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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la încheierea lucrărilor Congresului
Stimați tovarăși,
Congresul al XIII-Iea al Partidului 

Comunist Român se incheie intr-o at
mosferă de entuziasm revoluționar și de 
deplină unitate, caracteristică unității 
partidului, a întregului nostru popor, 
care înfăptuiește neabătut politica inter
nă și externă a partidului. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Timp de patru zile, in cadrul lucră
rilor din plenul Congresului și in sec
țiuni, s-au dezbătut pe larg problemele 
fundamentale ale activității partidului 
și statului nostru, s-a făcut o amplă 
analiză a felului cum s-a desfășurat ac
tivitatea de la congresul precedent pînă 
acum, atit în vederea realizării progra
melor adoptate de Congresul al XII- 
lea, cit și pentru înfăptuirea Programu
lui partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. In ace
lași timp, s-au dezbătut pe larg directi
vele și orientările generale de dezvolta

re a României in cincinalul al optulea, 
1986—1990, șl în perspectivă pină in 
anul 2000.

In cadrul lucrărilor Congresului au 
luat cuvintul 486 de tovarăși, care au 
continuat, de fapt, dezbaterile și discu
țiile ce au avut loc in întregul partid, 
cu întregul popor. Se poate spune că 
tovarășii care au luat cuvintul au sin
tetizat propunerile, dorințele comuniști
lor, ale tuturor oamenilor muncii.

Este cunoscut că timp de mai bine de 
două luni întregul partid și popor au 
dezbătut pe larg documentele pentru 
Congresul al XIII-Iea al partidului. Nu
mai in adunările și in conferințele de 
partid au luat cuvintul peste 690.000 de 
tovarăși. Adăugind însă Ia aceasta 
dezbaterea largă cu întregul popor, se 
poate afirma, fără teama de a greși, că, 
de fapt, sute și sute de mii de nemembri 
de partid au participat, de asemenea,

(Continuare In pag. 4 3-a)

ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE A MARELUI FORUM
Joi. 22 noiembrie, s-au în

cheiat la București lucrările 
Congresului al XIII-Iea al 
Partidului Comunist Român, 
care a adoptat hotărîri și do
cumente de însemnătate isto
rică. înscriindu-se ca un eve
niment de cea mai mare sem
nificație în viata tării, a na
țiunii noastre socialiste.

Exprimînd voința tuturor co
muniștilor. a întregului partid 
si popor, care s-a manifestat 
într-o puternică unitate în ca
drul marelui forum comunist, 
întrunind un impresionant con
sens national, delegații Ia Con
gresul al XIII-Iea al partidului 
au ales, în baza mandatului în
credințat de conferințele orga
nizațiilor județene de partid, 
în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român pe cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre socialiste, cti
tor al României moderne, stră
lucit militant revoluționar si 
patriot înflăcărat, personalitate 
proeminentă a vieții interna
ționale. care si-a dedicat viata 
și activitatea slujirii neabătute 
a celor mai scumpe Idealuri 
de libertate, independentă si 
progres ale poporului român, 
triumfului revoluției socialiste, 
înfloririi necontenite a patrieL 
cauzei colaborării, înțelegerii și 
păcii în lume, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Această opțiune de impor
tantă excepțională pentru în
treaga activitate a partidului, 
pentru continuarea politicii sale, 
interne si externe, ce cores
punde în cel mai înalt grad 
intereselor și aspirațiilor fun
damentale ale poporului ro
mân. pune pregnant în lumină 
profunda prețuire, nețărmurita 
dragoste si încredere nutrite 
de toti fiii României fată de 
col care sluieste. cu gîndul. 
inima și fapta sa eroică cu 
nestrămutată credință comu
nistă cauza partidului si po

porului. idealurile socialismu
lui si păcii, fată de conducă
torul iubit si brav, care că
lăuzește. cu înțelepciune și 
cutezanță revoluționară, desti
nele națiunii. în anii luminoși 
ai edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intării patriei spre comunism.

Sub semnul acestor înălță
toare sentimente, al unității 
strînse. indisolubile, a poporu
lui în jurul partidului și secre
tarului său general, s-a desfă
șurat ședința de închidere, la 
care au participat, de fapt, prin 
intermediul transmisiei directe 
a posturilor noastre de radio 
si televiziune, toti locuitorii 
patriei, făcînd să bată la uni
son inima întregii țări.

...Ora 17. Are loc ședința de 
închidere a lucrărilor celui de 
al XIII-Iea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Alături de delegați si invi
tați. în sală se află oaspeți de 
peste hotare.

Sînt prezenti. de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați în tara noastră, pre
cum si corespondenți ai presei 
străine, trimiși speciali ai unor 
agenții de presă, cotidian e, pos
turi de radio si televiziune de 
peste hotare.

Luînd cuvântul. tovarășul 
Manea Mănescu a spus :

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,
Cu înaltă conștiință revolu

ționară și patriotică, cu pro
fundă răspundere pentru des
tinele țârii și ale poporului, de
legații la Congres, exercitindu-și 
mandatul încredințat, au ales 
în deplină unanimitate pe to
varășul Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Marele act politic, de impor

tanță națională, pe care l-am 
înfăptuit astăzi in forumul su
prem al comuniștilor români, 
reprezintă cea mai sigură ga
ranție că istoricele hotărîri 
adoptate de Congresul al 
XIII-Iea vor fi exemplar înde
plinite, că întregul nostru popor, 
strins unit in jurul Partidului 
Comunist Român, al marelui 
său erou național, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va înfăptui 
neabătut programele de dezvol
tare economico-socialâ a țării, 
asigurind înaintarea fermă a 
României spre culmi tot mai 
inalte de civilizație și progres.

In aceste momente înălțătoa
re, de nemărginită bucurie, sâ 
urâm, din adincul inimii, iubi
tului nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, via
ță îndelungată, multă sănătate 
și putere de muncă, pentru ca 
in fruntea gloriosului nostru 
partid să conducă țara și po
porul român din victorie in vic
torie, pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului I

Vă informăm, de asemenea, 
a spus tovarășul Manea Mă
nescu, că a fost ales Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, alcătuit din 265 de 
membri și 181 de membri su- 
pleanți, in total 446 tovarăși.

A fost aleasă, totodată, Comi
sia Centrală de Revizie, forma
tă din 75 de tovarăși.

Momentul Istoric al realegerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general 
al partidului este trăit cu deo
sebită intensitate. Participan- 
ții. în picioare, scandează, cu 
multă căldură și însufle
țire, „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu a fost ales pen
tru al patriei progres !“,
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MEMBRII COMITETULUI POLITIC EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R.

NICOLAE CEAUȘESCU — Secretar general al 
Partidului Comunist Român
losif Banc
Emil Bobu
Virgil Cazacu 
Elena Ceaușescu
Lina Ciobanu
Ion Coman
Nicolae Constantin 
Constantin Dăscălescu 
Ion Dincă
Miu Dobrescu
Ludovic Fazekas

MEMBRII SUPLEANȚI Al COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV AL C.C.

Ștefan Andrei 
Ștefan Birlea
Nicu Ceaușescu 
Leonard Constantin 
Gheorghe David 
Marin Enache 
Petru Enache 
Mihai Gere

SECRETARIATUL C.C. AL
NICOLAE CEAUȘESCU - Secretar general al 
Partidului Comunist Român

Secretari ai C.C. al P.C.R.
losif Banc 
Emil Bobu 
Ion Coman 

Maria Ghițulică 
Nicolae Giosan 
Suzana Gâdea 
Nicolae Mihalache 
loachim Moga 
Ana Mureșan 
Elena Nae
Marin Nedelcu

Silviu Curticeanu 
Petru Enache 
Constantin Radu

Alezandrina Găinușe 
Manea Mănescu 
Paul Niculescu 
Constantin Olteanu 
Gheorghe Oprea 
Gheorghe Pană 
Ion Pățan 
Dumitru Popescu 
Gheorghe Radulescu 
Hie Verdeț t 
Ștefan Voitec

AL P.C.R.
Cornel Pacoste 
Tudor Postelnicu 
Ion Radu 
Ion Stolen 
Gheorghe Stoica 
losif Szasz 
loan Totu 
Ion Ursu 
Richard Winter

P.C.R.

Ion Radu 
Ion Stoian 
llie Verdet
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MEDICINĂ SPORTIVĂ ROMÂNEASCĂ - SPORTUL-UN PRIETEN STATORNIC
LA COTE VALORICE MEREU

Actul 3e naștere al meJici- 
nei sooitive ronnânejti, din sis
temul ocrotirii sănătății- poartă 
data de 6 decembrie 1949. A- 
tunci a fost statuată această 
specialitate, cea mai tinără din 
marea familie a științelor me
dical?. Apariția ei. ea o enti
tate de sine stătătoare, a fost 
generată de condiții obiective 
prezența sa fiind absolut ne
cesară în contextul dezvoltării 
impetuoase a mișcării noastre 
de educație fizică și sport, al 
salturilor spectaculoase ale per
formanțelor. Era evident că 
pentru organizarea in cele mai 
bune condiții a activităților de 
masă, care cuprindeau un nu
măr tot mai mare de oameni, 
ca si in întrecerea tot mai 
aprigă și mai aspră de pe sta
dion. prezența medicului deve
nise indispensabilă, la fel ca și 
aceea a antrenorului.

Ideea a încolțit mai de mult 
eminenti oameni de știință in- 
tuind-o. Dar eforturile, studi
ile si investigațiile lor au pur
tat un caracter izolat și sin
gular, aparținind unor deschi
zători de drumuri. Medicina 
sportivă, in adevăratul sens al 
cuvîntului. a fost o creație * 
orînduirii noastre noi. ea dez- 
voltindu-se $i ajongind la di
mensiunile de astăzi in anii In 
minoși ai socialismului.

Înființat in 1962 CENTRUL 
DE MEDICINA SPORTIVA din 
București a devenit. Drin grija 
partidului, o unitate de elită 
ți de înaltă specialitate. E 
dispune acum de 7 laboratoare. 
18 eabinete de eonsnltavi. • 
cameră de gardă, ud staționar 
en 10 paturi a farmacie, o sta
ție de intervenții de urgență. 
Aici ființează, de asemenea. 
Comisia de expertiză in medi
cina sportivi si laboratorul de 
control doping (creat in a- 
nul 1966). Adăugind la acestea 
și cabinetele județene de me
dicină sportivă tot mai bine 
dotate, ne vom face o imagine 
a marii hărți naționale pe care 
se desfășoară această tanpar- 
tantă specialitate

Preocupările actuale ale Cen
trului de medicină sportivă se 
desfășoară in 1 direcții prin
cipale

I) Asistesu medicală a spor
tivilor fruntași, din loturile na
ționale si olimpice :

î) Cercetări in biologia edu
cație’ fizice s a sportului de 
performantă :

31 Formarea sa perfecționarea 
cadrelor superioare șă medii eu 
specializare in medierea r. p.r- 
tivă :

4) Secția metodică pentru re
țea si pentru activitatea spor
tivi de masă, care elaborează 
materiale metodiee ți progra
me de generalizare a educației

Cărți noi

0 LUCRARE DE REALĂ UTILITATE
acticitâțuor cor

porale — cum ne place »-o 
dmnntini pentru a-i subli
nia c.racte ul p’.ur.dimensio
nal. ală'uri de cel pluridis
ciplinar — se îmbogățește 
acum c-u o lucrare tasta- 
mettaM, zrr.m de pretije- 
sâ“ Așa iși începe prefața 
cărții ort*, un.v. dr. tfs.’la* 
Epurau. subliniind că auto
rul a reușit să ofe-e profe
sorilor Je educație fizică 
celorlalți soeeialisti ai do
rn cniu'ui. un model de ’an
imare a teoriei sti'ntifîce cu 
tehnolog'a. In același timo. 
Adrian Draonrc, cadru un1- 
yersitar la I E.F.S- nune la 
indem na tuturor celor in
teresați un materia' carv 
clarifică. în mare măsură

ALTE APARIȚII IN EDITURA SPORT-TURISM : 
a VALERIU FARCAȘ : Activitatea sportivă de masă.
• MIRCEA GH. TiCLEANU : Orientarea de performanță.

DEZBATERE
Centrul dc perfecționare 

a cadrelor si Centrul de 
cercetări al C.N.E.F.S. îm
preună cu Consiliul muni
cipal pentru educație fizică 
Si sport organizează sub 

fizice și sportului in rindurile 
populației, ea un importam 
factor sanogenetic.

Pe distanta a trei decenii ș: 
jumătate, medicina sportivă ro
mânească a Îndeplinit cu inaltă 
responsabilitate sarcinile ce i-au 
fost încredințate de partid. 
Contribuția ei a fost simțită 
din plin in obținerea mariloi 
succese internaționale care fi
gurează in palmaresul mișcării 
noastre sportive, mai ales in 
ultimii 20 de ani Să ne amin
tim de Olimpiada mexicană, din 
1968. cind a trebuit să Ce re
zolvată problema atit de com
plexă a acomodării cu altitu
dinea platoului aztec, in con
dițiile întrecerilor care se des
fășurau pe stadioane așezate la 
picioarele norilor. Sau de edi
țiile următoare ale competiție: 
sportive supreme fMănchen 
Montreal Moseev > m -are _a- 
zomodarea" s-a făcut de data 
aceasta cu -altitudinea* mar.- 
lor performante. Si să aiuMM* 
la J O. de la Los Aneeles un 
mare si importan» succes a' 
sportului românesc. în cele 53 
de medalii si locul U ocunat in 
clasamentul (neoficial) oe na
țiuni sint înglobate si munca 
cercetările si ntelieenta oame
nilor in halate albe ! Și poate 
ar fi interesam- să furnizăm ud 
număr : ia anal oreolimoie ia 
cadrul rețelei de medicină spor
tivă ș-au efectuai 183 SM de 
ceasul ta ții. iavestigaxii de spe
cialitate si tratamente, ceea ce 
lepcezintă mai mult de 18M 
pe zi 1 Spre a se putea face o 
comparație, ia 1963 — de pildă 
— aa fost sub 65 8M. iar pentru 
HM se estimează mai molt de 
o jumătate de milion ! ta vii
toarea muncii încordate desfă
șurate pentru obținerea marilor 
performanțe, n-au fost negli
jate. ci. dimpotrivă intensifi
cate cercetările in domeniul 
sportului de masă. Atenția 
principală a lucrătorilor din 
rețea a fost îndreptată spre 
școală. S-au efectuat studii 
ample, pe zeci și zeci de mii 
de școlări, privind indicii de 
dezvoltare fizică armonioasă “ 
tinerei generații și selecția pen
tru înalta performanță. în a- 
ceastă privință trebuie subli
niată colaborarea statornicită 
intre C.M.S., Ministerul edu
cației și invățămintului. Insti
tutul de Educație Fizică Și 
Sport, Academia de Științe 
Medicale.

Munca de cercetare, legată 
mai ales de problematica ac
tuală. stringentă, a activității, 
cum se cere in documentele de 
partid, s-a situat, de asemenea, 
la înălțime. în 1983 a fost re
dactat primul .Tratat de me- 
dieină sportivă" cu participarea 
a 43 de colaboratori din Centru 

teoria și metodologia gene
rală a evaluării în educație 
fizică și sport, oferind, tot
odată. un sistem tehnologie 
foarte bine structurat Prin 
care profesorii de educație 
fizică și antrenorii în spe
cial. pot opera tot timpul 
activității lor, mai ales in 
ceea ce privește realizarea 
sau prognozarea marii per
formanțe sportive.

Așadar, literatura de spe
cialitate s-a îmbogățit cu o 
nouă lucrare valoroasă a 
cărei utilitate practică este 
evidentă. (M.V.).

•) ADRIAN DRAGNEA : 
Măsurarea ți eva'uarea in 
educație fizici ți sport, £d 
Sport-Turism București. 
1984.

ȘTIINȚIFICĂ
auspiciile Universității cul- 
tural-știintifice din Bucu
rești. in ziua de 26 noiem
brie 1984 ora 12.30. in sala 
Dalles. o dezbatere cu 
tema : „Educarea calității 
motrice. viteza". Raportor 
— conf. dr. Nicu Alexe, 
directorul Centrului de oer- 
fectionare a cadrelor din 
mișcarea sportivă

MAI ÎNALTE
și din rețea un tom impresio
nant de p«ste 1 009 de pagini. 
Dintre alte lucrări care au vă
zut lumina tiparului, bucurin- 
du-se de un mare succes in 
tară și peste hotare, am aminti: 
.Patologia sportivă*. „Investi
gațiile in medicina sportivă", 
.Refacerea io sport". „Inima și 
sportul* .Recuperarea in 
sport". .Cultura fizică med<- 
eklă". „Sănătatea — • perfor
manta Printre autori
s-au numărat doctorii Ioan 
Drâgan (directorul Centrului 
de medicină sportivă). Carmen 
Dumitru. Virgil Ignat, Ecateri- 
aa Flora. Marta Baroga, Ni- 
eolae Ereniia. Adrian Vasiliu. 
Alexandru Popoviei. ca si cola
boratori prestigioși din afara 
Centrului cum ar fi prof. dr. 
doc. Iulian Mincu, prof. dr. doc. 
Valentin Stroescu, dr. doc. An
drei Demeter. conf. dr. Ion 
Orha. prof. Mihai Epuran, conf. 
dr. Mircea Ifrim, dr. Bradu 
Fotiade. dr. Ti beri u Pop și 
alții.

Din 1967, Centrul de medi
cină sportivă organizează se
siuni de comunicări științifice, 
cu participare internațională. In 
zilele de 7 ș; 8 decembrie 1984 
va avea loc cea de a 9-a se
siune. care va constitui și -i 
prilej de sărbătorire a celor 15 
de ani de la înființarea rețelei 
de medicină sportivă in Roma
nia. De menționat că specialiștii 
din această ramură au la activ 
lî brevete de produse farma
ceutice susținătoare de efort și 
pentru refacere, precum și două 
aparate de investigații : mio- 
tonometru (care măsoară tonu
sul muscular) și adipocentime- 
trul (care permite evaluarea 
compoziției corporale a subiec
tului).

Acesta ar fi, pe scurt, un 
istoric al activității desfășurate 
in rețeaua noastră de medicină 
sportivă. O activitate care, cum 
ne declara dr. Ioan Drăgan, va 
fi amplificată si ridicată Ia 
cote valorice superioare, așa 
cum — ta fel ea și pentru alte 
domenii de activitate — se cere 
in documentele Congresului al 
Xm-lea al partidului, așa cum 
reclamă viața. Medicina spor
tivă poate și trebuie să meargă 
mereu in pas cu dezvoltarea 
impetuoasă a mișcării de edu
cație fizică din țara noastră.

Vpleriu CHlOSE

CERCUL DE ELECTRONICĂ
In mai 

săptămini 
(unde 
turneu 
baschet 
zolvată 
in urma modificărilor regu
lamentului de ioc : instala
ția de cronometrare (cu du
blu stoper) a celor 24 de 
secunde care con
stituie limita de 
timp pentru o ac
țiune ofensivă.

ouțin de două 
la Tîrgu Mureș 

desfășurat un 
Diviziei -A" de

s-a
al 
feminin) a fost re- 
o oroblemă apărută

INITIATIVE
Instalația nu a fost rea

lizată de o instituție specia
lizată în electronică, ci de 
harnicul si priceputul co
lectiv al Cercului de elec
tronică dc la Liceul „Bo
lyai" din Tg. Mureș. Co
lectivul. condus de orof. I. 
KIementisz. a folosit capa
citatea teoretică a fiecărui 
membru al său si. cu Diese 
vechi (rămase de la lucrări 
anterioare), a izbutit să 
facă o instalație al cărei 
nret s-ar fi ridicat, altmin
teri. Ia citeva zeci de mii

Informații l.T.ll.p. București REVELION 1985
întreprinderea de Turism Hoteluri ți Restaurant București organizează 

un număr mare și variat de excursii pentru petrecerea Revelionului in 
cele mai pitorești și ospitaliere locuri din tară, în perioada 29 decem
brie 1984 - 2 ianuarie 1985, la :

OLANEȘTI - vile confort I, lei 1140, vile confort II, lei 1105 ; mijloc 
de transport : autocar.

CÂCiULATA : hotel, lei 1390 : mijloc de transport : autocar.
COVASNA : hotel „CAPRiOARA", lei 1520 : mijloc de transport : 

autocar.
SF1NTU GHE RGHE : hotel ,,BODOC“, lei 1375 ; mijloc de transport: 

autocar.
VILCELE : vile confort II, lei 1140, confort III, lei 1105 : mijloc de 

transport : autocar.
SLANIC PRAHOVA : vile confort I, lei 1096, confort N, iei 1070 ; 

mijloc de transport : autocar.
HERCULANE : hotel, lei 1573 ; mijloc de transport : tren -f-outocar.
ORȘOVA : hotel ..DIERNA", lei 1326 : mijloc de transport : tren + 

autocar.
SOVATA : hote! ..SOVATA", lei 1530 : mijloc de transport : tren + 

autocar.
SUCEAVA : hotel, lei 1437 : mijloc de transport : tren 4* autocar.
PIATRA NEAMȚ : hotel „CEAHLAU", lei 1653 - 1746
înscrieri și informații la agențiile de turism ale ITHR București din : 

str. Toi-tzo nr. 13 (telefon 14.95.94), Bd. Republicii nr. 68 (tel. 14.08.00), 
Bd. Bo’cer^u nr. 35 (tel. 15.74.11), Calea Moșilor, Bloc 55 bis (tel. 
19.28.50), Bd. 1848 nr. 4 (tel. 14.98.81), str. Luterană nr. 4 (tel. 
14.21.77/2953).

AL CREATORILOR DE... LUMINĂ
La vreo 60 de km spre mia

zăzi de Drobeta Tr. Severin, 
bătrinu) Istru iși desface apele, 
cuprinzind o insulă lungă de 
14—15 km și lată de 3—4. Este 
Ostrovul Mare. Cînd apele Du
nării cresc prea mult, fluviul 
despică insula cu altă fișie 
dreaptă : un canal deversor na
tural, așa numitul „braț mort".

Pe această insulă se află unul 
dintre cele mal mari șantiere 
ale țării. De aici vor pleca, în 
curînd. milioane de sori, de 
cai-putere. spre toate colțurile 
oatriei, pentru că la Ostrovul 
Mare se construiește, în coope
rare cu Iugoslavia, cea de a 
doua mare hidrocentrală dună
reană : Porțile de Fier II.

Am vizitat recent acest șan
tier. Se acționa intr-un ritm 
deosebit de alert. Toți cei a- 
proape 19 000 de muncitori do
reau Ca, prin noi realizări, să 
se ajungă, mai repede, la 
schimbarea cursului Dunării și 
la inundarea centralelor, în 
care vor produce lumină 16 
grupuri de cite 27 de megawați 
fiecare.

„După asta urmează deschi
derea ecluzei românești con
struită pe -brațul mort-, pentru 
că brațul sting care înconjoară 
acum insula va deveni braț de
versor", ne-a spus tovarășul 
Constantin Screciu, președinte
le comitetului sindicatului de la 
Sistemul hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier II.

Era intr-o după-amiază. Se 
lucra cu îndirjire, deși batea 
un vînt rece și fulguia. în 
drumul nostru am văzut gru
puri de muncitori care se în
dreptau spre stadionul insulei.

„Sint cei care au ieșit din 
schimbul intii, ne-a spus teh
nicianul Vasile Mihuleac, vice
președintele asociației sportive. 
Au nevoie de o destindere. Iar 
sportul le-o acordă cu prisosin
ță. După două ore, se vor 
înapoia insă Ia lucru, pentru 
a pune umărul alături de cei 
din schimbul doi. Pregătim 
-inundarea-. Marele eveniment 
pentru care muncim de aproa
pe 7 ani, în rare și sportul 
ne-a fost prieten statornic".

Pe terenul de fotbal, echipa 
gazdă se încălzea, în aș* * ’*ea 
adversarilor, fotbaliștii din 
Girla Mare. Căpitanul echipei, 
Dorel Stâiculete. lăcătuș meca
nic, macaragiul Florin Nuță și

ÎN SPRIJINUL SPORTULUI
de lei. Nu este lipsit de in
teres să menționăm că in 
timpul turneului, 
lucrării, elevul O. 
tisz (clasa a 12-a 
ceului „Bolyai). a 
manent prezent 
ca pasionat al 
cit si pentru a 
oerativ

„sufletul" 
Klemen- 
D a Li- 
fost per- 
șală atitin

baschetului, 
interveni o- 
că Ia insta-în caz _  _ ____

lația de 24 de se
cunde s-ar fi ivit 
un deranjament 
(dar nu a fost ca-

zul).
Am subliniat inițiativa 

Cercului de electronică al 
prestigiosului liceu mure
șean în scopul de a arăta 
că iscusința elevilor poate 
deveni utilă si activității 
sportive, poate avea bene
ficii practice oferind tot
odată perspectiva unor 
înalte performante profe
sionale atunci cînd școlarii 
de acum vor păși dincolo 
de porțile liceului si apoi, 
ale facultății.

Dumitru STĂNCULESCU 

electricianul Constantin Anghel 
executau lovituri de ia 11 me
tri. Cei de la Girla Mare au 
întirziat Dar „șantieriștii" de 
oe Ostrovul Mare, deși li s-a 
adjudecat meciul cu 3—0 au 
jucat, totuși. Pentru ei și pen
tru public. Pentru că sportul 
i-a reconfortat totdeauna.

împreună eu Constantin Scre
ciu am vizitat baza sportivă a 
șantierului. Terenuri de volei, 
de handbal, un „amfiteatru" 
pentru lupte și box. Toate 
insă... goale.

„Pină la -inundare» (cuvîntul 
acesta revenea mereu pe bu
zele gazdelor noastre). Apoi ne 
reluăm campionatele. De volei, 
dc handbal, întrecerile de lupte 
și box. ne spune- tovarășul 
Screciu. Că avem jucători buni. 
La volei pe Florin Ursu și pe 
Liviu Raț, care-i oșan. Sau ca 
handbalistul Nicolae Ursu...".

Pe lîngă noi a trecut un grup 
de copii Cu profesorul Doru 
Fulon. Terminaseră ora de 
sport. Erau elevi din clasa a 
V-a (pe insulă există o școală 
generală și un liceu seral, în- 
sumînd peste 800 de elevi). 
Profesorul este mîndru că a 
dat deja Orșovei trei tineri ta- 
lentați. „Asta pină cc Ia Os
trovul Mare sc va termina baza 
nautică. Pentru că ostrovenii o 
vor construi curînd, așa cum 
finisează acum un club cu săli 
de sport", nc-a spus el.

Ne-am oprit citeva minute pe 
marginea uriașei excavații ce 
urma să fie inundată. Tractoa
rele cu șenile păreau niște har
nice furnici ce făceau curat, 
pregătind înlăturarea batardou- 
rilor, pentru a lăsa apele Du
nării să intre pe noua albie, in 
care se înălțau centralele. Lîngă 
noi s-a oprit tovarășul Mihai 
Taloescu, secretarul comitetului 
de partid al șantierului.

„Schimbarea albiei Dunării și 
inundarea centrale'or, ne-a spus 
dinsul. este o eiană majoră în 

construcția marii hidrocentrale. 
Lucrăm cu avint. însuflețiți de 
documentele de importanță is
torică ale Congresului al XIII- 
lea, cu convingerea că baza 
energetică pe care o va furniza 
hidrocentrala va grăbi dezvol
tarea patriei noa tre. sub con

ducerea nartidului, a secreta
rului său generai, tovarășul 
Nicoîae Ceaușescu".

S>vs< NORAN

.JfSIlVĂLIH SPORTIV 
ĂL SUHOR VRlM“
Pe bazele sportive ale Foc- 

saniului s-au desfășurat între
cerile tradiționalei competiții 
de masă organizată în cadrul 
..Dacia de i“ si ourtînd ca ge
neric ..Festivalul sportiv al sa
telor vrîncene“ aflat la cea 
de a XV-a ediție. Ampla ac
țiune care în etapele prelimi
nare a antrenat peste zece mi! 
de copii elevi si • tineri din 
întreprinderi si instituții a 
fost dedicată marelui Fo
rum a] comuniștilor.

Atît la individual, cît și pe 
echine disouMe au fost deo
sebit de frumoase si de bun 
ni vei tehnic urmărite de un 
mare număr de spectatori

Tot la Focșani oe străzile 
din centrul orașului, a avut loc 
sî ..Crosul toamnei'* dedicat 
Congresului al XlII-lea al par
tidului.

lancu PATRAȘCU — coresp.

Pentru meciul de handbal 
Steaua — S.K.A. Minsk, ca
re se dispută simbătă. 24 
noiembrie, ore’e 17.30. la Pa
latul sporturilor si culturii 
din Capitală, m cadrul C.C.E . 
s-au pus in vînzare biletele 
la casele de la Palatul spor
turilor și culturi». stadionul 
Steaua. C.N E.F.S.. Agenția 
C.C.A. si Datinoarul ..23 Au
gust- Legitimațiile eliberate 
de C.N.E.F.S. sint valabile în
soțite de tichete. care se pot 
procura la Agenția C.C.A. si 
la Palatul sporturilor.

O.N.T .CARPAȚT- Brașov 
— sectorul agrement — organi
zează. în zilele de 26 și 27 
noiembrie 1984. examenul de 
atestare și rea testare pentru 
ghizi monitor schi. Se pot 
prezenta la examen cei care 
au promovat examenul de 
preselecție din luna octombrie 
a.c., precum și cei atestat! 
sau reatestați in anul 1982. In
formații suplimentare la tele
fon 1.31 74.



CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
LA ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI

(Urmare din oaa D
activ la dezbateri, au luat cu- 
vîntui și și-au spus părerea 
cu privire la documentele 
Congresului nostru, la pers
pectivele dezvoltării României.

Iată de ce putem spune ci 
toate documentele pe care 
le-am adoptat în deplină una
nimitate in Congresul nostru 
sint expresia voinței partidu
lui, a poporului nostru, care, 
într-o deplină unitate, dorește 
să înfăptu'ască neabătut Pro
gramul partidului, să asigure 
victoria societății socialiste 
multilateral dezvoltate și crea
rea condițiilor pentru trecerea 
la făurirea societății comuniste
— a visului de aur al omenirii! 
(Urale și aplauze puternice, 
prelungite; se scandează înde
lung: „Ccaușescu și poporul!").

Dezbaterile din Congres, din 
secțiuni, ca de altfel discuțiile 
care au avut loc in întregul 
partid, s-au caracterizat prin- 
tr-o atitudine de mare răspun
dere a tuturor delegațiior fată 
de interesele poporului, ale so
cialismului, ale dezvoltării e- 
conomico-sociale și ridicării 
bunăstării materiale și spiritu
ale a națiunii noastre socialis
te, față de cauza socialismului, 
de cauza păcii și colaborării 
internaționale. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Toți vorbitorii au analizat, 
intr-un spirit critic și autocri
tic, activitatea depusă pină 
acum de organizațiile de par
tid din toate sectoarele, au 
prezentat numeroase propuneri, 
și-au luat angajamentul ferm 
de a acționa cu toată hotări
rea, in direcția lichidării unor 
neajunsuri, a unor 
pentru îmbunătățirea 
activități și ridicarea 
muncii partidului, a 
de stat din toate domeniile la 
înălțimea cerințelor " puse de 
Congresul al XIH-lea privind 
dezvoltarea pe o nouă treaptă 
a societății noastre socialiste.

Iată de ce putem afirma că, 
de fapt, pregătirile Congresu
lui — și Congresul insuși — au 
constituit o puternică manifes
tare democratică a societății 
noastre, a partidului, a poporu
lui, o expresie a participării 
directe a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregii națiuni 
la făurirea conștientă a pro
priului viitor — viitorul liber, 
independent, comunist! (Aplau
ze și urale puternice, prelun
gite; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu — P.C.R. 1". 
„Ceaușescu și poporul!").

Toate documentele supuse 
dezbaterii Congresului au fost 
adoptate in deplină 
te, oglindind voința 
a poporului -nostru, 
ționa cu fermitate 
făptuirea neabătută 
hotăriri, deoarece ele 
ziniă viitorul națiunii 
Ele dau o perspectivă 
noasă întregii noastre
— de a-și asigura un nivel tot 
mai înalt de dezvoltare eco
nomică, socială, științifică, cul
turală, de a ocupa un 
demn în rîndul națiunilor li
bere ale lumii. (Aplauze 
urale puternice, prelungite).

Aș dori să menționez, cu 
multă satisfacție, că pregătirile 
pentru Congres — adunările 
generale, conferințele și înseși 
lucrările Congresului — au e- 
vidențiat creșterea puternică a 
nivelului politico-ideologic al 
activiștilor de partid și de stat, 
al comuniștilor și, în general, 
al tuturor oamenilor muncii, al 
întregului nostru popor, ca re
zultat al activității intense 
desfășurate pentru formarea o- 
mului nou, constructor conștient 
al viitorului său socialist 
comunist. (Aplauze 
prelungite).

Doresc să vă
tovarăși, că m-a
felul responsabil 
înalt în 
abordat 
derea lor 
de popor 
că avem .. ___
puternic, unit — și aceasta re
prezintă 
rile noastre 
cu succes ! 
puternice : 
delung : 
P.C.R. !“).

Poate că 
peste hotare vor pune între
barea. sau vor spune : ce fel 
de democrație poate fi aceea 
unde se adoptă hojăririle în
tr-o deplină unanimitate 7 Aș 
dori să anticipez si să le răs
pund că unitatea care s-a ma
nifestat în partidul si în

Congresul nostru, in rînduri- 
le poporului, este expresia u- 
nitătii de interese, deoarece 
în Republica Socialistă Româ
nia au fost lichidate clasele 
antagoniste. Națiunea româ
nă este formată din clase și 
categorii sociale prietene, a- 
vînd aceleași interese — de a 
făuri o societate nouă, fără a- 
supritori. o societate a e- 
galitătii si dreptății sociale, 
care să asigure fiecărui mem
bru al său drepturi depline in 
toate domeniile — dreptul la 
muncă, la învățătură, la cul
tură, dreptul de a participa ac
tiv la conducerea întregii 
cietăți ! Aceasta este 
factorul hotărîtor 
iății indestructibile 
dului și poporului

lipsuri, 
intregii 

nivelului 
organelor

unanimita- 
partidului, 
de a ac- 

pentru în- 
acestor 
repre- 

noastre. 
lumi- 

natiuni

loc

Și

și
puternice,

mărturisesc, 
impresionat 
Si nivelul 
delegații au 

răspun- 
față

care toți 
problemele, 
fată de Dartid, 
— ceea ce înseamnă 

un partid minunat.

garanția că hotărî- 
vor fi îndeplinite 
(Urale si aplauze 
se scandează în- 
.. Ceausescu —

unii observatori de

so- 
cauza și 

al uni- 
a parti- 

____ _ nostru ! 
(Aplauze și urale puternice; 
se scandează : 
poporul !“. 
P.C.R. !“).

Așa cum 
in Raportul 
dri de _  .
pe care le-am obținut ; dar nu 
trecem eu vederea lipsuri
le, greutățile ce le mai avem, 
în Congres am discutat pe 
larg, si foarte critic, despre •- 
cestea. Dar. eritieind lipsurile, 
neajunsurile si greutățile pe 
care le mai avem de iavias, o 
faeem eu voința si hotărirea de 
a întări unitatea si de a acțio
na intr-o singură direcție 
pentru lichidarea acestora, pen
tru a asigura mersul 
tot mai 1 
(Aplauze și 
prelungite).

Am adoptai 
ret. de mare 
vind i 
socială. El reprezintă
zuințele și voința
lui și poporului nostru, 
prevederi de 
patriei noastre 
2000 se bazează 
forță materială 
realizat-o. pe 
velului tehnic, 
fesional al clasei muncitoare, 
al țărănimii, 
tatii. Deci, 
forța materială si 
seamă 
cesară 
a tuturor 
vederilor 
perspectivă 
(Aplauze 
Site).

Avem ferma convingere că, 
trecind în a treia etapă a 
ririi societății 
tilateral 
întării 
munism. 
că ce va cere, 
eforturi 
tea 
turor 
întregului nostru popor.

Am menționat, in Rapor
tul meu. că pornim să urcăm 
o treaptă mai înaltă a dezvol
tării noastre. Aceasta va cere 
eforturi susținute. va cere 
să facem totul pentru a merge 
pe cel mai bun și cel mai 
scurt drum, pentru a evita e- 
forturi prea mari. Dar va tre
bui să facem eforturi și să 
învingem multe greutăți ! 
vem o călăuză sigură — 
ceasta 
tific. 
si 
dului 
partid 
greutățile și sintem convinși 
că întregul popor va mer
ge ferm înainte, sub conduce- 

. rea comuniștilor. spre cele 
mai înalte culmi de pro
gres și civilizație ! (Aplauze 
si urale prelungite '. se scan
dează îndelung : ..Ceausescu — 
P.C.R. !“. ..Ceausescu si po
porul !“).

Nu ne este teamă de greută
țile pe care le mai avem 
învins, 
multe 
multă 
grele, 
ne-am 
sori, nici de gloanțe, am fost 
gata 
dintre noi și-au dat viata 
pentru 
porului 
ta și

Cu ații mai mult acum, nu 
ne temem de greutăți. Avem 
ferma hotărîre să mergem cu 
toată forța înainte, invingind 
toate greutățile, deoarece aces
tea sint astăzi incomparabil 
mai mici decît cele pe care a 
trebuit să Ie învingem in tre
cui. Perspectiva minunată care 
stă in fața noastră ne cere să 
lucrăm în spirit revoluționar, 
să facem totul pentru a păstra 
tradiția și spiritul de luptă a' 
comuniștilor, al partidului nos
tru, să servim în orice împre-

..Ceausescu 
„Ceausescu

si

siam menționat 
meu. sintem min- 

minunateie rezultate
• 

vederea

nostru 
hotărit Înainte ! 

urale puternice.

un program mă- 
perspectivă, pri- 

dezvoltarea economico- 
Ei reprezintă nă
și voința partidu-

Aceste 
dezvoltare a 
oină în anul 
pe puternica 
pe care am 

creșterea ni- 
științific, pro-

al intelectuali- 
dispunem si de 

mai cu 
• de forța umană ne- 
realizării cu succes 

programelor și pre- 
de dezvoltare în 
a patriei noastre, 
puternice. orelun-

dezvoltate 
României 

trecem Ia 
in 

susținute 
întregului 

oamenilor

îău- 
mul- 
îna- 
eo-« 

mun-

socialiste 
Si 

spre 
o 

continuare, 
din oar- 

partid. a tu- 
muncii. a

A- 
si a- 

este socialismul știin- 
materialismul dialectic 

istoric, Programul oarti- 
nostru. Avem un 
care știe să învingă

Comuniștii au 
greutăți, au 
vreme în 

de ilegalitate ; 
temut nici

întotdeauna

de 
învins 

acționat 
condiții 

dar nu 
de închi-

si multi

cauza eliberării po- 
pentru independen- 

bunăstarea sa.

jurări poporul, cauza socialis
mului ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează înde
lung : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

După adoptarea in unanimi
tate a programelor de dezvol
tare, acum hotărîtoare este 
munca organizatorică, politică, 
pentru realizarea acestora. 
Consider că trebuie să facem 
totul pentru perfecționarea și 
îmbunătățirea activității parti
dului. a organelor de stat, a 
tuturor organismelor democra
ției noastre socialiste, să asi
gurăm unirea eforturilor în
tregii națiuni intr-o direcție 
unică.

Să intărim necontenit rolul 
conducător al partidului, forța 
politică conducătoare a națiu
nii noastre socialiste !

Acționind cu fermitate, in toa
te sectoarele, pentru infăptuirea 
hotârîrilor adoptate de Con
gres, vom asigura realizarea 
neabătută a Programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de îna
intare spre comunism, de ridi
care continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a po
porului, de întărire a indepea- 
denței României ! (Aplauze 
și urale îndelungi; se scan
dează : „Ceaușescu — Româ
nia. stima noastră și min- 
dria !“).

Intr-o deplină unanimitate. 
Congresul a dezbătut și aprobat 
activitatea inierna'iona’.ă, poli
tica Comitetului Central și a 
Guvernului, a României socia
liste, de colaborare cu toate 
statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială — politică 
de a acționa cu toată hotă
rirea pentru întărirea unității 
și colaborării cu toate țările 
socialiste, cu toate statele lu
mii, in lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor și, în pri
mul rind, a înarmărilor nu
cleare, pentru dezarmare șl. 
îndeosebi, pentru dezarmare 
nucleară, pentru o pace traini
că în întreaga lume ! (Urale 
și aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — pace.!").

La încheierea lucrărilor ma
relui forum democratic al co
muniștilor și al poporului ro
mân, doresc să adresez, din 
nou, tuturor forțelor politice 
și tuturor statelor, șefilor de 
guverne și de state, chemarea 
de a face totul pentru a salva 
omenirea de la un nou război 
mondial, de la catastrofa nu
cleară ! Să acționăm cu depli
nă răspundere față de po
poarele noastre, față de in- 
treaga omenire pentru a opri 
amplasarea noilor rachete nu
cleare cu rază medie in Europa, 
pentru retragerea celor existen
te, pentru o Europă fără arme 
nucleare! Să acționăm cu toată 
hotărirea pentru a se desfășura 
tratative corespunzătoare, atit 
între Statele Unite ale Ame
rică și Uniunea Sovietică, cit 
și cu participarea altor state, 
în alte organisme pentru de
zarmare, în vederea opririi 
cursei înarmărilor, trecerii la 
dezarmare, reducerii forțe
lor armate, pentru făurirea 
unei lumi fără războaie și 
fără arme, a unei lumi a co
laborării pașnice, egale intre 
toate națiunile. (Urale și a- 
plauze puternice, îndelungate ; 
se scandează : „Ceaușescu — 
pace !“, „Dezarmare — pace!").

Stimați tovarăși.
Doresc ca. și la încheierea 

lucrărilor Congresului nostru, 
să exprim, încă o dată, calde 
mulțumiri tuturor partidelor 
și organizațiilor care au parti
cipat Ia Congresul Partidului 
Comunist Român, tuturor 
partidelor și organizațiilor, pre
cum și personalităților care au 
trimis mesaje de salut Con
gresului nostru. In toate aces
tea vedem încă o expresie a 
relațiilor de prietenie existen
te intre partidele și popoarele 
noastre, o manifestare a soli
darității și colaborării lor, a 
dorinței de conlucrare activă 
în interesul țărilor noastre, a! 
păcii și progresului economico- 
social în întreaga lume. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Adresăm tuturor partidelor 
și organizațiilor participante ia 
Congres, sau care ne-au trimis 
mesaje, cele mai bune urări 
— și exprimăm dorința noastră 
de a dezvolta continuu colabo
rarea și solidaritatea, în in.e- 
resul popoarelor noastre, .al 
cauzei progresului si păcii în 
lume. (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează: 
„Ceaușescu — România pacea 
și prietenia !“).

încă o dată, adresăm tuturor 
partidelor și organizațiilor, tu
turor popoarelor care au parti

cipat, într-o formă sau alta, 
la lucrările Congresului nostru, 
cele mai bune urări de succes 
în întreaga lor activitate, de 
bunăstare, de progres, de inde
pendență ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Aș dori, de asemenea, să 
mulțumesc, în acest cadru, 
presei și radioteleviziunii ro
mânești pentru felul in care, 
în desfășurarea pregătirii Con
gresului și în timpul Congre
sului. au oglindit lucrările, in- 
formind poporul despre ce 
gîndesc comuniștii, despre ce 
gîndește Congresul nostru ți 
ce trebuie să facem pentru a 
asigura infăptuirea hotăririlor. 
(Aplauze și urale puternice, 
prelungite).

Doresc, de asemenea, să ex
prim mulțumiri și presei stră
ine, posturilor de radio și tele
viziune, care au scris sau au 
transmis despre lucrările Con
gresului nostru. Am putut con
stata, din unele informații, că, 
pe ansambln, au scris bine, 
coreei, despre Congresul nos
tru. Ați putut, domnilor — mă 
refer la presa . străină — ți 
tovarăși — pentru eă sini ți 
ziariști din țările socialiste —. 
să vedeți in ce spirit a dezbă
tut problemele Congresul nos
tru, să constatați că tot eeea 
ce plănuim, plănuim deschis, 
împreună eu poporul, pentru 
eă putem să le realizăm nu
mai împreună cu poporul ! Nu 
am avut ți nu avem nimic de 
ascuns in fața poporului nos
tru ți nici in fața altor po
poare 1 Năzuințele poporalul 
nostru, de bunăstare, de liber
tate, de independență, pentru 
socialism, nu reprezintă niei 
un pericol pentru vreun popor; 
dimpotrivă, cu cit vom realiza 
mai bine programele noastre, 
cu atit vom putea participa 
mal activ Ia întreaga viață in
ternațională, la colaborarea 
mondială, la lupta pentru pace. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Ați putut să constatați — și 
puteți fi siguri — că n-am dis
cutat nici un fel de lucruri 
secrete sau că ne gindim la ac
țiuni care să dăuneze intere
selor altor popoare. Am „unel
tit" ceva — dacă se poate spu
ne așa — și am discutat cu 
mulți reprezentanți străini la 
Congresul nostru — cum să fa
cem să oprim pericolul războiu
lui, să salvăm pacea. Dar noi 
am dori ca toate congresele 
altor partide, indiferent de a- 
partenență, să aibă în centrul 
lor această preocupare și să 
facă totul pentru a întări co
laborarea cu orice partid, cu 
orice fel de oameni care doresc 
pacea și vor să trăiască liberi 
și independenți. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“).

Am saluta și am aprecia 
mult dacă, și în viitor, presa, 
posturile de radio și televiziune 
ar scrie sau ar transmite nu
mai ceea ce servește colaboră
rii, întăririi prieteniei între 
națiuni, cauzei păcii și inde
pendenței popoarelor. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Acum după încheierea Con

gresului, trebuie să ne întoar
cem fiecare la locurile noastre 
de muncă. Avem încă multe de 
făcut pentru a încheia acest an 
cu rezultate cit mal bune, pen
tru pregătirea și realizarea in 
bune condițiuni a planului 
pe 1985, astfel incit cincinalul 
al 7-lea să-l îneheiem cu rezul
tate chiar superioare față de 
ceea ce am apreciat în Raportul 
prezentat in Congres. Să_ tre
cem de pe acum la pregătirea 
temeinică a noului cincinal 1

După cum vedeți, tovarăși, 
in timpul Congresului, însăși 
natura a dorit să demonstreze 
acordul său eu realizarea noii 
revoluții agrare. (Animație în 
sală ; vii aplauze).

Ploile care au căzut creează 
condiții bune pentru ca toate 
angajamentele care an fost 
luate aici cu privire la agricul
tură să fie realizate în bune 
condiții.

Sint convins că toți partici- 
panții la Congres, reîntorși 
acasă, vor arăta în organizațiile 
lor, în conducerile •brganizații- 
lor județene, cum s-a desfășu
rat Congresul, ce trebuie făcut 
pentru înfăptuirea în viață a 
tuturor hotăririlor.

In numele Comitetului Cen
trai ales de Congres, doresc 
să exprim cele mai calde mul
țumiri pentru încrederea acor
dată și să asigur întregul 
partid și națiunea noastră că 
noul Comitet Central va face 
totul pentru a-și îndeplini în

cele mai bune condiții marile 
răspunderi ce-i revin in con
ducerea activității partidului șl 
poporului nostru, pină la Con
gresul al XIV-Iea al partidului. 
Desigur, tovarăși, Comitetul 
Central va acționa in așa tel 
incit tot ceea ce am hotărit 
să se realizeze in bune condi
țiuni. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Doresc, și in încheiere, să 
mulțumesc Congresului, parti
dului și întregului popor pen
tru realegerea mea în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului. (Aplauze și urale
puternice ; se scandează în
delung : „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu a fost ales la
al XIH-lea Congres 1").

Vă asigur, dragi tovarăși, a- 
sigvr partidul și poporal nos
tru că, și in viitor — ca și 
pină acum —, voi face totul 
pentru a răspunde Încrederii ce 
mi s-a acordat, că voi acționa 
cu Întreaga fermitate, eu toate 
forțele, in vederea Înfăptuirii, 
hotăririlor Congresului nostru, 
a Programului partidului, pen
tru asigurarea ridicării poporu
lui. a patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civiliza
ție, pentru întărirea continuă a 
independenței și suveranității 
României socialiste 1 (Aplauze 
și urale puternice; se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R. I", 
„Ceaușescu și poporul !“).

In același timp, voi face to
tul șl In viitor pentru înfăp
tuirea politicii partidului și sta
tului nostru de colaborare In
ternațională. Vă asigur eă un 
voi precupeți nici un efort pen
tru a contribui la realizarea u- 
nei păci trainice In Întreaga lu
me 1 (Aplauze șl urale puter
nice; se scandează: „Ceaușescu
— pace !“, „Ceaușescu —Româ
nia, pacea șl prietenia!").

In încheiere, doresc să-mi ex
prim deplina convingere că toți 
participanții Ia Congres, tn- 
tregul partid, Întreaga noastră 
națiune vor acționa tntr-o de
plină unitate pentru Înfăptu
irea hotăririlor Congresului al 
XIH-lea al partidului, pentru 
ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres, de bună
stare și fericire, pentru triumful 
socialismului și comunismului, 
pentru întărirea independenței 
și suveranității naționale, pen
tru a asigura României un loc 
demn in rîndul națiunilor 
lumii. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).

Cu această convingere, vă u- 
rez dumneavoastră, întregului 
partid și întregului popor, suc
cese tot mai mari, și tot mai 
mari, în întreaga activitate, 
multă sănătate și fericire! (A- 
plauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung: „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Declar închise lucrările ce
lui de-al XIH-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. 
(Aplauze și urale ; se scan
dează : „Ceaușescu a fost ales 
la al XIH-lea Congres !“. 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Trăiască gloriosul nostru 
partid comunist, conducătorul 
încercat al întregului popor pe 
drumul socialismului și comu
nismului ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Trăiască poporul nostru, con
structor conștient al socialis
mului și comunismului, trăias
că 'scumpa noastră patrie, Re
publica Socialistă România ! 
(Aplauze și urale puternice ; 
se scandează : „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu Româ
nia — stima noastră și min- 
dria !“).

Trăiască prietenia, colabora
rea și solidaritatea internațio
nală a tuturor forțelor progre
siste și antiimperiaiiste! (A- 
plauze și urale puternice : se
scandează : ..Ceaușescu —
pace !“).

Să triumfe rațiunea să
triumfe pacea in lume ! (A-
plauze și urale puternice : se
scandează : „Dezarmare — 
pace !“, „Ceaușescu — pace !“. 
„Ceaușescu și poporul !“. 
„Ceaușescu a fost ales la al 
XlII-lea Congres !“. Intr-o at
mosferă de puternică unitate, 
însuflețire, toți cei orezenți 
în marea sală a Congresului se 
ridică în picioare și ovaționea
ză îndelung, minute în șir. cu 
entuziasm, pentru Partidul Co
munist Român — forța politi
că conducătoare a națiunii 
noastre socialiste — pentru se
cretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU).
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pitală martora atîtor mari e- 
venimente din istoria parti
dului si poporului nostru, a 
fost ioi seara la încheierea lu
crărilor Congresului ai XlII-lea 
al oar*Hnlui tocul de desfăsu-

festatii de profundă dragoste 
si nețărmurită încredere in 
partid a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceausescu— care a 
spus :

Dragi tovarăși,
Vă mulțumesc pentru mani-

nătate și fericire, dragi tova
răși. (Aplauze și urale puterni
ce, prelungite ; se scandează în
delung : „Ceaușescu» — P.C.R. l", 
„Ceaușescu și poporul l“, 
„Ceaușescu reales pentru 
patriei progres !“).

Flori ale dragostei și recunoștinței pentru grija purtată copiilor faru
Ia adresa 

al XlII-lea al 
noului Corniței

profundă, 
si depli- 
care sint 
Capitalei 

pentru 
su-

unei grandioase adu
nări populare. Peste 100 000 
de bucuresteni — muncitori, 
intelectuali militari studenti 
și elevi — care au urmărit, 
împreună cu toti cetățenii 
tării, cu viu interes si deplină 
aprobare lucrările înaltului 
forum al comuniștilor români, 
s-au întrunit în marea Diată 
pentru a da expresie sentimen
telor de satisfacție 
mîndrie patriotică 
nă încredere de 
animați locuitorii
toți cetățenii patriei 
reinvestirea în funcția 
premă de secretar general al 
partidului 
Nicolae 
ționar patriot care conduce cu 
clarviziune destinele Româ
niei oe drumul luminos al so
cialismului și comunismului.

Un mare număr 
panti poartă 
partidului 
trete ale 
Ceaușescu 
Ceausescu 
urări 
secretarului 
porului 
structor al 
comunismului 
tră. Printre 
află grupuri 
tinere în 
reprezentînd 
folclorice 
artistice, 
le grupuri 
nieri

Cei 
însuflețire 
P.C.R. !“ 
porul !“. 
Din mii de piepturi răsună cu 
putere cuvintele cunoscutu
lui . cîntec ..Partidul — 
Ceaușescu — România".

Este ora 17. în Sala Palatu
lui se desfășoară ultima ședin
ță a marelui forum al comu
niștilor români. Transmisă de 
posturile noastre de radio, șe
dința este urmărită cu viu in
teres de miile de bucureșteni 
prezenți în Piață. Ei primesc 
cu aplauze furtunoase, cu în
delungi. ovații, anunțul reale
gerii, în deplină unanimitate, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția supremă de secretar 
general al partidului.

Cei prezenți au urmărit, 
apoi, cu deosebită atenție cu
vîntarea de închidere a lucră
rilor rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în aclamațiile puternice ale 
bucureștenilor. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți 
varăși din conducerea 
partid si de stat îsi fac apari
ția la 
publicii

Prin 
ovații, 
site și 
tere. miile de participant! 
adunare dau glas sentimentelor 
de deplină aprobare fată de 
hotăririle adoptate de ma
rele forum 
voinței lor 
a face totul 
rea acestora . .
nele și fericirea patriei noastre 
scumno. Republica Socialis
tă România.

Răspunzînd acestei mani-

a tovarășului 
Ceaușescu. revolu-

partici- 
ale 

por- 
Nicolae 

Elena 
oancarte cu 

partidului, 
general po- 

vrednic con- 
Si 

patria noas- 
se 
si

de 
drapele 

si statului 
tovarășului 
si tovarășei 
flori.

adresate 
său 

român 
socialismului 
în 
manifestanți 

de 
costume 

diferitele 
ale tării i 
ansambluri i 
-j de sportivi, 

șo'imi ai patriei.
orezenti scandează 

..Ceaușescu 
„Ceaușescu si 

..Ceaușescu — Pace !“.

tineri 
naționale

• zone 
formații 
muzica- 

nio-

CU

po-

to- 
de

balconul Palatului Re- 
Socialiste România, 

îndelungi urale Si 
prin aplauze nesfîr- 

lozinci scandate cu pu
ia

fată 
______ de 
al comuniștilor, 
nestrămutate d« 

pentru transpune- 
în viață, spre bi-

festarea călduroasă 
Congresului 
partidului, a 
Central.

In această manifestare vedem 
expresia unității întregului nos
tru popor în jurul Partidului 
Comunist Român, forța politi
că conducătoare a națiunii 
noastre. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite).

Dragi tovarăși, 
Hotăririle Congresului 

XlII-lea al partidului deschid 
o nouă perspectivă luminoasă 
dezvoltării patriei noastre so
cialiste, ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a poporu
lui.

Congresul nostru s-a pronun
țat ferm pentru o politică de 
colaborare și de pace, consi
dered că pacea, dezarmarea, 
înlăturarea armelor nucleare 
constituie o necesitate pentru 
toate popoarele lumii, o 
sitate pentru asigurarea 
năstării și independenței 
cărei națiuni. (Aplauze și 
puternice; se scandează . 
lung : „Ceaușescu a fost ales 
pentru al patriei progres !“).

Dragi tovarăși,
Oamenilor muncii, cetățeni

lor capitalei patriei noastre so
cialiste le revin sarcini deose
bit de mari din hotăririle Con
gresului al XlII-lea, ținind sea
ma de rolul important pe care 
industria și celelalte sectoare 
din Capitală îl au in economia 
noastră. Am convingerea că 
toți comuniștii, oamenii mun
cii din Capitală vor face totul 
pentru a 
exemplar 
răspundere ce Ie revin în 
rioada următoare. (Aplauze 
urale puternice, prelungite).

Cu această convingere, 
doresc succese tot mai mari 
întreaga activitate, multă i

al

necc- 
bu- 
fic- 

urale 
înde-

îndeplini cu cinste, 
sarcinile de mare 

pe- 
Și

vă 
in 

să-

Cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au avut 
un profund ecou în Inimile 
celor prezenți. Văzduhul vi
brează de puternice i 
de cîntece dedicate i 
dului si patriei noastre s 
liste. Este o atmosferă 
presionantă. de neuitat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena 
lalti tovarăși 
rea partidului 
marea piață _  __
ric, îndreptîndu-se spre sediul 
Comitetului Central al partidu
lui. Grupuri de tineri, de 
Șoimi ai patriei si pionieri de 
oameni ai muncii înconjoară 
cu multă căldură De tovarăsu î 
Nicolae 
șa Elena Ceaușescu. 
du-le buchete 
gindu-le 
șîndu-i 
prezenți 
general 
adîncul 
gă. multă 
tere de 
partidului 
fericirea 
tregii

locul oamenilor muncii, deve
nită atît de firească și dragă 
tuturor, exprimă cu forța celei 
mai vii realități unitatea in
destructibilă dintre popor și 
partid, dintre năzuințele națiu
nii și politica partidului, vo
ința tuturor cetățenilor patriei 
de a-și consacra energiile cre
atoare înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al XlII-lea, a 
Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

La intrarea în sediul Comi
tetului Central răsună cu pu
tere cuvintele cîntecului „La 
mulți ani cu sănătate”, vibran
tă urare de viață lungă adre
sată secretarului general al 
partidului, conducătorul erou 
al scumpei noastre patrii socia
liste.

De la balconul sediului Co
mitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a adresat 
din nou mulțimii, spunînd :

Dragi tovarăși,
Doresc incă o dată să vă 

mulțumesc pentru această ma
nifestare Ia adresa Congresu
lui al XlII-lea ai partidului 
nostru, ca expresie a unității 
de voință și de muncă a :ntre- 
gii noastre națiuni.

Ați ascultat ceea ce am spus 
Ia încheierea lucrărilor Con
gresului. De aceea nu doresc 
să mai repet aceste . grobieme. 
Am adoptat un program 
perspectivă care asigură 
earea României pe noi 
de progres și civilizație, 
terea bunăstării materiale și 
spirituale, întărirea suverani
tății și independenței patriei 
noastre socialiste. Să facem to
tul, dragi tovarăși, pentru a re
aliza in cele mai bune condiții 
aceste hotărîri istorice pentru 
viitorul României. (Aplauze și 
urale puternice. îndelungate).

Vă urez, din toată inima, 
succese tot mai mari in întrea
ga activitate. Multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze, urale și o- 
vații ; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu —
„Ceaușescu și
„Ceaușescu reales pentru 
patriei progres!").

Cei prezenți aplaudă înde
lung, ovaționează cu putere și 
însuflețire minute în șir. 
Grandioasa adunare se consti
tuie într-o vibrantă manifesta
re a dragostei nețărmurite a 
poporului față de Partidul Co
munist Român, față 
cătorul încercat, 
Nicolae Ceaușescu, 
României modeme, 
noastre socialiste.

A COM
de 

ridi- 
culmi 
creș-

P.C.R. I", 
poporul !“, 

al

de condu- 
tovarășul 

ctitor al 
a! patriei

Sub președ 
ral al Pârtii 
loc prima șe 
Comunist Ro

Plenara a a
1. Alegerea
2. Alegerea
3. Alegerea 
Tovarășul 1

care să facă 
Executiv a

in unanimi 
toarea compo 
al partidului] 
Ceaușescu, t] 
Lungu, Pave

După deliu 
propus spre 
cutiv al C.CJ 
supleanți.

Plenara a
S-au supus 

tetul Politic 
P.C.R., care a

In încheieri 
dului, tovară 
Comitetului 
vor acționa ■ 
lor de activi 
Congresului 
îndeplini in 
Congresul al |

Tradifionala horă s-a înfiripat și la aceasta gra.

urale 
Darti- 
socia- 

im-

Ceaușescu. cei- 
din conduce- 
străbat pe ios 

luminată fee-

Ceaușescu. De tovară- 
oferin- 

de flori, strîn- 
mîna si îmbrăți- 

cu dragoste. Cei 
urează secretarului 
al partidului, 
inimii. viată 

sănătate si 
muncă în fruntea 

si statului. spre 
Si prosperitatea în- 

noastre națiuni.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu multă prietenie, 
cu dragoste părintească, tutu
ror celor care au venit să-și 
manifeste bucuria, deplina sa
tisfacție pentru realegerea ce
lui mai iubit fiu al poporului 
în funcția supremă de secretar 
general al partidului.

Și la această mare sărbătoa
re se cîntâ și se joacă „Hora 
Unirii".
Ceaușescu, 
Ceaușescu se prind in horă 
alături de oamenii muncii.

Imaginea prezenței tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în mij-

wl

Tovarășul 
tovarășa

Nicolae 
Elena

ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE A MARELUI FORUM
(Urmare din pag. 1)

„Ceaușescu a fost ales pen
tru pace șl progres!", „Știma 
noastră și mîndria, Ceaușescu 
— România!". în sală răsu
nă puternice și îndelungi 
aplauze, urale și ovații. într-o 
impresionantă unitate de cuget 
și simțire, se dă expresie bucu
riei, satisfacției și 
poporului nostru că 
partidului se află, 
nuare, tovarășul 
Ceaușescu.

In această zi de scumpă săr
bătoare, cu adinei rezonanțe în 
sufletul și conștiința națiunii, 
comuniștii, toți fiii României 
socialistejncredințează partidul 

general, 
că vor 

și dăruire 
realizarea

mîndriei 
în fruntea 
în conti- 

Nicolae

și pe secretarul său 
cu solemn legămînt, 
acționa cu abnegație 
revoluționară pentru 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XlII-lea, pentru 
ridicarea necontenită a țării pe 
culmi tot mai înalte de progres 
și civilizație, pentru înfăptuirea 
v'-”’vi (j.e au,r a,]. n-i'•• j _ 
edificarea comunismului pe 
pămintul patriei.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in
formează că, în prima sa ple
nară, noul Comitet Central a 
ales Comitetul Politic Executiv, 
Secretariatul C.C. al P.C.R.

Plenara a ales ca președinte 
al Colegiului Central de Par
tid pe tovarășul Miu Dobrescu.

Intr-o atmosferă de înaltă 
vibrație patriotică, intimpinat 
cu nemărginită dragoste, stimă 
ți respect, cu puternice urale, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a rostit cuvintul de închidere a 
lucrărilor celui de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Urmărită cu deosebit interes, 
cu profundă satisfacție și de
plină aprobare, cuvîntarea se
cretarului general al partidului 
a fost subliniată in repetate 
rînduri cu îndelungi aplauze și 
ovații. Cei prezenți au scandat 
cu putere „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!", „Sti-

ma noastră Și mîndria, 
Ceaușescu — România !“.

Atmosfera înălțătoare 
marea sală a Congresului

din 
a 

pus pregnant în relief nemăr
ginita încredere în Partidul 
Comunist Român — centrul vi
tal al societății noastre socia
liste —, în secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atașamentul față de 
politica partidului, care expri
mă in modul cel mai fidel in
teresele și aspirațiile fundamen
tale ale clasei muncitoare, 
întregului nostru popor.

Delegații și invitații, 
prin intermediul lor toți 
ce muncesc în patria noastră 
socialistă, au dat glas hotărîrii 
nestrămutate ca, strîns uniți în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, să acționeze cu 
abnegație, cu dăruire patriotică 
și eroism revoluționar pentru a 
înfăptui în mod exemplar ho- 
tărîrile istorice adoptate de 
Congres, spre gloria Partidului 
Comunist Român și înflorirea 
necontenită a patriei noastre 
iubite, România socialistă.

In încheiere, întreaga? sală 
intonează „Internaționala".

ale

iar 
cei

A wS

RECEPȚIE OFER
Comi tetul Central al Parti

dului Comunist Român a ofe
rit, joi seara, la Palatul Spor
turilor și Culturii, o recepție 
cu prilejul celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului.

La recepție au luat parte 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu. Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Co- 
man, Nicolae Constantin. Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas. Alexandrina Găinușe. 
Manea Mănescu. Paul Nicules- 

- cu. Constantin Olteanu. Ghsor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Ver- 
deț, Ștefan Andrei, Ștefan 
Bîrlea, Nicu. Ceaușescu, Leo
nard Constantin, Gheorghe Da
vid, Marin Enache, Petru E- 
nache. Mihai Gere, Maria 
Ghițulică, Nicolae Giosan, Su- 
zana Gâdea. Nicolae Mihalache, 
Ioachim Moga, Ana Mureșan, 
Elena Nae. Marin 
Cornel Pacoste, Tudor 
nicu. Ion Radu. Ion 
Gheorghe Stoiqp, Iosif 
Ioan To*u. Ion Ursu, 
Winter. Silviu Curticeanu, Con
stantin Radu, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului

Nedelcu, 
Pos tol
stoian. 
Szasz.

Richard

Central al ț 
Român, mei 
Central de 
Centrale da 
la Congres.]

Au luat 
partidelor d 
rești, social 
crate, ale a 
ganizații de] 
siste. ale' n 
rare naționa 
sociale și 
antiimperi-j 
conținutele] 
la lucrările] 
comuniștilor] 
misiuni did 
în țara noa] 
corpului did 
denți ai pl 
miși special 
și publicații

La intrări 
lui Sportd 
tovarășul I 
șl tovarășa | 
fost Intima 
aplauze de

în timpul 
l-au urat t] 
Ceaușescu 
ciți, multă 
de muncă, 
mari în aed 
mare răspd



|IL PARTIDULUI, AL SECRETARULUI SĂU GENERAL
|NJA PLENARĂ
LUI CENTRAL AL P.C.R.
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene- 
lunist Român, joi, 22 noiembrie, a avut 
nară a Comitetului Central al Partidului 

de Congresul al XIII-lea.
mătoarea ordine de zi :
ui Politic Executiv ai C.C. al P.C.R. 
tului C.C. al P.C.R.
kelui Colegiului Central de Partid.
[aușescu a propus să fie aleasă o comisie 
i privind componenta Comitetului Politic 
ului C.C. al P.C.R.
litetul Central a ales Comisia cu urmă 
târâșul Nicolac Ceaușescu, secretar general 
I Constantin Dâscălescu. tovarășa Elena 
Dumitru Necșoiu, Ion Catrinescu, Anton 
Bihai Marina și Ion Sirbu.
misiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
L plenarei ca din Comitetul Politic Exe- 
. să facă parte 23 membri și 25 membri

unanimitate această propunere.
țiului propunerile nominale pentru Corni- 
al C.C. ai P.C.R. și Secretariatul C.C. *1 
pptate in unanimitate.
pr plenarei, secretarul general al parti- 
p Ceaușescu, a adresat felicitări membrilor 

a exprimat convingerea că toți cei aleși 
ibrî ai Comitetului Central și in domeniul 

spiritul in care s-au desfășurat lucrările 
rență, de unitate, de bolărire fermă de a 
| bune conditiuni obiectivele stabilite de 
al Partidului Comunist Român.

lare populară

E C.C. AL P.C.R.
lomuiiist 
blegiului 
Comisiei 
Delegații 
invitați.

[legațiile 
puncito- 
[1-demo- 
| și or- 
progre- 

p elibe- 
pr forțe 
haintate.

toate

prum al 
pfi de 
kreditați 
[mbri ai 
prespon- 
b, tri- 

agenți; 
notare.
Palatu- 

Culturii, 
paușescu 
[eseu au 
[uternice

Delegații 
Nicolae 

și feri- 
putere 

bt mai 
cea mai 
[edințată

de partid și popor, spre înăl
țarea continuă a scumpei 
noastre patrii pe culmile civi
lizației și progresului.

Tovarășul Nicolae • Ceaușescu 
s-a întreținut cu șefii delega
țiilor de peste hotare partici
pante la lucrările Congresului. 
Oaspeții au adresat cele mai 
calde felicitări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru re
alegerea sa în funcția de se
cretar general al Partidului 
Comunist Român și i-au urat 
noi succese în remarcabila ac
tivitate pe care o desfășoară 
în fruntea partidului și a sta
tului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru felicitări și 
a rugat să se transmită con
ducerilor partidelor și orga
nizațiilor reprezentate cele mai 
călduroase sentimente de prie
tenie și solidaritate ale comu
niștilor români, ale întregului 
nostru popor.

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

Recepția s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

ADOPTAREA UNANIMĂ A HOTĂRÎRILOR
Joi, 22 noiembrie, Congresul 

al XIII-lea al Partidului Co
munist Român și-a reluat lu
crările în plen.

Tovarășul țlicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din prezidiul Con
gresului au fost întîmpinați, ca 
și în zilele precedente, la sosi
rea in Sala Palatului Republicii 
Socialiste România, cu puter
nice aplauze și urale. Partici- 
panții au scandat îndelung, cu 
multă însuflețire. „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu reales la 
al XIII-lea Congres l“. S-a dat, 
astfel, expresie vie simțăminte- 
lor de aleasă prețuire, de înaltă 
considerație, deosebit respect și 
fierbinte recunoștință ale co
muniștilor, ale întregului po
por față de conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru dăruirea patriotică, re
voluționară cu care conduce 
destinele țării.

Alături de delegați și invitați, 
la lucrările celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român au participat delegații 
de peste hotare.

Prima parte a ședinței de 
dimineață a fost condusă de 
tovarășul Emil Bobu.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Gheorgbe 
Oprea, delegat al organizației 
județene de partid Cluj, Marin 
Nedelcu, delegat al organizației 
județene de partid Brașov, Ti- 
beriu Mureșan, delegat al or
ganizației județene de partid 
Ialomița, Maria Lazăr, delegat 
al organizației județene de 
partid Buzău, Petru Enache, 
delegat al organizației județene 
de partid Gorj.

Tovarășul Emil Bobu a in
format că pe adresa Congre
sului au mai sosit încă 3 767 de 
mesaje și telegrame — în total 
16 390 mesaje și telegrame —, 
din partea organizațiilor de 
partid, a colectivelor de muncă 
din unități economice și social-

PENTRU CONTINUA ÎNFLORIRE A ȚĂRII |
UN ACT POLITIC DE

Sportivii, activiștii, tehnicie
nii clubului Metalul, asemenea 
tuturor fiilor patriei noastre, au 
luat cunoștință cu o mare sa
tisfacție de realegerea tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
in funefia supremă de secretar 
general al partidului. înalta 
învestitură acordată de partid 
și popor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la cel de al XIII-lea 
Congres al comuniștilor ro
mâni, constituie un tnsemnat 
act politic in care vedem o a- 
firmare a voinfei întregii noas
tre nafiunl, recunoașterea și a- 
precierea unanimă, dragostea și 
recunoștința pentru uriașa con
tribuție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la făurirea chipului 
nou al României socialiste. 
Vestea că înaltul Forum al co
muniștilor l-a reales pe to
varășul Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului a pă
truns adine în inimile noas
tre și va rămîne . acolo ea 
trainică mărturie a unui im
presionant și vibrant răspuns 
pe care noi, tofi. l-am dat

CU SENTIMENTE DE
în aceste zile de fierbinte 

patos revoluționar, am urmărit, 
asemenea tuturor fiilor patriei 
noastre, cu deosebită mîndrie, 
cu deplină și profundă ade
ziune, lucrările Congresului al 
XIII-lea al partidului, des
fășurate în lumina Raportului 
prezentat de mult iubitul și 
stimatul nostru conducător, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— document de înaltă și ex
cepțională însemnătate pentru 
viitorul înfloritor al României 
socialiste. în toate documentele 
aprobate de Congres, am văzut 
tezele, ideile și orientările 
secretarului general al parti
dului, vizionar revoluționar, a 
cărui pildă de dăruire și e- 
roism ne însuflețește în munca 
de zi cu zi.

Ca fiu al județului Mehedinți, 
transformat, prin grija parti
dului, a secretarului său gene
ral, dintr-un județ înapoiat în- 
tr-unul înfloritor din toate 
punctele de vedere, încerc un 
sentiment de mare mîndrie 
pentru că, dînd glas voinței 
tuturor comuniștilor, a intre- 

culturale, a unui mare număr 
de comuniști și alți oameni ai 
muncii.

Congresul a adresat cele mai 
calde mulțumiri tuturor celor, 
care au trimis mesaje și te
legrame.

Participanții au fost infor
mați, de asemenea, că pe adre
sa Congresului Partidului Co
munist Român au mai sosit 
mesaje din partea unor partide 
comuniste, muncitorești și de
mocratice.

în numele participanților la 
marele forum al comuniștilor 
români au fost exprimate mul
țumiri călduroase pentru urările 
adresate Congresului, pentru 
sentimentele de solidaritate fră
țească manifestate față de 
partidul nostru.

Delegații și invitații au pri
mit cu deosebită satisfacție 
mesajele adresate Congresului.

în continuarea dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii Alexan
dru Necula, delegat al organi
zației județene de partid Iași, 
loan Ungur, delegat al orga
nizației județene de partid 
Mureș, Ana Mureșan, delegat 
al organizației județene de 
partid Brăila.

Tovarășul Miu Dobrescu a 
prezentat, apoi, Raportul Co
misiei pentru examinarea ape
lurilor adresate Congresului *1 
XIII-lea al partidului, raport 
aprobat ca unanimitate de vo
turi de marele forum al co
muniștilor.

In plenul lucrărilor au mai 
luat cuvîntul tovarășii Ștefan 
Birlea, delegat al organizației 
județene de partid Tulcea, Ion 
Popa, delegat al organizației 
județene de partid Argeș, Ca- 
meluța' Beldie, delegat al or
ganizației județene de partid 
Iași, Marin Ștefanache, delegat 
al organizației județene de 
partid Hunedoara, Marin Ena
che, delegat al organizației ju
dețene de partid Galați.

MARE ÎNSEMNĂTATE
strălucitului și încercatului nos
tru eirmaci, model insuflețitor 
de muncă și viată, de gindire 
revoluționari, de patriotism și 
dăruire, exemplu minunat pen
tru comuniști, pentru întregul 
popor.

Avem un măreț program de 
munci menit să ducă la înflo
rirea pe mai departe a Româ
niei socialiste și înaintarea ei 
spre comunism. Ne angajăm cu 
toată ființa noastră si parti
cipăm la îndeplinirea sarcini
lor desprinse din documentele 
celui de al XIII-lea Congres 
al partidului, atit la locurile 
noastre de muncă, cit și in 
arena sportului, si obținem 
rezultate cit mai bune, pe mă
sura minunatelor condiții de 
muncă și viață ce ne sini 
create prin grija partidului, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Ion SAVA 
președintele clubului sportiv 

..Metalul' București

BUCURIE Șl MÎNDRIE
gului popor, Forumul comuniș
tilor l-a reales in funcția de 
secretar general al partidului 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
chezășie sigură a dezvoltării, 
in continuare, a României so
cialiste.

Profund mobilizați de pers
pectivele luminoase și gran
dioase ale patriei, cuprinse in 
documentele și hotăririle Con
gresului, ferm hotărlfi să-l 
urmăm eu înflăcărare pe iubi
tul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe drumul 
ridicării țării noastre pe noi 
culmi de civilizație și progres, 
tineretul sportiv mehedințean, 
antrenorii și activiștii sportivi 
se angajează să obțină noi și 
noi succese in muncă și sport 
— care să ducă faima Româ
niei socialiste pe toate meri
dianele globului — pentru tra
ducerea in viață a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului.

Romulus PREDESCU 
președintele C.J.E.F.S. 

Mehedinți

Congresul a fost Informat că 
din cei 267 de tovarăși înscriși 
la cuvînt au vorbit in plenul 
lucrărilor 76 ; în cele opt sec
țiuni, din 1126 inscriși, au luat 
cuvîntul 410 — in total la
dezbateri participind 486 tova
răși. Apreciind că tn plen și 
in secțiuni au luat cuvîntul 
delegați din toate domeniile de 
activitate și categoriile sociale, 
care s-au referit pe larg la 
documentele Înscrise pe ordi
nea de zi, la întreaga proble
matică a activității politice, 
economice, sociale, științifice Și 
culturale desfășurate de partid 
intre cele două Congrese, pre
cum și la sarcinile de viitor 
ale Partidului Comunist Ro
mân, Prezidiul Congresului a 
propus sistarea dezbaterilor, 
urmind ca tovarășii care nu au 
luat cuvîntul sau cei care mai 
au probleme deosebite de ri
dicat să prezinte în scris aces
te probleme la Secretariatul 
Congresului. Propunerea a fost 
aprobată de delegați în una
nimitate.

în continuarea lucrărilor, 
delegații au adoptat documen
tele înscrise pe ordinea de zi 
a celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

în unanimitate, Congresul a 
adoptat Hotărîrea prin care se 
aprobă Raportul Comitetului 
Central cu privire la activi
tatea Partidului Comunist Ro
mân în perioada dintre Con
gresul al XII-lea șl Congresul 
al XIII-lea și activitatea de 
viitor a partidului in vederea 
înfăptuirii obiectivelor dezvol
tării economico-sociale tn cin
cinalul 1986—1990 și, în perspec
tivă, pînă in anul 2000, a 
României, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului.

Congresul a adoptat, de ase
menea, în unanimitate, Hotărî
rea prin care se aprobă Ra-

0 VIBRANTĂ Șl OMENEASCĂ CHEMARE
PENTRU A TRAI Șl MUNCI IN CHIP COMUNIST

Reprezentind o nouă și stră
lucită expresie a concepției 
creatoare, profund revoluțio
nari a partidului, documentele 
Congresului al XIII-lea și, In 
primul rind, magistralul Raport 
prezentat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretarul gene
ral al partidului, constituie, 
pentru noi toți, un amplu și 
Insuflețitor program de muncă, 
o călăuzi sigură in activitatea 
noastră viitoare, o vibrantă și 
omenească chemare pentru ■ 
trăi și munci in chip comunist, 
la care, ea femeie, ea mamă, 
ea membri a partidului comu
niștilor subscriu din toată 
inima. în aceste momente is
torice pentru partidul, pentru 
întregul nostru popor îmi ex
prim marea mea satisfacție 
pentru hotărîrea unanimă a 
Congresului de a-l reinvesti pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. Sini convinsă că, ast
fel, afirmarea multilaterali c 
personalității femeilor pe toate 
planurile vieții noastre se va

STRĂLUCIT EXEMPLU PENTRU
ÎNTREAGA

Sini sub puternica impresie 
a magistralului Raport prezen
tat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, de la înalta tri
buni a celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului. Ni t-a 
înfățișat, ca într-o oglindă vie, 
imaginea înfloritoare a patriei 
de astăzi, tabloul insuflețitor al 
țării de mîine. Este limpede că 
trebuie si fim în continuare 
oameni noi, de și mai ambițioa
se îndrăzneli, de și mai mari 
exigențe, așa cum ne învață 
mult iubitul și stimatul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a cărui neobosită 
activitate se leagă fiecare din 
marile înfăptuiri din ultimele 
două decenii ale României so
cialiste. Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția 
supremă de secretar general al

CONGRESULUI
portul și activitatea Comisiei 
Centrale de Revizie.

Marele forum al comuniști
lor a adoptat, apoi. în unani-k 
mitate, hotărîri orin care se 
aprobă :

— Directivele Congresului al 
XIII-lea a] Partidului Comu
nist Român cu privire lr dez
voltarea economico-socială r 
României în cincinalul 1986— 
1990 șl orientările de perspec
tivă pînă în anul 2000.

— Programul-Directivă de 
dezvoltare economico-socială a 
României in profil teritorial în 
perioada 1986—1990.

— Programul-Directivă de 
creștere a nivelului de trai și 
de ridicare continuă a calității 
vieții tn perioada 1986—1990.

Aceste documente, elaborate 
din inițiativa și cu participarea 
nemijlocită a secretarului ge
neral al partidului, documente 
care prefigurează dezvoltarea 
economico-socială a României 
In cincinalul viitor și în pers
pectivă, pînă la sfîrșitul acestui 
mileniu, au fost primite cu 
îndreptățită mîndrie patriotică, 
cu legitim interes și vie sa
tisfacție.

Congresul a aprobat, în una
nimitate, Hotărîrea cu privire 
la modificarea unor prevederi 
ale Statutului Partidului Comu
nist Român.

Marele forum al comuniștilor 
a aprobat, în unanimitate, Ho
tărîrea privind adoptarea Pro
gramului ideologic, ca parte 
integrantă a Programului Parti
dului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism;

în continuare, lucrările Con
gresului au fost consacrate ale
gerii secretarului generai al 
Partidului Comunist Român, 
alegerii Comitetului Central al 
partidului și a Comisiei Cen
trale de Revizie.

bucura, în continuare, de grijf 
partinici și profund umană țt 
celui mai iubit fiu al popory» 
lui nostru, tovarășul Nicolai 
Ceaușescu, și a tovarășei Elen# 
Ceaușescu, militant de frunți 
al partidului și statului nori 
tru, a cărei părintească preo
cupare față de creșterea și e- 
ducarea tinerei generații este 
pilduitoare pentru noi toți.

Sportivii noștri. începînd cu 
eei care deprind o dată cu pri
mele nofiuni ale disciplinei în
drăgite și munca fără preget 
și terminînd cu cei chemați să 
reprezinte cu cinste pe plan
șele internaționale reputata 
școală românească de scrimă, 
văd In documentele celui de 
al XIII-lea Congres al parti
dului, în spiritul lor profund 
revoluționar, analitic și rea
list, un adevărat program de 
munci și viață pentru viitorul 
nostru, al tuturor.

Ana PASCU
secretar responsabil al 

Federației de scrimă (

NAȚIUNE
partidului ne dă chezășia noilor 
înfăptuiri, a realizării țelurilor 
luminoase cuprinse în mărețul 
Program al partidului de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Ca în orice domeniu de ac
tivitate, și in sport se impune 
ridicarea ștachetei calității în
tregii munci. Urmind îndemnu
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vom aborda cu o- 
biective mereu mai înalte pro
cesul instructiv-educativ al 
sportivilor, contribuind astfel 
la afirmarea și pe mai departe 
a sportului românesc in marile 
competiții internaționale.

Radu HUJAN 
antrenor emerit
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„ VREM SĂ DOVEDIM CĂ ȘCOALA ROMÂNEASCĂ SîmbtHă șl dumlnicA, in întrecerea JiidoKtinilor

DE RUGBY RĂMÎNE VALOROASĂ!“
Dialogul nostru cu antrenorul federal Valeria Irisesca, despre actualul sezon international

MEC1UII1 INTERESANTE PENTRU 
MIJLOCUL CLASAMENTULUI

Română deLa Federația
Rugby, o activitate febrilă. Pen
tru că se reia campionatul Di
viziei „A“, dar și fiindcă forul 
de resort are în față un dens 
calendar internațional. Detaliile 
pe această ultimă temă ni le 
oferă antrenorul federal 
riu Irimescu.

— Mec ut cu Franța a 
în dorren ul statisticii. Cu ce 
veți continua ?

— tnain'e de orice, cu o re
considerare a lotului reprezen
tativ, mai exact a unor rug- 
byști care n-au dat satisfacție

— Trebuie să înțelegem că 
veți coopta, in lot și alți jucă
tori ?

— Practic, in afara celor se
lecționați pentru meciul cu 
Franța nu dispunem de rugbyțti 
care să facă fată cerințelor ac
tualului sezon in'ernațional.

— Si atunci ?—
— Rămîne să vedem, de Pil

dă, ce vom face in carul Bucan. 
Considerat a fi cel mai puternic 
stilp al liniei l. el a arul, cxși 
s-a văzut, o evoluție 
slabă, care ne ob’.igi 
gindim, daci Bucan nu ra re
intra in formă, la alte r ’ 
cu C. Gheorghe Csoma 
Meln.ciuc. De asemenea, aștep
tăm verdictul med-cilor in ea- 
iul lui Dumitru. accidentai 
destul de grav. Ne preocupi. 
fel, cazul D. Alexandru. 
postul căruia s-ar putea 
solicităm pe Podâ-escu. Se în
țelege ci avem in redere și alte 
formule. Oricum, țsentru viitoa
rele intilnin internaționale, ne 
rom orienta cu p-edrtecție spre 
jucătorii foarte tineri, cum sint 
David. Toader. Hodorcă pen
tru că solic tirile vor fi maxi-

Vale-

trecut

foarte 
U «€

soxuțw.
I MU

me, astfel că rezistența si pre
gătirea fizică vor constitui in 
principal criteriile selecției.

— N-ați răspuns decit indi
rect la întrebarea noastră—

— Da, cu ce vom continua se
zonul internațional... La ÎS de
cembrie vom juca la Madrid, 
cu Spania, al doilea meci in 
„Cupa F.I.R A.“.

— De data aceasta, un exa
men incomparabil mai ușor.

— Spaniolii nu pot emite pre
tenții la un loc pe podiumul 
competiției, in schimb cor ciu
ta să încurce calculele altora, 
lată de ce ți eu, ți Theodor 
Rădulescu. cu care mi aflu la 
conducerea echipei reprezenta
tive de rugby, privim cu pru
dență pc-t:da de la Mzdnd. re- 
fuzind idee a ci jocul eu spa
niolii ar fi doar o formalitate

— Ce va urma ?
— Al treilea obiect:» al se

dau a- 
turneul 

țara 
un 

trei 
por

zoauisi uUeraational 
cezsti tocmai r« fi 
peste Com-'u; Miaecii. ia 
de orgiac a nsjbyului; 
tvmea core rs e-upriade 
mecrari. Prime.'e două 11
presiii pe cel de-al treilea, ce! 
nai important, cu selecționata 
Angliei.

— O premieră absolută...
— Da, la 5 ianuarie 1935, pe 

faimosul stadion Tutickenham 
din Londra, ia „templul rug- 
byulsx*. cam i se moi tp«aî, 
ae rom afla față in foii eu au 
mai psția faimosal „XV* a’ 
Angliei 1

— Si partidele de dinaintea 
acestui test ?

— Le rom susține pe 29. de
cembrie ți 1 ianuarie 1985, in 
compania a două selecționate, 
foarte puternice cea a Angliei

de Nord, la Manchester, 
respectiv, a Angliei de 
Vest, la Gloucester.

— Știm că există un 
ment ca. in drum de la 
spre Londra rugbyștii 
să facă o „escală" in, 
pentru c'.teva „amicale" 
o mențină in febra pregățiriljr...

— Există. intr-adevăr, o ofer
tă in acest sens, pentru trei 
partide amicale, între 19—27 
decembrie cu selecționate din 
sudul Franței, din zonele Tou
louse ți Angoulemz.

In încheierea acestui dialog, 
Valeriu Irimescu a ținut si 
sublinieze : .Indiferent de difi
cultățile actualului sezon inter
național, toată lumea — spor
tivi și antrenori — dorește să 
arate că insuccesul de la 10 no
iembrie a fost un simplu acci
dent și. prlntr-o comportare cit 
mai convingătoare, prin rezulta
te onorante. își propune să de
monstreze că școala româneas
că de rugby rămîne valoroasă. 
Confirmi nd multe din succesele 
anterioare. vrem să adăugăm 
altele, la fel de importante".

Tiberiu STAMA

si. 
Suci

aranja- 
Madrid 

noștri 
Franța, 
care sâ

Simbâtă si duminică sînt oro- 
gramate întrecerile celei de a 
III-a etape 
iudo. Spre 
anterioară, 
mai multe 
dată se anunță interesante par
tidele care angajează echipele 
situate la jumătatea clasamen
tului : Dinamo Brașov. T.C.I. 
Oradea. Oțelul Tîrgoviște s.a. 

tn sala de sport a Liceului 
industria] de chimie din Fă
găraș se vor desfășura urmă
toarele meciuri (in ordine) : 
Dinamo București — T.C.I. O- 
radea. Nitramonia Făgăraș — 
Universitatea Cluj-Napoca. Di
namo — Metalul Plopeni. Ni
tramonia — Rapid Arad. Me
talul — T.C.I.. Universitatea — 
Rapid. Rapid — T.C.I.. Metalul 
— Nitramonia. Universitatea — 
Dinamo. Nitramonia — T.C.I., 
Rapid — Dinamo si Metalul — 
Universitatea. Cele mai echi
librate meciuri sînt Dinamo — 
T.C.I. si Nitramonia — T.C.I. 

în sala Polivalentă din Tg.
Mures sînt programate intilni- 
rile : A.S.A. Tg. Mures — Spar
tac C.S.Ș. 1 București. Politeh
nica Iași — C.S.M. Borzești. 
A.S.A. — Carpati Mîrsa Poli-

a Diviziei ,.A“ de 
deosebire de etaoa 
cînd au avut loc 
derbyuri. de astă-

tehnica — Dinamo Brașov. 
Carpati — Spartac C.S.S 1. 
C.S.M. Borzești — Dinamo Di
namo — Spartac C.S.S. 1. Car- 
pați — Politehnica. C.S.M. Bor
zești — A.S.A., Politehnica — 
Spartac C.S.Ș. 1. Dinamo — 
A.S.A. și Carpati — C.S.M. 
Borzești. Disputa dintre_ Poli
tehnica Iași 
este „capul 
a-și păstra 
ieșeană mai 
ficil și cu Carpati Mîrșa.

în Sala sporturilor din Ora
dea se vor disputa partidele : 
Rapid Oradea — Steaua Ote
lul Tîrgoviște — Petrochimistul 
Pitești. Rapid — Constructorul 
M. Ciuc. Otelul — Construc
torul Alba Iulia. Constructorul 
M. Ciuc — Steaua. Petrochi
mistul — Constructorul Alba, 
Constructorul M. Ciuc — Oțe
lul. Constructorul Alba — 
Steaua. Petrochimistul — Ra
pid. Otelul — Steaua Con
structorul Alba — Rapid și 
Constructorul M. Ciuc — Pe
trochimistul. Meciurile mat 
„strlnse" : Constructorul M. 
Ciuc — Steaua si Rapid — 
Constructorul M. Ciuc.

și Dinamg Brașov 
de afiș". Pentru 
locul 3. formația 
are un meci di-

EȘALONUL SECUND ÎNAINTEA FINISULUI

In eșalonul secund al rugbyul*dl 
nostru turul campionatului se 
apropie de sfîrșit. duminică fiind 
programate meciurile ultimei e- 
tape din acest sezon. Vă prezen
tăm in continuare, rezultate din 
d'n cele mai recente secvențe 
competitionale de dinaintea 
nișului*. Seria 1 : C.S.U. 
strucțil Soortul studențesc 
R.c.
can 
8—10 
3—6. 
Aeron

Gri vi ța Roșie n 30—9. 
Buc. — Aeronautica
ASE. E.c - I.O.R. 

Stiinta Buc. — A.^.E. 
W ?? — R?nid Buc

,.fi- 
Con- 
II — 
Vul- B-jc. 
Buc. 

3—20.
0—4.

Simbâtă și duminică

ultima etapa

in DIVIZIA r
//

LA TENIS DE MASA
au loc în

TURNEELE DIVIZIEI „A“ DE VOLEI (m)
pe

Simbâtă și duminică
5 orașe ale țării întrecerile ulti
mei etape a Diviziei ,,A“ la tenis 
de masă : masculin, grupa I, 
CRAIOVA — Universitatea Craio
va II. Universitatea Craiova I, 
A.S.A. Muntenia Buzău, Progre
sul IIRUC București (clasament : 
Univ. Cv. I 24 -• Univ. Cv. II 17 p, 
ASA Muntenia Bz. 16 p. Progres- 
sul IIRUC “ -- - — - -
ll-a, seria 
in ța CSȘ 
Sticla CSS 
Buc.. CSM 
ment : Sticla 
rom i 
CSȘ 2 
Nap.
MUREȘ ; Constructorul Tg.
reș. Mecanică fină Buc.. înfrățirea 
2g Mureș. C5S Tehnoutilaj Odor- 
heiu Secuiesc 'clasament : Mec. 
f. Euc. 23 p înfrățirea Tg. M. 20 
p. Constructcru’ Ts. M. 16 p. CSȘ 
Tehnoutilai 0d. Sec. 13 p) ; ‘ 
nin. grupa I. ARAD : CS 
Juventus ’83 Buc Faimar 
Mare. înfrățirea Tg. Mureș 
sament : .Juventus 23 p CS 
20 p Faimar B. M. 17 p.
ți rea Tg. M. 12 p> : grupa a Il-a, 
seria I, IAȘI ; CSM Iași. Metalul 
CSȘ Rm. Vîlcea. Tractorul Bra
șov, Constructorul Tg. Mureș (cla
sament : Metalul CSȘ Rm. V. 24 
p, Tractorul Bv. 20 p Constr. Tg. 
M. 15 p CSM iași 12 p) ; seria 
a II-a, BUCUREȘTI : Spartac 
CSȘ 1 Buc., CSM Cluj-Napoca, 
Metalurgistul Cu gir, Progresul 
IIRUC Buc. (clasament : Spartac 
CSȘ 1 Buc. 23 p. CSM Cj.-Nap. 
19 p, Met. Cugir 18 p, Progresul 
IIRUC Buc. 14 p).

După cum se vede. Universita
tea Craiova I (m) și Juventus ’83 
București (f) sînt virtuale cam
pioane.

CSS 1
: IJPIPS

14 p) :

BU3 15 p) : grupa a 
I CONSTANȚA î Ști- 
? IJPIPS Constanța, 
Bistrița; Stirom CSȘ 2

Zl'j-:-Napoca (clasa- 
CSȘ B-ța 25 p, SU-. 
Buc 19 p. Știința 
Ota 17 o. CSM Cj.- 
seria a II-a. TG.

Mu-

Gri vi ța Roșie II — Vulcan 45—4, 
‘eaua n — C.S.U. II »—1«, Vul- 
^n — Steaua n 4—19, Rapid — 

Crrvița Roșie H 3. A.S.E. — 
Aeronautica 20—11. I.O.R. — Ști
ința 16—0 ; seria a II-a : Tablie- 
rul Pitești — C.F.R. Craiova 9—11 
Rulmentul Alexandria — Electro
putere 
mistui Pitești 
26—3, ~.2 ~
Giurgiu 11—15. Record Ploiești — 
C.S.U. Prahova Ploiești 26—6, 
Textila Pucioasa — Chimia Tr. 
Măgurele 22—3x Dunărea Giur
giu — Record 30—6. Ș.N.O. — 
I.O.B. 13—11. Electroputere — 
Petrochimistul 3—48. C.F.R. Cra
iova — Rulmentul 3—3, Textila — 
Tablierul 18—9. Chimia — C.S.U. 
Prahova 4—13 ; seria a III-a : 
Portul Constanța — Automobilul 
Măcin 24—0 C.F.R. Constanța — 
I.T.C. Constanța 20—14, Callatis 
Mangalia — Constructorul Con
stanța 4—24. I.T.C. — Callatis 
16—0. Pescărușul Tulcea — C.F.R. 
18—6. Automobilul — Chimia Nă
vodari 4—35, Dacia ICRAL Con
stanța — Portul 0—6, Chimia — 
Dacia 84—6. C.F.R. — Automobi
lul 64—4, Callatis — Pescărușul 
3—4, Constructorul — I.T.C. 28—0; 
seria a IV-a : Transportul Tîrgu 
Mureș — I.A.M.T. Oradea 10—13, 
Transloc Alba Iulia — Politehnica 
II Timișoara 7—6, Știința CEMIN 
TI Baia Mare — Minerul Luneni 
6—3. Unirea Săoele — C.S.U. Bra
șov 13—10, C.F.R. Brasov — Dacii 
I.P.A. Sibiu 18—0, C.S.U. Brașov
— C.F.R. Brașov 3—35, Minerul 
Lupeni — Unirea Săcele 13—9, 
Politehnica II — Știința CEMIN 
II 16—7, I.A.M.T. — Transloc 4—0: 
seria a V-a : Progresul Brăila — 
Rapid Suceava 6—7. U.R.A. Te
cuci — Politehnica II Iași 6—3. 
Rapid Suceava — U.R.A. 13—9, 
Politehnica II — Rulmentul n 
Bîrlad 4—6. Chimia Bacău — Pro
gresul 0—4, Locomotiva Pașcani
— Rapid C.F.R. Galați 27—6. Chi
mia C.F.A.
Galați 6—4. 
tiva 6—32.

în cadrul turneelor — 
grupe valorice (1—6 ; 7—12) 
ale campionatului masculin 
volei, desfășurate ieri in sălile 
de sport din Craiova și Caran
sebeș. s-au obținut următoarele 
rezultate :

CRAIOVA, 22 (prin telefon). 
Echipa campioană. Dinamo, a 
întrecut pe Tractorul Brașov cu 
3—0 (6, 13. 13) folosind formația 
Păușescu (Zamfir). Căta-Chiți- 
ga. Enescu. Girleanu, 
Vrincuț. A fost un meci 
valențe tehnice deosebite, 
care bucureștenii au fost supe
riori in atac și la blocaj, dar 
au comis greșeli în apărare, 
iar brașovenii și-au apărat cu

de

Pop. 
fără

In

dirzenie șansele. S-au remarcat 
Ea eseu și Căta-Chifiga (D). 
Ferariu. Cășvan (T).

într-un meci de peste două 
ore. Steaua a întrecut pe El- 
cond Dinamo Zalău cu 3—2 
(10, 10, —17, —13, 8). Aliniind 
o formație din care 
parte Șoica, Ionescu, 
Pentelescu, Pralea. 
(Spînu, C. Marian, 
Mina) militarii au obținut 
victorie meritată, 
este că învingătorii au 
10—2 și 15—14 în setul trei, pe 
care l-au pierdut la 17. în se
tul al cincilea, C. Marian, in
trodus în echipă, a contribuit.

au făcut 
Dascălu, 
Macavei 

Pădurețu, 
o 

Interesant 
avut

Craiova 40—0. Petrochi-
Ș.N. Oltenița 

I.O.B Balș — Dunărea

Brăila — Automobilul 
Progresul — Locomo-

De duminică și pînă marți, în Capitală

EHRMEIE EINAIE DE LUPTE (greco-rnmine ;i libere)

PENTRU DESEMNAREA ECHIPELOR CAMPIOANE

femi- 
Arad.
Baia 
(cla- 
Arad 

înfră-

Sportul

în Divizia „A“ de lupte gre
co-romane și libere s-au în
cheiat întrecerile care au avut 
loc de-a lungul celor 8 etape. 
Echipele clasate pe primele 3 
locuri în fiecare serie vor lupta 
duminică, luni și marți în ca
drul turneelor finale pentru 
desemnarea campioanelor din 
acest an. Competiția va avea 
loc in sala de atletism de la 
complexul sportiv „23 August" 
din Capitală. Pe cele 4 saltele 
de concurs își vor disputa în- 
tîietatea ' - -
Steaua, 
reș, C. 
această 
final al seriei I),
Slatina, Lupte Club Dacia Pi
tești, Electroputere Craiova 
(seria a II-a), Dinamo Bucu
rești, Farul Constanța, Metalul 
București (seria a III-a), Me
talul Rădăuți, C. S. Botoșani și 
Ranid București (seria a IV-a); 
la LIBERE: Dinamo Brașov, în
frățirea Oradea, A.S.A. Oradea 
(seria I). Vulcan București, 
Centrul de antrenament Tg. 
Jiu, Metalul IURT Lugoj (seria

a II-a), Steaua, Lemnarul O- 
dorheiu Secuiesc, C*S.M. Sf. 
Gheorghe (seria a III-a), Hi
drotehnica Constanța, Nicolina 
Iași și Rapid București (seria 
a IV-a).

După „calculul hîrtîei", favo
rita nr. 1 la greco-romane este 
formația clubului Dinamo Bucu
rești, care a cîștigat detașat 
titlul de campioană la ultimele 
ediții. La lupte libere, întrece
rile vor fi mult mai echilibrate.

(inspirat, la victorie. Remarcați! 
Șoica și C. Marian (S), Ștreang, 
Codre(E). în ultimul meci al 
serii: Universitatea C.F.R. Cra
iova — Explorări B. Mare 
3—1 (7. —6. 9. 14).

Programul de vineri : Dinamo
— Explorări B. Mare, Steaua
— Universitatea, Tractorul — 
Elcond Dinamo (Vasile PO
PO VICI, coresp.).

CARANSEBEȘ, 22 (prin tele
fon). în primul meci. 
Oradea a întîlnit pe 
Caransebeș, de care a 
cu 3—1 (11, —6, 12. 6). Dez'no- 
dămintul partidei a fost in se
tul al treilea cînd orădenii au 
întors rezultatul <Je la ®—12, 
ciștigînd apoi, ușor, setul IV, 
în care C.S.M. a evoluat, neaș
teptat. confuz. S-au rema.—at 
Teleagă, Năsăudean, Râduță 
(O), Rolban, Iordan (C).

Au fost necesare mai mult 
de două ore de joc pentru de
semnarea ciștigătoarei in în- 
tilnirea C.S.M.U. Suceava ~~ 
Calculatorul București. Victo
ria a revenit, in final, după 
un meci viu disputat, cu faze 
spectaculoase, sucevenilor, la 
scorul de 3—2 (12, 13. —4, —12, 
11). Remarcați: Mîndru, Lepă- 
dătescu, Șteflea (C.S.M.U.), 
Ion, Steriase (Calculatorul). Al 
treilea meci: Politehnica C.S.S. 
Timișoara — Știința Motorul 
Baia Mare 3—0 (9, 9, 3).

Vineri, meciurile : Știința Mo
torul — C.S.U. Oradea Calcu
latorul — Poli Timișoara, 
C.S.M. Caransebeș — C.S.M.U. 
Suceava (Nicolae MAGDA, 
coresp.).

c.s.u. 
C.S.M. 
dispus

la GRECO-ROMANE : 
Electromureș Tg. Mu- 
S. Arad (situate, în
ordine, în clasamentul

Aluminiu

Disputele baschetbaliștilor

POLITEHNICA BUCUREȘTI APLAUDATA 
LA „SCENĂ

ORADEA, 22 (prin telefon). în 
Sala sporturilor a început al pa
trulea turneu al Campionatului 
național de baschet masculin. 
Rezultate și unele amănunte I

Academia Militară Mecanica 
Fină București — IMUAS Baia 
Mare 77—74 (40—33). O partidă 
deosebit de echilibrată. fapt 
ilustrat și de evoluția scorului î 
54—54 ’ • ------
73—73 
renii 
punct 
bucureștenii au obținut 4 puncte 
(marcate de Șarlă). Victoria pu
tea reveni și baschetbaliștilor de 
la IMUAS dacă nu s-ar fi pripit 
în ultimele 2 minute. Au marcat: 
Ciminian 19. Șarlă 16. Mădîrjac 
13, Zdrenghea 13. B. Bărbulescu 
10, Neagu 6 pentru învingători.

(min. 28). 71—71 (min. 37), 
(min. 38) De aici, băimă- 
au mai înscris un singur
(prin Cociș), în vreme ce

Campionatul de polo

IERI, O ETAPA CU 7/APE LINIȘTITE"

DESCHISĂ"
D.respectiv Florea 29. Mara 16, 

Dumitru 12. Cocis 7 Susanu 6, 
Ciocan 2. Murășan 2. Arbitrii I. 
Antonescu (București) și R. 
Vaida (Oradea) au condus foarte 
bine.

Politehnica Sportul studențesc 
București — Universitatea Cluj- 
Napoca 105—84 (52—40) Studenții 
bucureșteni au primit aplauze la 
„scenă deschisă" pentru excelen
ta evoluție, pentru splendidele 
faze oferite.

Rapid București — I.C.E.D. 
București 84—87 (48—40). C.S.U.
Balanța Sibiu — Politehnica Iași 
85—72 (43—34). Steaua — Dinamo 
Oradea 110—63 (53—38), Dinamo 
București — Farul 116—62 (56—35).

Ilie GHIȘA-coresp

ARAD, 22 (prin telefon). Joi 
seară au continuat în piscina a- 
coperită din localitate întrecerile 
din manșa secundă a turului 2 
al Campionatului național de
polo. Au fost programate în ge
neral jocuri care au opus pe
fruntașele clasamentului echipe
lor din partea de jos a ierarhiei. 
In prima partidă. RAPID BUCU
REȘTI a dispus fără dificultate 
de tînăra Si puțin experimenta
ta echipă a LOTULUI DE JU
NIORI cu 18—5 (5—1, „2—1,
7—0, 4—3). Feroviarii și-au ru
lat întregul lot. întîmpînînd o re
zistentă doar în primele 10 mi
nute ale jocului. Realizatori : 
Tufan 3 Chiriță 3 Florincescu 
2. Arsene 2. Glință 2, Jianu 2. 
Ionescu 2. Niță, Angelescu pen
tru învingători, respectiv Lupes- 
eu 2, Stemate. Ungureanu, 
cula. Arbitri :
Rea.

A urmat un 
chilibrat decît 
între echipele 
și C.S.U. BUCUREȘTL 
mari, orădenii și-au 
partenerii de întrecere, 
sa unul portar de valoare i-a 
împiedicat să materializeze și pe 
tabela de marcaj diferența fată 
de adversar. In final. Crișul a 
învins cu 15—11 (3—2. 2—1. 5—5.

S. Silviu
Ne

si D

5—3) datorită frumoaseloi com
binații realizate de Gordan (7), 
Costrăș (4), Garofeanu (3) si Fe- 
jer (1). Golurile „7“-lui bucu- 
reștean . au fost realizate de J 
Florea 4. Olaru 2. Bădeanu 2. 
Toma, Ștefănescu, Tiz Au arbi
trat A. Cinteanu și Șt. Mihai.

Un joc agreabil aplaudat ta 
dese rînduri de numeroșii spec
tatori, a opus echipele STEAUA 
șl RAPID ARAD. întrecerea a
fost deosebit de echilibrată, ară
denii constituind realmente o
surpriză prin jocul lor avlntat 
șl bine organizat. PoloiștH bucu
reșteni au avut inițiativa în ma
joritatea timpului, dar la 
moment dat. în repriza a 
Rapid s-a aflat în avantaj 
Finalul a 
ua care 
loglo cu 
4—3). Au
gea 2. Duculet 2. Geantă 2. Che- 
țan, Pantea. Malecu pentru în
vingători, respectiv Brînzei 4, 
Popovici 2. Troacă 2, Szabo. Ar
bitri: B. Băjenaru șl A. Gere.

DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 13—10 (4—2, 
4—4, 2—1, 3—3), VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA — I.L. TIMIȘOARA 
8—8 (2—2. 2—3 2—3 2—01.

un 
treia, 

(6—5). 
Stea- 

succes 
3—2.

aparținut echipei 
a obtinut un

12—9 (3—2, 2—2,
marcat: Șerban 3, Ra-

joc mult 
ne-am fi 
CRIȘUL (

t mai e- 
așteptat 

ORADEA 
în linii 
dominat 
dar lip-

Adrian VASILIU



Ieri, în preliminariile C.E. de juniori ,,B“

ROMÂNIA A ÎNVINS IKiOSLAVÎA CU 2-1 (1-1)
• Partida retur se va disputa la 20 martie 1935
BRAȘOV, 22 (prin 

Vom începe cronica 
îneci cu portarul Prunea. 
s-a făcut vinovat la golul pri
mit în min. 4. A calculat greșit 
traiectoria unei centrări a lui 
Drulovici și cealaltă extremă a 
oaspeților MARINKOVICI. a 
reluat cu capul, ușor, in plasa 
porții. Gol parabil gol neaștep
tat. gol căzut mult prea ’•eoe- 
de gol care a turnat plumb tn 
picioarele jucătorilor noștri st 
care le-a reamintit de... poves
tea meciului de la Alba Iuiia 
de anul trecut, cînd tot 
campionatul european de 
niori ,.B“ 
tinerii noștri tricolori au 
put la fel. fiind și atunci 
duși pe tabela de marcaj, 
pînă la urmă, istoria nu 
repetat (la Alba Iulia a
1— 1). Pentru că echipa noastră 
după o perioadă dificilă s-a 
regăsit. a atacat cu aplomb, 
creîndu-și multe faze de gol. 
Și în mod firesc a venit egala- 
rea. în min. 36. după o acțiu
ne prelungi ă. perpendiculară 
pe poar'ă. a mijlocașului Dumi
trescu. Mîlanko a lovit balonul 
cn mina în suprafața de 
deansă și arbitrul a 
promnt nune’ui de la 
AVRAMESCU a executat 
nallyul cu precizie și...
Iar în min. 40 putea fi chiar
2— 1 (a marcat Condurache la 
un balon respins de portar).

telefaa». 
acestui 

El

in 
tu

și tot cu Iugoslavia 
inee- 
con- 
Dar.
s-a 
fost

DC- 
arătai 
11 m.

pe-
1-1.

@ ȘTIRI • ȘTIRI •
« MIERCURI. F.C ARGEȘ — 

BEROE STARA ZAGORA. Sta
dionul „1 Mai" din Pitești va fi, 
miercuri 23 noiembrie. gazda 
Dartidei retur dintre echin-'<’ 
F.C. Argeș si Beroe Stara Za- 
gora din cadrul actualei ediții a 
„Cupei Balcanice" tn meciul 
tur jucătorii bulgari au cîștigat 
cu 1—1

* TRAGERE LA SORȚI IN 
CUPA ROMÂNIEI. Ponulara com
petiție -Cupa României" 
se desfășoară in cadrul 
dei“) a ajuns în 
lor etapă în care 
întrecere și cele 
„A“. Tragerea la 
durilor va avea 
noiembrie, la ora 
F.R.F.. în prezenta 
dîioelor calificate ’n această fa
ză.

(care 
„ Dacia- 

faza
vor intra în 
18 divizionare 
sorti a me- 
loc luni 26 
12. la sediul 
de!egalilor e-

• VINERI, 30 NOIEMBRIE. La 
ora 14. la sediul F.R. Fotbal, va 
avea- loc ședința Biroului fede
ral.

afiați 
tine-

scăzut 
dintre

dar conducătorul jocului, “te
șind n-a validat golul ne mo
tiv de ofsaid ?! A fost o re
priză de mare angajament, 
foarte frumoasă desfășurată in- 
tr-un tempo ridicat și aprgcla- 
tă de toti tehnicienii prezent) 
Ia meci aplaudată de toti eei 
aproape 5 000 de copii 
în tribunele Stadionului 
retului.

După pauză, jocul a 
din intensitate muiți
iucători resimțindu-se după e- 
forturiie depuse în primei e 4(i 
de minute. S-au detașat însă 
mijlocașii Iankovici și Prosi- 
necki, dar și apărarea echip=i 
noastre și. mai ales, jucătorul 
cu care am început cronica, 
portarul Prunea. de-a dreptul 
senzațional în min. 49 si 53 cînd 
a salvat goluri gata făcute la 
șuturile celor doi jucători a- 
mintiti mai sus. In min. 52 a 
ratat și Condurache o mare o- 
cazie, dar echipa noastră, ne
împăcată cu scorul de pe tabe
la de marcaj, a atacat în final 
cu ultimele ei resurse fizice și 
eforturile i-au fost răsplătite.

in mia. >8. in arma 
rapide și derutante, 
mai participat Erdei 
și Stere, 
care s-a 
masiva 
lor. iute 
plasat si. eu 
fundașului Miletiei. a reușit sJ 
înscrie gotul unei Veiorîi obți
nută foarte greu. dar absoljt 
meritat.

Arbitrul M. Antoniou (Cipru) 
a condus cu o singură. dar 
mare greșeală (la linie : R. 
Petrescu si FL Popescu) urmă
toarele formații •

unei șarie 
Ia care au 

Buna-io 
virtSClNTElE un 

„bătut" tot timpul ca 
apărare a 
și percutant, a șutat 

țoală intervenția

oaspeți-

ROMANIA : PRUNEA — 
Dragomir. NAGHI. TEODO- 
RESCU. Magda (min. 55 Bon- 
dor) — Avramescu. BUNACIU 
Erdei. Dumitrescu (min. 70 Ste
re) — Condurache SClNTElE.

IUGOSLAVIA : Melnik — 
Nichici. Miletici. Mlanko. An
tonici — IANKOVICI. Boban 
(min. 75 Kuci) PROSINECK1 
- MARINKOVICI. Kasas (min. 
S3 Cula) DRULOVTCT.

Laurențiu DUM.TRESCU

în cadrul etapei a 14-a a Diviziei „A"

REPETIȚIE GENERALĂ UTILĂ

PROGRAMUL SI»

DE DUMINICA
SERIA I : C.F.R. Pașcani — 

F.C.M. Progresul Brăila: T. chelu 
(Giurgiu), Partizanul Bacău — 
Petrolul Ploiești : N. Dinescu 
(Rm. vncea). Oțelul Galați — 
Chimia Fălticeni : E. Pătrașcu 
(București) Metalul Plopeni — 
Ceahlăul P. Neamț : I. Floricel 
(Brașov), C.S. Botoșani — Dună
rea C.S.U. Galați : M. Neșu (Ora
dea). F.C. Constanța — Olimpia 
Rm. Sărat : R. Miișat (București), 
Prahova C.S.U. Ploiești — Unirea 
Dinamo Focșani : C. Popovici (C. 
Turzii), A.S. Mizil — C.S.M. Su
ceava : M. Niculescu (București),
F. E.P.A. ’74 Birlad — Metalul 
Mangalia : G. lonescu (București).

SERIA A II-a : Automatica Bu
curești — I.P. Aluminiu Slatina : 
S. Grosu (Călărași) — stadionul 
Automatica. C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Gaz metan Mediaș : I. 
Caraman rOradea). Metalul Bucu
rești — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe:
G. Pirvu (Constanța) — stadionul 
Meialul, Șoimii I.P.A. Sibiu — 
Mecanică fină Steaua București : 
C. Teodorescu (Buzău). Progresul 
Vulcan București — C.S. Tîrgo- 
viște : D. Buciuman (Timișoara) 
— stadionul Progresul, Unirea 
Alexandria — Dinamo Victoria 
București : I. Crăciuneseu (Rm. 
Vilcea). Minerul Motru — Chimica 
Tîmăvenl : I. Ferenczi (Timlșoa-

ADMINISTRATA Of SHI LOTO PPONDSPOPT INTORMEAIÂ

cat. 2 
cat. 3

4 :
5 :
6 :
X

e CÎȘTTGURILE TRAGERII 
„MARILOR CIȘT1GUBI" LA LO
TO DIN 16 NOIEMBRIE. FAZA 
I — Cat. 1 : 4 variante 25’4 —
autoturisme Dacia 1300 : 
6.50 variante a 13.228 lei
12.25 variante a 7.019 lei; cat. 
37 variante a 2.324 lei : cat.
142.25 variante a 604 lei; cat. 
287.75 variante a 299 lei : cat. 
1.640 73 variante a 100 lei. Renort
la categoria 1 : 96,369 lei. FAZA 
A n-a — Cat. A: 4 variante 250,4 
a 26.269 lei : cat. B : 47 variante 
100®'» a 9.625 lei. în cadrul căro
ra o excursie de un loc In R.P. 
Polonă și diferența tn numerar 
și 203 variante 25*4 a 2.406 lei.

Autoturismele -Dacia ’.303- de 
la categoria 1 au revenit pârti
ei nanii1 or: Diaeoneseu Florin din 
municipiul Gh. Gb.-DejT Săndu- 
lescus Edith din Sf. Gheorghe

județul Covasna, Florea Viorel 
din Deva și Zăvoianu Radu din 
Timișoara.
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi. 23 noiembrie a.e„ va a- 
vea loc in sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. Dr. 
Staicovicl nr. 42, începînd de la 
ora 17.15. Numerele extrase vor 
fi radiodifuzate la ora 19 pe pro
gramul n și ia ora 23 pe pro
gramul I. precum șl simbătă di
mineața, la era 8.55. tot pe pro
gramul I.
• ASTĂZI Si MÎINE. ultimele 

zile de vînzare a biletelor la 
cea de a doua tragere MULTIPLA 
PRONOEXPRES de duminică 25 
noiembrie care se desfășoară 
după noua formulă tehnică apli
cată in luna septembrie a.c.

Procurati-vâ din timp biletele 1

ARBITRII ETAPEI
A DIVIZIEI

ra). Tractorul Brașov — Autobu
zul București : L. Voroș (Reșița), 
Flacăra Automecanica Morenl — 
Carpați Mîrșa: M. Dragu (Galați).

SERIA A — ----- - - -
rări Deva 
Turzii : I- 
nlrea Alba
Cuglr : C. ..
rul Brad — Avîntul Reghin : 
Vasiie (București), Armătura Za
lău — Minerul Lupeni : V. Do- 
brescu (București), Sticla Arleșul 
Turda — Olimpia Satu Mare : C. 
Gheorghe (Suceava), F.C.M. U.T. 
Arad — C F.R Timișoara : L. 
Frunză (Sibiu). Gloria Bistrița — 
C.S.M. Reșița : A. Gheorghe (P. 
Neamț), .,U“ Cluj-Napoca — 
Strungul Arad : C. Drulă (Tg. 
Jiu), Gloria Reșița — Minerul 
Cavnic : S. Pantclimonescu (Bol
dești — Scăeni).

Toate partidele vor ineepe Ia 
ora 11.

CRAIOVA. 22 (prin telefon). 
Cu sase zile înaintea confrun
tării din Cupa U.E.F A.. cu Ze- 
leznicear Sarajevo. Universita
tea Craiova a făcut o utilă 
repetiție generală in fata unui 
adversar — F.C. Bihor — care 
i-a opus o dîrză rezistență. 
Terenul greu, alunecos, i-a o- 
bligat pe jucătorii craioveni să 
se întrebuințeze serios, iar cu
noscuta 
a putut 
reni.

Jocul
lui Cămătaru .. __
Liliac retine. Ii imită Irimescu 
(min. 5) cu un sut puternic 
din afara careului. însă balo
nul ocolește poarta orădeană. 
Impulsionați de verva neobosi
tului Mănăilă. craiovenii reu
șesc să deschidă scorul in min. 
10. în urma unei faze de toată 
frumusețea : Irimescu. infiltrat 
pe aripa stingă. I-a găsit cu o 
centrare „la punct fix" pe CA- 
mAtaru și incisivul vîrf de 
atac craiovean a trimis balonul, 
cu capul, de Ia 16 m. în poarta 
Iui Liliac, ieșit cu iutîrziere. 
Orădenii fac eforturi în defen
sivă. Țicleanu ratează în min. 
17. ii imită Cîrțu. în min. 26. 
pentru ca in min. 33 tabela să 
se modifice din nou : Cîrtu îl 
găsește cu o pasă la întilnire 
pe MĂNĂILĂ venit în fuleu, 
din linia a doua, și mijlocașul

lor forță ofensivă nu 
fi stoDată de biho-

începe cu un șut ai
(min. 1). dar

I»

UNIV. CRAIOVA 
F. C. BIHOR

3
1

(2>
0)

Stadion C’ri'ol .■ teren alunecos ; 
timp însorit, dar rece ; spectatori — 

circa 20 000 Șuturi : 18—6 (pe poartă: 
9—3). Cornere : 1C—2. Au marcat s
CAMATARU (min. 10). MANAILA 
(min. 33). DUMITRESCU (min. 80, 
autogol), respectiv GROSU (min.. 69).

UNIVERSITATEA : lung - Ad Po- 
pescu, Tilihoi. STEFANESCU. Ungu- 
reanu — Țicleanu (min. 38 Beldeanu), 
IRIMESCU (min. 59 Bicu). MANAILA 
— Geolaâu. CAMATARU. Cîrțu.

F. C. BIHOR : liliac - DIANU, ZA- 
Dumitrescu, Nițu - Grosu, Ta

lie. CRISAN.
Matei ; la lî- 
Lică (toii din

RE, Dumitrescu, Nițu - 
maș, Florean M^reson — 

A arbitrat bine R 
nie : J. G cma șt M. 
București).

Cartonașe galbene : 
Trofeul PetscFjovschi :
La speranțe ! 2—0 (2—0).

NITU.
10.

A DOUA TRAGERE MULTIPLĂ LA PRONOEXPRES
DUPĂ NOUA FORMULA TEHNICĂ

Tragere multiplă
PRONOEXPRES

In cadrul a 8 extrageri, ir. 
două faze, cu un total de 
48 numere, se pot ci ști ga :

AUTOTURISME „DACIA
1300"

CÎȘT1GURI IN NUMERAR

EXCURS'I PESTE HOTARE
excursii in
E? POLONA: Biletele de 25 lei vonan- 

ta participă la toate extra
gerile ți pot obține 
guri cumulate la 
ze.

cișb- 
ambele fa-

jr ctUi^uii in .

ASTBINRISNf.lMIȘIfXGBRSh
Simbătă 24 

1984, ULTIMA ZI 
pare.

noiembrte 
de partici-

m-a : Mureșul Explo- 
— Ind. slrmei C. 

Ciucu (București), U- 
lulla — Metalurgistul 
Bitlan (Craiova), Au-- - - - - - d.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 13 6 5 0 25-14 21
2. Steaua 13 « 4 1 28- 7 20
3. Univ. Craiova U 6 3 3 28-20 19
4. Sportul stud. 13 1 ' 3 32-15 18
5. Gloria Buzâu 13 « 3 4 22-22 15
6. A.S.A. Tg. Mureș 13 5 3 5 11-11 13
7. Chimia Rm. V. 13 5 3 5 14-18 13
8. F. C. Bihor 14 5 3 6 16-20 13
9. Corvi nul 13 6 0 7 23-18 12

10. F. C. Argeș 13 5 2 « 18-15 12
11. Rapid 13 4 4 5 16-13 12
12. „Poli*1 Timișoara 13 4 4 5 13-21 12
13. F.C.M. Brașov 13 5 1 7 15-16 11
14. S. C. Bacâu 13 4 2 7 14-19 10
15. F. C. Baia Mare 13 4 2 7 13 20 10
18. F. C. Olt 13 4 1 8 13-21 9
17. ..Poli** lași 13 1 6 6 13 27 8
18. Jiul 13 3 2 8 8 25 8

craîovean înscrie pe sub Liliac! 
In ultimul minut al reprizei.’ 
Cămătaru Dătrunde ne aripa 
dreaptă. îl depășește ne Dumi
trescu și fundașul orădean in 
cădere onreste balonul cu 
mina. HentJn careu, ratat însă 
de Irimescu. care a șutat ou- 
ternic exact în Liliac.

La reluare iocul este intru- 
cîtva mai echilibrat craiovenii 
resimt absența lui Țicleanu 
(accidentat de Nițu. în min. 38, 
este înlocuit) si atacurile cra- 
iovene se mai răresc. Bel- 
deanu (min. 48) expediază o 
„bombă" la vinclu si 
respinge opunîndu-se 
La cealaltă poartă 
rean în min. 53 
ocazie craioveană 
cînd Bicu. singur 
trimite afară. Oaspeții reușesc 
să reducă din handicap în mini 
69, cind centrarea excelentă a 
Iui Crișan Ia întilnire. i-a pri
lejuit Iui GROSU un volcu im- 
parabil. Pînă în final notăm 
șutul lui Cîrtu (min. 70). min
gea întîlnind bara si autogolul 
lui DUMITRESCU din min. 80, 
cînd, vrind să trimită spre pre- 
pria-i -oartă. l-a sancționat 
pe... Liliac, rămas fără replică.

Gheorgh NERTEA j'

Liliac 
. eolului. 

ratează Flo- 
si 58. Mare 
în min 68. 
cu portarul.

Trofeul Petschovschi" HUNEDOARA Șl SLATINA
o dată cu olâ- 
notele bune și

Intr-o
Se află 
angajați 
vitătii dotată cu 
sehovsebi" 
ziarul nostru celui mai sportiv 
public). Fată de edițiile pre
cedente. se înregistrează 
sensibilă îmbunătățire a com
portării celor din tribune, care 
au înțeles rolul pe care tre
buie să-1 aibă pentru ca me
ciurile primului eșalon să se 
bucure de un cadru optim de 
desfășurare. In sprijinul aces
tei constatări — pe care o

pasionantă întrecere 
și spectatorii, ei fiind 
în competiția sporti- 

,Trofeul Pet- 
(decernat anual de

. o

relevăm încă 
cere — vin 
foarte bune obținute de spec
tatori în cele 
șurate pînă 
vizia „A“ : 
de 9. 3 de 
(la meciul 
studențesc), 
mentului — Hunedoara

13 etape desfă- 
Drezent în Di
nele de 10. 35 
și un singur 7 

Steaua —
In fruntea

în
78
8

Sportul 
clasa- 

________ __ _______ .. (a cîș- 
tigat ediția precedentă) și Sla
tina (a intrat în posesia tro
feului acum două si trei e- 
diții). care au obtinut numai 
note maxime, anuntînd. astfel, 
un pasionant duel.

MEDII MAXIME
După 13 etapt. situația în 

„Trofeul Petschovschi" este ur
mătoarea :

1—2. HUNEDOARA și SLA
TINA 10 :

3—5. Buzău. Iași
9.71 :

6—8. Baia Mare.

si Pitești

Oradea si
Rm. Vilcea 9.66 :

9. București 9,65 :
10—11. Brașov și Craiova

9 57 ’
12. Tg. Mures 9,43 î 

13—14. Bacău și Petroșani
9.3 ;

15. Timișoara 9.28.

„Trofeul fair-play Sportul"

ml:

Nici etapa a 13-a a Diviziei 
„A" nu s-a lăsat mai prejos 
și a operat asupra configurației 
„clasamentului adevărului" j ‘ 
cele patru puncte obținute 
echipele oaspete (o victorie 
Steaua și două „remize" 
Dinamo și F. C. Bihor), 
frunte, Steaua a reușit să re
facă un punct din diferența de 
patru care o separa de rivala 
ei, Dinamo, după victoria di
rectă realizată de echipa cam
pioană în ultimul cuplaj inter- 
bucureștean, din cadrul etapei 
a 12-a. în subsol, Jiul și Po
litehnica Iași s-au mai înde
părtat cu cite o treaptă de 
restul plutonului, „desprindere"

prin 
s de

în

care le îngreunează și mai
mult situația. Iată cum se pre-
zintă acest clasament :

1. DINAMO +9
2. Steaua + 6
3. Sportul stud. + 4
4. Univ. Craiova +3
5. Gloria Buzău + 1 ( 0)
6. F. C. Bihor + 1 (-2)
7. Chimia Rm. V. +1 (-^)
8. Corvi nul 0 (+5)
9. Rapid 0 (+3)

10. A.S.A. Tg. Mureș —1
11. F. C. Argeș _2 (+3)
12. S. C. Bacău —2 (-5)
13. F. C. Baia Mare —2 (-7)
14. „Poli" Timișoara’ —2 (-8)
15. F.C.M. Brasov —3 (—1)
16. F. C. Olt —3 (-8)
17. Jiul —4
18. Politehnica Iași —6

LA CEI DOI POLI-CELE DOUA POLITEHNICI
Cele 19 cartonașe (1 roșu și 

18 galbene) înregistrate în eta
pa a 13-a a Diviziei „A" au 
produs schimbări importante la 
cei doi poli ai clasamentului 
„Trofeului fair-play Sportul”. 
Astfel, în frunte a trecut Po
litehnica Timișoara, evident cu 
concursul fostei lidere, F. C. 
Olt, care în meciul cu Steaua, 
pe lingă înfringerea suferi
tă, și-a diminuat zestrea cu 
15 puncte (10 pentru eliminarea 
lui Eftimie și 5 pentru carto
nașul galben primit de Cățoi), 
In timp ce noua „lanternă" este 
cealaltă Politehnică, cea din 
Iași, care coboară vertiginos și 
la capitolul disciplinar ! De alt
fel în meciul Politehnica Iași 
— F. C. Bihor am consemnat 
recordul de cartonașe al etapei: 
5. La polul opus, doar două 
partide lipsite de „rubrica car
tonașe" : Gloria Buzău — 
litehnica Timișoara și Jiul 
Dinamo.
campioană, 
poziția ei 
ment, mai 
discuție titlul de „campioană a 
sportivității" cucerit în vară, la 
prima ediție a „Trofeului fair- 
play". Ultima etapă a fost mar
cată și de „performanța" bă
căuanului C. Solomon, care l-a 
ajuns din urmă pe Carabageac,

Po-

Apropo de echipa 
surprinde neplăcut 

in actualul clasa- 
ales dacă aducem în

el 4 cartonașe 
pas de acest de

acumulind și 
galbene. La un . 
neinvidiat „record" se află An- 
cuța, Cincă, Nicolae, Bălan 
(F.C.M. Brașov), Prepeliță, P. 
Grigore, Anton, Manea (Poli
tehnica Timișoara), Mihuț, Iri
mescu și Negrită. Răminind la 
capitolul „realizări individuale”, 
să menționăm faptul câ pinâ 
tn prezent 45 de jucători au 
suportat rigorile cumulului de 
două cartonașe.

După 13 etape, 
„•Trofeului fair-play 
este următorul :

clasamentul
Sportul4?

1. „POLI" TIM.
2. F. C. Olt

265 p
260 P

3— 5. A.S.A. Tg. Mureș 255 p
F. C. Bihor 255 p
Gloria Buzău 255 p

6. Corvinul 245 p
7— 9. F. C. Argeș 240 p

F. C. Baia Mare 240 p
Rapid 240 p

10—12. Steaua 235 p
S. C. Bacău 235 p
Univ. Craiova 235 p

13—14. Jiul 230 p
Sportul stud. 230 p

15—17. Chimia Rm. Vilcea 220 p
Dinamo 220 p
F.C M. Brașov 220 p

13. Poli’-*-- T-'ii 215 p

Gruoai roolizot de
Adrien VASILEÎCU



în spiritul politicii externe a partidului și statului nostru

SPORTUL ROMÂNESC - 0 PREZENȚĂ DINAMICĂ
n n mișcarea sportivă mondială, România are o 
1 prezență aparte. Nu numai pentru că s-a apropiat 
* de fenomenul olimpic destul de timpuriu, în ciuda 

I unor condiții politice și social-economice nefavo- 
I rabile și a unui evident dezinteres al oficialităților 

din trecut față de orice idee progresistă, iar repre
zentanții săi s-au numărat printre puținii membri 
ai C.I.O.. ci și pentru faptul că mișcarea olimpică 
românească actuală se dovedește deosebit de activă 
pe plan intern și extern, iar contribuția sportivilor 
români la reușita Jocurilor Olimpice și a altor com
petiții internaționale este de la an la an tot măi 
importantă.

Inițiativele Comitetului Olimpic Român privind 
întărirea mișcării olimpice internaționale și perfec
ționarea Jocurilor Olimpice, militarea cu consec
vență pentru afirmarea olimpismului ca mijloc im
portant de educație și dezvoltare a prieteniei și 
colaborării tineretului de pretutindeni, de adîncire 
a cunoașterii și înțelegerii reciproce între popoare, 
organizarea unor importante concursuri internațio
nale in țară („Universiada" din 1981 este un exem
plu), ținuta deosebită a sportivilor români in intil- 
nirile internaționale sînt elemente care arată cu 

„ prisosință că mișcarea sportivă românească — în 
spiritul politicii externe a partidului și statului nos
tru, strălucit reafirmată și în documentele adoptate 
de Congresul al XIII-Iea al partidului — este o 
prezență vie și dinamică în familia olimpică și în 
arena internațională. Aflat la București cu ocazia 
Jocurilor Mondiale Universitare din 1981, președin
tele C.I.O., Juan Antonio Samaranch, spunea profund 
emoționat : „Cred că trebuie să mulțumim poporu
lui român pentru această mare sărbătoare a sportu
lui mondial".

Cina Iolanda Balaș făcea- să se vorbească despre -

ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ9
zborul său înalt ca fiind un lucru ieșit din comun, 
cind Lia Manoliu oferea o tonică lecție de perse
verență, devenind campioană olimpică la cea de 
a 5-a sa participare la Jocuri, cind Ivan Fatzaichin 
nu-și dezminte, iată, o înzestrare cu totul de excep
ție, iar Nadia Comăneci devine inegalabila Nadîe, o 
„flacără olimpică vie", admirată și iubită de o lume 
Întreagă, cînd Anișoara Cușmir-Stanciu spulberă 
orice îndoială asupra resurselor umane, iar Ecate- 
rina Szabo și Simona Păucă dovedesc o uimitoare 
forță morală la o vîrstă atît de fragedă (și pe cîți 
alți sportivi i-am putea aminti), apariția lor a fost 
considerată ca ținind de miracol.

Un „miracol" care stă nu numai în înzestrarea 
poporului nostru, ci în însuși elanul sportului româ
nesc in acești 40 de ani ai libertății noastre, în 
grija pentru om, în migala artizanilor lui ce au 
plămădit modele sportive pe care le-au înzestrat cu 
noi modalități de expresie, pentru a deveni, în pri
mul rînd. purtătorii unui mesaj înțeles cu ușurință 
pretutindeni — mesajul pur al spiritului sportului 
și al unei „prezențe in lume", care este doar al 
unui anumit loc, neam și timp, ca o expresie a 
nobilei aspirații spre progres și conviețuire pașnică.

Personalitatea acestor minunați sportivi conturează 
liniile de forță ale sportului românesc într-un do
meniu al culturii — sportul — a cărui rațiune est» 
tocmai această condiție nouă a României; de a fi 
devenit ea însăși o conștiință vie a umanității con
temporane. Iar izbinda lor pe terenurile de sport

ne dă și ea certitudinea și încrederea in viitorul ei 
luminos.

Cind acorda Nadiei Comăneci titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" și Medalia de aur „Secera $i 
Ciocanul" pentru succesele obținute la J.O. de la 
Montreal, președintele NICOLAE CEAUȘESCU spu
nea : „Fie ca aceasta să constituie un imbold atit 
pentru tineretul nostru sportiv, cit și pentru între
gul nostru tineret de a acționa pentru a-și îndeplini 
cu cinste, cu abnegație îndatoririle, pentru a servi 
patria, a-și însuși cele mai înalte cunoștințe, in 
toate domeniile de activitate 1 Prin aceasta va de
monstra fiecare că. intr-adevăr, era noastră socia
listă deschide tineretului patriei minunate perspec
tive de bunăstare, de fericire, de atingere a celor 
mai înalte culmi in toate domeniile".

România a fost și este o țară cu ferestrele larg 
deschise spre lume. Spre tot ce înseamnă cunoaș
tere, cooperare, bună înțelegere, schimb de valori. 
Am simțit de multe ori prezența patriei, chiar de 
la o depărtare de mii de kilometri, pe diferite sta
dioane ale lumii, strînși în jurul tricolorului, lup- 
tind cu ardoare pentru prestigiul acestuia, fericiți 
să-1 vedem înălțat pe cel mai înalt catarg prin 
propriile noastre puteri. Am simțit-o și prin modul 
cum se reflectă, curat și cinstit, în ochii altor po
poare. Iată de ce sîntem mîndri ori de cîte ori 
auzim imboldurile „Hai, România !“ sau „Bravo, 
România !“ Ne face o mare bucurie să constatăm că 
dorința de cunoaștere îi îndeamnă, nu întîmplător, 
pe mulți să se oprească, să ne strîngă mina sau 
să ne bată prietenește pe umăr, întrebîndu-ne cît 
mai multe despre noi și sportul nostru. înțelegem 
astfel că țara noastră este iubită pretutindeni pentru 
tot ceea ce face pentru poporul său, pentru dialo
gul constructiv și pașnic cu toate neamurile lumii, 
cu toate forțele progresiste, creatoare de viață și de 
cultură. Poți să nu fii mîndru cînd un popor naște 
și crește asemenea sportivi ?

prof. Ion MATEI

Olimpiada de șah ÎN C.C.E. IA HOCHEI: POLONIA BVTOM A ÎNVINS

ECHIPELE NOASTRE PRINTRE FRUNTAȘE DUPĂ PRIMELE TREI RUNDE
SALONIC. 22. Echipele Româ

niei îsi continuă buna lor evo
luție în cadrul Olimpiadei de 
șah. ale cărei întreceri au pro
gramat a treia rundă. în tur
neul feminin, jucătoarele noas
tre au înscris o nouă victorie, 
ciștigînd ..la zero" întilnirea cu 
Olanda. Foarte frumos a cîști- 
gat Dana Nuțu. la masa a 
treia. în partida cu E. Belle, 
iar Elisabcta Polihroniade-Rusu 
a înscris, de asemenea, un 
punct prețios la H. De Greef. 
La rîndul ei. Margareta Mure- 
șan a reușit să se impună in 
fața olandezei Brvânenberg. 
după ce întrerupsese în poziție 
complicată. Astfel. România 
ciștigă cu 3—0 în fata O- 
landei. De menționat că Mar
gareta Mureșan a remizat 
partida anterioară, cu argen- 
tinianca V. Justo. astfel că sco
rul final al meciului România
— Argentina este 2.5—0,5 în 
favoarea sahistelor noastre.

în alte întîlniri ale echipe
lor feminine sînt de retinut 
următoarele rezultate : U.R.S.S.
— Spania 2,5—0.5. Suedia — 
Cuba 2.5—0.5. S.U.A. — Austria 
2—1. Bulgaria — R.F.G. 2.5—0,5,

BOBERII SI SĂNIERII ALUNECĂ PE GHEATĂ
• Sportivi români la școala de piloți de la Oberbof • „Cupa Veltins", 

primul concurs de bob • „Cupa celor 3 piste" la sanie
Pregătirile pe uscat ale bo- 

berilor si sănierilor au luat 
șfîrșit. practicantii sporturilor 
respective trecînd la antrena
mente pe gheată si chiar la 
concursuri. Din tara noastră, 
primii care au luat contact cu 
gheața au fost cei patru par
ticipant! la școala de pilotaj 
organizată de F.I.B.T. (la O- 
berhof. în R. D. Germană) pen
tru viitorii boberi din țările 
în care i.j sînt pîrtii înghețate 
artificial. Amănunte despre a- 
ceastă acțiune ne-a furnizat 
fostul int< rnați-nal Ion Dumi- 
nicel, acum antrenor al lotului 
national d tineret si al bobe- 
rilor de la A.S.A. Brașov: 
„Marin Colceriu. Nagy Csaba, 
Radu Vasile și Adrian Ciobotar 
au efectuat cîte 12 coborîri ca 
piloți și tot atitea ca impin- 
gători. Ei au manifestat reale 
calități, seriozitate si constiin- 
ciozi.itu și au parcurs eu 
multă corectitudine cei 1000 m 
ai trasealui. De altfel, echipa
jele remânești au fost printre
puținele care nu s-au răstur
nat. Ls școala de pilotaj de la 
OLerhof au luat parte 28 de
echipaje din 13 țări, dintre
care, pentru prima dată, -s-au 
aflat cele din Bulgaria. Mexic 
Si Norvegia. Menționez asis
tența tehnică asigurată de bo
beri reputați : Angelo Frigerio 
(Italia), Horst Hornbein (R.D.G.).

Ungaria — Norvegia 3—0. In
dia — Canada 2,5—0.5. Turcia
— Australia 2—1. Portugalia — 
Argentina 1,5—1,5. Elveția — 
Columbia 2—1. Belgia — Egipt 
3—0. O serie de partide fiind 
întrerupte, este încă dificil de 
alcătuit un clasament edifica
tor. dar echipa României — 
cu cele 7‘/i puncte acumulate
— se situează, de De acum, in 
plutonul fruntașelor, aflindu-se 
pe locul I. la egalitate de 
puncte cu reprezentativa Uniu
nii Sovietice.

Bine s-au comportat și echi
pierii formației noastre mascu
line. în a treia rundă. In fața 
puternicei echipe a Iugoslaviei, 
șahiștii români au obținut un 
prețios rezultat de egalitate. 
2—2. cu remize la toate cele 
4 mese : Liubojevici — Șubă. 
Gheorghiu — Nikolici. Kova- 
cevici — Ghindă. Stoica — 
Marianovici. în runda prece
dentă. Gheorghiu a încheiat 
victorios Ia Santai. majorînd 
la 3,5—0,5 scorul meciului 
România — Albania. în cele
lalte întîlniri. încheiate în a 
treia zi. este de remarcat ca
tegorica victorie, cu 4—0. a

Herbert Pitka (R.F.G.), Heinz 
Mokli, Sepp Benz (Elveția)".

Alți boberi se află. în aceste 
zile, la Winterberg (R.F.G.) 
pentru a participa la tradițio
nalul concurs dotat cu .Cupa 
V eltins". Reprezentanții tării 
noastre la acest concurs sînt 
Dorin Degan — pilot. Gildo 
Tudor. Gheorghe Picptea și 
Costel Petrariu — impingători.

Cei mai buni sănieri români 
participă săptămina aceasta, la 
Oberhof, la primul concurs din 
cadrul „Cupei celor 3 piste". 
Sînt prezenți loan Apostol, 
Laurentiu Bălănoiu. Livia 
Gheorghiță, Gabriela Haja si 
Daniela Dabija (junioară pro
venită din pepiniera C.S.S- Va
tra Dornei).

TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Preliminarii ale 

C.M. masculin, zona europeană: 
Paderborn : K.F.G. — Albania
89—80 (grupa ,,A“); Bruxelles : 
Belgia — Iugoslavia 72—89 ; 
Amsterdam : Olanda — Ungaria 
67—54 (grupa „B").

BOB • „Cupa Veltins", cane 
are loc la Winterberg (R.FG.), 
a avut următorul clasament la 
bobul de 2: 1. U.R.S.S. I (Ek- 
manls, Girov) 3:43,56, 2. U.R.S.S. 
n (Savlev, Makarenko) 3:44,23, 
3 R.D.G. I (Richter. Grummt) 
3:14,56.

BOX • La Managua, capitala 
Republicii Nicaragua, va avea 

echipei U.R.S.S. (fără Karpov 
și Kasparov...) în fata Unga
riei. ca si marele număr de 
partide întrerupte de două orL 
Dintre rezultatele înregistrate 
notăm : Cuba — Austria 3—1, 
Anglia — Italia 4—0. Islanda
— Argentina 4—0. Cehoslova
cia — Australia 2.5—1,5. RJ.G.
— Mexic 4—0. Filipine — Bul
garia 1.5—1,5 (1). Tara Galilor
— S.U.A. 1—1 (2). Polonia — 
R. Dominicană 3—1. Finlanda
— Grecia 2—1 (1). Chil» — 
Albania 2,5—0,5 (1).

într-un clasament masculin 
provizoriu, pe primele locuri 
figurează U.R.S.S. 11 p (1), 
Anglia și Islanda 9.5 p (1), 
România și Olanda 9.5 p. Iu
goslavia 9 p.

UN PENALTY A DECIS INVINGĂTOAREA...
Franța, campioana Europei în 

acest an, a Întrecut cu dificul
tate Bulgaria (1—0). prin golul 
înscris de Platini, din penalty, în 
min. 63, in urma unul henț — 
discutabil — al lui Markov. Par
tida din cadrul grupei a IV-a a 
preliminariilor C.M., desfășurată 
miercuri pe .Parc des Princes", 
la Paris, a prilejuit un joc atrac
tiv. în prima repriză atacurile 
gazdelor s-au lovit de defensiva 
excelentă a fotbaliștilor bulgari, 
trioul Mihailov (portar), Arabov 
șl Dimitrov (fundași centrali) e- 
voluînd cu precizie șl siguranță, 
în partea a doua a jocului, după 
gol, oaspeții au ieșit la atao șl 
au inițiat cîteva acțiuni frumoase, 
ratînd o egalare care, poate, 11

CAMPIONATE
U.R.S.S. (ei. 34 — ultima). Tit

lul de campioană unională pe 
1984 a fost ciștlgat, pentru prima 
oară, de Zenit Leningrad care a 
dispus, miercuri, cu 4—1 de Me- 
talist Harkov. Alte rezultate : 
Ararat Erevan — Spartak Mosco
va 1—2. Dinamo Minsk — Dnlepe 
Dnepropetrovsk 0—1, Pahtakor 
Tașkent — Dinamo Tbilisi 3—0, 
Dinamo Kiev — Ț.S.K.A. Mosco
va 2—1, S.K.A. Rostov — Torpedo 
Moscova 2—4, Cernomoreț Odesa 
— Kairat Alma Ata 2—1. Dinamo 
Moscova — Neftd Baku 2—3. 
Clasamentul final : 1, Zenit 47 p, 
2. Spartak 43 p (33 j), Dnlepr 42 
p.... 16. Dinamo Moscova 26 p,

• TELEX © TELEX •
loc a 14-a ediție a campionate
lor Americii Centrale și Mării 
Caraibilor, la care vor lua par
te peste 200 de pugiliști din 10 
țări • Pugilistul thailandez 
Khaosai Galaxi este noul cam
pion mondial (WBA) la cat. su- 
permuscă El l-a învins, la 
Bangkok, prin ko în repriza a 
6-a pe dominicanul Espinal.

TENIS • Turneul de la Syd
ney. în cadrul Circuitului femi
nin, în turul III : Zina Garrison 
— Bettina Bunge 6—3, 7—5, 
Yvonne Vermaak — Christine 
Jolissaint 6—3. 6—3, Marcella

PE STEAUA Șl
GALAȚI, 22 (prin telefon). 

Peste 6000 de spectatori, pasio
nați ai hocheiului, au susținut cu 
căldură formația bucureșteană 
Steaua, în încercarea ei de a ob
ține victoria șl, implicit, califica
rea in sferturile de finală ale 
prestigioasei competiții continen
tale, In întrecerea cu Polonia 
Bytom, Din păcate, insă, obiec
tivul ei nu a fost realizat. Me
ciul s-a încheiat cu scorul de 
6—3 (0—1, 3—1, 3—1) in favoarea
oaspeților. învingătoare șl In 
primul joc, la Bytom (6—4), e- 
chlpa poloneză a obținut califi
carea pentru faza următoare a 
competiției.

In prima repriză, Steaua a do
minat, atacînd cu insistență, dar 
a ratat ci te va ocazii dintre cele 
mai favorabile (Huțanu șl Hă- 
lăucă în min. 3, Chirlță in min. 
9 etc.). In minutul 10, în infe
rioritate numerică (Chiriță era 
eliminat), Cazacu pornește pe 

s-ar fi cuvenit, de fapt. Au asis
tat 42 064 spectatori. A condus, 
cu unele scăpări, vest-germanul 
Tritschler. Au evoluat formațiile: 
FRANȚA: Bats — Bibard. Senac, 
Bossis, Amoros — Fernandez, 
Țigana, Platini, Genghlnl — Sto- 
pyra (min. 56 Toure șl min. *5 
Tusseau) Bellone ; BULGARIA s 
Mihailov — Nicolov, Arabov, Di
mitrov. Markov — Zdravkov, Sa- 
dakov, Gotcev, Sirakov — Iskre- 
nov (min 46 Gospodinov), Mla- 
cienov (min. 75 Spasov).

Clasamentul grupei a IV-a : 
1. Franța 4 p (2 J), 2. Iugoslavia 
3 p (2 j), 3. R D. Germană 2 p 
(2 j), 4. Bulgaria 1 p (2 j), 5. 
Luxemburg Op (2 j).

17. pahtakor 25 p, 18. T.s.K.A. 
Moscova 19 p. Ultimele două cla
sate au retrogradat In divizia 
„B".

IUGOSLAVIA (et. 14) : Osijek 
— Vardar Skoplje 3—1, Pristina — 
Steaua roșie Be: grad 1—1, Buduc- 
nost Titograd — Sutjeska Niksicl 
2—1, Partizan Belgrad — Rijeka 
1—1, Hajduk Split — Dinamo Vln- 
kovici 3—0. Radnickl Niș — Is
kra Bugojno 3—1, Dinamo Za-’ 
greb — Sloboda Tuzla 2—0, Sara
jevo — Velez Mostar 1—0, La 
Novi Sad, Vojvodina a dispus- 
cu 3—2 (2—0) de Zdeznicear, go
lurile oaspeților fiind marcate de 
Ciullcl șl Matkovld. Clasa-

TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
Mesker — Pam Shriver 5—7, 7—6,
6— l • „Marele premiu — Vol
vo", turneul masculin de la 
Toulouse : Anders Jarryd — 
Bernard Boileau 6—0. 6—2, Jaro 
Navratll — Hans Simonsson 6—2,
7— 6, Pascal Portes — Chip Hoo
per 6—2, 6—7, 6—3, Yannick
Noah — Iile Năstase 6—3. 6—3,

în anul 1985, Kuwaitul va fi 
gazda primei ediții a Jocurilor 
sportive afro-asiatice, compe
tiție polisportivă., la care sînt 
așteptate să participe peste 50 
de țări.

111 MECIUL RETUR
contraatac șl deschide soorul. In 
repriza a doua, Surkiewlcz in
terceptează pucul, pe care-1 pa
sează lui Sykorski și 1—1. Bucu- 
reștenii au apoi o cădere vizibilă, 
de care profită oaspeții care, în 
decurs de un minut (33), înscriu 
prin Szakanerwski șl Buzio. In 
min. 37 tot Cazacu marchează 
printr-un șut plasat cu care-1 
„bate" pe excelentul portar polo
nez Kukla.

In repriza a IlI-a, disputa a 
fost, în continuare, de bună 
calitate, inițiativa fiind însă de 
partea oaspeților, care au mal 
înscris de trei ori prin Buzio, 
Starek șl Pieckb. La scorul da 
6—2, o ultimă tresărire de orgoliu 
șl Huțanu a reușit să marcheze 
(6—3), cind însă oaspeții aveau 
doi jucători eliminați 1 Bun ar
bitrajul bulgarului Joncev.

Calin ANTONESCU

mentul ; Sarajevo 21 p, Haj- 
duk 19 p. Partizan 17 p, Zelezni- 
cear 17 p ...Vojvodina Novi Sad 
11 p, Dinamo Vinkovici 9 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• Turneul Internațional de ju

niori II (cădeți) de la Monaco 
a fost câștigat de echipa Franței, 
care a totalizat 6 p. Ea a fost 
urmată de Spania. R.F.G. și Ita
lia. toate cu cîte 2 p. Rezultate : 
Franța — Spania 1—0, R.F.G. — 
italia 1—0. Franța — Italia 2—0, 
Spania — R.F.G. 2—1. Franța — 
R.F.G. 2—1. Italia — Spania 2—1.
• Antrenorul reprezentativei 

Elveției, Paul Wolfisberg, care-șl 
anunțase retragerea din această 
funcție, va da federației elve
țiene un ultim răspuns, In zilele 
următoare. „Totul depinde de 
starea sănătății mele, de verdic
tul medicilor" a spus Wolfisberg.
• Cîteva rezultate din „Cupa 

Olandei" : Geldrop — Sparta 1—2, 
Feyenoord — Excelsior 1—2 t, 
Rosendall — Volendam 1—2, 
Twente — Graafschap 8—Oe
• Prima manșă a finalei „Cu

pei cupelor Africii" dintre Na
tional Cairo șl Canon Yaounde 
va avea loc la 30 noiembrie, in 
capitala Egiptului. Returul se va 
desfășura intre 23 și 30 decem
brie în Camerun,
• Meci amical, P.S.V. Eindho

ven — Australia 2—o (0—0). Au 
marcat Rene Van Der Gijp (min. 
86) șl Erlk-Jan Van De Boogaard 
(min. 89).

Heinz Gunthardt — Stanislas 
Birner 6—2. 6—3.

VOLEI • In continuarea tur
neului în Brazilia, echipa mas
culină a S.U.A. a jucat la Belo 
Horizonte cu reprezentativa ță
rii gazdă, de care a fost între
cută, ca și în primul joc. cu 
3—0 (14. 12, 14).

Pe de altă parte, s-a anun
țat că sediul permanent al 
Comitetului olimpic al Asiei, 
oare cuprinde 37 de membri, 
se va afla de acum în capi
tala Kuwaitului.
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