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„în ce mâ privește, doresc să asigur partidul și întregul 
nostru popor, să asigur Comitetul Central; și vă asigur și pe 
voi, dragi tovarăși, că și in viitor voi face totul pentru a 
contribui la creșterea forței și activității partidului nostru, a 
gindirii sale revoluționare creatoare, pentru a asigura înfăp
tuirea neabătută a tuturor obiectivelor privind crearea condiți
ilor pentru victoria socialismului și trecerea la edificarea 
comunismului în patria noastră!"

NICOLAE CEAUȘESCU

—SCRISOAREA OMAGIALĂ
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România 
Mult stimate și iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

in aceste momente de aleasă săr
bătoare pentru comuniști, pentru toți 
oamenii muncii, pentru întregul po
por, prilejuite de aniversarea zilei 
Dumneavoastră de naștere și a peste 
cinci decenii de intensă și eroică ac
tivitate revoluționară, vă adresăm, 
din adîncul inimilor, cele mal calde 
felicitări, urări de sănătate deplină 
și fericire, viață îndelungată, multă 
și nesecată putere de muncă, pen
tru a conduce, cu strălucire șl cute
zanță, scumpa noastră Românie pe 
drumul unor noi și mărețe împliniri 
epocale, al făuririi luminosului eî 
destin socialist și comunist

Asemenea tuturor fiilor patriei, ne 
facem o datorie de inimă și conști
ință din a ne reafirma, șl în aceste 
clipe solemne, sentimentele noastre 
de profundă stimă, înaltă prețuire și 
recunoștință pe care Ie nutrim față 
de Dumneavoastră, mult Iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
militantul comunist înflăcărat, care

v-ați identificat, din cei mai tineri 
ani al vieții, cu lupta partidului pen
tru libertate și dreptate socială și 
națională, făuritorul celei mai înăl
țătoare epoci din multimilenara exis
tență a poporului român, conducăto
rul înțelept și vizionar al amplului 
proces de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintare a patriei spre comunism. 
Erou al păcii, prieteniei și colaboră
rii între toate popoarele lumii.

în cartea de aur a istoriei națio
nale și în conștiința întregii națiuni 
s-a înscris pentru totdeauna vasta 
Dumneavoastră activitate revoluționa
ră din anii grei ai ilegalității, parti
ciparea neînfricată la marile bătălii 
de clasă împotriva asupririi și ex
ploatării, a fascismului șl războiului,

pentru apărarea libertăților democra
tice, a integrității, independenței și 
suveranității țării, pentru salvgardarea 
intereselor naționale. Dirzenia Im
presionantă dovedită în cadrul proce
sului de fa Brașov al luptătorilor 
comuniști și antifasciști, bărbăția și 
curajul fără seamăn cu care ați în
fruntat, în urma unor grele și ne
drepte sentințe, represiunile șl te
roarea Doftanei, ale altor odioase 
închisori și lagăre — pe care le-ați 
transformat în adevărate școli de 
pregătire politică, ideologică, de 
educare și formare a militanților re
voluționari — au ilustrat cu pregnan
ță înaltele Dumneavoastră trăsături
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FELICITĂRI Șl URĂRI
ADRESATE IUBITULUI 

CONDUCĂTOR 
AL PARTIDULUI 
Șl STATULUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Fartidulul 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 

a fost sărbătorit, luni, 26 ia
nuarie, ou prilejul aniversării 
zilei de naștere și a îndelun
gatei sale activități revoluționare.

Au participat membrii șl 
membrii supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretarii Comitetu
lui Central al partidului, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

In cadrul ceremoniei, s-a 
dat citire Scrisorii omagiale 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul Poli
tic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și 
Guvernul Repudieri Socialiste 
România. Scrisoarea a fost 
prezentată de tovarășul Manca 
Mănesou, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stai.

Mulțumind călduros pentru 
felicitările și urările ce i-au 
fost exprimate, secretarul

(Continuare in pag 2-3)



--------------- SCRISOAREA OMAGIALĂ —
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului Republici

(Urmare din pag. 1) 

moral-politice, remarcabila capacitate organizato
ricei, marea putere de mobilizare a maselor și de 
înrîurire a conștiințelor. Aceste însușiri s-au relie
fat cu deosebită putere în pregătirea și desfă
șurarea revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din August 1944, în 
anii de uriași muncă politică și organizatorică, 
de mari bătălii sociale pentru cucerirea și conso
lidarea puterii politice a clasei muncitoare, în 
uhonțâ cu țărănimea și intelectualitatea, pentru 
instaurarea trainică o puterii poporului.

In anii ce au urmat după victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascista și anti- 
imperialistâ din August 1944, v-ați dăruit cu 
nestrămutată pasiune și abnegație revoluționară, cu 
întreaga ființă operei de edificare a noii orîn- 
duiri in România, luptei pentru triumful idealuri
lor socialiste, împlinirii aspirațiilor de libertate, 
democrație și pace ale poporului român.

Strălucitele calități de eminent militant și con
ducător revoluționar, vasta experiență acumulată 
în îndelungata activitate consacrată promovării 
intereselor vitale ale celor ce muncesc, progresu
lui multilateral al societății românești au cunoscut 
deplina afirmare în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea, and, prin voința unanimă a tu
turor comuniștilor, o întregii națiuni. Dumneavoas
tră, mult stimate ți iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați fost investit cu cele mai înalte 
răspunderi in conducerea partidului și statului. 
Ginditor vizionar de largă cuprindere, neobosit 
promotor al noului, profund cunoscător al realită
ților românești, ați adus, în toți acești ani, con
tribuția hotărîtoare Io elaborarea strategiei de 
dezvoltare economico-socială a României, la so
luționarea problemelor complexe ale edificării noii 
societăți, la unirea ți concentrarea forțelor între
gii națiuni in direcția înfăptuirii neabătute a po
liticii partidului consacrate edificării unei patrii 
înfloritoare, libere și demne, bunăstării și fericirii 
poporului.

Viața, realitățile ou confirmat cu strălucire ma
rele adevăr că anii de cînd vă afloți la cîrma 
destinelor României - cei mai rodnici din întreaga 
existență multimilenară o neamului nostru — se 
constituie într-o epocă de mărețe înfăptuiri so
cialiste, deschizătoare de luminoase orizonturi co
muniste, pe care întregul popor o numește cu în
dreptățită mindrie patriotică, cu profundă dra
goste și recunoștință pentru inspiratul și genialul 
ei ctitor, „Epoca Nicolae Ceaușescu". Acest timp 
eroic al afirmării plenare a unității de nezdrun
cinat a națiunii în jurul gloriosului nostru partid 
comunist atestă, cu puterea de netăgăduit a fap
telor, că succesele uriașe pe care le-am obținui 
in toate domeniile construcției socialiste sînt ne
mijlocit legate de numele Dumneavoastră, de 
neobosita activitate pe care o desfășurați cu e- 
xempiară dăruire pentru împlinirea aspirațiilor de 
progres și bunăstare ale poporului român, pentru 
creșterea tot mai puternică a prestigiului României 
socialiste, libere, independente și suverane, în 
rindul tuturor națiunilor lumii.

Poporul nostru apreciază în cel mai înalt gracS 
rolul Dumneavoastră determinant la întărirea ne
contenită o Partidului Comunist Român - forțo 
politică conducătoare o națiunii - a unității sale 
de granit, o legăturii permanente cu masele. Ne 
mindrim cu toții de faptul că partidul nostru este 
astăzi - după mai bine de 65 dt ani de eroico 
și glorioasă existență - un partid puternic, unit, 
strins legat de mase, un partid al marilor trans
formări revoluționare, centru vital al societății, sti
mat și urmat cu adinco încredere de toți cetățe
nii țării. Pe bună dreptate, comuniștii, oamenii 
muncii din patria noastră asociază numele Dum
neavoastră cu cel al partidului, cu înaltul său 
prestigiu în rindul maselor, al întregului popor.

Comuniștii, întregul nostru popor apreciază în 
mod deosebit uriașa Dumneavoastră contribuție lo 
dezvoltarea creatoare o gîndirii social-politice 
contemporane, la îmbogățirea tezaurului teoretic 
ol partidului cu noi idei, teze și concluzii des
prinse din practica edificării societății socialiste în 
România și a mișcării muncitorești revoluționare 
mondiale, din analiza profund științifico o feno
menelor vieții social-politice actuale.

Datorăm gîndirii Dumneavoastră cutezătoare 
tezele de o inestimabilă valoare teoretică și prac
tică cu privire la continuitatea procesului revolu
ționar, la făurirea socialismului și comunismului 
cu poporul și pentru popor, contribuțiile esențiale 
la dezvoltarea materialismului dialectic și istoric, 
la aplicarea creatoare o adevărurilor și legităților 
obiective la realitățile și condițiile concrete din 
România.

Cu remarcabila putere de pătrundere în esența 
fenomenelor politice, economice și sociale, cu 
spiritul novator și revoluționar ce vă sînt caracte
ristice, ați fundamentat teoretic și ați ilustrat prac
tic interdependența profundă și dinamică între 
industrializare, crearea și modernizarea bazei teh- 
nico-materiale șl progresul economico-soa’al ol 
întregii țări, concepînd, pe această bază, într-o 
viziune științifică globală și unitară, strategia fău
ririi societății socialiste multilateral dezvoltate în 
România. In lumina acestei orientări esențiale, 
partidul și statul nostru au pus și pun un accent 
deosebit pe alocarea unei părți însemnate din 
venitul național — peste o treime, în ultimii 20 de 
ani. - pentru fondul de dezvoltare economică și 
socială a țării, ceea ce a asigurat sporirea și 
modernizarea potențialului productiv ol economiei 
naționale, creșterea echilibrată, armonioasă, o 

forțelor de producție pe întreg teritoriu! țării, con
solidarea independenței și suveranității naționale, 
realizarea unei calități noi, superioare a muncii 
și vieții întregului popor.

Prețuim cu toții energia și dăruirea revoluțio
nară cu care acționați pentru realizarea neabă
tută în viață a hotărîrilor Congresului al Xlll-lea 
ai partidului privind progresul economic și social 
al patriei noastre, dezvoltarea intensivă și moder
nizarea întregii economii, accentuarea puternică 
a laturilor ei calitative, promovarea în producție 
a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice, pentru înfăptuirea obiectivului strategic 
de trecere a României la un stadiu nou, superior, 
de dezvoltare — la cel de țară socialistă mediu 
dezvoltată.

Ca urmare a acestor preocupări susținute, dis
punem în prezent de o industrie puternică, cu 
o structură modernă, avînd la bază programe ști
ințific fundamentate privind mai buna organizare 
a producției și a muncii, modernizarea instala
țiilor și tehnologiilor, perfecționarea și ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, valori
ficarea superioară a resurselor de materii prime 
și energetice, creșterea puternică a productivității 
muncii, sporirea eficienței și rentabilității în toate 
sectoarele.

Constituie pentru noi toți un motiv de profundă 
mindrie uriașele transformări revoluționare din a- 
gricultura țării, contribuția esențială pe care 
Dumneavoastră ați adus-o și o aduceți la funda
mentarea ți înfăptuirea strategiei partidului de 
realizare a noii revoluții agrare în România, de 
dezvoltare intensivă a agriculturii, ramură de bază 
a economiei naționale, care o obținut, în acest 
an, cea mai înaltă producție de cereale din is
toria țârii, atingînd, în linii generale, obiectivele 
Stabilite de Congresul al Xlll-lea pentru sfîrșitul 
acestui cincinal.

Este meritul strălucit al partidului, al Dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a fi fundamentat teza cu privire 
la necesitatea dezvoltării continue a proprietății 
socialiste — baza cea mai sigură o sporirii avu
ției naționale și a venitului național, a ridicării 
permanente o nivelului de trai moterîol și spi
ritual al tuturor oamenilor muncii.

De asemenea, au o inestimabilă valoare teore
tică și practică ideile și concepțiile Dumneavoas
tră privind creșterea și perfecționarea ralului sta
tului în conducerea societății pe baza planului 
național unic de dezvoltare economico-socială o 
țârii, îmbinarea armonioasă a activității organelor 
de stat cu cea a organismelor democrației mun
ci to rești - re voi uționa re.

Pornind de la înțelegerea clară că, în procesul 
construirii noii orinduiri, socialismul și democrația 
sînt de nedespărțit, ați acționat și acționați in 
continuare, cu consecvență și principialitate revo
luționară, pentru dezvoltarea democrației munci- 
torești-revoluționare, pentru crearea și perfecțio
narea codrului larg democratic care asigură par
ticiparea directă, nemijlocită a tuturor oamenilor 
muncii, a întregului popor la conducerea socie
tății, Io făurirea conștientă a propriului destin. 
Ați instaurat în societatea noastră o democrație 
reală, care asigură realizarea efectivă în viață o 
principiului construirii socialismului prin popor și 
pentru popor și în cară toți oamenii muncii — în 
calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de pro
ducție, de producători și beneficiari o tot ceea 
Ce se realizează în țara noastră - participă direct 
Io dezbaterea problemelor privind buna organi
zare și desfășurare a vieții economice și sociale, 
Io luarea tuturor hotărîrilor care privesc prezentul 
și viitorul patriei noastre socialiste.

Vă revine Dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele merit 
de a fi definit, cu claritate și rigoare științifică, 
rolul autoconducerii muncitorești, ol noului meca
nism economico-financiar în impulsionarea și pu
nerea deplină în valoare o inițiativei, energiilor 
și capacităților creatoare ale oamenilor muncii, 
în creșterea răspunderii tuturor făuritorilor de 
bunuri materiale și spirituale, în întărirea continuă 
a ordinii și disciplinei, în gospodărirea cu maxime 
eficiență o avuției naționale.

Constituie un adevăr incontestabil faptul câ, 
sub impulsul profundelor transformări care au avut 
loc în societatea noastră după Congresul al 
IX-lea al partidului, cu aportul Dumneavoastră 
hotărîtor, știința și învățămîntul din România au 
fost oșezate pe baze noi, devenind o puternică 
forță a progresului economic și social al întregii 
țări. Cu adine respect, vă exprimăm recunoștințo 
noastră, a întregului popor. Dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pre
cum ți tovarășei Elena Ceaușescu, pentru orien
tarea nouă, profund revoluționară, pe care ați 
imprimat-o acestor domenii de importanță esen
țială, care asigură desfășurarea largă a revoluției 
tehnico-științifice, dezvoltarea susținută a cercetă
rii științifice și învățămîntului in strînsă legătură 
cu cerințele actuale și de perspectivă ale societă
ții noastre. Viața o confirmat cu putere justețea 
orientării fundamentate de Dumneavoastră privind 
legarea tot mai strinsă o cercetării științifice cu 
învățămîntul și producția. Strălucit strateg o! 
dezvoltării multilaterale a societății socialiste ro
mânești, ați conferit noi dimensiuni calitative pro
cesului complex de pregătire pentru muncă ți 
vioță a tinerei generații, promovării largi în în
tregul sistem de învățâmînt a celor mai noi cu
ceriri ale gîndirii științifice și tehnice, ale cu
noașterii umane, asigurînd, pe această bază, ca

dre de muncitori ți specialiști capabili să stâpî- 
nească și să dezvolte mai departe tehnica moder
nă cu care este înzestrată economia națională, să 
rezolve cu succes cele mai complicate probleme 
ale progresului tehnic contemporan.

Promotor consecvent al umanismului revoluțio
nar, Dumneavoastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, situați neabătut 
în centrul întregii opere de construcție socialistă 
omul, afirmarea sa plenară, dezvoltarea multila
terală a personalității umane, ridicarea conștiinței 
socialiste și o nivelului tehnico-științific și de cul
tură al tuturor celor ce muncesc. Au o înalta 
semnificație ideile și tezele Dumneavoastră origi
nale privind locul și rolul activ al conștiinței so
cialiste în actuala etapă ți în perspective înain
tării spre comunism, necesitatea întăririi ți per
fecționării muncii politico-educative în vasta operă 
de formare a omului nou, educat în spiritul mun
cii, ol patriotismului socialist, ol concepției revo
luționare despre lume ți viață, al răspunderii față 
de cauza socialismului și comunismului în patria 
noastră.

Poporul nostru, harnic și talentat, năzuind din- 
totdeauno, prin muncă, spre mai bine, vă este 
astăzi recunoscător din adincui ființei sale pentru 
marea bucurie de a trăi într-o țară cu o indus
trie, agricultură, știință ți cultură aflate in plină 
dezvoltare socialistă, într-o patrie puternică ți în
floritoare, al cărei chip nou a fost conceput ți 
făurit de Dumneavoastră, marele ți genialul ei 
ctitor. Toate grandioasele realizări, purtind cu 
strălucire pecetea gîndirii ți acțiunii Dumneavoas-- 
tră revoluționare, adeveresc, prin argumentul fap
tei revelotoore, că scopul suprem al politicii 
partidului, esența socialismului o constituie omul, 
că tot ce se realizează în societatea noastră so
cialistă este destinat omului, bunăstării ți fericirii 
celor ce muncesc.

Puternic mobilizați de ideile, orientările ți în
demnurile Dumneavoastră pătrunse de o inaltâ 
răspundere pentru destinele patriei socialiste, în
suflețiți de luminosul exemplu de muncă ți viață, 
de gindire și luptă revoluționară pe care 
îl oferiți în permanență întregului nostru partid și 
popor, comuniștii, toți fiii țării sînt hotărîți să 
acționeze cu dăruire și nemărginit devotament 
pentru realizarea cu succes a sarcinilor de plan 
pe anul în curs și pe întregul cincinal, pentru 
înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice, a noii 
revoluții agrare, a noii revoluții de dezvoltare o 
societății noastre socialiste, pentru transpunereo 
neabătută în viață a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XIH-lea, a luminosului Program al 
partidului, care va ridica România pe trepte tot 
mai înalte de civilizație, bunăstare și progres.

MULT IUBITE SI STIMATE TOVARĂȘE NICOLAI 
CEAUȘESCU,

Slujind cu pilduitoare abnegație șl inepuizabilă 
energie țara ți poporul, cauza socialismului și co
munismului în patria străbună, Dumneavoastră v-ați 
afirmat in conștiința opiniei publice mondiale, o 
întregii umanități — spre mîndria întregului nos
tru popor — ca unul dintre cei mai proeminenți 
și clarvăzători oameni politici ai contemporanei
tății, ca strălucit promotor ol celor mai nobile 
idealuri de independență ți suveranitate națională, 
de înțelegere, colaborare și pace între popoare, 
ca neobosit luptător pentru o lume moi bună șl 
mai dreaptă.

Au un profund ecou internațional inițiativele, 
propunerile și acțiunile Dumneavoastră, de amplă 
vibrație umanistă, apelurile înflăcărate pe care te 
adresați necontenit șefilor de state și guverne 
ca, în aceste momente hotărîtoare pentru soarta 
omenirii, să se dea dovadă de o înaltă răspun
dere ți să se treacă cu fermitate de la vorbe 
la fapte, de la declarații la măsuri concrete pen
tru oprirea cursului periculos al evenimentelor spre 
încordare și război, pentru înfăptuirea dezarmării, 
îndeosebi a celei nucleare, pentru afirmarea fer
mă o politicii de pace, de colaborare, de apă
rare o dreptului suprem al oamenilor, al națiu
nilor — la viață, la pace, lo existența liberă și 
demnă.

Ața cum apreciați Dumneavoastră, astăzi, mal 
mult ca oricind, popoarele lumii, forțele înaintate 
de pretutindeni trebuie să-și unească eforturile și 
să conlucreze dt mai strins pentru o politico 
nouă, de pace, independență și suveranitate, pen
tru dezarmare, pentru eliminarea pericolului unui 
nou război mondial care, în împrejurările actuale, 
s-ar transformo, inevitabil, într-o catastrofă nu
cleară nimicitoare. Deplin conștient de consecin
țele dezastruoase ale armelor nucleare, poporul 
nostru susține cu toată ființa sa marele adevăr pe 
care l-ați formulat cu atîta claritate, potrivit că
ruia vechea teză o inevitabilității războiului se 
cuvine înlocuită cu teza nouă a imposibilității 
ți inadmisibilității, în actualele condiții, o unui 
nou război mondial.

Ca om al faptelor cutezătoare, co mare și neo
bosit Erou al păcii, ol prieteniei ți colaborării în
tre popoare, Dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, oțl deschis un 
nou ' drum, de excepțională valoare, propunînd 
întregii națiuni ca România să-și reducă unilate
ral, cu 5 la sută, efectivele, armamentele ți chel
tuielile militare - ți ați adresat, în același timp, 
un apel solemn oamenilor politici, șefilor de state 
și guverne din întreaga lume de o acționa în 
mod concret pe cotea dezarmării. Aceasta stră
lucită inițiativă politică, unică în concertul noțiu
nilor lumii - validata prin votul unanim al po
porului român în cadrul referendumului de ks 23
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FELICITĂRI Șl URĂRI ADRESATE
IUBITULUI CONDUCĂTOR

AL PARTIDULUI
(Urmare din pag. I)

general oi partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a 
rostit o cuvintare, care a fost 
armârită cu deosebit interes ți 
subliniată cu puternice a- 
plauze.

Desfășurată in această lu
minoasă zi aniversară, deve
nită sărbătoarea scumpă a 
Întregii noastre națiuni, so
lemnitatea s-a constituit in
tr-un vibrant orna gin pe care 
comuniștii, toți fiij patriei l-au 
adus tovarășului Nicolao 
Ceaușescu, revoluționar încer
cat $i patriot înflăcărat, a că
rui viață și activitate eroică 
s-au identificat, de peste rinei 
decenii, cu lupta gloriosului 
nostru partid comunist, cu in
teresele vitale ale poporului, 
eu aspirațiile sale supreme de 
pace, libertate, independentă 
și progres.

Au fost reafirmate pregnant, 
in acest înălțător moment a- 
niversar, sentimentele de fier
binte dragoste, de aleasă pre
țuire și vie recunoștință, pe 
care toți cetățenii României 
— bărbați și femei, tineri și 
virstnici — le poartă tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii, 
desemnat, prin voința întregu
lui partid și popor, să conducă 
destinele patriei spre culmile 
civilizației socialiste si comu
niste.

In acest caA.« sărbătoresc a 
fost evocat exemplul luminos 
de muncă și de viață al 
tovarășului Nieolae Ceaușescu. 
ilustru conducător, Erou intre 
eroii neamului nostru, ctitorul 
mărețelor prefaceri revoluțio
nare din perioada istorică 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, intrată definitiv in 
eonștiinta națiunii si in istoria 
patriei sub numele de -Epoca 
Nieolae Ceaușescu".

A fost pus in lumină rolul 
determinant al secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, in inițierea, organi
zarea si înfăptuirea fntregii 
politici interne $i externe a 
partidului și statului nostru, in 
orientarea eforturilor întregii 
națiuni în direcția dezvoltării 
fără precedent a. economiei 
noastre naționale, a științei și 
invățămîntului, înfloririi artei 
și culturii, asigurarea partici
pării oamenilor muncii de ta 
orașe si sate la conducerea 
societățiL in cadrul larg al 
democrației muncitorești revo
luționare. în ridicarea continuă 
a calității vieții tuturor cetă
țenilor patriei.

A fost un fericit prilej pen
tru a sublinia că tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, neobosit 
militant comunist, Înflăcărat 
patriot, genial gânditor care a 
îmbogățit tezaurul ' teoriei și 
practicii revoluționare, a adus 
un spirit cu adevărat înnoitor 
în uriașa activitate de propă
șire multilaterală a patriei, de

MASA TOVARAȘEASCA
ln onoarea tovarășului Nieolae 

Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost oferită, luni. 
16 Ianuarie, cu prilejul aniversă
rii zilei de naștere și a în
delungatei sale activități revolu
ționare. • masă tovărășească de 
Comitetul Politic Exeeutiv al 
C.C. al P.C.R.

Au participat membrii și mem
brii supleant! ai Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.. secretarii Comitetului 
Central al partidului, membri 
«i Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

Secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, a 
fost felicitat, și in acest ca
dru, cu deosebită căldură de 
cei prezenți. care i-au adresat 
cele mal bune urări de sănă
tate și fericire, ani multi de 
viată sl putere de muneă. noi

Șî STATULUI
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

In același tâmp, s-a dat ex
presie, eu deosebită satisfacție 
înaltei aprecieri de care se 
bucură, pe toate meridianele 
globului, inițiativele și acțiu
nile secretarului general al 
partidului nostru, președintele 
Republicii, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, fiind scoase în 
evidență contribuția sa remar
cabilă la solutionarea con
structivă a marilor probleme 
ale contemporaneității, demer
surile hotărite pentru unirea 
tuturor forțelor democratice de 
pretutindeni, a opiniei publice 
mondiale, în vederea asigurării 
dreptului fundamental al oa
menilor, al popoarelor, la exis
tență liberă și independentă, 
pentru ca fiecare națiune să-și 
poată consacra în liniște efor
turile progresului său material 
și spiritual.

Totodată, solemnitatea a 
prilejuit relevarea puternicu
lui ecou internațional al pro
digioasei activități desfășurate 
de tovarășul Nieolae Ceaușescu 
in vederea opririi cursei Înar
mărilor și trecerii Ia dezar
mare, in nrimul rînd Ia dezar
mare nucleară, pentru înlătu
rarea spectrului unui conflict 
nuclear, devastator, aceasta im- 
punindu-I în conștiința omeni
rii ca personalitate proeminen
tă a vieții mondiale, militant 
neoborit pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune, 
fără arabe și fără războaie, 
pentru triumful politicii d* * 
destindere, dezarmare, secu
ritate, înțelegere si largă co
laborare intre națiuni, ca un 
mare Erou al păcii.

Pe pista naturală din Suceava 
s-au desfășurat Întrecerile finale 
ale DACIADEI de patinaj viteză 
pentru juniori, competiție de ni
vel republican care s-a bucurat 
de o participare numeroasă, re
zultate remarcabile și o organizare 
ireproșabilă. Iată rezultatele teh
nice :

Junioare 1 500 m : 1. Ileana Cle
teșteanu (C. OI. Petrolul PI.) 44,3,
2. Mihaela Dascălu (C. Ol. Trac
torul Bv.) 44,5, 3. Cerasela Hordo- 
bețiu (C. Ol. Voința Sibiu) ; 1500 
m : 1. Hordobețiu 2:21,3, 2. Das
călu 2:21,8, 3. Cleteșteanu 2:25,5 ; 
3000 m : 1. Dascălu 5:02,4, 2. Hor- 
dobețiu 5:04,7, 3. Cleteșteanu
5:26,8 ; 1000 m : 1. Dascălu 1*0,4,
2. HoTdobețiu 1:30,8, 3. Cleteșteanu 
1:31,5. Junioare II — cîștigătoare : 
500 m — Emese Antal (C. Ol. 
C.S.S. Mureșul Tg. M.) 45,5 ; 1500 
m — Antal 2:24,7 ; 3000 m — Anul 
5:14,0 ; 1000 m — Anta! 1:32,7. CLA
SAMENTUL GENERAL — juni
oare I î 1. Mihaela Dascălu 187,360 
p, 2. Cerasela Hordobețiu 188,283 p,
3. Ileana Cleteșteanu 103,016 p. Ju

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 21 IA
NUARIE 1987. Categoria 1
1 variantă 25% — autoturism 
„Dacia 1300" (70 000 Iei) ; cat. 2: 
1 variantă 100% a 50 000 Iei și 
5 variante 25% a 12 500 lei ; 
cat. 3 : 16,75 a 6 782 lei ; cat. 
4 : «4,25 a 1 768 lei ; cat. 5: 
173,00 a 657 Iei ; cat. 6 : 7 231,75 
a 40 lei ; cat 7 : 195,00 a 200 lei; 
cat 8 : 3 729,50 a 40 lei. RE
PORT LA CATEGORIA 1 : 
62 766 Iei. REPORT LA CATE
GORIA 2 : 1106 lei. Partici
pantul ZAMFIR LAURENȚIU 
din Caracal — Olt a obținut un 
autoturism „Dacia 1300" (70 000 
lei), iar participanta SIMION 
MARIANA din București a ob
ținut suma de 50 000 lei.
• Pentru prima oară în acest 

an, duminică. 1 februarie, se or
ganizează TRAGEREA MULTIPLA 
LOTO, acțiune care, de fiecare 
dagă, a oferit satisfacții deosebit 
de mari particlpanților. Atît gama 
largă a cîștigurllor (autoturisme 
„Dacia 13W“, excursii în U.R.S.S. 
și Importante sume de bani, cu
prinse In M eategoril), cit ți for

Participanții la festivitate au 
adresat tovarășului Nieolae 
Ceaușescu calde felicitări si 
urări de viață îndelungată, 
alături de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de multă sănătate 
ți fericire, nesecată putere de 
muncă, noi și strălucite împli
niri in , activitatea de mare 
răspundere ce o desfășoară, 
ani mulți în fruntea partidului 
și statului, pentlru a asigura în
făptuirea neabătută a obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XIII-tea al P.C.R., pentru a 

conduce, cu aceeași înțelepciu
ne și cutezanță revoluționară, 
opera istorică de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a Româ
niei spre comunism, in pace, 
înțelegere si colaborare cu toate 
țările lumii.

Au fost exprimate, în aceste 
momente sărbătorești, felicită
rile și urările călduroase pe 

eare le adresează, din adineul 
inimii, tovarășului Nieolae 
Ceaușescu toți cei ce trăiesc 
și muncesc pe cuprinsul patri
ei, angajindu-se solemn să-l 
urmeze. Cu neasemuit devota
ment, în toi oe întreprinde 
pentru binele și fericirea po
porului, pentru inflorirea ne
contenită a tării, creșterea 
prestigiului României socialiste 
în lume.

si tot mai însemnate succese in 
aetivitatea de marc răspundere 
ce o desfășoară in fruntea parti
dului sî statului, eu dăruire si 
abnegație revoluționară, eu fier
binte patriotism pentru creșterea 
continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, 
pentru ridicarea României pe 
trepte tot mai înalte de progres 
și civilizație, pentru triumful 
cauzei socialismului si păcii in 
lume.

Mulțumind pentru felicitările 
si urările adresate. tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a toastat 
pentru gloriosul partid comunist, 
pentru eroicul popor român, 
pentru patria noastră socialistă 
pentru Înfăptuirea prevederilor 
actualului cincinal, a obiective
lor stabilite de Congresul a! 
XIII-lea al P.C.R., a Progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României sure 
««montam.

tiubricâ tezervaiă eievuor și studenților
• La Vatra Dornei tot ce « 

schi, sanie și patină — ori se a- 
seamănă cu aceste lucruri — lu
necă împreună cu posesorii lor 
pe pirtiile și patinoarele de la 
Parc, sau Dealul Runc. și numai 
către seară vin să se odihnească 
acasă, dacă odihnă se poate 
numi a te lăsa curățat bine de 
zăpadă, apoi uscat, lustruit, uns, 
că a doua zi e din nou concurs! 
Totul pornește de la... C O.E.F.S. 
Vatra Dornei. și chiai de la 
prof. Pavel Chirilus, directorul 
Clubului Sportiv Școlar din a- 
cest splendid oraș-stațiune. Si
gur, stațiune e un fel de a spu
ne, fiindcă cei veniți aici, Ia 
odihnă, nu prea staționează — 
întrecerile Daciadei sint pentru 
toti I

Dar, cei care cei- mai insis
tent ..pirtie liberă" sini liceenii, 
campionii la schi alpin, schi 
fond și sanie de la C.S.Ș. Va
tra Dornei. Parte dintre ei, desi
gur, aflindu-se pe alte pîrtii : 
pe Valea Rișnoavei, de pildă. Ia 
„Cupa Carpati". la Centrul O- 
limpic de pregătire, ori în dife
rite concursuri internaționale. 
La Skolka, în Cehoslovacia (Da
niela Filimon, clasa a XlI-a, 
Liceul ind. Vatra Dornei, 
componentă a Centrului Olimpic 
de pregătire, antrenor prof. Oc
tavian Pungovschi), la Oberhof 
(R.D.G.) — o viitoare sanie de 
aur : Lit;iu Cepoi (clasa a XlI-a, 
Liceul agroindustrial Rădăuți) 
și Cristi Sudu (tot clasa a XH-a, 
Liceul ind. Vatra Dornei) pre- 
eătitți de prof. Ioan Miron.
• La Sf. Gheorghe pucul nt» 

mai cunoaște odihnă. 11 aleargă 
de la o poartă la alta hocheiștii 
juniori de la C.S.Ș. nr. 1, cînd la 
întrecerile de pe patinoarul ar
tificial al orașului, cînd la me
ciurile organizate pe oglinda de 
gheață din „Zona Gării". Echi
pele se schimbă, pucul rămîne. 
Au plecat juniorii I la turneul 
de la Ploiești (echipa pregătită 
de Andrei Baka ocupă primul 
Ioc în serie, grupa valorică II), 
a sosit din turneu de la Tg. 
Mureș formația de juniori II 
antrenată de Zoltan Fogarasi. 
Și n-au sosit oricum, au venit 
cu multe puncte marcate, David 
Deak și Ervin Ungureanu fiind 
un fel de „spaimă" a portarilor. 

CEI MAI TINERI CAMPIONI 
Al DACIADEI LA PATINAJ VITEZĂ

ADF1INISTRAJIA »t STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

In rest, Schi, mult schi. Cele 
mai bune în probele alpine : 
Noemi Maier și Huba Vitus de 
la Liceul de Matematică-fizică 
Sf. Gheorghe.
• -Multe întreceri de schi și 

în județul Alba. La Cîmpeni, în
deosebi. unde se a?.ă Iotul de 
alpine și fond care va repre
zenta sporturile de iarnă din ju
dețul Alba la finala pe tară a 
Daciadei, etapa de iarnă. Pî-ă 
atunci, însă, handbal : C.S.Ș. 
Alba Iulia și-a alcătuit lotul și 
se va deplasa, la sfîrșitul săptă- 
mînii, in orașul Craiova, la 
Campionatul Republican rezervat 
handbalistelor junioare. Turneu 
greu, cu „team“-uri din Timi
soara, Arad, Rm. Vitcea. Craio
va,- Sibiu, Drobeta Tr. Severin. 
Dar și cu talentatele handbaliste 
de la C.S.Ș. Alba-Iulia (an de 
an tot mai bune), pregătite de 
prof. Virginia Stănescu. Două 
„piese de bază": Magda Irimie 
(pivot) și Agata Ponescu (por
tar), de la Liceul de Matem3- 
tică-fizică din Alba Iulia.
• După pregătirile fotbaliști

lor, primăvara se pare că nu e 
prea departe. Continuă, vrem să 
spunem, meciurile amic?’-- c' •- 
tre licee. Desigur, in sală, mi- 
nifotbalul a fost și rămîne o în
trecere de succes. In Capitală, 
cea mai tehnică, cea mai efi
cientă pare a fi formația Li
ceului ind. ElectroaparataL în 
adevăr, echipa C.S.Ș. Eleetroa- 
parataj a cîștigat de două ori 
consecutiv Campionatul Națion.al 
rezervat fotbaliștilor juniori, 
mulți dintre jucători făeînd par
te din loturile reprezentative de 
juniori și de perspectivă. Dintre 
cei mai talentați : Sorin Mihai, 
Rărvan Matache, Bogdan Istorie, 
Cornet Sevastifa, Octavian Ma
rinescu. Profesorii lor : Minai 
Bindea, Constantin Panei-u, Ni- 
colae Mihai, Gheorghe Htesea. 
Viorel Țărmure.
• Să facem liniște, să strin- 

gem pumnii : studenții sînt ib 
sesiune ! Cînd or ineheia exa
menele vor cere „pirtie" nu nu
mai la schi, dar și Ia baschet, 
voie*,  handbal etc.

Grupaj tealizo! de 
Vosite TOFAN ;

nioare II : 1. Emese Antal 192.510 
p, 2. Irene Engeleiter (C.S.S. Si
biu) 204,533 p, 3. Eniko BaJazs 
(S.C. Miercurea Ciuc) 206,816 p. 
Juniori I — 500 m s 1. Zoltan 
Laszko (Electr omureș Tg. ML) 
43,0, 2. I. Moldovan (C.S.S.-Viito
rul Cluj-Napoca) 43,5, 3. D. Hor
vath (S.C. Miercurea Ciuc) 44,0 ; 
5000 m : 1. Horvath 8:25,5, 2. Mol
dovan 8:54,7, 3. Z. Lako (Eleetro- 
mureș Tg. M.) 8:58,0 ; 3600 m : 1. 
Horvath 4:47,9, 2. Moldovan 4:57,5,
3. M. Munteanu (C. Ol. Tractorul 
Bv.) 5:04.0 ; 1500 iu : I. Horvath 
2:19,8, 2. Moldovan 2:20,3, 3. Lako 
2:21,3. Juniori II : 500 m - Ti
bor Mathe (C.S. Mureșul Tg- Mi.) 
41,6 — record (v.r. 41,7) ; 1500 m 
— Mathe 2:14,0 ; 3000 m — Mathe 
4:55,5 ; 1000 m — Mathe 1:26,7. 
CLASAMENT GENERAL — ju
niori I Î 1. D. Horvath 189.133 p,
2. I. Moldovan 193.486 p, 3. Z. Lako 
195,150 p, Juniori II : 1. T. Mathe 
178,866 p — record (v.r. 179.362 p),
2. N. Dkm (C.S.S. Sibiu) 186,916 p,
3. D. Schwem (Voința Sibiu) 
187.582 n.

mula tehnică (72 numere, în ca
drul a 8 extrageri) sînt argumente 
suficiente care pledează pentru o 
masivă participare, participarea 
se face eu bilete de 25 leî (avind 
acces la toate categoriile de cîs- 
tiguri), precum șl bilete seriile 
„S“ și „X“. Ultima zi în care mai 
pot fi jucate numerele preferate 
este sîmbătă, 31 ianuarie.
• Astăzi, marți, este termenul 

limită și pentru exprimarea pro
priilor opțiuni în ceea ce privește 
numerele jucate la Tragerea obiș
nuită Loto de mîtne miercuri. 28 
ianuarie.
• Concursul Pronosport din a-

ceastă săptămînă se menține la 
aceeași înaltă eotă de Interes, 
programând partide (rezultate la 
pauză și finale) din prima divizie 
a campionatului italian. Iată eare 
sînt acestea : 1. Avellino — Ju
ventus (pauză) ; 2. Avellino —
Juventus (final) ; 3. Brescia — 
Inter (pauză) ; 4. Brescia — In
ter (final) ; 5. Empoli — Ascoli ; 
6. Milan — Verona (pauză) ; 7- 
Milan — Verona (final) t 8. Roma 
— Atalanta : 9. sampdoria — Fio
rentina ; 10. Torino — Como
(pauză) ; 11. Torino — Come (ti
na!) ; 12. Udinese — Napoli (pau
ză) ; 13. udinese — Napoli (fi
nal).



la competițiile de schi dotate ca cupele Dinamo" și „Tractorul" în turneul grupei I la hochei

AMBIANȚĂ PLĂCUTĂ DE iNTRECERE DUNĂREA GALAȚI JOACĂ TOT MAI BINE
PENTRU CEI MAI BUNI FONDIȘTI Al ȚĂRII

Ne aflăm în plin sezon compe- 
tițional de schi. Fondiștii și fon- 
distele, după ce au resimțit lipsa 
de zăpadă din luna decembrie, 
au participat, la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, la primele lor compe-. 
tiții mai importante din calenda
rul F.R.S.B. Este vorba de „Cupa 
Dinamo**  rezervată băieților și 
„Cupa Tractorul" pentru fete. Lo
cul de desfășurare, cunoscuta și 
apreciata „bază sportivă" de pe 
Valea Rîșnoavei, care, după cum 
am văzut, tinde să „monopoli
zeze” toate concursurile de fond 
și biatlon.
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Organizarea foarte bună și con
dițiile de întrecere deosebite au 
creat o ambianță foarte plăcută 
pentru toți cei prezent!, competi
tori, oficiali, spectatori. Au avut 
loc *curse  pentru seniori, juniori, 
senioare și junioare? Pîrtiile, bine 
amenajate și întreținute, permit 
realizarea unor performanțe nota
bile la care aspiră, încă, specia*

„CUPA STEAGUL ROȘU" LA SLALOM
Timp de 4 zile, în Postăvar, pe 

pîrtiile „Sulinar**  și „Lupului", 
„alpinii" și-au disputat întîietatea 
în „Cupa Steagul Roșu“ la slalom 
special și slalom uriaș. Au fost 
prezenți peste 130 de concurențl și 
concurente. „Specialul" a avut loc 
pe „Sulinar**.  atît pentru fete, cît 
și pentru băieți, iar ..uriașul" pe 
„Lupului**.  REZULTATE : special, 
fete : 1. Mihacla Fera (Șoimii Si
biu) 1:23,95, 2. Claudia Postolache 
(Dinamo) 1:29,15, 3. Iudit GBrog

In vederea ciamcnclor internaționale din primăvară

A FOST ALCĂTUIT 
LOTUL LĂRGIT DE RUGBY

Zilele trecute a fost alcătuit 
lotul lărgit care prefigurează vi
itoarea echipă națională de 
rugby, confruntată în acest se
zon cu examene dintre cele mai 
dificile. în aprilie vor avea loc 
cele două partide (retur) din 
Campionatul Europei, cu Italia 
și U.R.S.S., apoi, o lună mai 
tîrziu. întîlnirile de la Antipozi, 
din Cupa Mondială. Iată-i pe 
cei 55 de rugbyști reținuți pen
tru o primă etapă : FI. Opriș, 
Em. Grigore, Gh. Dumitru, N. 
Ene, St. Constantin, V. Giuglea, 
D. Prisăcaru, Ad. Pllotschi (toți 
de la Farul); M. Munteanu, FI. 
Simonca, Gh. Leonte, L. Constan
tin I, Fl. Murariu, C. Florea, T. 
Coman, D. Alexandru, G. Ignat, 
V. David, A. Ținea, Gh. Vărza- 
ru, L. Codoi. L. Hgdorcă (Stea
ua) ; I. Bucan, Gh. Ion, V. Paș- 
cu, Gh. Caragea, N. Vereș, Cr.

„10P 12“ IA TENIS Df MASA SENIORI
• In concursul feminin, Otilia Bădescu a cițtigat „la zero" 10 

din cele 11 partide disputate I • La masculin, suspans pină spre 
final • Cei mai buni competitori - premiali cu plachete ți 
cupe oferite de A. S. Constructorul ți Metalotehnica

Sala Sporturilor din Tîrgu Mu
reș a găzduit, timp de două zile, 
întrecerile unui important concurs 
de tenis de masă. „TOP 12“ —
seniori, ajuns la cea de a 5-a edi
ție. Organizarea ireproșabilă, asi
gurată de asociația Constructorul 
I.J.G.C.L., cu sprijinul federației 
de resort și al C.J.E.F.S. Mureș, 
arbitrajele corecte, prestate de 
membrii colegiului județean, șl 
publicul numeros, competent șl 
generos nu numai cu sportivii 
preferați, au creat ambianța pro
pice valorificării optime a calită
ților competitorilor, cel mal buni 
10 sportivi și sportive din această 
ramură, la care s-au adăugat con
form tradiției cite doi localnici.

Au cîștigat această ediție Otilia 
Bădescu (Spartac C.S.Ș. 1 Bucu
rești) șl Andras Fejer (Tehnouti- 
laj C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc), e- 
fectlv cel mal buni concurențl din 
Top, care au terminat netnvlnșl. 
Trebuie să menționăm că de mult 
nu am urmărit un concurs atît 
de disputat, ta care numeroși ju
cători s-au străduit — după posi
bilități — să-și valorifice poten
țialul. în timp ce alții au deza
măgit.

Tablourile de concurs au ținut 
seama de criteriul valorii, parti
dele au fost planificate astfel ta
cit să mențină Interesul pe toată 
durata concursului șl, mal ales 
la fete, ordinea tablourilor aproa
pe că s-a păstrat și la întocmirea 
clasamentului.

In concursul feminin, cea mai 
completă. în conjunctura dată, s-a 
arătat Otilia Bădescu. Ea a cîști
gat ..la zero" 10 din cele 11 me
ciuri susținute șl a cedat un sin
gur set. în partida cu Carmen Gă- 
geatu. Așadar, ea a învins cu 2—0 
pe Maria Alboiu (în nartîda de
cisivă) Emilia Ciosu, Kinga Lohr 

liștii genului din țara noastră 
Spre deosebire de alte sezoane, 
cînd băieții alergau doar o sin
gură cursă de 30 km, pe sezon 
(aceasta doar cu ocazia campio
natelor naționale), iată că acum, 
chiar de la primul concurs mai 
important, organizatorii au inclus 
și această probă. Disputa a fost in
teresantă, urmărită cu mare aten
ție și a dat cîștig de cauză lui 
Gavrilă Boitiș, învingător meri
tuos, dar cu un timp departe de 
performanțele internaționale.

Juniorii s-au întrecut pe 10 km. 
Pentru primul loc au luptat Cris
tian Conț, Petre Cojanu șl Bela 
Antal. A cîștigat primul, după o 
întrecere pasionantă cu colegii săi 
și după destule schimbări de po
ziții.

Disputa senioarelor a revenit — 
oarecum surprinzător — unei foste 
atlete reprofilate pentru schi, 
Rodica Hoha, care a parcurs cei 
10 km într-un timp satisfăcător.

(Simared B. Sprie) 1:30,69 ; ju
niori : 1. C. Benașic (C.S.Ș. Si
naia) 1:29,47, 2. A. Gb rog (Sima
red B. Sprie) 1:30,6, 3. J. Maghiar 
(Dinamo) 1:31,67 ; uriaș, fete : 1. 
Liliana Ichim (A.S.A.) 2:27,95, 2. 
Delia Parate (Dinamo) 2:31,0, 3. 
Claudia Postolache (Dinamo) 
2:32,44 ; juniori : 1. C. Benașic 
2:25.79, 2. Cr. Jltaru (Caraimanul 
Bușteni) 2:30,03, 3. A. Boniș (C.S.Ș. 
M. Ciuc) 2:30,43.

Carol GRUIA — coresp.

Răducan, M. Paraschiv, M. 
Aldea, St. Tofan, A. Lungu, C. 
Popescu, M. Toader (Dinamo); 

. Al. Csoma, E. Melniciuc, FI. Nls- 
tor, V. Ion (Știința Cemin Baia 
Mare) ; V. Ilcă, O. Moraru, D. 
Neaga, Al. Marin (R. C. Grivlța 
Roșie) ; N. Răceau, V. Copil (U- 
niversitatea 16 Febr. Cluj-Na- 
poca) ; G. Sava, S. Ciorăscu 
(Știința Petroșani) ; D. Tunam, 
Z. Vasluianu, M. Leuciue, P. 
Petru, L. Constantin II (Poli
tehnica Iași) ; Al. Domocof, R. 
Voinov (Universitatea Timișoa
ra) ; H. Dumitraf, R. Bezufctt 
(A.S. Contactoare Buzău). Co
lectivul tehnic, care se va ocu
pa de pregătirea acestui lot, este 
alcătuit din : Mihai Naca, antre
nor, Dumitru Manoileanu, con
silier, Mihai Cojocaru, meto
dist, Petru Bendiu, medic și 
Nicolae Nan, masor.

Marla Bogoslov, Cristina Enules- 
cu, Anda Gîrblnă, Marina Pagu, 
Gabriela Gherman, Judith Blazi 
șl Maria Losonczl, cu Carmen Gă- 
geatu realiztad 2—1.

La masculin, Andras Fejer șl-a 
adjudecat primul loc la mare lup
tă cu Vaslle Florea, ta ultima par
tidă. Rezultatul, 2—1, arată el sin
gur acest lucru, dar cel prezenți 
ta sală au trăit momente nume
roase de suspans, ctștigătorul 
stînd sub semnul întrebării ptaă 
spre final. Ptaă la partida cu 
Florea, Fejer a cîștigat cu 2—0 
meciurile cu S. prișan, C. Tlugan, 
T. Cioclu, E. Borca, S. Naldln și 
Cs. Simon, șl cu 2—1 cele cu C. 
Ignat, C. Creangă, E. Florescu și 
C. Toma.

De reținut clasarea lui Călin 
Creangă (Sticla C.S.Ș. Bistrița), 
la primul iul an de Juniorat, pe 
locul 3 ta clasamentul seniorilor.

CLASAMENTE — feminin : 1. 
OTILIA BĂDESCU 22 p, 2. Marla 
Alboiu 21 p, 3. Emilia Ciosu 19 p,
4. Marla Bogoslov 19 p, 5. Kinga 
Lohr 18 p, 6. Cristina Enulescu 16 
p, 7. Gabriela Gherman 15 p, 8. 
Carmen Găgeatu 15 p, 9. Marina 
Pagu 14 p, 10. Anda Gîrblnă 14 p, 
11. Marla Losonczl 14 p, 12. Judith 
Blazi 11 p ; masculin : I. ANDRAS 
FEJER (Tehnoutllaj C.S.ș. Odor
heiu Secuiesc) 22 p, 2. Vaslle 
Florea 21 p, 3. Călin Creangă 19 p.
4. Cristian Ignat 18 p, 5. Slmion 
Crișan 17 p. 6. Traian Cioclu 17 
p, 7. Cristian Tlugan 16 p, 8. Eu
gen Florescu 15 n, 9. csaba Si
mon 14 n, 10. Călin Toma 14 p. 
11. Eugen Borca 13 n. 12. Sever 
Naldln 12 o.

A. S. Constructorul a oferit nla-, 
chete șl premii competitorilor. 
Iar asociația Metalotehnica două 
cupe.

Mircea COSTEA

La junioare, în absența fetelor 
din lotul olimpic, a cîștigat So
rina Cristoloveanu.

REZULTATE TEHNICE : 30 km, 
seniori : 1. G. Boitiș (A.S.A.) 1 h 
29:41,5, 2. M. Mitrofan (Dinamo) 
1 h 30:12,5, 3. C. Kdpe (Dinamo) 
1 h 30:58,0, 4. FI. Burcă (Dinamo) 
1 h 31:16,2, 5. I. Crlșu (A.S.A.) 
1 h 31:51,0, 6. Z. Sara (A.S.A.) 1 h 
32:48,2 ; 10 km, juniori : 1. Cr.
Conț (C.S.Ș. Bistrița) 32:12,3, 2.
P. Cojan (C.S.ș.—Armata Predeal) 
32:40,1, 3. B. Antal (C.S.Ș. Gheor- 
gheni) 32:42,6, 4. R. Gabor (C.S.Ș. 
Bistrița) 33:45,2, 5- S. Miloș (Șoi
mii Sibiu) 34:44,5, 6. L. Nagy
(C.S.Ș. Gheorgheni) 35:02,2 ; 10 km, 
senioare : 1. Rodica Hoha (Glo- 
ria Bistrița) 34:34,0, 2. Doina Me- 
linte (C.S.ș. V. Dornel) 36:31,0, 3. 
Csalka Fodor (C.S.Ș.-Kapld M. 
Clue) 36:35,8 ; 5 km. junioare : 1. 
Sorina Cristoloveanu (C.S.Ș.-Di- 
namo Rîșnov) 18:32,9, 2. Adriana 
Toc (Șoimii Sibiu) 18:40,1, 3. Mo
nica Mardale (C.S.S.-Armata Pre
deal) 18:44,9.

Paul IOVAN

Publicăm o serie de transferări 
operate la F.R.F. :

STEAUA : Gheorgh» Hagi (de la 
Sportul Studențesc), Adrian Giur- 
că (Chimia Rm. Vilcea), Roberto 
Opanschi (Poiana Cîmplna).

DINAMO : Dorin Mateuț (Cor- 
vinul), Dănuț Lupu (Dunărea 
C.S.U. Galati). Benone Dohot șl 
Laurențiu Agachi (ambii Politeh
nica Iași), Marcel Sabou (Politeh
nica Timișoara).

F. C. OLT : vlorel Turcu (Stea
ua), Nicolae Rădulescu (I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe), Octavian Ghidănac 
(Avicola Crevedia), Mihai Tudora- 
che (Universitatea Craiova).

F.C. ARGEȘ : Eduard Rizea (A- 
riplle Victoria Bacău), Șerban Bll-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MOBILA MĂGURĂ CODLEA 

— DINAMO BUCUREȘTI 0—3 
(0—2). Meciul amical de verifi
care a fost cîștigat de divizionara 
A, prin golurile marcate de Da- 
maschin I (min. 21), Orac (mln. 
43) și Mihăescu (min. 68). Dinamo 
a folosit următoarea formație : 
Prun ea — Mihăescu, Nicolae, Mo
vilă, B. Bogdan — Cr. Sava, Lu- 
pescu, Bălăci — Orac. Dam as chin 
I, Răducioiu. Au mai jucat Mitici 
șl Văidean. (N. SECELEANU — 
coresp.).

• Meci restant din etapa a 26-a, 
în Anglia : Nottingham Forest — 
Everton 1—0. tn clasament con
duce Arsenal cu 52 p, urmată de 
Everton — 50 p, Liverpool — 48 p 
(toate din 26 de meciuri).
• In etapa a 24-a, în Spania, tn 

general scoruri strinse. Real Ma
drid a dispus cu doar 2—1 de ul
tima clasată, Osasuna. Oaspeții 
au deschis scorul, iar madrilenii 
au înscris golul victoriei în mln. 
89, din penalty, prin H. Sanchez ! 
Valladolid — F.C. Barcelona 0—0 
(internaționalul Julio Alberto de 
la catalani a'suferit o fractură la 
peroneu și va fi indisponibil cel 
puțin 10 săptămîni). Las Palmas 
— Zaragoza 1—1, Sabadell — Cadiz 
1—0, F.C. Sevilla — Mallorca 2—1, 
Athletic Bilbao — Santander 1—2, 
Espanol — Real Socledad 2—2.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT © PE SCURT © PE SCURT ©
AERONAUTICA • C.M. de pla

norism de la Benalla (Australia), 
cîștigători : proba a 5-a, viteză, 
clasa open (triunghi 444,6 km) 
Marco Gavazzi (Italia) 107,4 km/h; 
clasa „15 m**  (triunghi 405 km) 
Brian Spreckley (Marea Britanie) 
101,3 km/h ; clasa standard (tri
unghi 344 km) Markuu Kuittinen 
(Finlanda) 112,3 km/h ; proba a 
6-a, viteză, open, Ray Lynskey 
(Noua Zeelandă) 115,2 km/h ; „15 
m“, Steve O’Donnel (Australia) 
115,1 km/h ; standard, Leonardo 
Brigliadori (Italia) 102,2 km/h. 
Clasament general : open. Marc 
Schroeder (Franța), ,,15 m“, Brian 
Spreckley, standard, Leonardo 
Brigliadori.

ATLETISM ® Cursa feminină 
de maraton desfășurată la Osaka 
a fost cîștigată de atleta Lorraine 
Moller (Noua Zeelandă) cronome
trată pe 42,195 km în 2h 30:40 ur
mată de Lisa Martin (Australia) 
— 2 h 30:59 și Misako Miyahara 
(Jaoonia) — 2h 32:10 Canadianul 
Rick Mannen a terminat învingă
tor în maratonul din Hong Kong 
fiind înregistrat pe distanța de 
42,195 km cu timpul de 2h 20:51. 
Pe locul secund «-a sVuat sm^ri-

MIERCUREA CIUC, 26 (prin te
lefon). Pe patinoarul din locali
tate continuă partidele turului 
Campionatului divizionar dinain
tea „mondialelor" de seniori.

S. C. MIERCUREA CIUC — 
STEAUA 3—4 (3-0, 0-1, 0-3).
Primit cu interes de tribunele ar
hipline, meciul a satisfăcut numai 
parțial. Șl dacă Sport Club a 
marcat trei goluri în prima re
priză fără să primească vreunul, 
în cele din urmă a cîștigat Steaua, 
la limită,, dovedind că este cea 
mal matură echipă a campionatu
lui. In primele 20 de minute, for
mația locală, patlnînd mai rapid, 
în șarje spectaculoase, a înscris 
prin Z. Nagy (mln. 6), B. Nagy 
(11) și Bartalis (14), după ce ace
lași Z. Nagy, în mln. 12, trimisese 
pucul ta bară. Dîndu-șl seama că 
nu va putea stăvili elanul forma
ției harghltene decît fragmenttad 
jocul, ta repriza secundă Steaua 
a căutat prin orice mijloace să 
tempereze țișnlrile hocheiștllor de 
la Sport Club, dar asta cu prețul 
unui joc încîlcit, pita de obstruc
ții șl de... penalizări. Formația din 
M. Ciuc s-a lăsat prinsă ta... cursa 
Stelei, n-a mai înscris, în timp 
ce Steaua a obținut un singur gol 
(Chirlță, mln. 26). după ce Bu
raia ratase o bună ocazie, la care 
s-a ppus bara. De remarcat că 

BULETINUL TRANSFERĂRILOR
daru (Muscelul Cîmpulung), Ilie 
Răuță (Steaua Mecanică Huși),

VICTORIA BUCUREȘTI : Vasile 
Caciureac (C.I.L. Sighet), Petre 
Comănescu (Gloria Buzău), Nico
lae Nuță (Petrolul Ploiești), Fran- 
cisc Dican (F.C. Maramureș Baia 
Mare).

PETROLUL : Constantin Bălan 
(Minerul Filipeștii de Pădure), 
Irinel Manea (A.S.A. Chimia Plo
iești) .

F.C.M. BRAȘOV : Florin Ficu 
(I.C.I.M. Brașov), Iulian Stancu 
(Carpați Sinaia).

SPORTUL STUDENȚESC : iml- 
lian Șerbănică (F.C.M. Brașov).

S. C. BACAU : Daniel Scînteie 
(Aripile Victoria Bacău).

„U*  CLUJ-NAPOCA : Mircea 
Răcean (C.S.Ș. Cluj-Napoca).

CORVINUL HUNEDOARA : A-

• MtlNE ÎNCEPE LA BRAȘOV 
un interesant turneu de fotbal 
în organizarea divizionarei „A“ 

Participă echipele Pre- 
Brașov 

I.C.I.M., 
Bucegi 
Codlea, 

Celuloza

F.C.M. 
Metrom, 

Zărnești, 
Mobila Măgura 

Făgăraș,

F.C.M. 
cizia Săcele, 
(speranțe), 
Torpedo 
Rîșnov, 
Nltramonia 
Zărnești, Tractorul, cimentul Ho- 
ghiz și Carpați Brașov. Meciu
rile se vor disputa în cadrul a 
două serii. (G. CAROL — 
coresp.).

Murcia — Betis Sevilla 3—0, Gi- 
jon — Atletico Madrid 1—1. Pe 
primele locuri : F. C. Barcelona 
36 p, Real Madrid 35 p, Espanol 
31 p. *
• tn Portugalia (et. 18) : Ben

fica — Funchal 3—1, Elvas — Fa- 
rense 1—2, Guimaraes — Varzim 
1—1, Chaves — F. C. Porto 1—2, 
Rio Ave — Braga 1—0, Salgueiros 
— Sporting 0—0, Coimbra — Be
len ens es 3—1, Portimonense — 
Boavista 1—2. Pe primele locuri : 
Benfica 30 p, F. C. Porto și Gui
maraes cu cite 2<8 p.
• La Pointe-a-Pitre (Franța) 

s-au întîlnit, pentru a cuceri Tro
feul campionilor, cîștlgătoarea 
Campionatului și cea a Cupei 
Franței de anul trecut, Paris St. 
Germain și, respectiv, Bordeaux.

canul Doug Courtis — 2h 21:56. 
La feminin, cel mai bun timp — 
2h 36:12 — l-a realizat Su Juan 
(R. P. Chineză).

BIATLON • Proba de 10 km din 
cadrul concursului de la Ruhpol
ding (R. F. Germania) a revenit 
schiorului vest-german Fritz Fis
cher, cu timpul de 28:10, urmat de 
cehoslovacul Jan Matous — 
28:59,90 și norvegianul Erik Kval- 
foss — 29:06,70. în clasamentul ge
neral al „Cupei Mondiale**,  pe 
primul loc se află Fritz Fischer, 
cu 152 p, secundat de Frank Pe
ter Roetsch (R. D. Germană) — 
126 p.

BOB • Campionatul European 
de bob-două persoane s-a înche
iat la Cervinia (Italia) cu victoria 
echipajului R. D. Germane (Wolf
gang Hoppe — Dietmar Schauer- 
hammer), înregistrat în patru 
manșe cu timpul de 4:16,17. Pe lo
curile următoare s-au situat echi
pajele U.R.S.S. — 4:16,72 și Elve
ției — 4:16,84.

PATINAJ VITEZA • Desfășu
rat la Trondheim (Norvegia). 
Camnionatul European masculin a 

în această repriză plină de nervi 
bucureștenll au avut chiar și trei 
jucători pe banca de pedepse 
(Justinian, Hălăucâ, Ioniță). ta 
ultima treime a partidei, jocul s-a 
ridicat din nou la o valoare bună, 
dar numai Steaua avea să Înscrie, 
prin Chiriță (43), K. Antal (56) șl 
Dragomir (57), acesta semnînd de 
altfel punctul victoriei. La înfrta- 
gerea echipei Sport Club, un rol 
decisiv l-a avut portarul Bartha, 
care a primit două goluri para- 
blle.

Au arbitrat inegal N. Enache — 
Gh. Tașnadi, Șt. Enciu.

Minute de penalizare : S.C. — 
i eț Cf-Aana _  9Q

STEAUA BUCUREȘTI — DUNĂ
REA GALAȚI 6—4 (1—0, 3—1,
2—3), după un meci în care Du
nărea a făcut aceeași frumoasă 
impresie din partida de duminică, 
cu Dinamo. Au marcat : Dragomir 
(min. 17, de fapt autogol Berdilâ), 
Hălăucă (21), K. Antal (30 șl 13), 
Gerczuj (37), V. Huțanu (42) — 
pentru Steaua, respectiv Gherghi- 
șan (40 și 47) I. Zaharia (43 și 
47).

Au arbitrat bine Gh. Tașnadi — 
N. Enache, FI. Gubernu.

Minute de penalizare : Steaua — 
9. Dunărea — 2.

Mircea TUDORAN

lexandru Suciu (Dinamo). Pepi 
Schnell (I.P.A. Sibiu).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Marcel Bileru (Constructorul 
Craiova).

OȚELUL GALATI ’ Surian BO- 
rali (Dunărea C.S.U. Galați).

RAPID : Ion Tănase (Autobuzul 
București), Robert Axente (Gra
nitul București).

CHIMIA : Cristian Magda (Di
namo), Vasile Popescu (Metalur
gistul Cugir). Daniel Uță (Viito
rul Drăgășani).

GLORIA BUZĂU : Florin I.ancu 
(Chimia Buzău), Viorel Păun 
(Metalul București), Viorel Dră- 
gan (Automatica Alexandria).

JIUL : Virgil Dianu (F. C. Bi
hor), Romeo Rus (Unirea Alba lu- 
11a).

FLACARA MORENI : Marin 
Dragnea (Dinamo). Teodor Beldie 
(Progresul-Vulcan). Costică Lala 
și Vasile Zlotea (ambii Victoria), 
Andrei Toma (Jiul).

Viza și eliberarea legiti
mațiilor-abonament de in
trare la competițiile spor
tive pe anul 1987 se vor e- 
fectua începînd cu data de 
2 februarie. Legitimațiile- 
abonament eliberate și ne
vizate pînă Ia 15 martie 
a.c. își pierd valabilitatea.

Eliberarea de legitimații- 
abonament noi se va face 
numai prin cluburi și aso
ciații sportive.

Victoria a revenit echipei Bor
deaux cu 1—0 (0—0), prin golul 
marcat de Zlatko Vujovici (min. 
79).
• La Almeria (Spania), în meci 

internațional amical de juniori : 
Spania — Franța 1—0 (0—0). A 
înscris Gamboa (min. 48).
• Turneul de sală de la Stras

bourg, la care au participat 6 
echipe, s-a încheiat cu- victoria e- 
chipei Eintracht Frankfurt pe 
Main. Cîteva rezultate : Eintracht 
cu Nancy 3—2 și cu Strasbourg 
5—2 ; Auxerre cu Karlsruhe 3—2, 
cu Offenburg (R.F.G.) 2—2.

® în Italia, întâlniri amicale : 
Fiorentina — Rijeka 1—1 (0—1),
Empoll — F.C. Ziirlch 4—1 (3—0), 
Avellino — Hamburger S.V. 4—1 
(3-1) I 

fost cîștigat de sportivul sovietic 
Nikolai Guliaiev, care a totalizat 
la multiatlon 168,305 p. L-au urmat 
în clasamentul final austriacul 
Michael Hadschieff — 170,515 p și 
olandezul Hein Vergeer — 170,663 
p. în ultima zi de concurs, Guli
aiev a terminat învingător în pro
ba de 1500 m, cu timpul de 1:57,94, 
iar norvegianul Geir Karstad s-a 
situat pe primul loc ia 10 000 m 
în 14:47,12.

SĂRITURI CU SCHIURILE • 
Concursul desfășurat pe trambu
lina de 70 m de la Osaka s-a în
cheiat cu victoria sportivului ja
ponez Akira Sato, care a totalizat 
224,3 p (ambele sărituri de 89,00 
m). L-au urmat Miran Tepes (Iu
goslavia) — 216,00 p și Hirood 
Shima (Japonia) — 211,1 p.

SCRIMA • Concursul de sabie 
desfășurat la Moscova în cadrul 
„Cupei Mondiale**  a fost cîștigat 
de scrimerul sovietic Serghei Ko- 
riajkin, învingător cu 11—10 în fi
nala disputată în campania co
echipierului «său Andrei Alșan. 
în asaltul pentru locurile 3—4. po
lonezul Kostelniakowski a disr.us 
cu 12—10 de vest-germanul


