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PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.
SI A ACTIVULUI CENTRAL DE PARTID 

consacrată aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea ai Partidului Comunist Român 
și de la alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului, 
precum și sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii, în realizarea hotărîrilor Congresului al Xlll-lea, a Programului de făurire
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism

Miercuri, 24 iulie, a avut loc 
Plenara Comitetului central 
al P.C.R. și a activului 
central de partid, consa
crată aniversării a 20 de ani 
de’ la Congresul al . IX-lea al 
Partidului Comunist Român și 
de la alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului, 
precum și sarcinilor ee revin 
organelor și organizațiilor de 
partid, comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii, în realizarea 
neabătută a hotărîrilor Congre
sului al Xlll-lea, a Programu
lui de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

Lucrările Plenarei s-au des
fășurat in atmosfera însufleți - 
toare, de intensă activitate po
litică, de puternică emulație 
creatoare, de fermă angajare 
revoluționară în care oamenii 
muncii, întregul popor cinstesc 
aniversarea marelui eveniment 
din viața partidului și a țării, 
cu noi și remarcabile înfăptuiri, 
acționează cu toate forțele pen
tru realizarea programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
țării, a mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al Xlll-lea, 
iniregind imaginea înfloritoare 
a României de azi și continuind 
amplul și complexul proces, 
Început in urmă cu 20 de ani. 
de edificare a unei economii 
moderne, de ridicare neîntrerup
tă a nivelului de trai, material 
și spiritual, al națiunii noastre.

Plenara a avut Ioc în Sala 
Palatului Republicii, unde, la 
24 iulie 1965, Congresul al IX- 
Iea a ales pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cep mai înaltă 
funcție de conducere în partid.

La sosirea in sală a secreta-

Doresc să asigur 

Comitetul Central, 

activul de partid, în

tregul partid și între- 

, gul popor că, și în 

viitor, voi acționa cu 

toată consecvența și 

hotărîrea pentru în

făptuirea neabătută a 

Programului partidu- 

\ lui, că voi servi fără 

preget cauza socialis

mului și comunismu

lui, interesele națiu

nii noastre socialiste, 

independența și suve

ranitatea patriei I

NICOLAE CEAUȘESCU

rului general al partidului, toți 
cei prezenți au făcut conducă
torului iubit o primire entuzias
tă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu puternice 
aplauze, urale și ovații. S-a 
aclamat îndelung și cu inflăcă-

rare „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România".

în această atmosferă vibran
tă, in prezidiu au luat loc, 
împreună cu tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv, secretarii C.C. al 
P.C.R,, membri ai Comitetului 
Central al partidului, conducă
tori de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, Eroi 
ai muncii socialiste, alți oameni 
ai muncii din industrie și agri
cultură, secretari ai unor co
mitete de partid, reprezentanți 
ai vieții noastre științifice și 
culturale, membri de partid eu 
stagiu in ilegalitate.

In sală erau prezenți membri 
și membri supleanți ai Comi
tetului Central al partidului, 
membrii Comisiei Centrale de 
Revizie, ai Colegiului Central 
de Partid, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, activiști 
ai C.C. al P.C.R., ai organizați
ilor de masă și obștești, cadre 
de conducere din ministere, in
stituții și unități economice, 
secretari ai unor comitete de 
partid, numeroși invitați din 
rindurile muncitorilor și țărani
lor cooperatori, oamenilor de 
știință, artă și cultură, ale mi
litarilor forțelor noastre ar
mate.

Lucrările Plenarei Comitetu-

lui Central al P.C.R. și a 
activului eentral de partid au 
fost deschise de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

S-a aprobat, in unanimitate, 
ordinea de zi a Plenarei:

— Aniversarea a 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român și 
de Ia alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidu
lui, precum și sarcinile ce re
vin organelor și organizațiilor 
de partid, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii in indepli- 

neabătută a hotărîrilor 
al Xlll-lea al

societății socialiste 
dezvoltate si inain- 

spre cornu-

nirea
Congresului 
partidului, a Programului de 
făurire a 
multilateral 
tare a României 
nism.

A urmat momentul solemn 
ee a dat expresie, in cel mai 
înalt grad, sentimentelor de 
nețărmurită dragoste, stimă și 
prețuire pe care comuniștii, 
toți cetățenii patriei le nutrese 
față de conducătorul iubit al 
partidului si statului nostru — 
prezentarea Omagiului adus 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român. Consi
liul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
Consiliul de Stat si Guvernul 
Republicii Socialiste România, 
cu prilejul aniversării a două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului.

Omagiul a fost prezentat de 
tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Național al F.D.U.S.. vice
președinte al 
Stat.

Documentul 
stituie intr-o 
mare a înaltei prețuiri, a re
cunoștinței întregului partid, a 
intregii noastre națiuni față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent 
ilustru 
patriot, 
nentă a lumii contemporane, 
care și-a făcut din inflorirea 
continuă a patriei, din creșterea 
bunăstării și fericirii poporului, 
din slujirea cauzei socialismu
lui și păcii țelul suprem al 
strălucitei sale vieți și activi
tăți revoluționare.

In uralele puternice ale celor 
prezenți, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost inmînat, in 
numele Comitetului Central al

Consiliului de

omagial se con- 
vibrantă reafir-

militant 
conducător, 
personalitate

comunist, 
înflăcărat 

proenii-

(Continuare in pag. a 4-a)



ți ale „DaclMcT la lupte frcca-ranaiK

riMldc («■|l»Rftcl»r nafimlt Subiecte de

STABILITATEA

LA STARTUL ÎNTRECERILOR - MARI
LOTUL REPREZENTATIV A ÎNTRECUT
F.C. CHEMIE LEIPZIG CU 5-2 (1-2)

CAMPIONI Șl NUMEROASE „SPERANȚE"
De vineri pină duminici, ia' 

Bala sporturilor din Brașov 
se vor desfășura finalele cam
pionatelor naționale și ale 
„Daciadei** la lupte greco- 
romane, competiție care va 
reuni 
meri, 
„zone*, 
nenți 
tativ. Ill VL CCCL1XC, linpvfă
etapă de pregătire și verifi
care - - ■ --------
lor 
(8—11 
lejui, așadar, 
cei

naționale 
la lupte 

competiție care 
de perfor- 
clasați la 

și compo- 
reprezen- 

importantă

[ieste 200 
primii 3 

precum 
ai lotului 
întrecerile,

Campionate- 
din Norvegia 

ne vor pri- 
reîntîlnirea cu 

mai valoroși luptători 
Ștefan Rusu, Vasiie Andrei, 

Ștefan Negri șan. Sorin Herțea, 
Iile Matei —, cu tinerii recent 
medaliat! la C.M. (speran-

inaintea 
mondiale 

august),
» valoroși

țe) de la Colorado Spring? și 
la C.E. (juniori) de la Bolog
na, CU cei mai buni sportivi ai 
cluburilor 
numeroase

Așteptate cu 
teres, finalele 
lor naționale 
ciadel*, de la 
feri federației 
tata și antrenorilor noștri po
sibilitatea de a aprecia 
potențialul existent la 
ceastă oră. progresele În
registrate, precum și direc
țiile spre care trebuie Îndrep
tate te continuare eforturile de 
selecție șl pregătire.

Finalele celor 16 categorii 
da greutate «tul programate 
duminici.

și asociațiilor din 
județe ale țării, 

justificat in- 
campionate- 

și ale „Da- 
Brașov, pot o- 

de speciali-

a-

LUPTĂTORI ROMANI PARTICIPĂ
LA „TURNEUL PRIETENIA"

3

I
I
5
1
i
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între 2 $1 4 august, la Phe
nian se vor desfășura Întrece
rile din cadrul „Turneului 
Prietenia* la lupte 
La această importantă 
petiție internațională 
participa și următorii 
neri sportivi români «
mică Rașovan (cat 48

libere, 
com- 

vor 
tt- 

Ro- 
kO,

Dorinei Biron (cat 52 kg), Dă- 
nuț Prefit (cat 56 kg), Cătălin 
Be jenam (cat 60 kg), Endre 
Eiekes (cat 65 kg), Octavian 
Tenț (cat 70 kg), Ștefan Vizi
tiu (cat 75 kg), Bela Matias 
(cat 81 kg), Mihai Tenț (cat. 
87 kg), Petrlșor Crnceanu (+87 
kg).

Concursurile municipale de velodrom
1

CONSTANTA, 24 (prin tele
fon). Stadionul „1 Mal* din 
localitate n-a putut primi azi 
ftu. ieri) după-amiază, la me
ciul dintre Lotul reprezenta
tiv și F.C. Chemie Leipzig, 
declt circa 25 000 de specta
tori. multi alții rămînînd pe 
dinafară. Acest cadru prielnic 
și ambiția adversarului, pe 
alocuri peste limita regula
mentului, au făcut din aceas
tă paitidă un __
tru „tricolori", mai ales 
ei, după prima repriză, _ 
trau la cabine conduși pe ta
bela de scor. Ce se intimplase 
după primele 45 de minute 7 
Dominind meciul, fără „vir- 
ful" Cămătaru (accidentat) ta 
stare să disloce o apărare 
masivă, jucătorii români a- 
veau să rateze ta min. 5 și 
14 prin Hagi. dar aveau să 
rămină și descoperiți în de
fensivă, Lung reușind in min. 
23 să împiedice Înscrierea u- 
nui gol ca și făcut. Scorul 11 
va deschide Loial reprezenta
tiv în min. 31, cind HAGI 
transformă oenaltyul la faultul 
clar comis asupra lui Rednie 
în careu. Oaspeții vor rata e- 
galarea in min. 38, prin Rei
mer, dar tn min. 42 Weiss va 
centra de pe dreapta, Lung va 
ezita, Iovan nu va fi Ia locul 
lui și SCHOLZ va inscrie : 
1—1. Peste două minute, 
se repetă, doar actorii 
alții : centrează Schleier, 
de pe dreapta, șt tot de 
partea stingă inscrie, 
capul, WINKLER : 1—2.

Repriza secundă începe 
presiunea echipei române. 
Stoica va rata în min. 48 din 
poziție ideală ; în min. 49,
Borth, care avea un cartonaș 
galben, Intră foarte tare și

test util pen
ei 

in-

toi
DO
CU

sub

este eliminat, insă antrenorul 
Mircea Lucescu vrea ca me
dul si fie cu adevărat test 
și admite introducerea In for
mația oaspeților a jucătorului 
Thiemig. Frecventa acțiunilor 
de atac crește vizibil in jocul 
„tricolorilor** si in min. 57 
vine egalarea : corner executat 
de Klein, gol marcat de 
CORAȘ : 2—2; in min. 61 
Hagi este faultat în careu și 
SOLON! transformă lovitura 
de pedeapsă : 3—t ; in min. 
69, este accidentat Lăcătuș, iar 
In min. 73 și 74 Cora? și Hagi 
ratează după 
dar se vor revanșa peste 
minut
portarul oaspeților respinge si 
CORAS ’ ' . ___ ' .
4—2. în min. 88, ZARE prinde 
o „bombă** din afara careului, 
portarul respinge eu greu, insă 
mingea deviază in gol : 5—2
Un meci care încheie perioa
da de pregătite In comun a 
„tricolorilor*, un joc cu două 
reprize diferite și cu multe 
teme de meditație, mai ales 
pentru jucători.

Arbitrul V. Curt, din Medgi 
dia, a condus formațiile :

LOTUL „A* t Lung (min. 
46 Motaru) — Iovan (min. 46 
Mateuț), Ștefănescu (min. 57 
Belodedici). Iorgulescu (min. 
75 Zare). Ungureanu — Rednic 
(min. 75 Negrilă), Stoica (min. 
57 Lăcătuș ; min. 59 Ballnt), 
B813nl, KIein — Coraș (min. 
75 VSidean), Hagi.

CHEMIE LEIPZIG : Soum- 
ziegel — Borth (min. 49 Thie
mig), Stieglitz. Fridtsche, 
LOdtke — Schleier. Scholz, 
Werner, Winkler (min. 57 
Breeitkopth) — Reimer, Weiss.

Mircea M. IONESCU

„faze-spectacol“, 
nn 

șutează dibaci Bagi,
inscrie, cu eapul

0 CONDIȚIE A
Există formații de fotbal 

care stat recitate pe de 
rost precum versurile cele
bre. De pildă, „unsprezecele* 
pe care l-a avut U.T.A. ta 
perioada ctad era campioană î 
Marki — Vass, Farmatl — Bă- 
cuț, Pali, Petschovschi — Nicșa, 
Mercea, Bonihady, Stiebinger, 
Dumitrescu III. Nu numai an
trenorul Gh. Constantin, un 
veritabil „memorizator* al 
componenților tuturor echi
pelor mari, de-a lungul anilor, 
d și un simplu iubitor de fot
bal ține minte formația Bra
ziliei, considerată „campioa
nă artistică*, nu doar mon
dială, din anii ’58 : Gilmar — 
Djalma Santos, Belini, Orlan
do, Nilton Santos — Zito, 
Didi — Garrincha, Vava, Pelă, 
Zagalo. Poate fl uitată „echi
pa de aur* C.CA.. din anil 
1959 — 1961 T Cind începi ?i 
zici Voinescu, automat ur
mează Zavoda II, apoi Apol- 
zan, Victor Dumitrescu, mal 
departe Onisie și Bone șl a- 
poi Cacoveanu, Constantin, A- 
lexandrescu, Zavoda I, Tătaru. 
De ce au căpătat rezonanțe de 
refren formații ca acestea 
amintite de noi (dar mai 
stat destule in situația per
fectei memorizări) ? Sigur, 
in primul rînd pentru că au 
realizat performanțe notorii. 
Dar nu numai pentru asta. 
Explicația îniipăririi în me
morie este alta ; anume că 
aceste „distribuții" erau 
CONSTANTE. Numai în ca
zuri de forță majoră antreno
rii lor procedau 
Așa cum nici un 
balet nu schimbă 
date în sute de 
dansatorilor săi, __  __
trenor de mare competență 
face modificări de 
modificărilor, într-un

la înlocuiri, 
maestru 
liniile,- 

repetiții, 
nici un

de 
ro- 
ale 
an- 
nu 

dragul 
sport

DINAMO - CIȘTIGATOARE LA 4000 m $
Printre divizionarele ,,k"

Penultima zi a Campionatelor 
municipale de velodrom, desfășu
rate In cadrul „Da ciad el", a pro
gramat pe ovalul de beton dto 
parcul sportiv „Dlnamo* proba 
de 4 000 metri urmărire pe echi
pe Deși multiplul nostru cam
pion Gh. Lăutaru a absentat de 
la start, selecționata dubuhri IM-

PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI

REPUBLICAN DE DIRT-TRACK

LA PERECHI
iulie, Lnceptnd deDuminică 28 

la ora 10,30, se va desfășura, pe 
stadionul municipal din Brăila, 
prima etapă a campionatului re
publican de dlrt-track la perechi. 
Vor participa cele mal bune 
perechi de la duhurile șl asocia
țiile sportive din țară, cu acti
vitate în acest sport, printre a- 
cestea flgurind două perechi de 
la clubul Steaua, două perechi 
de La duhul Metalul și cite o pe
reche de la asociația sportivă 
Voința Sibiu, asociația sportivă 
l-P.A. sibiu șl C.S. Brăila, ta 
deschiderea competiției se vor 
desfășura Întrecerile etapei a 
10-a a Cupei speranțelor.

name șl-a adjudecat titlul de 
campioană municipală cu destulă 
ușurință, avtnd drept parteneră 
da întrecere to disputa pentru 
primul loc formația cicliștilor de 
la Steaua. Sportivii dlnamovlști, 
fără a forța, au realizat în fi
nal, timpul de 1:38,9 («uiul trecut 
Dinamo și-a adjudecat titlul cu 
4:40,1). O surpriză plăcută a eon- 
stltult-o echipa Voința, dacă a- 
vem tn vedere că în alcătuirea 
Ou Mltran, VL Paveă, M. Ioniță, 
X. Cațavel, fără să fi avut nid 
măcar o singură ședință de pre
gătire prealabilă pe ovalul de 
beton, ea s-a clasat pe locul m. 
Antrenorul Gh, Neagoe ne-a de
clarat la sflrșltul cursei că la fi
nalele campionatelor 
din luna septembrie, elevii săi 
se vor prezenta mult mal bine.

Revenind la echipa Dlnamo, 
trebuie să adăugăm că ea a 
demonstrai că este capabilă «A 
realizeze performanțe de bună 
valoare.

naționale,

CLASAMENT : 1. Dinamo (Gh. 
Klelnpeter, VI. Mltrache. C. Ni
cola®, I. Gancea) 4:38,9. I. Steaua 
(O. Tudoracbe, FL Sandu, G. 
Olteana, N. Manolaehe) 4:53,8, 3. 
Voința 4:583, 4. STTROM (VL Bu- 
duroi, St. Anton, 8. Stoica, V. 
Zamfir) 5:04,4.

Campionatul continuă cu proba 
de adlțlune de puncte.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

NOUTATI DE SEZON»
DE LA MINISTERUL TURISMULUI

I

I

1. în această perioadă, ca
banele montane aparți- 
nînd oficiilor județene de 
turism oferă posibilități 
de cazare amatorilor de 
excursii, drumeții sau mi- 
nivacanțe. Recomandăm
astfel cabanele Bolboci, 

, Zănoaga, Șcropoasa, Peș- 
Babele, Caraiman, 
Arsă (M. Bucegi), 
Sîmbetei, Arpa?, 

Bilea Lac, Ne- 
Suru (M. Făgăraș), 

Turzii, Padiș, Me- 
Stîna de Vale (M. 
i, Fîntenele, Do- 

Izvorul Muntelui (M.
I, Pietrele, Baleia 

(M. Retezat).
Se pot obține informații 

suplimentare șl se fac În
scrieri la toate agențiile și 
filialele oficiilor județene

tera, 
Piatra 
Valea 
Podragu, 
goiu, 
Cheile 
ziad. 
Apuseni)

■ chia, 
Ceahlău),

de turism și ale I.T.H.R. 
București.

2. Pentru toți cei care-și 
petrec concediul sau va
canța I» munte ori la 
mare, în stațiunile bal
neoclimaterice, ori parti
cipă la excursii pe di
ferite itinerarlt, oficiile 
județene șl agențiile de 
turism pun la dispoziție un 
bogat material documen
tar, constînd din hărți 
turistice, broșuri și pliante.

Dintre acestea, enume
răm 
prin 
atrage 
Harta 
niei, 
Bucegi, 
Ceahlău 
ta 
materice, 
lor și popasurilor

acestea, i
cîteva titluri 
utilitatea lor 

curiozitatea 
turistică a 1 
hărțile munților 
Făgăraș, Retezat, 
șî Apuseni, har- 

sta ți unilor 
harta

care 
pot 

dv. : 
Româ-

balneocli- 
cabane- 

turistice.

I
I

I

A.5.Ă -PROGRAM INTENS DE ANTRENAMENTE
„Am venit din nou la Sovata 

pentru eă in această localitate, 
situată Ia vreo 100 m altitudine, 
se află un foarte bun teren de 
antrenament al echipei locale, 
Tacul Urau, recent promovată In 
-C», teren la oare avem acces, 
există foarte bune condiții de 
odihnă șl refacere șl— stntem tn 
județul nostru, județul Mureș, 
unde ne simțim.- ca acasă", ne 
-punea Cornellu Cacovean, con
ducătorul asociației mureșene.

Echipa antrenată de L Czako și 
M, Kiss se află acolo, In pregă
tiri,- de la 8 iulie. Vacanța a fost 
scurtă, timp în oare jucătorii au 
fost, cel mal mulțl, la mare, al
ții și-au Îngrijit sănătatea în di
ferite stațiuni balneo-cllmatlce. 
„Doresc ca șl In campiona
tul următor să mă aflu cit mal 
dea printre jucătorii evidenția ți 
în -Sportul». Asta in primul 
rtnd. în al doilea, vreau să în
trec recordul lui Comei Dinu : 
mal am 4 meciuri de jucat 
voi egala cele 454 de 
cate de el în prima 
firma Isplr. căpitanul 
Tg. Mureș.

Lotul 7 Cam acerași_ _________
in ediția trecută a adus echipa 
pe locul 6, adică : Varo, Vodă, 
Naște — portari ; Szabo, Isplr, 
Jenei, Fodor, V. Marton — fun
dași ; Both II, Botezau, C. Iile, 

Cribdilean (21 ani, 
de la Metalotehnlca 

„C") - 
Fanicl, L- 

de la Electro-

----------- 51 
partide ju
di vlzie*, a- 
„11 “-lui din

cu cel care

L. Popa, 
transferat 
Tg. Mureș, din Divizia 
mijlocași ; Ciorceri, 
Marton (revenit 
mureș, unde fusese împrumutat), 
Muntean, Soare — atacanțl. Ală
turi de aceștia au fost promovați 
trei tineri jucători crescuți în
cadrul A.S.A. șl afirmați în
campionatul de speranțe : Albu 
(19 ani), Smolcac (17 ani) și
Kutl (17 ani). A revenit, de cu-
rînd. ?i S. Dumitrescu, de la
„Poli* Timișoara. Media de vîrstă 
a echipei : 23 de ani, pe care 
antrenorii I. Czako și M. Kiss o 
socotesc propice performanței. 
„Avem un lot în care experiența 
celor mai mulți, care joacă îm
preună de 6—7 ani și deci se 
cunosc foarte bine, se împle
tește cu tinerețea dornică de afir
mare. Din îmbinarea acestor doi 
factori putem spera la rezultate

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA MARILOR CIȘTI- 
GURI PRONOEXPRES DIN 34 
IULIE 1985. FAZA I. EXTRAGE
REA I : 19 31 26 12 34 13; EX
TRAGEREA a Il-a : 3 24 15 33 36 
21.

FAZA a Il-a EXTRAGEREA a 
IlI-a : 1 10 38 23 7 44. Fond total 
de clștiguri : 1.211.025 LEI.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE PHONOEXPRES 
DIN 14 IULIE 1985 : FAZA I — 
Cat. 1 : 2 variante 100”/» — auto
turisme Dacia 1300 șl 2 variante 
25% a 17.500 lei; cat. 3:3 — 100% 
a 17.453 lei în cadrul cărora o 
excursie de două locuri în R. P. 
Polonă șl diferența în numerar 
și 9 — 25% a 4.363 lei; cat. 3 :

d 
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z 
n 
u 
s 
? 
t

bune In continuare", 
cundul M. Kiss, 
cui t ocupat In 
cut naște alte 
marl dealt cele 
a abordat ediția 
cerii. Demonstrlnd ți,
capacltatățl superioare, e firesc 
ca publicul tnureșan să aștepte 
In noua întrecere o comportare 
șl mal bună. Și pentru ca aștep
tările să nu fie înșelate, condu
cerea tehnică a echipei a progra
mat zilnic cite trei antrenamente: 
Înainta de ora 8 : o „învlorare- 
alergare" ; In cursul dimineții : 
pregătire tehnică, iar după-amlază 
antrenamente .ehnico-tactice sau 
jocuri cu temă.

Cum se prezintă sportivii acumî 
„In general, bine, chiar și Cos
tal IUe, care a venit la antre
namente cu un surplus de greu
tate destul de mare. El a înțeles 
însă că nu va putea tla randa
mentul așteptat de toți dacă nu 
va munci eu <tl mai multă rtvnă 
deeît ptnă acum, dacă nu va re-

, afirma se- 
într-adevăr, lo- 

oampionatul tre- 
obligiații, mal 
cu care A.S.A. 
1984—85 a lntre- 

posibilități,

veni la greutatea normală. Șl a 
revenit. El continuă să fie un 
jucător-util echipei", ține să su
blinieze antrenorul Czako.

A.S.A. a susținut pină acum 
câteva partide de verificare. în
ceputul a fost mai slab (1—3 cu 
Minerul Baraolt. din Divizia 
,,C“), dar pe măsură ce pregăti
rile au avansat, au început să 
vină șl rezultatele bune, cum ar 
îl 2—0 cu Corvlnul Hunedoara 
(jucat la Slngeorgtu de Pădure) 
și mal ales recentul 3—1 cu „e- 
chlpa de tineret" a lotului națio
nal „A".

Mureșenii își vor Încheia pre
gătirile pentru noul camnlonat 
lutnd parte la „Memorialul Tudor 
Paraschiva", organizat la Tg. Jiu, 
cu începere de la 26 Iulie șl Ia 
care vor mal fi prezente Chimia 
Rm. Vlteea Universitatea Cra
iova. Jiul Petroșani și Glorla- 
Pandurli TR. Jiu.

Mircea TUDORAN

Astăzi, pe stadionul Progresul

SEMIFINALELE „CUPEII» MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Intrată In tradiție, ti mei o des

chizătoare a stagiunii în Capi
tală, atractiva competiție „Cupa 
Municipiului București" a dema
rat marți, ctad s-a desfășurat 
primul med din actuala ediție. 
O ediție la startul căreia s-au 
aliniat cinci echipe bucureștene, 
două divizionare „A" (Rapid șl 
Sportul studențesc) și trei for
mații din eșalonul secund (Auto- 
— ■' - - - ------ • Progresulmatica, 
Vulcan).

,,Uvertura* a opus 
rele „B“ Automatica și ___  _
ultima dintre ele promovată tn 
premieră pe scena Diviziei ,.B*. 
Disputat marți pe stadionul Au
tomatica, meciul a dat ciștig de 
cauză formației gazdă (Automa
tica), cu scorul de 2—1 (2—1),

I.C.S.I.M. șl

diviziona-
I.C.S.I.M.,

cane astfel promovează Ln faza 
semifinalelor competiției.

Semifinalele ..Cupei Municipiu
lui București* se vor desfășura 
astăzi, pe stadionul Progresul, în 
cuplaj, după următorul program: 
de la ora 16, Rapid — Automa
tica, iar în continuare Sportul 
studențesc — Progresul Vulcan. 
Se anunță un cuplaj atractiv, în 
care replica celor două divizio
nare „B“ se va afla, cu siguran
ță, în prim-plan.

Conform regulamentului aces
tei tradiționale competiții, urmă
rită de fiecare dată cu mare in
teres, echipele învingătoare în 
meciurile de azi își vor disputa 
simbătă finala, tot pe stadionul 
Progresul, în timp ce formațiile 
învinse vor juca pentru locurile 
3—4. In deschiderea cuplajului.

LOTO-PROrlOSPORT INFORMEAZĂ
5 — 100% * 8.939 lei în cadrul 
cărora o excursie de un loc tn 
R.P. Polonă și diferența în nu
merar și 21 — 25% a 2.235 lei; 
cat 4 ! 84 — a 1.091 lei; cat. 5 : 
97 — a 945 lei ; cat. 6 : 670,50 a 
100 lei; cat. 7 : 9 749,50 — a 40 lei.

FAZA a n-a — Cat. A : 2 —
25% a 19.278 lei; cat. B : 2 —
100% a 11.863 ici în cadrul cărora 
o excursie de două locuri in R.P. 
Polonă șl diferența în numerar șl 
5 — 25% a 2.966 lei; cat. C : 9.75 
— a 3.954 lei: cat. D : 69 — a 
559 lei; cat. E : 167,75 — a 230 
lei; cat. F î 5.579.75 — a 40 lei. 
Autoturismele ,.Dacia 1300“ de la

categoria 1 (faza I) au revenit 
particlpanțllor ștefan Stan șl 
Tudor Ioniță, ambii din Bucu
rești.
• ASTAZI este ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO de mîl- 
ne, vineri 26 iulie, Jucațl din 
timp numerele dv. preferate !
• Duminică 28 Iulie va avea 

loc o nouă tragere MULTIPLA 
LOTO, partlctpanțllor oferlndu- 
du-ll-se posibilitatea obținerii u- 
nor Importante oiști.“uri In auto
turisme „DACIA 1350“ (la am
bele faze ale tragerii), mari 
Slims de bani, procum șl excursii 
in R.P. Polonă. Se efectuează 8 
extrageri in două faze (73 nu
mere).
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FINIȘ DRAMATIC SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

O FRUMOASA COMPORTARE
A SPORTIVELOR NOASTRE

LA BALCANIADA DE SĂRITURI IN APA
Ileana Pîrjol, dublă campioană

7/ INTERZONALUL" FEMININ
Dana Nuju va juca Io baraj cu Nana Ioseliani și Pia Cramling

DIANE SAMUNGI 
VICTORIOASA 

IN CEHOSLOVACIA

Cu o serie întreagă de rezul
tate surprinzătoare s-a în
cheiat turneul 
minln de șah de 
Ultima 
într-o 
dramatică, 
cări 
rilor 
primului, 
maestră 
sandria și-1 asigurase, 
un total de 10 puncte. Ca 
Nana Ioseliani, învinsă 
așteptat de englezoaica 
san Walker, a pierdut In 
tlma zi și reprezentanta I, 
noastre, maestra internațio
nală Dana Nuțu. In partida 
întreruptă cu cubaneza Zlr- 
ka Frometa, tn poziție compli
cată, Dana Nuțu avea a- 
vantajul calității (turn con
tra nebun), dar doi pioni mai 
puțin. Aceasta s-a dovedit
suficient deciziei in favoa
rea partenerei sale, care a
obținut un punct nesperat, la 
capătul a 51 de mutări. In a- 
celași timp, Elena Ahmtlov- 
skaia șl-a continuat finișul 
bun și — după cele trei vic
torii consecutive — a 
șit să remizeze cu Pia Cram
ling, deși suedeza avusese a- 
vantaj la întrerupere. In a- 
ceastă conjunctură, Elena 
Ahmîlovskaia 
locul doi, 
du-șl 
candidatelor, 
trei 
litate, 
poziția 
seliani 
toate 
mează 
raj Cramling — Ioseliani 
— Nuțu, probabil în Euro
pa, la o dată care se va sta-

interzonal fe- 
la Havana, 
desfășurată 

cu adevărat 
adus modlfi- 

scara locu- 
cu excepta 
care marea

rundă, 
notă

a 
pe toată 
fruntașe, 

pe 
sovietică Nana Alek- 
și-1 cu

ne- 
Su- 
ul- 

țării

reu-

la
conjunctură, 

a promovat pe 
cu 9,5 p, asigurîn- 

în turneul 
urma ei, 

la ega- 
împărțind 
Nana Io- 
Cramling, 

p. Ur- 
un meci-turneu de ba- 

Cramling 
probabil

calificarea
In

jucătoare sînt
Dana Nuțu 
a 3-a cu 

și Pia 
cu cite 8,5

bill ulterior, pentru desemna
rea celei de a treia calificate.

In alte două partide din ul
tima rundă, Zsuzsa Veroci a 
remizat eu Gulnar Sakhaiova, 
iar An Yan Feng a 
pe Nava Shterenberg.

Iată și clasamentul 
„interzonalului” de 
vana : 1. Nana
(U.R.S.S.) 10 p ; 2. Elena Ah- 
milovskaia (U.R.S.S.) 9,5 p
3—5. Dana Nuțu (România), 
Nana Ioseliani (U.R.S.S.) și 
Pia Cramling (Suedia) 8,5 p ; 
6—7. Zsuzsa Veroci (Unga
ria) și Gulnar Sakhatova 
(U.R.S.S.) 7 p ; 8—9. Susan
Walker (Anglia) șl An Yan 
Feng (R. P. Chineză) 6,5 p ; 
10. Diane Sawerelde (S.U.A.)
5.5 p ; 11—12, Asela De Armas 
și Zirka “ 
Cuba) 4 
renberg 
Stepanka
2.5 p.

• In turneul de la Am
sterdam, după 8 runde, clasa
mentul este următorul : Kar
pov 6, Timman 5, Mlles 3,5 (1), 
Nunn 3,5, Sunye Neta 2,5 (1). 
Martinovici 2,5.

tnvins-o

final al 
la Ha- 

Aieksandria

Frometa (ambele 
p; 11 Nava Shte- 

(Canada) 3 p ; 14.
Vokralova (R.F.G.)

• Marele turneu interna
țional de tenis pentru juniori 
și junioare dotat cu „Cupa 

cristal”, a luat șfîrșit, 
Houstka, tn Cehoslova-

de 
la 
cia, cu un splendid succes al 
tinerel 
Diane 
voluat 
probei 
tenismanei 
tra Sedlackova, 
întrecut-o cu 
Apoi, tn finala 
dublu, perechea 
Sedlackova, 
vini cuplul român Samungi, 
Teodora Tache cu 
6—2.

La simplu băieți, 
finală cehoslovacă, 
Strelba a dispus de Cyril suk 
cu 6—3, 7—6.
• Sîmbătă șl duminică au 

loc la Debrețin, In Ungaria, 
întrecerile „Cupei Prietenia” 
la judo, la care participă și 
tinerii sportivi români FI. 
Băjenaru (cat 60 kg), S. Mi- 
titelu (65 kg), L Rusu (71 kg), 
I. SImion (78 kg), F. Szabo (86 
kg), P. Anlțoaie (95 kg), G. 
Burlău (+95 kg), M. Grozea 
(open).

noastre jucătoare 
Samungi. Aceasta a e- 

în finala feminină a 
de simplu In compania 

cehoslovace Pe
pe care a 
8-3, 7—5.
feminină de 
cehoslovacă 

Nohakova a In-

C. E. de baschet-cadete

TUZLA, 24 (prin telefon). In 
cel de al cincilea meci susținut 
ta cadrul actualei ediții a CJE. 
de baschet-cadete, reprezentativa 
României a obținut o victorie 
clară, cu 90—50 (46—28), ta fata 
echipei Finlandei. Cu acest al 
treilea succes, baschetbalistele 
noastre s-au clasat pe locul 2 
ta grupă (după U.R.S.S. șl

Primele starturi In C.E. de natajie-juniori de la Geneva

TINERELE ÎNOTĂTOARE ROMÂNE
PRINTRE FAVORITE

5—2.

într-o 
Martin

Reprezentantele țării noastre 
au avut o frumoasă comportare 
la Balcaniada 
apă, 
net 
după 
ma

de sărituri in 
de la Atena, dominlnd 

întregul concurs. Astfel, 
victoria sa din pri- 

zi la trambulină (pro
bă în care locul secund a 
fost ocupat de Andrea Drago- 
mir), Ileana Pir joi s-a dovedit 
cea mai bună șl la platformă, 
clștigind intr-o manieră clară, 
cu 380,10 p, un punctaj com
petitiv în orice concurs de an
vergură. Antrenorul N. Sparios 
consideră că eleva sa are incă 
rezerve, pe care și le poate 
valorifica la apropiatele cam
pionate europene. Cea mai ti- 
nără participantă la Balcania
dă, Daniela Popa, a debutat 
promițător, clasindu-se pe lo
cul doi, cu 349,85 p, depășin- 
du-le pe experimentatele spor
tive din Bulgaria, Daniela Tri
fonova (324,85 p) și Silvia Dje- 
nova (303,60 p). în acest fel,

în clasamentul pe țări al pro
bei | 1. România 20 p, 2. Bul
garia 15 p, 3. Iugoslavia și 
Grecia 9 p, 5. Turcia 3 p. Prin 

rezultatelor la 
trambulină și platformă. Româ
nia a ocupat poziția de frunte 
în ierarhia feminină, cu 40 p, 
urmată de Bulgaria 30 p, Iugo
slavia 19 p, Grecia 17 p. Tur
cia 6 p.

In întrecerea masculină la 
trambulină, dștigată de cunos
cutul campion bulgar Peter 
Gheorghiev — 569,60 p, Ion 
Petrache a ocupat locul 5, cu 
466 p, iar Dan Oprean poziția 
a 6-a, cu 451,85 p. tn clasa
mentul pe echipe (m) : 1. Bul
garia 36 p, 2. România 22 p, 
3. Grecia 21 p, 4. Iugoslavia 
10 p, 5. Turcia 3 p.

adiționarea

Clasament general : 1. Bul
garia 68 p, 2. România 62 p, 
3. Grecia 38 p, 4. Iugoslavia 
29 p, 5. Turcia 9 p.

Astdzl inccpc, tn Iugoslavia, Balcaniada de tir

TRĂGĂTORII NOȘTRI
VIZEAZĂ LOCURI FRUNTAȘE

i

tnceplnd de azi și ptaă dumi- 
nică, la Geneva se desfășoară 
Campionatele europene de nata- 
ție pentru juniori, la cane și-au 
anunțat participarea circa 500 de 
sportivi din 28 de țări. Din țara 
noastră vor fi prezenți pe bloc- 
starturl șase Înotători, dintre care 
rind fete, considerate de comen
tatori printre fâvorlțl, agenția 
„France Presse* aeredltlnd-o cu 
prima șansă la IOT m liber pe 
Tamara Costache, grație valoro
sului record național stabilit de 
ploleșteancă cu timpul de 574». 
Prin prisma rezultatelor ante
rioare, a posibilităților reale, șl 
ceilalți foarte tineri reprezentanți 
al înotului românesc pot contri
bui la realizarea unul bilanț cit

mal bun pentru delegația noas
tră, într-o probă sau alta. In 
cursele Individuale sau de șta
fete. Astfel, luUa Matecscu, tri
plă medaliată la ediția preceden
ts a importantei competiții a 
speranțelor înotului continental, 
speră intr-o frumoasă reușită, 
ea fiind înscrisă tn cinci probe, 
plus ștafetele. Stela Pura, per
formera recentei Balcaniade pen
tru juniori, are de asemenea 
șanse de a urca pe podium, la 
care mal aspiră Adriana Șerban, 
Luminița Dobreseu șl Laszlo Bay.

Concursul Începe astăzi, cu se
rii dimineața șt finale după-a- 
mlază la 200 m liber, 100 m bras, 
200 m fluture șl 4 X 100 m Hber 
— b + L

Italia) și vor Juca în continuare 
ta seria valorică 5—8. Meciul 
cu echipa Finlandei, ultimul din 
grupa preliminară, a fost domi
nat de sportivele noastre, care au 
jucat cu multă ambiție șl au 
avut claritate In acțiuni, dar mal 
ales o remarcabilă eficiență In 
aruncările ta coș. Tabela de 
marcaj a arătat ta permanență 
avantaj de partea elevelor antre
norilor AL Molse șl H. 
care au încerca* și ' 
măsură au reușit să 
șese după insuccesul 
nlrea de marți cu 
Italiei. Au marcat :
Manases ÎS, Dragoș 11, Ioneseu 
10, Cuzie 5, Gen 5, Manea 4, 
Pandrea 9, Vereș 6, pentru echipa 
noastră, respectiv Grovroos 15, 
Litmanen 8, Stranberg 5, Niemi
nen 4, Pulkinen 2, SIntonen 4, 
Hutamlakl 4, Karjalalnen 4, 
Hutunen 4.

Alte rezultate : Franța — Spa
nia 62—57 (31—31) — grupa ,A”, 
Iugoslavia — Olanda 76—53 
(35—12), Belgia — B.F.G. 64—63 
(23—30, 56-56) - grupa »B*.
Joi este zl de pauză, compe

tiția reluîndu-se vineri cu 
meciurile din cele trei serii va
lorice : 1—4, 5—6 șl 9—12.

Dumitru STANCULESCU

Pop, 
mare 

revau- 
<Ua tatO- 

formatta 
Patra 22,

ACTUALITATEA IN ATLETISM

ZENICA, 24 (prin tele
fon). Găzduind, în pre
mieră, o competiție internațio
nală de tir de anvergura Bal

ta 
in

60 
făcut 

cu acest 
inaugurîndu-se 

modern, cu 
manevrare 

modalități 
rezultatelor 

și finale pe 
Ambianța 

gazde este 
așa

Zenica, 
Bosnia- 

km
caniadei, aid, 
oraș situat 
Herțegovina, la 
Sarajevo, s-au 
gătiri speciale, 
lej 
poligon 
lății de 
telor șl 
șare a 
mediare 
electronice, 
gurată de 
pice Întrecerilor, 
după cum au declarat compe
titorii ta urma celor dinții 
antrenamente, există condi
ții pentru a se obține rezul
tate dintre cele mal bune.

Referindu-ne, 
prezentatlvele 
petiție, să 
nea că 
stavta prezintă 
plete, trăgătorii 
țări participînd, 
toate probele 
program (seniori 
individual și 
Punctul forte 
bulgare II 
bele feminine 
dintre țlntașele 
tă țară nelipsind Veslea Let- 
ceva, autoare recentă 

rezultat

Și

de 
pre- 
pri- 

un
insta- 

a 
de

țin- 
afi- 

inter- 
baze 
asi- 
pro- 

că.

acum, ta re- 
aflate in com- 

facem mențlu- 
Bulgaria și 

loturi 
din 
așadar. 

Înscrise
» 
pe 
al 

constituie 
de 
din

Iugo- 
com- 

aceste 
la 
in 

juniori — 
echipe), 

formației 
pro- 

pușcă, 
aceas-

asemenea. 
Grecia 
puțind 

spus in

pușcă standard 3 x 20 I. Din 
lista de înscrieri prezen
tată de gazdele iugoslave re
ține atenția grupul de tră
gători de la pistol liber. Mai 
sint prezenți, de
țintași din Albania,
și Turcia, aceștia
avea un cuvînt de 
toate probele.

în ceea ce-i privește pe 
trăgătorii români, ei vizea
ză primele locuri mai alea 
în întrecerile de pistol (mas
culin și feminin), la cate
goria seniorilor. Corneliu 
Ion (pistol viteză), Ilie Petru 
(pistol liber) și Silvia 
posztay (pistol standard) 
zează, cu îndreptățire, 
cui întîi, dar sperăm 
și ceilalți vor lupta pentru a 
obține 
bune.
au o 
este, 
din partea lor 
nivel ridicat, 
conteze cit mai mult in lupta 
pentru titlurile balcanice.

Se anunță, așadar, o 
competiție puternică, in toate 
probele, specialiștii 
rînd că se pot obține 
tate valoroase. Dacă și 
țiile meteorologice vor 
vorabile, atunci, cu 
ranță, speranțele lor 
dovedi îndreptățite.

Rodu TIMOFTE

Ka- 
vi- 
lo- 
că

rezultate cit mai 
La rindul lor, pușcașii 
misiune 
totuși,

mai grea, dar 
de așteptat și 
o comportare Ia 
astfel incit să

conside- 
rezul- 
condi- 
fi fa- 
Sigu- 

se vor

• Britanicul Steve Cram și 
marocanul Said Aouita sint cel 
dinții alergători din lume care 
au parcurs distanța de 1500 m ta 
mai puțin de 3:30,00. zilele tre
cute, la Nisa, el au fost crono
metrați ta 3:29,67 și, respectiv, 
3:29,71. în timp ce Cram ișl sa
vura calm succesul, Aoulta abia 
de-și putea stăpînl lacrimile de
cepției, avlnd ta vedere distanța 
minimă (doar patru sutimi de 
secundă) oare l-a despărțit de 
victorie. Apoi, campionul olimpic 
la 5 ooo m, Aoulta, a declarat 
că-șl propune, chiar pentru acest 
sezon, să realizeze not recorduri 
mpndlale ta două dintre cursele 
în care aceste performanțe apar-

atleților britanici. Said a 
că se simte capabil să ob
țin rezultat de 3:27,50 pe 
m șl altul sub 13:00,00 pe 
m ! I Ce-or fl gîtidit Cram 

șl David Moorcroft (13:00.41 din 
7 iulie, 1982) dnd au auzit a- 
ceste intenții ale iul Aoulta 7
• Apropo de recentele rezul

tate pe 1500 m, de la Nisa. La 
această oră, bilanțul mondial al 
probei este următorul : 
3:29.67 • S Cram (M. Brit.) 
3:29,71 S. Aouita (Maroc) 
3:30,77 • S. Ovett (M. Brit.) 
3:30,92 J. L. Gonzales (Spanta) 
3 :îl,24 • S. Maree (S.U.A.) 
3:31,58 T. Wessinghage (R.F.G.) 
3:31,76 S. Scott (S.U.AJ 
3:31,95 S. Coe (M. Brtl.) 
3:31,96 H. Hudak (R.F.G.) 
3:32,16 • F. Bayl (Tanzania)

• — recorduri mondiale
• Sîmbătă va avea loc pe 

diontd Bislet, din Oslo, o nouă 
reuniune din cadrul „Marelui 
premiu I.A.A.F.-MobU”, avlnd 
drept cap de afiș cursa de 5 000

m, cu Said Aouita intre cei ZI 
de partlcipanți. Pe acest stadion, 
ta luUe 1982, englezul Moorcroft 
a realizat recordul mondial al 
probei, iar anul acesta, la 7 ta
lie, pe o ploaie torențială, Aoulta 
a obținut cu 13:04,52, al doilea 
rezulta* mondial al probei.
• Rezultate din concursul de 

la Edinburgh: 406 m : Cameron 
(Jamaica) 46,09 ; 1000 m : Cram 
(M. Britante) 2:15,09; o milă t 
Ovett (M. Britanic) 3:55,01. Maree 
(S.U-A.) 3:55.27 ; 400 mg : Holtom 
(M. Britanle) 49,96 ; triplu : 
- ■ (S.U.A.) 16,87 m ; prăjină:

(S.U.A.) S,S1 m ; ciocan s 
(UJt.S.S.) 81,64 m ; FE- 

O milă : Budd (M. Brita- 
4:23,14 ; 1W tn: Jlrova

(M.
Banks
TuHy 
Sedth 
MEI : 
nle) _____ _ _______ _________
(U.R.S.S.) 11,26 m 5 suliță : Whit
bread (M Britanic) 70,14 m ; 
înălțime s Bîknva (U.RAA.) 1.60 
m, Hitter (S.U.A) 1,90 m. Ando- 
nova (Bulgaria) 1,85 m.
• Intr-un concurs la Helsinki* 

la suliță : Tilna Lillak (Finlan
da)) 68,ra m. (r. vil.).

594 p

Tele Santana,

O Campionatul Finlandei 
află ta plină desfășurare. Zilele 
trecuta a avut loc etapa a 13-* 
(a doua din retur), ta care frun
tașa clasamentului. Pdl. Turku, 
a dispus cu 1—0 de PA. Rova
niemi. Celelalte rezultate : J. K. 
Helsinki - Paloseura 3—2, B- 
veș Tampere — P. V. Kokkola 
4—L PA. Keral — P.T. Porri 1—4, 
Koparlt Pallotoverit — Haka Val- 
keakoakl 1—6. TJ>. Oulu — Ku- 
usysl Lahtl 1—4. Clasament : L 
PA. Turku M p, 2. PA, Kend 
16 p. 2. J. K. Helsinki 16 p, «. 
nvea Tampere VI p ; pe ultimele 
locuri : M. P. V. Kokkola 8 p, 12. 
TJ*. Oulu 4 p

• Antrenorul ___  ________.
care a reușit să califice repre, 
zentatlva Braziliei pentru turneul 
final al C.M de anul viitor, din 
Mexic, a declarat că prezența sa 
la „Cupa Mondială' este in
certă, tntruclt contractul pe ca- 
re-1 are cu echipa Al-Ahli din 
Arabia Saudltă expiră abta in 
octombrie 1966. Este totuși posi
bil ca înaintea șl în timpul C.M. 
Tele Santana să fie... învoit de 
formația pe oare o antrenează 
acum.

1985 
1085 
1983 
1985 
1983
1980 
1985
1981 
1980 
1974

sta-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • tn CAL de Juniori, 

la Stuttgart, proba de 1000 m cX 
a revenit Italianului Silvio Borria 
ou 1:06,40, urma* de Robert Le
chner (R.D.G.) 1:06.31 șl Jonny 
Franck (Danemarca) 1:06,54 •
Etapa a 5-a a Turului Bulgariei 
a programat două semietape, am
bele câștigate de Uwe Raab 
(R.D.G.). Prima, o cursă de con- 
tra-tlmp pe 25 km, la Razgrad 
(31:92), a doua o cursă pe 1M km. 
de la Razgrad — Ruse (2.68:23). 
Cursa are acum un nou lider.

bulgarul Petar Petrov 16:19,53 ar
mat de Nașko Stotoev 19.20:23. 
Pe echipe conduce, tn conti
nuare, Selecționata sindicală 
Bulgariei. Echipa de tineret_____ a
României ocupă locul U • Tu
rul Poloniei (etapa L Varșovia — 
Pick. 164 km) a reveni* tul An
drzej Jaskula tn 1.35 .-<>7.

POLO • La La Valetta. In ca
drul C.E. de Juniori : grupa A t 
U.RA.S. — Iugoslavia 13—9. 
R.F.G. — Ungaria 7—4. Italia — 
Olanda 6—6, Spania — Bulgaria

• Un purtător de cuvînt al Fe
derației engleze de fotbal a a- 
nunța* că ta viitor orice echipă 
al cărei suporteri șe vor deda la 
acte de violență va fl exclusă In 
mod automat din „Cupa An
gliei* I „Slntem conștient! că 
lumea șportlvă așteaptă de la noi 
decizii ferme. Prin măsuri de 
acest gen vrem să dovedim că ■ 
slntem hotărlți să sttrplm huli
ganismul de pe terenurile 
fotbal”.

• Componenții echipei C. 
Barcelona au convenit că in 
zut când vor câștiga campionatul 
să participe la o Întrecere clctis- 
ti pe un traseu de 62 km. După 
cum se știe, clubul catalan a 
cucerit titlul, astfel că Jucătorii, 
respeetîndu-sl angajamentul, s-au 
urcat pe biciclete șl au pornit In 
cursă. Victoria a revenit interna
ționalului vest-german Bernd 
Schuster, urmat, la mică distan
tă. de Alberto șl Mlgueli. Dar 
faptul cea mai senzațional s-a pe
trecut după Încheierea cursei, 
clnd unul dintre promotorii ci
clismului din Spania, entuzias
mat de evoluția câștigătorului, 
l-a propus acestuia să participe

Meriid Schuster (C.F. fiarceîdiluj... 
elftlgătorul cursei cicliste orga

nizată. de clubul catalan

la... Turul Spaniei. Schuster a 
declarat Insă că preferă să ră- 
mînă credincios, in continuare, 
sportului care l-a Consacrat.

12—5 ; grupa B : Franța — An
glia 15—S Malta — Turcia 11—7.

ȘAH • Cu o ruindă înainte de 
încheierea turneului Interzonal de 
la Blel, sovieticul Rafael Vaga- 
ntan a obținut victoria la Gut-. 
man, a totalizat 11,5 p șl șl-a 
asigurat calificarea pentru tur
neul candldaților de la Montpel
lier (Franța). Ultima rundă îl va 
desemna Pe ceilalți callflcațl.

TENIS • CamplonateSe S.U.A-, 
pe zgură, la Indianapolis; Bec
ker — Pemfors 4—6, 7—6. 6—2.
Clerc — Ross 5—7, 6—2, 6—4. Vi
las — Arrays 5—2. 6—3 ; femei:

Kt. Maleeva — Gates 6—0. 6—2, 
Garrison — Smith 6—3, (—1, Sa
batini — Holdren 6—0, 6—0, Go
lts — Cummtngs 6—1, 6—1, Hor
vath — Marslkova 7—5, 6—2, Tor
res — Sands 6—3, 2—6, 6—4 ® 
în turneul final al „Cupel Ga
lea*, la Vichy : Cehoslovacia — 
Italia i—1. S U.A. — Spania 1—L

VOLEI • .Memorialul Vladi
mir Savin*, la Leningrad: 
UJtAA. I — Finlanda s—o, Ce
hoslovacia — Bulgaria 3—t, 
S.U.A. — U.R.SA. H 3—0. Cuba 
— Japonia 3—0,



(Urmare din pag. 1)_____
Partidului Comunist Român, 
Consiliului National al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste, Consiliului de Stat ș* 
Guvernului Republicii Socia
liste România, documentul 
omagial cu prilejul aniversării 
a două decenii de Ia Congresul 
al IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

în continuare, au luat cuvîn- 
tul tovarășii Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului, Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, 
Lina Ciobanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secrctar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., Cor
nel Boca, Erou al Muncii So
cialiste, maistru la Combinatul 
siderurgic Galati, Tamara Bo
brin. membru al C.C. al P.C.R., 
președinte al Biroului Execu
tiv al Consiliului National al 
Frontului Democrației și Uni
tăți* Socialiste, vicepreședintă 
a Consiliului Național al Fe
meilor, Teodor Boncalo, Erou 
al Muncii Socialiste, șef de bri
gadă la întreprinderea minieră 
Lupeni, Ion Ursu, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vieepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință 
și Tehnologie. Doina Vasilescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., Erou al Muncii Socia
liste. președintele C.A.P. „Ogo
rul", comuna Pecica, județul 
Arad, Ludovic Fazekas, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
eeprim-ministru al guvernului, 
Florea Voinea, secretar al C.C. 
al U.T.C., Leonard Constantin, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Iași al P.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost înmînate, apoi, mesa- 
jele-angajament adresate cu 
prilejul aniversării a două de
cenii de la Congresul al IX-lea 
al partidului, în numele comu
niștilor de pe întreg cuprinsul 
țării, de către organizațiile ju
dețene de partid și organizația 
de partid a Capitalei.

Secretarului general al parti
dului i-au fost prezentate, de 
asemenea, mesajele-angaja- 
meni adresate, în numele cla
sei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, tinerei generații, 
femeilor, armatei, al tuturor 
categoriilor de oameni ai mun
cii din patria noastră, de către 
delegații ale Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Uniunii Tineretu
lui Comunist, Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști, Or
ganizației Pionierilor, Consi
liului Național al Femeilor,

Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii din 
industrie, construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor și fi
nanțe, ale oamenilor de știin
ță, cultură, artă și din invăță- 
mint, Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare, silviculturii și Gospodări
rii Apelor, Ministerului Apără
rii Naționale, Gărzilor patrioti
ce, Ministerului de Interne, Co
mitetului pentru problemele 
Consiliilor Populare.

tntr-o atmosferă înălțătoare, 
de puternică vibrație patrioti
că, Plenara Comitetului Central 
al Partidului și a activului cen
tral de partid a evidențiat în
semnătatea excepțională a Con
gresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, care a 
Încredințat conducerea destine
lor națiunii noastre tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, inaugurind 
o perioadă de adinei prefaceri 
înnoitoare, de grandioase reali
zări in dezvoltarea economică 
și socială a țării, in toate do
meniile de activitate, in întări
rea independenței și suverani
tății naționale, in creșterea 
prestigiului României pe arena 
mondială.

In această zi de scumpă 
sărbătoare, Plenara a dat • 
inaltă apreciere rolului hotări- 
tor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și În
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, 
reafirmind nemărginita recu
noștință a comuniștilor, a tu
turor cetățenilor țării, bărbați 
și femei, tineri și vîrstniei, fa
ță de cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, care și-a dedicat, 
cu dăruire și pasiune revolu
ționară, Întreaga viață cauzei 
libertății, independenței, pros
perității României, idealurilor 
socialismului și comunismului, 
edificării unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Plenara Comitetului Central 
al P.C.R. și a activului eentral 
de partid, intr-o deplină uni
tate de gînd și acțiune eu în
tregul nostru partid, cu între
gul popor, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul împlinirii a două de
cenii de la congresul al 
IX-lea, care i-a încredințat su
prema funcție de conducere in 
partid, cele mai calde felici
tări, exprimîndu-i sentimente
le de înaltă cinstire, admira
ție și respect pentru străluci
ta activitate desfășurată eu 
clarviziune, devotament, fermi
tate și consecvență revoluționa
ră în fruntea partidului și sta
tului nostru, pentru făurirea 
destinului nou al României.

De asemenea. Plenara a adre
sat secretarului general al 
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vibrante urări de 
sănătate și fericire, de viață 
lungă spre binele și fericirea 
națiunii noastre, pentru a 
conduce mai departe istorica 
operă de edificare a socialis
mului și comunismului in 
România.

Plenara a exprimat hotărî- 

rca unanimă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, de a acționa cu 
energie și fermitate, de a in
tensifica activitatea constructi
vă pe toate planurile, pentru 
transpunerea in viață a politi
cii interne și externe a parti
dului și statului, pentru obți
nerea de noi și tot mai mari 
succese in edificarea socialis
mului.

Afirmind această voință de 
nestrămutat, plenara Comitetu
lui Central al P.C.R. și a acti
vului central de partid a 
adoptat, intr-o însuflețitoare u- 
nanimitate, Apelul adresat co
muniștilor, tuturor oamenilor 
muncii, întregului nostru po
por, cu prilejul aniversării a M 
de ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului, în vede
rea îndeplinirii exemplare a 
hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, a Programului 
partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

Primit cu cele mai calde 
sentimente, cu deosebite însu
flețire, a luat cuvintul, in 
încheierea lucrărilor Plenarei, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită eu

GRANDIOASA MANIFESTARE DIN PIAȚA REPUBLICII
Cuvintarea rostită de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu în în
cheierea lucrărilor Plenarei 
Comitetului Central al Partidu
lui și a activului eentral de 
partid a fost urmărită, o dată 
eu Întreaga țară, de peste 
ISO 000 de cetățeni ai Capita
lei aflați in Piața Republicii. 
Muncitori, intelectuali, militari, 
studenți și elevi g-au întrunit 
aici pentru a omagia, alături 
de întregul nostru popor, dru
mul de glorie înscris în istoria 
patriei prin marile izbinzi ale 
celor 20 de ani care au trecut 
de la Congresul al IX-lea, de 
eind tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a fost ales în func
ția supremă de conducere în 
partid.

După încheierea lucrărilor Ple
narei, in aclamațiile puternice ale 
celor prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
s-au îndreptat, printr-un adevă
rat culoar viu, format de mul
țime în Piața Republicii, spre 
sediul Comitetului Central al 
partidului.

Din zeci de mii de piepturi 
se scanda cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — Pace".

Mari coruri muncitorești de 
Ia uzinele „Grivița Roșie", „23 
August", „Semănătoarea", de 
la regionala C.F.R.-București 
și de la alte mari întreprinderi 

cel mai viu interes, cu profun
dă mindrie și satisfacție, fiind 
subliniată, în repetate rinduri, 
eu puternice aplauze, urale si 
ovații.

Cuvintarea conducătorului 
partidului și statului a fost 
urmărită, prin intermediul 
transmisiilor în direct ale pos
turilor noastre de radio și te
leviziune, de comuniștii din 
întreaga țară, de întregul po
por, care au trăit cu însufle
țire această memorabilă zi.

In această atmosferă vibran
tă, în sală și-au făcut apari
ția grupuri de pionieri și șoimi 
ai patriei pentru a aduce 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, Ia 
această scumpă aniversare, 
prinosul lor de dragoste, stimă 
și recunoștință pentru copilă
ria fericită ce o trăiesc, pen
tru privilegiul de a se forma 
ca oameni de nădejde la școala 
eroică a gîndirii și acțiunii pa
triotice, revoluționare, a secre
tarului general al partidului.

Copiii an urcat la prezidiu, 
oferind, cu gingășie și afec
țiune, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu au 
primit eu dragoste părintească 
omagiul celor mai tinere 
vlăstare ale României socia- 
Hcte.

Mulțumind pionierilor și șoi
milor patriei pentru emoțio
nanta lor manifestase, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu; adresindu-se 
celor prezenți — și, prin inter

au intonat cunoscutele ctatece 
atit de îndrăgite de întregul 
nostru popor „Partidul — 
Ceaușeseu — România", „Două 
decenii de împliniri mărețe**.

Tineri și tinere, îmbrăcați in 
frumoase costume naționale, 
șoimi ai patriei și pionieri, mii 
șl mii de oameni ai muncii au 
înconjurat cu deosebită căldură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
oferindu-le buchete de flori.
Grupuri mari de sportivi au 
format eu trupurile lor pirami
de, deasupra cărora înălțau 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și imense 
pancarte pe care era înscris ; 
„Epoca Ceaușescu — epoca 
demnității și măreției României 
socialiste !**. în tot acest timp, 
ansambluri de artiști amatori 
și profesioniști, fanfare și 
tarafuri au interpretat dansuri 
Si cintece din bogatul folclor 
românesc, cîntece revoluționare 
și patriotice.

De Ia balconul Comitetului 
Central, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns acestor 
impresionante manifestări de 
stimă și nețărmurită încredere 
tn partid și, adresîndu-se zeci
lor de mii de oameni al mun
cii care ovaționau eu entuzi
asm, cu mare însuflețire, a
spus :

Dragi tovarăși,
Vă mulțumesc dumneavoastră 

și tuturor locuitorilor Capitalei 

mediul posturilor de radio și 
televiziune, întregii națiunii — 
a spus :

„Dragi tovarăși.
In tot ce facem trebuie sâ 

ne gindim întotdeauna la ge
nerațiile de azi și de miine, la 
copiii patriei noastre, la copiii 
dintotdeauna ai națiunii noas
tre I Să facem totul ca genera
țiile viitoare, copiii patriei 
noastre, ai intregii lumi, să nu 
cunoască războaiele, să trăias
că intr-o lume a păcii și cola
borării I Să muncim cit mai 
bine, să asigurăm generațiilor 
viitoare, urmașilor noștri o 
Românie liberă, independentă, 
in comunism I".

(Aplauze puternice, ovații 
prelungite ; se scandează 5 
„Ceaușescu și poporul!'*).

Prin întreaga ei desfășurare. 
Plenara a relevat cu pregnanță 
hotărîrea fierbinte a națiunii 
noastre de a-1 urma cu cre
dință și devotament. în slrinsă 
unitate, pe secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în măreața operă 
de edificare a socialismului sî 
comunismului pe pămîntul pa
triei. A fost reafirmată încre
derea nestrămutată a poporu
lui nostru că, sub conducerea 
partidului, a secretarului său 
general, înfăptuirile grandioase 
ale epocii deschise de Con
gresul al IX-lea vor fi conti
nuate eu strălucire în viilor, 
spre gloria patriei, spre binele 
și fericirea celor ee muncesc.

pentru această manifestare la 
adresa partidului nostru ți vă 
urez încă o dată, din toată 
inima, ceea ce am urat cu pu
țin înainte întregului nostru 
popor: succese tot mai mari 
în întreaga activitate I Doresc 
ca oamenii muncii din Capitală 
să încheie acest an cu rezul
tate cit mai bune ! Multă să
nătate ți fericire !

Cei peste 150 000 de bucu- 
reșteni au ovaționat și aplaudat 
îndelung, au aclamat cu putere 
pentru partid și secretarul său 
general. întreaga piață a ră
sunat, minute în șir, de orale
le lor puternice și înflăcărate. 
S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu-l’.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul", „Stima noastră și 
mîndria — Ceaușescu — Româ
nia".

Grandioasa manifestare din 
Piața Republicii s-a încheiat 
sub semnul acestor înălțătoare 
sentimente ale unității strînsc, 
indisolubile, a poporuiui în ju
rul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al hotărîrii nestră
mutate a comuniștilor, a în
tregului popor de a acționa cu 
abnegație, eu dăruire patrioti
că și eroism revoluționar pen
tru înflorirea necontenită a 
patriei noastre, România socia- 
lisiă.
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