovării neabătute 
a principiilor muncii colective, a responsabilității revoluționare in întreaga 
activitate de partid. Ne însuflețește si ne mobilizează pe toți pasiunea și 
înflăcărarea cu care acționați ca partidul nostru să fie si să rămină un 
partid mereu tinăr, dinamic, strins legat de mase, să se afirme, în toate do
meniile de activitate, ca promotor consecvent al spiritului revoluționar, al 
noului, al concepției înaintate despre lume si viață.

Prețuim cu toții modul magistral in care conduceți măreața operă de 
edificare a noii societăți în sirinsă legătură cu poporul și pentru popor. Ați 
manifestat și manifestați a preocupare deosebită pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor de producție și sociale, pentru întărirea statului socialist — ca 
organizator al intregii opere de construcție socialistă — pentru perfecționarea 
funcțiilor și a formelor sale de activitate in deplină concordanță cu stadiul 
și cerințele obiective concrete ale dezvoltării societății noastre în actuala etapă 
și în perspectivă. Ați asigurat dezvoltarea continuă a democrației muncitoreștl- 
revoluționare, a democrației socialiste în tara noastră, ati fundamentat și 
promovat ferm principiile autoconducerii și autogestiunii muncitorești, ați 
creat un cadru organizatoric larg — unic in felul său —, de participare ple
nară. nemijlocită, in condiții de deplină egalitate, a tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, a întregului popor — unit în Frontul Democrației 
și Unității Socialiste — la conducerea tuturor domeniilor vieții economico- 
sociaie. a întregii societăți.

Partidul, poporul nostru, cunoaște cu cit suflet, cu cită pasiune și nese
cată energie Vă preocupați de solutionarea tuturor problemelor care privesc 
progresul multilateral al tării, dezvoltarea armonioasă, echilibrată a industriei 
și agriculturii, înflorirea științei, culturii și artei, asigurarea unor condiții tot 
mai bune de muncă și de viață pentru toți oamenii mnneii din patria noastră. 
Apreciem în mod deosebit grija permanentă ce o manifestați pentru punerea 
cit mai largă în valoare a capacității creatoare, talentului și priceperii clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, pentru afirmarea plenară a perso
nalității umane în societatea noastră. Prin contactul viu și permanent cu 
țara, prin legătura strinsă pe care o aveți cu întregul popor, prin prezența 
Dumneavoastră în mijlocul oamenilor, în toate județele țării. în unități eco
nomice. științifice, culturale, de învățămînt — acolo unde practic se elabo
rează și se realizează marile valori care sporesc avuția materială și spiri
tuală a țării — ați promovat in rîndurile comuniștilor, ale întregului activ de 
partid și de siat un spirit militant nou. de profundă responsabilitate, de an
gajare deplină pentru transpunerea in viață — prin popor și pentru popor — 
a mărețului Program al partidului, a tuturor sarcinilor și obiectivelor stabilite 
de partid in vederea propășirii continue a societății socialiste românești.

Partidul nostru comunist dă o înaltă apreciere uriașei contribuții pe 
care ati adus-o și o aduceți Ia îmbogățirea tezaurului gîndirii social-politice. 
a teoriei revoluționare a socialismului științific, cu idei și teze noi de largă 
perspectivă de o mare stringență și actualitate, izvorite din practica edificării 
societății socialiste în România, a mișcării comuniste si muncitorești, din 
analiza profund științifică, materialist-dialectică, pe care o faceți permanent, 
cu înaltă competență, fenomenelor vieții social-politice contemporane.

Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a maselor populare, pentru toate istoricele realizări ob
ținute in făurirea socialismului care poartă pecetea gindirii si faptei dum
neavoastră cutezătoare — întregul partid și popor vă inconjoară eu cea mai 
aleasă dragoste și recunoștință. Strins unit in jurul dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. întregul popor este ferm hotării 
să facă totul pentru a asigura înfăptuirea neabătută a politicii partidului co
munist. a orientărilor si indicațiilor dumneavoastră, privind dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime, creșterea puternică a productivității muncii și 
reducerea consumurilor materiale, ridicarea nivelului tehnic și sporirea com
petitivității produselor românești, înfăptuirea noii revoluții agrare și a i°" 
turor Pcosramelor adoptate pentru creșterea puternică a producției agricole, 
atît în sectorul socialist cit și în gospodăriile populației, pentru realizarea 
unei noi calități a muncii și a vieții in toate domeniile de activitate.

Slujind cu neobosită energie interesele fundamentale ale țării, veghind per

manent la dezvoltarea în liniște și pace a patriei și a poporului român, v-ați 
afirmat, totodată, cu strălucire — spre mindria întregii noastre națiuni — ca 
o personalitate proeminentă a vieții internaționale contemporane, ca promotor 
al celor mai nobile idealuri și aspirații de pace, înțelegere și colaborare, ca i 
luptător înflăcărat pentru cauza libertății șj independentei popoarelor.

Întreaga politică externă a țării noastre este indisolubil legată de efortu- ; 
rile și inițiativele Dumneavoastră de mare răsunet internațional — apreciate 
pe toate meridianele globului — dedicate promovării consecvente in viata in
ternațională, in raporturile dintre state, a principiilor noi de relații, bazate pe 
deplină egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec 
în treburile interne și avantaj reciproc, pe nerecurgerea la forță și la amenin- 
țarea cu folosirea forței, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a se dez
volta liber, așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. i

Este unanim apreciat rolul hotăritor pe care îl aveți în dezvoltarea și în- ’ 
tărirea continuă a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, in extin
derea relațiilor României cu țările in curs de dezvoltare si nealiniate, in pro
movarea, pe baza principiilor coexistenței pașnice, a conlucrării cu toate țările j 
lumii, fără deosebire de orînduire socială.

In actualele împrejurări internaționale, clnd pe plan mondial, și mai cu sea- 
mă in Europa, s-a ajuns la o încordare extremă, cind viața, libertatea și in- j 
dependența popoarelor sint grav amenințate de spectrul unui război termo- l 
nuclear nimicitor, inițiativele și propunerile dumneavoastră, chemările pe care 
le adresați — la luciditate, la calm și rațiune, la unirea eforturilor pentru a 
se acționa, pină nu este prea tîrziu, in vederea înlăturării pericolului nuclear, 
a împiedicării agravării situației mondiale — găsesc un profund ecou în con
știința tuturor națiunilor lumii, a întregii omeniri. .

Popoarele, forțele iubitoare de pace de pretutindeni prețuiesc în mod deo
sebit energia, dinamismul și consecvența cu care militați pentru asigurarea u- 
nui climat de pace, securitate, colaborare și înțelegere internațională, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice mondiale, pentru 
democratizarea largă a relațiilor dintre state și participarea, in condiții de de
plină egalitate, a tuturor țărilor și popoarelor la soluționarea marilor și com
plexelor probleme ce confruntă epoca noastră.

Este bine cunoscută excepționala Dumneavoastră activitate pentru apărarea 
păcii in Europa — continentul pe care trăim, și care acum se află intr-o si- I 
tuație extrem de gravă, datorită începerii amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, ceea ce creează primejdia unui război nuclear care ar 
putea duce la înseși distrugerea vieții și civilizației pe planeta noastră. Sint 
larg apreciate și respectate, bucurindu-se de un mare ecou internațional, ini
țiativele. propunerile și acțiunile Dumneavoastră privind încetarea cursei pe
riculoase a înarmărilor și rezolvarea problemelor grave create in Europa, 
revenirea Ia masa tratativelor în vederea ajungerii la un acord care să ducă 
la oprirea amplasării rachetelor eu rază medie de acțiune, la retragerea și dis
trugerea celor existente, la realizarea unui echilibru de forțe la un nivel cit 
mai redus al înarmărilor, la făurirea unei Europe unite, fără arme nucleare, a 
unei Europe a păcii si colaborării.

Politica României de pace și dezarmare, acțiunile energice pe care le des- 
fâșurați in spiritul ințelegerii și colaborării pașnice dintre națiuni au adus 
țării un mare prestigiu internațional, au făcut ca poporul nostru să dobândeas
că stima și prietenia sinceră a tuturor națiunilor lumii.

Comuniștii, întregul popor, apreciază în mod deosebit activitatea intensă P* 
eare o desfășurați pentru dezvoltarea colaborării șl solidarității partidului nos
tru eu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social- 
demoerate. cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele progresiste, de
mocratice, antiimperialiste, eare luptă pentru pace și progres social, pentru 
dezvoltarea liberă, independentă a popoarelor, pentru o lume mai bună si mai 
dreaptă.

Sărbătorirea in acest an a zilei dumneavoastră de naștere — anul celei de-a 
4*-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an
ti imperialistă și al celui de-al XUI-lea Congres al partidului — ne oferă, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, minunatul prilej de a vă asigura, 
incâ o dală, de hotărirea noastră neabătută de a urma strălucitul exemplu pe 
care il oferiți in permanentă nouă, comuniștilor și intregii națiuni, acționînd 
cu toată vigoarea și priceperea noastră, in strinsă unitate, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru 
progresul și înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.

însuflețiți de îndemnurile și orientările dumneavoastră, ne angajăm să ac
ționăm cu abnegație și responsabilitate pentru întărirea continuă a rolului 
partidului, a unității șl coeziunii sale, făcind totul pentru a asigura triumful, 
pe pămintul scump al României, al mărețelor idealuri ale socialismului si co
munismului, pe eare dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le-ați slujit și Ie slujiți cu nemărginit devotament și cărora le-ați 
consacrat întreaga viață.

In aceste clipe de sărbătoare, v-j dorim eu tot respectul, stima și recunoș
tința pe care vi Ie purtăm, să trăiți în sănătate, să vă bucurați de multă putere 
de muncă, să aveți zile luminoase și numai satisfacții în întreaga dumnea
voastră activitate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. cu toți cei ce vă 
sint dragi și apropiați.

Să ne trăiți intru mulți ani, mereu tinăr, dinamic și plin de energie. în frun
tea partidului și statului, conducind cu înțelepciunea și hotărîrea care vă sîni 
caracteristice destinele poporului român spre orizonturile tot mai luminoase 
ale socialismului și comunismului, ale independenței și suveranității patriei, ale 
prosperității șl fericirii întregului nostru popor !

La mulți ani, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu 1 /
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Mulțumind cu căldură pen
tru sentimentele ce i-au fost 
exprimate, pentru felicitările a- 
dresate. precum si pentru urări
le transmise în Scrisoare, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCUa 
rostit o cuvîntare, care a fost 
urmărită cu deosebită atenție 
de cei prezențl si subliniată 
cu puternice aplauze.

îmbrățișîndu-1 cu deosebită 
căldură pe conducătorul iubit 
al partidului si statului nostru, 
membrii Comitetului Politic 
Executiv au exprimat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
sentimentele de profundă dra
goste și prețuire pe care co
muniștii, întreaga noastră na
țiune le nutresc față de pro
eminentul nostru conducător, 
revoluționarul si patriotul în
flăcărat. militantul de frunte 
al mișcării comuniste si mun
citorești, neobositul luptător 
Pentru cauza libertății și in
dependentei popoarelor, care 
și-a închinat întreaga viată 
slujirii partidului. înfloririi 
patriei, bunăstării șl fericirii 
tuturor celor ce muncesc, cau
zei socialismului și păcii.

Cei prezenti au adus un 
fierbinte omagiu activității 
revoluționare prodigioase des
fășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu încă din anii tine
reții. luptei sale dirze. neîn
fricate închinată înfăptuirii 
idealurilor de libertate, drep
tate si progres social ale po
porului nostru, contribuției sale 
hotărîtoare la elaborarea si 
înfăptuirea politicii partidului 
Si statului de făurire a socia
lismului și comunismului pe 
pămintul scump al patriei.

In același timp, membrii 
Comitetului Politic Executiv 
au urat din toată inima to
varășului Nicolae Ceaușescu 
viată lungă, multă sănătate și 
fericire, alături de tovarășa 
Elena Ceaușescu. de toti cei 
dragi și apropiați, precum și 
noi si însemnate succese în 
activitatea de înaltă răspun
dere încredințată de par.id si 
popor, nesecată putere de 
muncă pentru a conduce cu 
aceeași clarviziune, fermitate, 
înțelepciune și cutezanță re
voluționară destinele națiunii 
noastre pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului.

CEREMONIA PREZENTĂRII DE MESAJE Șl FELICITĂRI
(Urmare din pag. 1)

Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.; Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, condusă 
de tovarășul Nicolae Constan
tin. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al UGSR; Consiliu
lui Național al Femeilor, 
condusă de tovarășa Ana Mu- 
reșan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președinta 
Consiliului ; Consiliului Na
tional pentru Știință si 
Tehnologie. oamenilor de ști
ință, din învățămînt. cul
tură și artă. condusă de 
tovarășul Ion Ursu. membru 
supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al C.N.S.T.; 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, con
dusă de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui; Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană. condusă de tovarășul 
Eduard Eisenburger. președin

tele Consiliului; Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului municipal de par
tid; Ministerului Apărării Na
ționale. condusă de tovarășul 
general-colonel Constantin Ol- 
teanu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul apărării na
ționale; Ministerului de Inter
ne. condusă de tovarășul 
George Homoștean. ministru de 
interne, și Departamentului 
securității statului, condusă de 
Tudor Postelnicu, ministru 
secretar de stat, șeful Departa
mentului, precum și Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Constan
tin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului.

Desfășurată in această zi de 
scumpă aniversare, ceremonia 
înmînărli mesajelor s-a consti
tuit intr-un profund și res
pectuos omagiu pe care comu
niștii, toți cetățenii țării, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, îl aduc con
ducătorului iubit. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cel mai 

stimat fiu al națiunii, ce în»' 
truchipează cele mal nobile 
virtuți ale acesteia, patriot si 
revoluționar înflăcărat. car» 
și-a făcut din slujirea parti-: 
dului si poporului telul su
prem al pilduitoarei sale vieți 
și activități revoluționare. lup-: 
tător fără preget pentru liber
tatea. independenta, propășirea 
și fericirea patriei, ctitorul noii 
Românii, proeminentă perso
nalitate a lumii contemporane.’ 
militant neobosit pentru trium
ful idealurilor socialismului șl 
păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru mesajele și 
felicitările primite. pentru 
sentimentele exprimate, adrer 
sind membrilor delegațiilor, tu
turor celor pe care îi repre
zintă — clasa noastră munci
toare. țărănimea, intelectuali-, 
tatea. toti oamenii muncii, fă
ră deosebire de naționalitate.’ 
întregul popor — cele mal 
calde urări de sănătate și fe
ricire. de noi succese în în
făptuirea hotărirllor Congre
sului al XII-lea si Conferinței 
Naționale ale P.C.R., a Pro
gramului partidului de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si îna
intare a României spre co
munism.
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