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Sub) președinfia tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 24 ianuarie, a 
avut Sec ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

I n cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat Raportul cu privire la 
PROGRAMUL SUPLIMENTAR 
III PRODUCȚIE INDUSTRIA
LA PE ANUL 1986.

Elaborat în spiritul orientă
rilor și indicațiilor secretarului 
general al partidului, pe baza 
unei analize temeinice a posi
bilităților materiale, tehnice și 
umane existente în toate ra
murile industriale și în' toate 
județele țării, programul pre
vede realizarea suplimentară 
in acest an a unei importante 
producții marfă. In primul 
rind. se are în vedere creșterea 
mai puternică a producției de 
cărbune, țiței, minereuri, e- 
nergie electrică, resurse abso
lut neeesare pentru desfășura
rea in bune condiții a activi
tății din întreaga economie. 
Prevederile privind creșterile 
suplimentare în unitățile in
dustriei extractive și energetice 
trebuie considerate ca minime, 
practic, in aceste domenii, pla
nul puțind fi depășit in mod 
nelimitat. Se prevede, de ase
menea, creșterea suplimentară 
■ producției și in celelalte sec
toare ale industriei, in funcție 
de cerințele economiei națio
nale. IIri mod deosebit se are 
in vedere îndeplinirea și depă
șirea planului la export, spori
rea competitivității produselor 
românești pe piețele externe — 
aceasta rcprezentînd o cerință 
esențială a întregii activități 
economice.

în cadrul ședinței, tovarășul g 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, a subliniat 
că există reale posibilități pe«- 
tru indeplinirea p-—~-<■-
programului suplimentar de fr 
producție industrială pe anul 
1986 și a cerut organelor și -s 
organizațiilor de partid, minis- gi 
terelor, centralelor și unităților 
economice să acționeze cu toată 
fermitatea pentru a asigura 
realizarea în bune condițiuni a -3 
tuturor obiectivelor acestui g: 
program. sj

Pornind de la r • uitatele ob- -2 
ținute în prima parte a lunii -3 
ianuarie, tovarășul Nicolae Țg 
Ceaușescu a indicat să fie fo Js 

a Inofo Afknel 34531a

g „Doresc să asigur 
| Comitetul Central activul 
f de partid, întregul partid ți 

întregul popor că, ți in 
viitor, voi acționa cu toa
tă consecvența și hotă- 
rîrea pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului 
partidului, că voi servi fără 
preget cauza socialismu
lui și comunismului, inte
resele națiunii noastre 
socialiste, independența și 

prevederilor g suveranitatea patriei !“

NICOLAE CEAUȘESCU

0 VIATA PILDUITOARE DĂRUITĂ 
PROPĂȘIRII TĂRII SI FERICIRII POPORULUI 

losite toate condițiile pentru ca. Jî d
printr-o bună organizare aprintr-o bună organizare a Sub însemne de mare săr- 
muncii, să se asigure îndcpli bătoare, într-o deplină unita-
nirea ritmică, integrală, la toți te de cuget și simțire, între-
indicatorii, cantitativi Șî caii- JÎ unstrll nnnnr arliiro iir> 
tativi, a planului și programu- 
lui suplimentar în industrie. în 
investiții, in toate celelalte ra
muri ale economiei naționale.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a analizai și 
aprobat PROGRAMUI. PRI
VIND DEZVOLTAREA PRO
DUCȚIEI DE SUCURI RĂCO
RITOARE PE PERIOADA 
1986—1990. Măsurile înscrise in 
program prevăd sporirea de 
aproape 2,5 ori, față de anul 
trecut, a cantităților de sucuri 
răcoritoare realizate in sectorul 
industrial, prin extinderea și 
modernizarea capacităților e- 
xistente, darea în exploatare a 
noii linii de fabricație.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
și aprobat PROGRAMUL PRI
VIND CULTURA VIȚEI DE g 
VIE ȘI A POMILOR FRUCTI- Ș 
FERI IN PERIOADA 1986-199(1.

(Continuare în pag. 2-3) g

gul nostru popor aduce un 
fierbinte omagiu tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, cu 
prilejul aniversării zilei sale 
de naștere și a prodigioasei 
sale activități revoluționare 
desfășurate de-a lungul a 
pește cinci decenii.

-------- a cu litere de aur 
în istoria națională și în con
știința întregii națiuni, a- 
ceastă aniversare constituie 
o- sărbătoare a timpului de 
glorie a patriei, a marilor ei 
realizări din ultimele două 
decenii de îndrăznețe înain
tări spre cele mai înalte culmi 
ale dezvoltării multilaterale, 
o sărbătoare a încrederii, 
dragostei și recunoștinței față 
de conducătorul iubit al parti
dului și statului, marele erou 
între eroii neamului nostru, 
ctitor al României moderne, 
personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, strălucit

-3 înscrisă 
g
I

militant pentru socialism, 
pentru cauza libertății și inde
pendenței popoarelor, pen
tru Înțelegere, colaborare și 
pace în lume.

Viața tovarășului Nicolae 
Ceaușescu evocă și simbolizea
ză însuși drumul de luptă 
și victorii pe care l-a străbă
tut poporul nostru sub con
ducerea înțeleaptă și glo
rioasă a partidului comu
nist. Patriot și revoluționar 
înflăcărat, pro.fund devotat 
poporului din rîndurile căruia 
s-a ridicat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a luat parte din cea 
mai fragedă tinerețe la lupta 
clasei muncitoare, a comu
niștilor, a celor mai înaintate 
forțe ale națiunii, pentru li
bertate și dreptate socială. în- 
fruntînd cu neînfricare re
presiunile autorităților bur- 
ghezo-moșierești. 
activ 
duse

cu neînfricare 
autorităților 

participînd 
la marile bătălii sociale 
de partid pentru răs-

turnarea 
ploatare 
eliberarea 
minația 
rarea puterii populare, ___
rășul Nicolae Ceaușescu a dat 
in fiecare împrejurare un mi
nunat exemplu 
revoluționar și 
aplicarea liniei 
partidului, de dăruire 
pentru cauza libertății și feri
cirii poporului.

Marile sale calități de mi
litant comunist, abnegația și 
devotamentul neprecupețit pen
tru cauza socialismului, ener
gia clocotitoare, gîndirea clar
văzătoare aveau să se va
lorifice superior după ce 
țara — in urma victoriei re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din august 
1944 — a pășit pe noul făgaș

regimului de ex- 
și asuprire. pentru
țării de sub do- 

fascistă și instau-
tova-

de curaj 
fermitate în 
politice a 

totală

(Cantînuare în vag 2-3)

OMAGIU FIERBINTE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

A INAUGURAT IERI PRIMA PARTE
CTITORULUI ROMÂNIEI MODERNE

A CELEI DE A DOUA MAGISTRALE A METROULUI
Tovarășa! Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurai, vineri dimineața, 
prima parte a Magistralei a 
II-a a metroului bucureștean. 
cuprinsă intre întreprinderea 
de naașiui grele București și 
Piața Unirii.

Conceput din inițiativa secre
tarului general al partidului, 
tovarășa] Nicolae Ceaușescu, 
metroul Capitalei, grandioasă 
faptă a geniului constructiv 
românece, se înscrie în rindul 
celor mai de seamă ctitorii 
durate pentru creșterea stan
dardului de viață și de civili
zație al vrednicului nostru po
por. ia perioada celor mai lu
minoși ani din istoria tării, pe 
care o numim cu alea

să simțire patriotică „Epocă 
Ceaușescu".

Inaugurarea noii linii de me
trou, lucrare finalizată îp 
cinstea aniversării zilei de naș
tere și a îndelungatei activi
tăți revoluționare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — săr
bătoare scumpă a poporului 
nostru — a constituit atît pen
tru constructorii metroului, cit 
și pentru locuitorii Capitalei un 
fericit prilej de a exprima, ia
că o dată, celui mai iubii fiu 
al poporului, alături de întrea
ga națiune, sentimentele lor de 
nețărmurită dragoste, stimă și 
recunoștință. împreună cu ura
rea fierbinte de viață îndelun
gată. in deplină sănătate și pu
tere de muncă, de ani muții în 
fruntea partidului șl statului, 
spre binele și fericirea tuturor 

fiilor patriei, spre gloria și 
măreția Românie] socialiste.

Momentul festiv al inaugu
rării oficiale a noii artere sub
terane a avut loc in statia 
IMGB, de unde își croiește ca
lea cea de a doua magistrală a 
metroului bucureștean.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este salutată cu mul
tă căldură, eu puternice aplau
ze și îndelungi ovații de con
structorii metroului, dc mii de 
cetățeni din această puternică 
zonă industrială a Capitalei. 
Prin ovații și uralc puternice, 
cei veniți in intîmpinare au 
dai expresie și cu acest prilej 
sentimentelor de profundă dra
goste și înaltă stimă fată de 
secretarul general al partid ului,

(Continuare in pag. 2-3)

Omului de omenie, 

înțeleptului conducător

în anul istoricului Congres 
al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, 1965, care a în
semnat începutul unei epoci 
de mare înflorire, pe toate pla
nurile viefii economice, politice și 
sociale din patria noastră — epocă 
marcată de proeminenta persona
litate a conducătorului partidului 
și țării, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, marele fiu al po
porului român — mi aflam la 
primii pași în sport, ca elevă, pe 
meleaguri Ieșene De atunci și 
pini acum, de-a lungul a peste 
două decenii. am simțit in per
manență grija și atenția pline de 
căldură umană cu care tinerii ță
rii, toți cei care-și dedică capaci
tatea șl talentul muncii neprecu
pețite pentru atingerea măiestriei

Maricica PUICA 
campioană olimpică și mo-dialâ

(Continuare in pag 2—3)

Trăim bucuria marilor 

împliniri ale acestor 

ani luminoși
Sărbătoare scumpi inimilor 

noastre, aniversarea zilei de 
naștere a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, președintele Repu
blicii, prilejuiește tuturor fiilor 
patrie' exprimarea celui mai fier
binte omagiu, a celor mai alese 
sentimente de dragoste și prețui
re față de iubitul nostru condu
cător. însoțite de urarea întregu
lui popor, a fiecăruia dintre noi, 
de sănătate, viată lungi și multă 
putere de muncă, pentru conti
nua înflorire și afirmare a na
țiunii noastre socialiste.

Mi gîndesc eu mtndrie patrio
tici și profundă recunoștință la 
această epocă a mărețelor bn-

lon CORNEANU 
antrenor emerit

(Continuare în pag. 2-3)



TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A INAUGURAT IERI
PRIMA PARTE A CELEI DE A DOUA MAGISTRALE A METROULUI

(Urmare din vag. I)

metroului. al 
oamenilor muncii bucu- 
cuvinte de aleasă sti- 

pretuire, împreună 
de bun venit

eu 
de către 
prim-se- 

municipal 
primarul

adresîndu-i tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din adincul inimii, 
vii mulțumiri pentru grija sta
tornică ce o poartă oamenilor 
muncii, întregului popor, îm
bunătățirii permanente a con
dițiilor de muncă și de viață. 
Tineri constructori și pionieri 
au oferit conducătorului parti
dului și statului nostru buche
te frumoase de flori, i-au urat 
cu multă căldură sănătate Si 
fericire, ani mulți de viață.

. Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
î-au fost adresate, în numele 
constructorilor 
tuturor 
resteni, 
mă și 
urarea
Constantin Olteanu, 
eretar al Comitetului 
București al P.C.R., 
general al Capitalei.

Generalul-locotenent Petre 
Constantinescu, directorul ge
neral «1 Întreprinderii Metroul 
București, raportează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu încheie
rea cu succes a construcției 
noii linii de metrou, in lungi
me de 19,4 km, din cadrul ma
gistralei a II-a.

O dată eu intrarea in exploa
tare a noii linii de metrou s-au 
înfăptuit bntăririle Congresului 
•I XII-lea al partidului privind 
punerea Ia dispoziția cetățeni
lor Capitalei, pină la începu
tul anului 1986, a 35 km de re
țea * aeestui modern și 
eient sistem de transport 
comun.

Rod al colaborării a 
meroase institute de cerce
tare, proiectare și învățămînt 
superior, unități de eonstrucții-

efi-
1n

nu-

montaj și întreprinderi indus
triale, lucrare de prestigiu a 
ingineriei, tehnicii și arhitectu
rii noastre, noua arteră sub
terană, de concepție exclusiv 
românească, va contribui in 
mod substanțial la îmbunătă
țirea transportului in comun, 
Ia sporirea fluenței traficului 
din ce in ee mai intens din 
Capitala țării. Prin intermediul 
ei se asigură o legătură directă 
între platforma industrială 
Berceni, marele cartier de 
locuințe cu același nume, si 
centrul municipiului. Această 
cale a metroului reprezintă un 
complex funcțional alcătuit 
dintr-un depou și sase stații — 
IMGB, Apărătorii Patriei, Piața 
Sudului. Pieptănari, Tineretului, 
Piața Unirii II, situate in punc
tele de convergentă a multor 
trasee de transport in comun 
de Ia suprafață.

Pe calea subterană, traseul de 
la IMGB și pînă ia Piața Uni
rii va fi parcurs în circa 15 
minute. u

în aplauzele a numeroși con
structori. proicetanți, arhitect! 
si oameni ai muncii de pe plat 
forma Berceni, in stația IMGB, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
tăiai panglica inaugurală a noii 
linii de pe cea de-a Il-a ma
gistrală a metroului.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost prezentată apoi stația 
IMGB, cu vestibulul la supra
față, situată în imediata veci
nătate a cunoscutei întreprin
deri de mașini grele, care va 
fi pusă la dispoziția zecilor de 
mii de oameni ai muncii de 
pe marea platformă 
din zonă.

Tovarășul Nicolae 
este invitat, apoi, să

industrială

Ceaușcseu 
facă o Că-

lătorie pe noua linie de metrou, 
în toate stațiile de pe traseu, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat cu sentimente 
de profundă dragoste și recu
noștință de un mare număr de 
constructori ai metroului si alți 
oameni ai muncii din Capitală 
prezenți la acest important e- 
veniment. Tineri, și tinere, pio
nieri și șoimi ai patriei au o- 
ferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în semn de dragoste 
și aleasă prețuire, buchete de 
flori.

Mii și mii de bucureșteni, 
martori la aceste momente ale 
inaugurării noii artere subtera
ne, aflați pe platourile stați
ilor de metrou au scandat cu 
putere „Ceaușescu — La mulți 
ani „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Sti
ma noastră si mîndria — 
Ceaușescu — România au o- 
vaționat îndelung pentru patrie, 
partid, pentru iubitul nostru 
conducător, dindu-se astfel glas 
sentimentelor de adincă recu
noștință ale întregului popor 
pentru activitatea neobosită des
fășurată cu patos revoluționar 
de secretarul general al parti
dului, erou între eroii neamu
lui, patriot înflăcărat, persona
litate proeminentă a contempo
raneității, care și-a dedicat în
treaga viață înfloririi 
române, promovării ferme 
idealurilor socialismului și 
munismului, cauzei păcii 
colaborării.

Apreciind că această nouă și 
importantă construcție s-a rea
lizat în condiții bune, secre
tarul general al partidului a a- 
dresat felicitări constructorilor, 
proiectantilor și arhitecților me
troului, tuturor unităților in
dustriale, care participă la rea-, 
lizarea metroului, remarcabilă 
lucrare tehnică, menită să con-

națiunii 
a 

eo- 
și

tribuie Ia sporirea substanțială 
a capacității transportului in 
comun din Capitală, Ia dez
voltarea și modernizarea sa.

In numele constructorilor, 
tovarășului* Nicolae Ceaușescu 
i-a fost înmînată, de directorul 
general al întreprinderii Metroul 
București, Placheta, omagială 
care înfățișează liniile de me
trou puse in funcțiune pină in 
prezent.

Adresînd din nou felicitări 
realizatorilor metroului, impor
tant obiectiv edilitar, secretarul 
general al partidului a cerut 
constructorilor să urgenteze lu
crările la viitoarele magistrale 
subterane ale metroului.

La plecarea din Piața Unirii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat cu aceleași sen
timente de dragoste, aleasă sti
mă și prețuire de mii de oa
meni ai muncii, care an acla
mat îndelung „Ceaușescu — La 
mulți ani I", „Ceaușescu —- 
P.C.R.„Ceaușescu și poporul!".

Desfășurată sub însemne de 
mare sărbătoare, vizita la noua 
linie a metroului a oferii locui
torilor Capitalei prilejul de *-și 
exprima, și de această 
sentimentele 
și profundă 
care poporul nostru le poartă 
partidului si secretarului său 
general, pentru grija perma
nentă acordată creșterii continue 
a nivelului de trai și civilizației 
celor ce muncesc, de a da 
glas voinței lor ferme de a în
făptui exemplar hotăririle celui 
de-al XlII-lea Congres al parti
dului, de a contribui, prin în
treaga forță și capacitate crea
toare, la înflorirea României so
cialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a răspuns eu prietenie manifes
tărilor entuziaste ale oamenilor 
muncii bucureșteni prezenți la 
acest important eveniment.

dată, 
de adinei prețuire 

recunoștință pe

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.B.
(Urmare din pag. 1)

In conformitate cu obiectivele 
stabilite de Congresul al 
XIH-lea al P.C.R. In acest do
meniu, programul prevede creș
terea cantităților de struguri și 
fructe, în principal pe seama 
sporirii producției la hectar, 
prin generalizarea tehnologiilor 
intensive in plantațiile exis
tente, înființarea de noi plan
tații de mare productivitate pe 
terenuri in pantă și nisipoase, 
improprii culturilor de cereale 
și plante tehnice.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat apoi 
PROGRAMUL DE DEZVOLTA
REA APICULTURII IN PERI
OADA 1986—1990. Prin măsurile 
Înscrise în program, paralel cu 
creșterea numărului familiilor

de albine, se vor asigura spo
rirea producției de miere, di
versificarea largă a produselor, 
a derivatelor apicole și reali
zarea unei calități superioare 
a acestora, obținindu-se Între
gul necesar pentru consumul 
intern, precum și importante 
disponibilități pentru export.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politie Executiv a analizat și 
aprobat, in continuare, PRO
GRAMUL PENTRU DEZVOL
TAREA SERICICULTURII ÎN 
PERIOADA 1986—1990. Pe baza 
acestui program se va obține, 
la finele actualului cincinal, o 
producție de gogoși de mătase 
de patru ori mai mare față de 
acest an.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat, totodată, 
PROGRAMUL PENTRU DEZ
VOLTAREA CREȘTERII IEPU
RILOR DE CASA, în vederea

realizării a 50 milioane de 
capete.

In legătură eu toate aceste 
programe privind dezvoltarea 
diferitelor domenii ale produc
ției agricole, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ministerelor, 
organelor locale de partid și 
de stat să-și întocmească pro
grame și planuri proprii de 
măsuri a căror aplicare să fie 
urmărită sistematic — decadal, 
lunar — incit să se asigure, pe 
această bază, realizarea inte
grală a tuturor obiectivelor 
prev ăzuie, sporirea substanțială 
a cantităților de produse livrate 
economici naționale de aceste 
sectoare.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a aprobat 
MANDATUL DELEGAȚIEI 
ROMANE LA CONFERINȚA 
PENTRU MASURI DE ÎNCRE
DERE ȘI SECURITATE ȘI 
PENTRU DEZARMARE ÎN

EUROPA DE LA STOCKHOLM 
și MANDATUL DELEGAȚIEI 
ROMANE LA SESIUNEA CON
FERINȚEI PENTRU DEZAR
MARE DE LA GENEVA. Co
mitetul Politie Executiv a stabilit 
ea delegațiile țării noastre să ac
ționeze în spiritul hotăririlor 
Congresului al XlII-lea al 
partidului, al orientărilor și in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru a aduce o 
contribuție activă, constructivă 
la desfășurarea cu rezultate cit 
mai bune a acestor importante 
reuniuni internaționale, la rea
lizarea unor progrese reale pe 
calea 
securității 
Europa.

întăririi încrederii, 
și dezarmării in

★
Comitetul Politic Executiv a 

soluționat, de asemenea, și alte 
probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

u u u

(Urmare din pag 1)

al dezvoltării ei, pe calea e- 
dificării socialismului. Așa 
cum, apoi, prodigioasa sa ac
tivitate de conducător politic 
și om de stat, pătrunsă de un 
desăvîrșit spirit revoluționar, 
patriotic și de o înaltă res
ponsabilitate pentru destine
le României, ideile și orientă
rile sale, de o inestimabilă va
loare teoretică și practică,
și-au găsit o strălucită ma
terializare în mărețele suc
cese pe care națiunea noastră 
le-a obținut în perioada des
chisă de Congresul al IX-lea 
al P.C.R., de cînd tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost 

înalte 
parti-

încredințate cele mai 
răspunderi în fruntea 
dului și statului.

Adine încrezător în 
rile creatoare ale poporului 
nostru, in forța geniului său 
constructiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a 
cuteze mereu mai 
drăznească spre 
înaripate visuri, 
mism fără precedent a 
imprimat, în aceste 
două decenii, întregii vieți e- 
conomico-sociale, toate 
neie țării fiind chemate 
dezvoltare tumultoasă. O 
tă ofensivă a înnoirii și 
dernizării, a afirmării 
lorilor calitativi a 
rodnicia cu-• care se. _
direse avuțiile țării, valoarea 
muncii oamenilor, în rela
ție nemijlocită cu creșterea

pute-

îndemnat să 
sus, să în- 

cele mai 
Un dina- 

fost 
ultime

zo- 
la o 
vas- 
mo- 
făc-

sporit 
. gospo- 
raloarea

nivelului lor de trai, mate
rial și spiritual. La iniția
tiva și sub conducerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
s-a declanșat și desfășurat, în 
acești peste 20 de ani, o amplă 
bătălie pentru perfecționa- 

strueturilor social-poli- 
pentru făurirea cadru- 

propice participării efec- 
a oamenilor muncii la 

conducerea treburilor obștești, 
a destinelor țării, pentru for
marea omului nou, cu o 
înaltă conștiință și răspunde
re, pentru promovarea princi
piilor eticii și echității socia
liste. In același timp, una din 
preocupările fundamentale pe 
care secretarul generai al 
partidului a manifestat-o per
manent a fost și este întărirea 
unității și frăției între toți ce
tățenii țării, fără deosebire de 
naționalitate.

Slujind eu nesecată ener
gie interesele țării și po
porului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a im
pus totodată — spre mîndria 
întregii noastre 
ea personalitate 
a vieții internaționale 
temporane, promotor al 
lor mai nobile idealuri 
înțelegere, colaborare și 
între națiuni. Propunerile și 
inițiativele președintelui ță
rii noastre . au confirmat, 
o dată mai mult, imensul său 
prestigiu internațional, sti
ma și prețuirea de care acesta 
se bucură ca strălucit luptător

rea 
tice, 
lui 
tive

națiuni — 
proeminentă 

con
ce
de 

pace

pentru apărarea dreptului 
fundamental al oamenilor, al 
popoarelor — la viață, la pace, 
la existență liberă și demnă.

Pentru tot ceea ce a făcut și 
face 
cirea 
liste, 
triei 
lismului 
tregul popor îl înconjoară 
tovarășul Nicolae 
cu cele mai calde sentimente 
de stimă, dragoste, prețuire 
și recunoștință, dînd nu
mele său celei mai rodnice 
perioade din întreaga istorie a 

țării — „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU".

Preocupat îndeaproape de 
educarea comunista a tinere
lor generații, de pregătirea 
temeinică a acestora pentru 
muncă și viafă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acțio
nat, în acest context, și pen
tru transformarea educației 
fizice și sportului — deveni
te activități de interes na
țional — într-o amplă mișca
re sportivă de masă, care 
să cuprindă întregul tineret al 
țării, masele largi de oameni 
ai muncii de la orașe și sate. 
Prin mai multe mesaje și cu- 
vîntări, cu prilejul întîlni- 
rilor cu sportivi fruntași, prin 
prețioasele orientări, indicații 
și sarcini pe care le-a dat, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
direcționat dezvoltarea spor
tului din țara noastră in con
cordanță cu marile răspun-

spre binele și feri- 
națiunii noastre socia- 
pentru înălțarea pa

și victoria cauzei socia- 
și păcii în lume, in- 

_ “ pe
Ceaușescu

OMAGIU FIERB»

CTITORULUI ROMÂNIEI
Sînt mîndră de patria in:a, de mărețe

Am crescut in anii luminoși ai 
ultimelor două decenii.

Am beneficiat, șl eu, alături de 
toți tinerii din țara noastră, in 
epoca, pe care cu mindrie patriotică 
o numtm „epoca ceaușescu", 
de minunatele condiții de viață și 
de muncă create de partid și de 
stat, înconjurați de dragostea și 
grija părintească a mult iubitului 
și stimatului nostru conducător, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Primul meu mare succes, rodul 
unui susținut efort, a fost meda
lia de aur cucerită, împreună cu 
prietena și coechipiera mea Elena 
Florea, la Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles. Au urmat, vara tre
cută, campionatele mondiale de 
canotaj din Belgia. In finala ace
leiași probe — 2 rame — echi
pajul nostru a trecut din nou 
primul linia de sosire, fiind invi
tat să ocupe locul de onoare al

Ca satisfacția de a

M-am născut și am crescut in 
aceasta perioadă de realizări fără 
precedent in istoria patriei pe 
care un popor întreg, o țară în
treagă o numesc, cu înaltă mln- 
drie patriotică, „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU". Fac parte dintr-o 
generație care a putut astfel să 
se împlinească plenar, in . toate 
domeniile de activitate. Crescut, 
asemenea întregului tineret, in 
cultul muncii, învățlnd de la pri
mii pași în sala de sport să tind 
mereu spre mai mult și mai bine, 
beneficiind de tot ceea ce este 
necesar unui performer, m-am a- 
firmat rapid in marea arenă In
ternațională. Munca serioasă, res
ponsabilă, depusă in cadrul sec
ției, al clubului Olimpia Bucu
rești, al lotului reprezentativ 
mi-au permis să devin cel mai 
tină-r halterofil medaliat la Jocu
rile Olimpice de la Los Angeles, 
pentru ca in 1985 să cuceresc toate 
cele trei medalii de aur la cate
goria mea de greutate la C.M. de 
juniori, devenind și campion 
mondial de seniori. Am putut 
contribui tn acest fel, alături de 
alți sportivi binecunoscuti si apre- 
ciați azi pretutindeni, la aftrma- 

,rea șl confirmarea 
nești de haltere.

Sini pe deplin

Omului de
(Urmare din

școlii romț-
conștient că

onmiie,
pag. 1)

sportive, sint înconjurați de con
ducerea de partid și de stat, per
sonal de 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, pentru 
eu cinste culorile patriei noastre 
dragi, România socialistă, In ma
rile întreceri internaționale.

Eu, ca performeră, și soțul meu, 
ca antrenor, am avut ți avem 
toate condițiile de pregătire șl 
viață, afirmarea noastră pe ma
rile piste de atletism ale lumii 
fiind organic legată de pămintul

deri ce i-au fost încredințate 
de partid, cu menirea lui so
cială. ca factor de bază în 
menținerea și întărirea să
nătății și vitalității națiunii 
noastre.

In spiritul strălucitei sale 
concepții asupra menirii so
ciale a sportului se înscrie și 
inițiativa secretarului gene
ral al partidului de creare a 
marii competiții sportive na
ționale „Daciada" — gindită 
ca o adevărată Olimpiadă a 
sportului românesc —, sub al 
cărei 
ediții 
turn, 
fizică 
ploare 
de din ce în ce mai bogate.

Pe suportul mereu mai ~ 
puternic al activității de masă, 
beneficiind de o bază mate
rială in continuă creștere, 
sportul de performanță 
țâra noastră a realizat, 
asemenea, o ascensiune 
guroasă. Prin rezultate de 
tentică valoare, printr-o 
lecție impresionantă de 
tluri 
cele 
tiții 
pice, 
și europene —, sportivii români 
și-au cîștigat deplină admi
rație și prețuire pe toate me
ridianele. contribuind astfel 
la creșterea coptinuă a pres
tigiului patriei noastre so
cialiste în lume.

înțelegind pe deplin im
portantele sarcini ce le re-

impuls, în cele patru 
desfășurate pînă a- 

actlvitatea de educație 
și sport a luat o am- 

crescîndă și a dat roa-

din 
de 

vi- 
au- 
co- 
ti- 
lași medalii, cucerite 

mai importante compe- 
oficiale — Jocurile Olim- 

campionatele mondiale

tovarășul Nicolae 
de tovarășa Elena 

a reprezenta

vin din Mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive, avînd 
piui luminos al 
tru conducător, 
de 
realiza 
mai bine, 
me, prin 
valoroase, 
cunoștința 
secretarul
vii țării, tehnicienii și 
viștii mișcării sportive 
hotărîți să-și sporească 
turile .pentru a dezvolta și mai 
mult baza de masă a sportului 
românesc, pentru a obține 
noi și strălucite afirmări in
ternaționale, pentru a con
tribui — Împreună cu între
gul popor — la înfăptuirea is
toricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XlII-lea al parti
dului, pentru transpunerea 
neabătută in viață a politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Cu prilejul sărbătoririi lu
minoasei sale zile aniversa
re, sportivii țării, întregul 
activ al mișcării sportive îi 
urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu viață îndelungată, 
multă sănătate și putere de 
muncă in fruntea partidului și 
statului, spre binele și fe
ricirea întregii națiuni, spre 
gloria și măreția patriei noas
tre socialiste.

în față exem- 
iubitului nos- 
splritul său 

îndemnul de a 
mai mult și

exigență, 
mereu 

dornici să-și expri- 
suocese cit 
dragostea și 

față de partid, 
său general, sporti- 

acti- 
sint 

efor-

mai 
re
de

podiumului d 
pentru oriciru 
cuvinte simții 
celor clipe, i 
moționată Im 
parcă ca un i 
mîndră de pc 
înfăptuiri rea 
fruntea pârtie 
mult încerca 
clarvăzătorul 
tor, tovarășul

La sărbător 
zilei de nași 
Nicolae Ceauț 
chet al țării 
nuferi din pi 
vislașilor noșl 
ani mulți șt 
delungată, pu 
binele țării, c

campioana o

toate aceste 
căruia m-am 
noastre mișei 
/ost posibile 
nate asigurat 
sprijinul și 
nentă a tc 
CEAUȘESCU. 
al tinerei gen 
in zi aniverst 
inimii tuturo 
pe pămîtvtul 
trii, îi adres 
ctitorului Ro. 
terne, — cu 
nețărmurită 
rea de sănăt 
de muncă, s 
și țării. Toto 
preună cu c 
fiii, să ne 
putem re 
viitor cult.
să fim, prin 
sajului de pc 
turor români 
declarat de < 
—, așa cum 1 
tul umanist 
rășul Nicolai 
iubit fiu al

campion (

înțeleptul».
nostru natal, 
tatul nostru 
uităm nici 
prezentăm ș 
rea partidul 
angajat tntr- 
structiv. Vie 
obținut pe 
arena olimpi 
peană, alătu 
zentanți ai < 
le consider 
la afirmarea 
lume, la < 
României so

Pe deplin 
rea mea, ca 
tiv demt 
datorește 
cialismului, 
pliniri pe ck 
aduc acum 
binte omagi 
care este iu 
tor, tovarăș 
urîndu-i dn 
versării zile 
și multă fa 
tregului poț

Trăim b
împliniri 

ani
(Urm:

pUniri sociali 
CEAUȘESCI 
românesc a 
petuos avin.1 
consacrare t 
din întreaga 
oada celo r 
sportului li 
ale compon. 
tentative, <1 
m-am ocup 
tehnicieni, i 

Urmind i 
prețioasele 
pe care sec 
tidului le-a 
prilejuri, n 
tive, '’■y.nta 
wrf. , z cu 
lor, zeci dt 
Jocurile Ol 
tete mondia 
niori, „spei 
formanțe cc 
tot mai mi 
românești" 
Au crescut 
crescut și 
crescut și 
lalti special 
Comuniști i 
zației revolt 
trăit și tră 
victoriilor : 
marilor im] 
vățătură, t» 
societate, 
partidului, 
Nicolae Ce. 
bit fiu al 
cresc țietn 
pei noastn



0 Mîine, în „Cupa cupelor41 la volei (m) I
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STEAUA BUCUREȘTI —DH
Mîine dimineață, începînd de 

la ora 11, în sala Agronomia 
din Capitală se va desfășura o 
interesantă partidă de volei 
masculin, contînd pentru „Cu
pa cupelor" : Steaua București 
va întîlni în meci-retur for
mația daneză DH Odense.

După cum se știe, în urmă 
cu o săptămînă echipa noastră 
a jucat în Danemarca, unde a 
obținut o victorie concludentă 
cu scorul de 3—0 (7, 10, 9), fo
losind formația Ionescu, Con
stantin, Șoica, Fralea, Dascălu, 
Pentelescu ; 
Macavei). O victorie care 
să să se întrevadă 
echipei bucureștene 
n-are cum pierde acasă 
Turneul final al

(Pădurețu. Spînu. 
la- 

calificarea 
— care 

în 
cecompetiției.

I UlIWSf (Danemarca)
se va desfășura în Grecia, Ia 
Atena, intre 21 și 23 februarie, 
alături de alte trei formații : 
Dinamo Moscova, Ț.S.K.A. So
fia și Panini Modena (Italia).

Revenind la meciul de du
minică, menționăm că echipa 
daneză DH Odense este forma- 
tă din jucători tineri — trei 
din ej fiind internaționali în .e- 

■ chipa reprezentativă — care 
practică un joc plăcut, dar au 
încă o mică experiență în 
competiții internaționale. Stea
ua — ne spuneau antrenorii G. 
Bartha și V. Dumitrescu —, so- 
cotindu-se calificată în turneul 
final, va folosi în această în- 
tîlnire și jucători tineri care au 
nevoie de rodaj. (M. FR.).

I
I
I
I 
I
I
I
I

I

I

Turneele Diviziei „A" de volei (f) I
AZI, UN DERBY DE MARE INTERES I
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LA F.C. ARGES,
TITULARILOR

joncjiune“ Intre maturitatea
Șl AMBIȚIA „NOULUI VALIT

£t

Si Ștefan 
deoarece 
au jucat 
altfel, si

Antrenamentele zilei fusese
ră complexe, grele, istovitoare. 
Poate că și 
jucătorii au 
bazinul de 
și-au făcut. . 
la etajul 4 al hotelului 
erau cazați, ne-am gîndit 
punem fiecăruia cite două în
trebări : care a fost meciul în 
care a jucat cel mai bine in 
tur si în ce partidă a evoluat 
cel mai slab? A fost un test 
de SINCERITATE. La prima 
întrebare au răspuns ușor, fă
ră prea multe ezitări. Cei mai 
mulți au considerat că au ju
cat bine în meciurile ne care 
„Argeșul" Ie-a susținut la 
București cu Dinamo, Victoria 
șl Sportul studențesc. Mai greu 
• fost cu celălalt răspuns. Și 
totuși— Cristian a afirmat că 
a apărat slab la Ploiești, Pîr- 
vu, Jureă și Stancu susțin că 
au greșit mult în partida 
„Poli", Eduard la Buzău, Ignat, 
Voieu, Bobaru și Badea, 
teren propriu, cu Steaua, 
nut» la Bacău, D. Zamfir 
Rapid, Simion cu Chimia, 
nașe la Cluj-Napoca. 13 
punsuri. 13 dintre jucătorii ca
re au dus greul turului. Au 
mai fost încă doi. Iovănescu și 
Nica, dar primul a primit dez
legare pentru F.C. Constanța 
(pînă în vară), iar celălalt pen
tru Victoria. A plecat și por
tarul Iliescu la I.P. Aluminiu 
Slatina. N-au putut răspunde 
„testului" nostru portarul Hris-

din această cauză 
stat mai mult in 
recuperare. Când 
pe rînd, apariția 

unde 
să

tea, mijlocașii Toma 
și înaintașul 
în toamna lui ’85 ei 
foarte puțin. Ca, de _____
Moiceanu, rămas la Pitești, el 
fiind încă nerestabilit. „Figu
rile noi" în lotul lui F.C. Ar
geș? In primul rînd Guda, ve
nit de la Victoria. Togan, re
venit de la S.C. Bacău, Mușat 
si Ionescu de la echipa de spe
ranțe, Achim, fostul compo
nent al lotului de juniori ’84 
(mijlocaș crescut la „școala" 
Pantelimonului), Vasilescu, de 
la ICSIM București (mijlocaș), 
și Stuparu, un atacant „tip-Bă- 
lută", de 
tina.

Așadar, 
iarăși în 
circuitul _ _
nume necunoscute. Va 
Leonte Ianovschi, care, 
întreagă, a lucrat cu 
tineri, 
du-1 bine, nu avem nici 
motiv să nu-1 credem : 
la sfîrșitul perioadei de __
vom efectua 41 de antrenamen
te. Toți băieții au răspuns bi
ne la comenzi, iar cei mai ti
neri s-au aflai mereu în frun
te, etalînd o mare dorință de 
afirmare, o ambiție deosebită. 
„Argeșul" a lansat multe 
lente și va mai lansa..."

Ceva mai tirziu, după ce 
sunat... stingerea (ora 
trenorul L. Ianovschi 
girul lui răspunsurilor 
testul SINCERITĂȚII

Pană,
nuind : „E bine cînd recunosc 
c-au greșii, e-au jucat slab. 
Asta îi duce, trebuie să-i ducă, 
la autodepășire. Ce dorim să 
realizăm în continuare? La ora 
actuală, echipa are un grup de 
jucători maturi de la care aș
teptăm seriozitate maximă, dar 
si citiva tineri în care ne pu
nem mari speranțe: Hristea, 
Bobaru, Bănuță, Achim, Stu
paru. Ei trebuie să facă rapid 
joncțiunea cu Divizia „A" pen
tru a RĂMÎNE in viitoarea e>. 
Muncim mult cu ci șî aștep
tăm să facă saltul spre consa
crare..."

Toate acestea ne-au fost 
spuse la Băile Herculane (ho
telul Roman), după al 31-lea 
antrenament greu. Acolo, pe 
neasemuit de frumoasa Vale a 
Cernei, F.C. Argeș a poposit în 
vederea „încărcării acumulato
rilor". A jucat și primul meci. 
1—0 cu Metalul Bocșa Ignat 
mareînd din 11 m. Acum, cînd 
apar aceste rînduri, lotul „alb- 
vișiniilor" se află în drum 
spre casă pentru a se alinia 
la startul perioadei meciurilor 
de verificare. Mîine. F.C. Ar
geș va juca la Cîmpulung cu 
Muscelul, apoi va avea ca par
teneră de joc pe Chimia Rm. 
Vîlcea (tur-retur) și pe 1. P. 
Aluminiu Slatina etc. La 1 fe
bruarie va pleca în Bulgaria, 
ca invitată a clubului Botev 
Vrața. Meciuri multe pînă la 
ora startului în retur ; un re
tur de la care F.C. Argeș aș
teaptă același număr de puncte 
obținute în deplasare (7). ea și 
în toamnă (cînd a pierdut, to
tuși. 6 pe teren propriu!), pen
tru a rămîne în fruntea clasa
mentului celor 14...

Iin turneele cu nr. 
pionaiului feminin 
■»A-

3 ale carn
al Diviziei 

de volei, ieri a fost pro
gramată — in Sala sporturilor 
din Crelova și Sala Rapid din 
Capitală — penultima etapă : 

CRAIOVA, 24 (prin telefon). 
în deschiderea penultimei re
uniuni din turneul fruntașelor 
s-au întâlnit două echipe care 
nu obținuseră nici o victorie 
în primele trei etape : Dinamo 
și Farul Constanța. Campioane
le au cîștigat cu 3—1 (10, 4.
—11, 6), profitând de gravele 
carențe ale constănțencelor la 
preluare. De fapt, cu puține 
excepții (în setul III), soarta 
meciului a fost hotărâtă în 
principal de forțarea serviciu
lui de către dinamoviste care 
au realizat pe această bază 
majoritatea punctelor. Totoda
tă, Dinamo s-a dovedit mai 
eficace în atac sub bagheta 
Mirelei Pavel care și-a pus 
mai bine în valoare trăgătoa
rele : Irina Velicu, Doina Mo- 
rosan, Maria Chitic, Victoria 
Banciu și Georgcta Ene...

Un nou meci bun a făcut 
apoi lidera, Universitatea C.FJI, 
Craiova, care a dispus cu 3—0 
(9. 5, 14) de C.S.M. Libertatea 
Sibiu, etalînd de data aceasta 
și o bună mișcare în apărarea 
din ambele linii (la blocaj ro- 
mareîndu-se îndeosebi Eugenia 
Cotescu), iar în atac — unde 
au ieșit în evidentă Monica 
Șușman și Tanta Drăgoi — co
ordonatoarea Violeta Dinu af 
construit cu mai multă luci
ditate. Dar șl aportul celorlal
te componente ale sextetului 
(Iuliana Enescu și Carmen 
Cuejdeanu) a fost apreciabil. 
Sibiencele nu au jucat cu ner
vul și elanul obișnuit, fiind 
trase’ înapoi de inexplicabila 
lipsă de combativitate a Mirelei 
Popoviciu. Și cealaltă echipă 
studențească, C.S.U. Galați, și-a 
probat forma bună care i-a 
adus pînă acum numai victorii. 
De data aceasta gălățencele, în 
formația obișnuită: Gabriela 
Cojocaru, Ileana Berdilă, Ma
ria Mititelu, Speranța Gaman, 
Daniela Dinică, Cristina Buzilă

| Astăzi și mîine, la Tg. Mureș
„TOP 12"

LA TENIS DE MASĂ
Competiție devenită tradițională, „Top 12“ pentru seniori și seni

oare, organizată de CJ.EJS. 
Mureș, reunește și la actuala e- 
dltie pe cei mai buni jucători al 
țării, într-o confruntare care ee 
anunță deosebit de interesantă.

Timp de două zile, astăzi și
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> 0 mîine, în Sala sporturilor din Tg. 
g Mureș vor evolua sportivi blnecu- |--------- ----------------------------
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fioscuțl, care s-au tăcut remar
cați prin rezultate de bună va
loare la competițiile interne și Internaționale. Printre ei Maria 
Alboiu — oare recent a făcut 
parte din echipa Europei pentru 
meciul cu Asia, OtiUa BMescu — 
triplă campioană europeană de 
cadete și campioană națională da 
senioare, Vasile Flore*, Andras 
Fejer, Cristian Ignat, Călin Tom», 
Maria Losonczi, Kinga Lohr ș.a., 
valoarea lor și a eelortalți parti- 

' i unor
v calveiil Ltii Ivi V* <1 VvXlV/T ldlț 

i cipanți oferind premisele 
■ 0 meciuri de calitate.
I

g
I
I

i 
t
i

Centrul de perfecționare a 
cadrelor din mișcarea spor
tivă, împreună ou Consiliul 
municipal pentru educație li
rică și sport București, sub 
auspiciile Universității cultu- 
ral-stiințifice, organizează luni 
27 ianuarie 1986, orele 12,39, In

(au mai intrat la schimbări E- 
milia Nedelcu și Lucia Tocacl), 
au învins ușor cu 3—• (4, 11. 
18) pe Flacăra roșie Buearești.

In ultima zi, derbyul echipe
lor neînvinse — clasate pe pri
mele locuri : Universitatea
C.F.R. Craiova (33 p.) — C.S.U. 
Galați (31 p.). Programul de 
sâmbătă (ora 11,30): Flacăra — 
Dinamo, Universitatea — C.S.U., 
Farul —— C.S.M.

Aurelian BREBEANU
BUCUREȘTI. în debutul zi

lei a patra din Sala Rapid, 
Chimia Rm. Vîlcea a învins 
greu, cu dese răsturnări de 
scor, pe Calculatorul București. 
Decizia Cameliei Iliescu și a 
Nataliei Dulică, precum și ab
negația exemplară a Marilenei 
Dubinciuc au înclinat pînă la 
urmă balanța în favoarea echi
pei vîlcene : 3—2 (—15, 13, 6, 
—13, 11). Calculatorul a mizat 
numai pe talentul jucătoarei 
Carmen Fascu. In cea, de, a 
doua partidă, Dacia Pitești — 
confirmând poziția fruntașă în 
serie — a dispus ușor de Peni
cilina Iași cu 3—0 (10, 13, 6). 
Din nou foarte bune : Felicia 
Popescu si Corina Holban din 
echipa învingătoare.. Al treilea 
meci. Rapid — Știința Bacău, 
s-a încheiat cu victoria rapjdis- 
telor la scorul de 3- ' 
—13, 7). Simbătă (ora 13): Știința 
— Calculatorul, Dacia — Rapid, 
Chimia — Penicilina.
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MECI AMICAL LA SIBIU
ȘOIMII I. P. A. SIBIU — 

DINAMO BUCUREȘTI 1—1 
(1—1). Peste 8 000 de spec
tatori au asistat la primul meci 
de verificare al echipei locale, 
care este antrenată acum de 
Ion Circiumărescu. După ce 
Pusziai (Șoimii) a deschis sco
rul în min. 2, Dinamo a pre
luat conducerea jocului și a 
egalat în min. 38 , prin S. Ră-

ducanu. Dinamo a folosit ur
mătoarea formație : Moraru 
— Rodnic, Movilă, Al. Nicolae, 
Stănescu — Dragnea, Andone, 
Varga — Orac, S. Răducanu, 
Mihăescu. în r.epriza a doua 
au mai jucat : Bucu, Zare, 
Ivan, Văidean, Cr. Sava, To- 
polinschi, Mitici,

I. IONESCU, coresp.

Laurențiu DUMITRESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Divizia „A“ de baschet masculin

CLUJ-NAPOCA, 24 (prin te
lefon). Campionatul național de 
baschet masculin a fost reluat 
ieri în Sala sporturilor din loca
litate prin jocurile celui de al 
5-lea turneu.

FARUL CONSTANTA — PO
LITEHNICA IAȘI 90—88 (42— 
45). Experimentata echipă din 
Constanța s-a impus multă 
vreme datorită jocului colectiv, 
bine organizat în atac prin care 
a reușit o suită de coșuri și 
avantaj pe tabela de scor : 
17—10 (min. 7), 28—19 (min. 11). 
Ieșenii, deși nu au beneficiat 
de aportul unuia dintre cei 
mai buni jucători (Măgurean — 
bolnav), au ripostat cu eficaci
tate, aportul lui Mihăilescu în 
impulsionarea întregii echipe 
dovedindu-se decisiv. Drept ur
mare diferența s-a micșorat, 
mai mult chiar, baschetbaliștii 
de la Politehnica reușind să ia 
conducerea. Partea a doua a

■ întrecerii a avut un cura ase
mănător. Farul a condus (72— 

. 82 în min. 30, 80—66 în min.
33), iar Poli a revenit iarăși iz
butind să egaleze dnd mai e- 
rau doar 13 secunde de joc, 
datorită fructificării a trei a- 
runcări libere de către Mihăi
lescu. Pînă la urmă victoria a 
revenit tot Farului, prin coșul 
înscris de Moldoveanu, dar suc
cesul putea fi clar dacă jucă
torii echipei ar fi tratat cu se

riozitate întreaga partidă. Ca 
nivel tehnic disputa nu a de
pășit mediocritatea, apărările 
pasive și acțiunile de atac len
te fiind nefericite caracteris
tici ale unui meci la capătul 
căruia ambele formații au ră
mas datoare din punct de ve
dere spectacular. Au marcat : 
Băiceanu 26, Mănăilă 23, Mol
doveanu 17, Tccău 10, Logofătu 
6, Spînu 8, Ilucă 9, respectiv 
Mihăilescu 28, Moscalu 15, Ta- 
eaes 14, Bahrin 5, Dănăilă 3, 
Tonca 12, Cilibiu 7, Boișteanu4.

Au arbitrat bine C. Comăniță 
și A. Niculescu.

ICED CSȘ 4 BUCUREȘTI — 
CSU OȚELUL GALAȚI 88—56 
(50—29), CSU BALANȚA SI
BIU — ACADEMIA MILITARĂ 
MECANICA FINĂ BUCUREȘTI 
92—88 (49—51), STEAUA — RA
PID BUCUREȘTI 116—79 (61— 
34). UNIVERSITATEA CSȘ 
VIITORUL CLUJ-NAPOCA — 
DINAMO ORADEA 94—89 
(46—47).

Dumitru STANCULESCU

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 24 IANUARIE 
1986. Extragerea I : 44 74 24 46 
54 90 71 87 64. Extragerea a II-a : 
77 66 22 67 27 59 39 89 6. FOND 
TOTAL, DE CIȘTIGURI : 1.344.020 
lei din care 324.854 lei report la 
categoria 1.CIȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 
2“ DIN 19 IANUARIE 1986. Cat. 
1:6 variante 25% a 19.070 lei : 
cat. 2 : 7 variante 100% a 10.467 
lei șl 12 variante 25% a 2.617 lei; 
cat. 3 : 21,50 a 4.868 lei ; cat. 4 : 
114,25 a 916 lei ; cat. 5 : 356.25 a 
200 lei ; cat. 6 : 2.473,25 a 100 lei.

REZULTATE SCONTATE IN „CUPA ROMÂNIEI"
LA HANDBAL FEMININ

Ieri au inceput întrecerile eta
pei a n-a a «Cupei României" 
In handbal feminin. Iată relatări 
de la cele patru acrii.

BUZĂU. Seria A

ANUNT
sala Dalles, o masă rotundă 
cu tema : „Potențialul otim- 

■ pic al clubului sportiv Rapid 
la Începutul anului 1S86“.

Participă conducerea clubu
lui și antrenorii secțiilor olim
pice : prezintă cont. dr. Nicu 
Alexe.

TEROM IAȘI — VULTURUL 
PLOIEȘTI «8-20 («o—») Dețină
toarele „Cupei", handbalistele Ie
șene, au controlat jocul de-a 
lungul celor 80 de minute. Prin
tre marcatoare: Cozma 8, Nlsl- 
peanu 8, Covaliuc t, Horga C, 
respectiv Apostol 11, Chivăran 8.

RULMENTUL BRAȘOV — C.S.M. 
INDEPENDENTA SIBIU 21—14 
(9—7). MeciUl a fost echilibrat 
doar in prima repriză, M reluare 
brașovencele punînd stăpânire pe 
joc. Printre realizatoare : 
Taehe 5. Demeter 5, Neică 3, 
respectiv Mohanu 4, Stroia 3, Rău 
3. (A. SOARE — coresp.)

PLOIEȘTI. Seria B

RAPID BUCUREȘTI — PRECI
ZIA VASLUI 31—14 (15-8).

ȘTIINȚA BACĂU — RELON 
SAVINEȘn 31—18 (14—19). Băcă- 
uanede «u dominat cu autori
tate. Marcatoare: Cerveneiuc *■ 
Popa «, Tlrcă c, Nițoia «, Lunea 
4, respectiv Chitică 4, lalișca 4, 
Brknut 3. Bursuc 3. “ *
TEANU — coresp.)

DEVA. Seria

(O.

C

TG.

r—iBAL-

MUREȘUL IMATEX
REȘ — CONSTRUCTORUL 
MARE 30—28 (15—13). Printre rea- 
Mratoane: Laszlo 8, Buci uman 7, 
Bărbat 8, respectiv Stan 12.

HIDROTEHNICA CONSTANTA 
— TEXTILA I.A.S. ZALĂU 
28—19 (15—10). (I. JURA — co
resp.)

CRAIOVA. Seria D

MU- 
BAIA

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARABUCUREȘTI
VÎLCEA —

— CONFECȚIA
«8—23 (12—11).CHIMISTUL. T" 
DOROBANȚUL PLOIEȘTI «1—17 
(S—5). (ȘT. GUHGUI — coresp.)

Competiția continuă azi $1 
mîine.

RM.

• ASTĂZI, SIMBĂTĂ, este UL
TIMA ZI pentru procurarea bile
telor la TRAGEREA EXCEPȚIO
NALĂ PRONOEXPRES care va 
avea loc mîine, duminică 26 Ia
nuarie. La această tragere, par- 
ticipanțli au posibilitatea obține
rii de câștiguri în autoturisme 
„DACIA 1300“, mari sume de 
bani, precum și excursii în R.P. 
Ungară. Se efectuează 6 extra
geri în două faze, cu un total de 
42 numere, atribuindu-se cîștigurl 
și pentru 3 numere din 6 sau 8 
extrase. Mai multe bilete, mai 
multe șanse de cîștig ! Vă dorim 
succes 1
• Tragerea excepțională Pro- 

noexpres de mîine, 26 ianuarie, 
se va desfășura în București, în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 17,10. 
Transmiterea numerelor câștigă
toare la radio se va face IN 
DIRECT, la ora 17,30, pe progra
mul I.
• TOT ASTĂZI, SÎMBATA, este 

ULTIMA ZI $1 pentru depunerea 
buletinelor la concursul PRONO
SPORT de mîine, N ianuarie, cu 
foarte multe meciuri echilibrate 
ce par a fi „rezolvate" numai eu 
1, X sau 2 1

Rezultatele acestui concurs vor 
fi transmise duminică seara, 
după emisiunea „Panoramic spor
tiv", și reluate luni dimineața, 
la ora 8,55, tot pe programul I.

EXCURSII LA PRIDEAI

a- 
ale

I.T.H.R. București orga- 
! nizează excursii de 9—4
i rile la Predeal, unde sînt 

condiții foarte bune pen- 
' tiu practicarea schiului. 
; Plecări — In 28 și 29 Ia

nuarie.
1 Prețul excursiei de S zile 

este de 279 lei de persoană, 
iar sl celei de 4 zile de 
359 lei.

înscrieri — la toate 
i gențlile de turism 
i I.T.H.R. București.
AVWWWVWVWWWVWn



O concepție revoluționară, izvorîtă din gîndirea 

profund creatoarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

SPORTUL ROMÂNESC, INVESTIT CU IMPORTANTE RĂSPUNDERI 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIEI SOCIALISTE $| FORMĂRII OMULUI NOU,

ÎN ÎNTĂRIREA SĂNĂTĂȚII $1 VITALITĂȚII NAȚIUNII
„Putem spune, deci, c5 

cerințele dezvoltării actua
le ți de perspectivă a so
cietății noastre socialiste, 
fac în mod obiectiv necesară 
creșterea rolului culturii fi
zice ți sportului in procesul 
educației socialiste ți for
mării omului nou, în întări
rea sănătății ți vitalității 
națiunii noastre, în asigura
rea condițiilor ca poporul 
român, tineretul patriei, să 

crească viguros ți sănătos".

NICOLAE CEAUȘESCU

Sub conducerea clarvăzătoare a partidului, miș
carea sportivă din (ura noastră se înscrie tot 
mai viguros pe coordonatele unui impetuos 

avmt, exprimat prin importante realizări obținute in 
continua dezvoltare a activității de masă — peste o 
treime din Întreaga populație fiind cuprinsă în prac
ticarea organizată si sistematică a exercițiilor fizice, 
sportului sl turismului — $i de performanță — numai 
in anul 1985 : 693 de medalii (dintre care 231 de aur) 
cucerite de „tricolori" la campionatele mondiale și 

europene, Ia Jocurile Mondiale Universitare, Balca
niade și concursurile „Prietenia".

C a in loate celelalte domenii de activitate, cele mai 
mari succese ale sportului românesc au fost realizate 
in epoca mărețelor împliniri socialiste inaugurată de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.. „EPOCA NICOLAS 
CEAUȘESCU". '

Ia această zi de sărbătoare ații de scumpă inimilor 
noastre. împreună eu întregul popor, activul mișcării 
sportive exprimă secretarului general al partidului 

ccic mai alese gînduri și sentimente de dragoste și re
cunoștință pentru permanenta sa grijă și _ înțeleaptă 
îndrumare, pentru ca sportul românesc să înregistreze 
un avint incomparabil cu oricare altă perioadă din 
îndelungata sa existență. Ginduri și sentimente pe 
care milioane de sportivi ai țării, întreg activul 
mișcării noastre sportive le însoțesc cu angajarea de
plină, entuziastă, la o muncă tot mai susținută pentru 
înfăptuirea mărețelor obiective stabilite la istoricul 
Congres al XIII-lea al partidului nostru.

„DAC IAD A“
MULTILATERALA A TIU

Avem o țară minunată < 
sintem fiii unui popor minu
nat, care, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, înalță 
tot mai mult România pe noi 
culmi de civilizație și progres. 
In anii noștri luminoși, cu deo
sebire în cea mal strălucită șl 
fertilă epocă din istoria pa
triei. „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU*’, construim noua 
societate în care tot ceea 
ce s-a înfăptuit și se înfăp
tuiește răspunde pe deplin 
intereselor și năzuințelor na
țiunii, în care fericirea și bu
năstarea oamenilor 
tuie țelul suprem 
dului nostru. O 
care își face un crez funda
mental din asigurarea tu
turor condițiilor pentru îm
plinirea multilaterală a per
sonalității umane, pentru o

consti- 
al parti- 
societate

pregătire temeinică — pen
tru muncă și viață — ă tine
rei generații.

In acest larg context, parti
dul nostru a încredințat mari 
și importante răspundeți și ac
tivităților de educație 
că șl sport. Sinteza 
lucită a importantelor 
cini cu care au fost 
vestite educăția fizică și 
tul. prețioasele idei. 
și orientări cuprinse în Mesa
jul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ultima Conferință 
pe țară a mișcării sportive ex
primă încă o dată umanismul 
revoluționar, grija părintească a 
partidului nostru pentru pre
zentul și viitorul poporului, 
pentru vigoarea și sănătatea 
națiunii, pentru frumusețea fi
zică și morală a fiilor patriei.

Ne stăruie puternic în a-

fizi- 
stră- 
sar- 
in- 

spor- 
indicații

GENERAțll
m in tire toate înflăcăratele in- 

' demnuri prin care tovarășul
■ Nicolae Ceaușescu a cerut și 

cere mișcării sportive să-și 
intensifice munca pentru for
marea unui tineret cu însușiri 
superioare și, în același timp, 
cu o ținută demnă și respon
sabilă în societate, cu un înalt 
nivel cetățenesc, participant 
activ, conștient, la 
și eforturile întregului 
pentru 
mulul 
spiritul

■ rînțe i
sportivii țării — milioanele de 
practicant! ai exercițiilor fi
zice, marii performeri care, 
prin victoriile de prestigiu ob- 

. tiriute pe toate meridianele lu
mii, poartă în cinstire numele 
scump al Republicii Socialiste 
România.

lupta 
popor 

construirea socialis- 
și comunismului. In 

acestor înalte ce- 
cresc și se formează

0 LARGĂ MIȘCARE DE MASĂ, 
OLIMPIADĂ A SPORTULUI NOSTRU

profund

| ii toate domeniile de activitate, 
J deci și In sport, moștenirea tre-
| cuiului a fost săracă. Pe planul

marii performanțe sportive, palmaresul- 
I bilanț al României, pînă in anul 1944, 
’ era concretizat doar în :

două medalii olimpice (una de ar- 
| jnt și alta de bronz) ;
»| • opt medalii la campionatele mon-
Idiale, dintre care două de aur, la bob

. — Al. Papană și Al. Frim ;
J, * opt medalii la campionatele euro- 
I pene, dintre care patru de aur. obți-
y nute de boxerii Lucian Popescu și' 
I1 Toma Aure! (trei) ■:

* ceva mai mult de douăzeci
■ J titluri balcanice.
I Cg a urmat după actul istoric de la 
» 23 August, care a schimbat fundamen- 
j ta! destinele României ? Ca întreaga 
I, viață social-politică și economică a 

țării noastre, și activitatea sportivă s-a
I înscris pe noi coordonate.
» 1965, anul Congresului
| al P.C.R..
J. iul Unei epoci ue reiermva in iswna 

patriei noastre — „EPOCA NICOLAE 
J CEAUȘESCU". Mișcarea sportivă a că- 
» pătat noi și valoroase valențe, care

de

al IX-lea 
an care a marcat începu- 

epoci de referință în Istoria

poartă amprenta gindirii creatoare, 
clarvăzătoare a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. In această epocă de aur 
a istoriei noastre, marcată de succese 
fără precedent, pe care întreaga lume 
le admiră, educația fizică și sportul — 
integrate organic în activitatea tuturor 

domeniilor de activitate — au cunoscut 
o puternică dezvoltare de performanță. 
Datorită sprijinului acordat de partidul 
și statul nostru socialist, personal de 

secretarul său general, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
avem nemărginita bucurie de a vedea 
tot mai adesea cum tricolorul româ
nesc este ridicat, pe toate meridianele 

lumii, pe cel mai înalt catarg, consfin
țind victorii de prestigiu ale sportivi
lor născut! -și crescuți într-o țară liberă 
și prosperă.

în cele peste două decenii de aur 
' care au treCut de la inaugurarea „Epocii 

Nicolae Ceaușescu", mișcarea sportivă 
din România socialistă a beneficiat de 
condiții dintre cele mai propice dezvol
tării. care au creat cadrul de exprimare 

- a unor succese fără precedent, pe care 
le prezentăm numai în cîteva capitole 
mai semnificative.
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Prin conținutul său
înnoitor, prin amplele dimen
siuni și larga audiență pe care 
o cunoaște, încă de la prima 
ediție, in rîndul tineretului, al 
maselor largi de oameni ai mun
cii, „Daciada", generoasă ini
țiativă a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului nostru, a transformat 

■'o idee strălucită, un gînd plin de 
căldură și grijă părintească, in 
cea mai mare competiție națio
nală, de masă și de perfor
manță din întreaga istorie a 
sportului românesc.

Răspunzînd înaltului îndemn, 
de puternică vibrație patriotici,
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• Din cele 178 de medalii olimpice ’ 
cucerite de sportivii români. 137 au fost ’ 
obținute în anii 1965—1985.
• La campionatele mondiale, din to

talul de 455 de medalii, 389 aparțin a- 
nilor de după Congresul al IX-lea al 
P.C.R.
• Bilanțul întrecerilor continentale 

este și el la fel de edificator : 640 de 
medalii realizate In anii de după 23 Au
gust 1944, dintre care 508 aparțin „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".
• La Jocurile Mondiale Universitare, 

studenții-sportivi ai României socialiste 
s-au impus cu autoritate în cele peste 
două decenii la care ne referim, timp 
în care au obținut 237 de medalii, din
tre care 79 de aur.

Enumerarea ar putea continua 
succesele românești la C.M. și C.E. 
tineret, speranțe, juniori și cădeți, 
alte rezultate de prestigiu obținute 
sportivii români în competițiile conti
nentale, la Jocurile Balcanice sau con
cursurile „Prietenia". In felul acesta am 
completa un tablou edificator, prin ci
fre si fapte, pentru marea performanță 
sportivă românească.

CU 
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al secretarului 
dului nostru, 
sportive și-a sporit, an de an, 
preocupările și eforturile pen
tru ca, intr-adevăr, „Daciada" 
să devină o autentică olim
piadă a sportului românesc, • 
largă mișcare de masă, care 
să angreneze întregul tineret — 
începind cu copiii, cu pionierii 
și elevii, cu studenții, cu tine-, 
retul din întreprinderi și insti
tuții, de la orașe și sate — in 
practicarea organizată și siste
matică a exercițiilor fizice, 
sportului și turismului și, in 
același timp, să reprezinte • 
bază largi de selecție și pro
movare a celor mai talentate 
elemente în activitatea de per
formanță.

„Daciada", sub genericul că
reia se desfășoară, in întreaga 
fără, ample și entuziaste între
ceri, manifestări și competiții, 
a declanșat, pretutindeni, ener
gii și inițiative, a determinat 
o mai profundă înțelegere a 
rolului educației fizice și spor
tului în societatea noastră so
cialistă, constituindu-se. prin 
semnificațiile și toate reușitele 
ei, într-o remarcabilă „expe- 
rienți românească" în acest 
domeniu, cunoscută și tot mai 
apreciată și în lumea sportului 
internațional.

Ne gîndim, acum, cu dragoste 
și recunoștință la inițiativa 
care a generat cea mai mare 
competiție națională a sportu
lui nostru. La cele peste 
7 000 000 de participant! la cea 
de a 4-a ediție, recent înche
iată, la treptele de calitate pe 
care „Daciada" le urcă an de 
an. Ne gindim, acum, cu fermă 
și deplină angajare să muncim 
mai mult și mai bine, pentru 
a da ..Daciadei" noi străluciri..;

general al parti- 
activul mișcării
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