
„LA MULII ANI!“ IUBITE TOVARĂȘE NICOLAE CLAUSE

FIU AL PATRIEI
S-a înălțat in istorie din glia străbună
Arbsre falnic cu sevele înnoitoare
Lingă sudoarea frunții părinților a presimțit biruitoarea furtună 
Triumful temeinic ți drept al maselor largi muncitoare.

Tinăr frumos ca un simbol curat de iubire
Iubirea lui țara fiind in mare-mărețul ei rost 
Un ev socialist arzător s-o incunune cu strălucire
Pentru a ei libertate în neclintită veghe — la post

Fiu temerar, fiu al străbunelor plaiuri 
Prin tine trăim cutezăm ți clădim viitorul.
Prin tine vorbim românește - in romănețte ți-n alte graiuri 
Om drag, Părinte ți, in toate, Conducătorul.

Chipul tău limpede ne este azi efigie 
învingător prin poporul erou neinfrint milenar.
O floare caldă de pace - floare roție de bucuria
Sa lumineze rodul acestui scump ianuar

Cînd s-au născut Poetul cel mare, Unirea
Cind s-a născut Eroul de azi vizionar:
Intr-un triunghi de aur ne-am unit cu tărie Iubirea
Și-r.cepem cu ea Anul Nou ți-un mereu innoit calendar.

DUMITRU TITUS POPA
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Nu am avut, nu am și nu voi avea nimic mai de pref 

dec ii interesele poporului in rindul căruia m-am născut, 
am trăit și trăiesc! Nu am avut, nu am și nu voi avea nimic 

mai de pref decit servirea dorințelor sale de bunăstare, 
de fericire, de libertate și independentă!

NICOLAE CEAUȘESCU

CTITORUL VIEȚII NOI 
A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Trăim, din nou. zio» fier
bintelui omagiu. izverit 
din inimi și conștiințe. Cu 

nețărmurită dragoste și recu
noștință, întregul nostru popor sărbătorește îm
plinirea a peste 50 de ani de activitate revolu
ționari ți aniversarea zilei de naștere, la 26 ia
nuarie. a tovarășului Nicolae Ceaușeseu secre
tarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România. Ros
tim, cu profund respect și prețuire, numele ce
lui mai iubit fiu al poporului, militant și în
flăcărat patriot, strălucit conducător al partidu
lui și statului nostru, eminentă personalitate a 
lumii contemporane, numele Omului care, încă 
din fragedă tinerețe, a participat, pilduitor, de-a 
lungul anilor grei de exploatare și asuprire. Ia 
lupta pentru o viață liberă, iar după victoria 
revoluției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. din august 1944. s-a 
angajat cu trup și sutlet la ridicarea Rom&niei 
pe drumul progresului ți civilizației, pentru ca 
in nltimele două decenii si conducă înțelept și 
temerar edificarea noii societăți socialiste.

Toți fiii scumpului nostru pimint strămoșesc 
— rom&ni. maghiari, germani și de alte națio
nalități — își exprimă, cu acest prilej sărbăto
resc, rele mai alese sentimente, cele mai calde 
gînduri, de stimă, prețuire, respect și recunoș
tință față de tovarășul Nicolae Ceaușeseu, lu
minos exemplu de viață, luptă și muncă puse, 
eu intreaga-j ființă, in slujba partidului, pentru 
fericirea si prosperitatea harnicului nostru po
por muncitor.

Trăim această aniversare cu mindria comu
nistă, patriotică, a marilor împliniri înscrise in 
cartea de aur a construcției socialiste. îndeosebi 
din anul 1965, de cind tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu se află in fruntea partidului : de

atunci de cînd a început „ERA 
NICOLAE CEAUȘESCU" — e- 
tapă profund înnoitoare, care 
poartă pregnant pecetea clarvi- 

ziunil, cutezanței și omeniei secretarului general
al partidului și care se constituie in cep mai fertilă 
perioadă din intreasra istorie a patriei, cu largi des
chideri spre un viitor de lumină, belșug si feri
cire. Această aniversare, înscrisă cu litere de 
aur in istoria națională și în conștiința întregu
lui nostru popor, ne oferă, din nou, prilejul de 

a ne manifesta recunoștința noastră fierbinte 
pentru întreaga activitate pe care secretarul ge
neral al partidului, președintele Republicii o 
desfășoară cu uriașă putere de muncă. înțelep
ciune și înaltă competență.

Ultimii 19 ani sint anii in care, strîns unit în 
jurul partidului, al secretarului său general, po
porul nostru a obținut cele mai mari succese 
in economic, care a cunoscut un ritm de dez
voltare fără precedent. în continua înflorire a 
științei, învătămintului, culturii, a educației fi
zice și sportului, în toate domeniile de activi
tate. Sint anii în care, slujind cu exemplară 
consecvență țelurile libertății independentei, 
picii și înțelegerii între popoare România a 
cucerit cele mai inalte cote ale prestigiului in
ternațional. meritul principal revenind tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu, a cărui gîndire sociai- 
politică și neobosită activitate revoluționară <și 
află exprimarea in întreaga activitate politici 
internă si Internațională a partidului și statu
lui nostru.

In conștiința poporului român, toate aceste 
mărețe înfăptuiri sint strins legate de numele 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu. de înțeleanta, 
clocolitoarea si multilaterala activitate desfă-

(Continuare în pag 2-3)

MARIN DRAGNEA 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

GÎNDURI Șl SENTIMENTE LA CEAS DE MARE SĂRBĂTOARE

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", 
EPOCĂ DE PUTERNICE AFIRMĂRI 

ALE GENERAȚIEI TINERE
Au trecut 7 ani de cind am avut marea fericire să 

fiu îmbrățișată de tovarășul Nicolae Ceaușeseu și to
varășa Elena Ceaușeseu, după victoria mea de la 
Olimpiada canadiană, atunci. în 1976. cînd am primit 
de la președintele țării noastre înalta distincție de 
Erou al Muncii Socialiste Din acel an și pînă acum, 
intr-o perioadă relativ scurtă viața mea s-a îmbinat 
cu alte succese în sport dar și cu pași hotărîți pen
tru viitorii mei ani de viată. In curînd voi termina 
cursurile Institutului de Educație Fizică și Sport din 
București si voi deveni profesoară. Dar încă de pe 
acum, grija părintească a partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu. s-a îndreptat din nou spre mine. 
De la începutul acestui an funcționez ca antrenoare 
a lotului de Junioare al federației de gimnastică, o 
prefață Ia viitoarea mea carieră de profesoară Și an-

NADIA COMANECI
Erou al Muncii Socialiste 

multiplă campioană olimpică

(Continuare In pag 2-3)

SĂ FIM LA ÎNĂLȚIMEA 

AȘTEPTĂRILOR Șl A MINUNATELOR 

CONDIȚII DE MUNCĂ Șl SPORT
Alături de toți tinerii patriei de întregul nostru 

popor, sportivii României socialiste își exprimă, la 
aniversarea iubitului conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, cele mai alese sentimente de dragoste 
și stimă, de profund atașament fată de eminentul 
om de stat, patriotul și revoluționarul înflăcărat care 
conduce cu înțelepciune destinele patrie; și poporului 
pe drumul construcției socialiste si comuniste.

Sint tinără, am 21 de ani. am trăit aproape întreaga 
mea viată în perioada pe care istoria o va numi 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU" epoca celor mai 
frumoase împliniri si realizări din milenara Istorie a 
acestui popor. Am avut, asemenea tuturor tinerilor 
României, o copilărie lipsită de griji am putut în
văța. mi-am putut valorifica aptitudinile pentru 
sportul de performanță. La Brăila, unde m-am născut

ANIȘOARA CUȘMIR-STANCIU 
recordmană mondială la atletism

(Continuare în pag. 2-3)

AVEM ÎN GÎND Șl ÎN SUFLET 

EXEMPLUL LUMINOS
AL CONDUCĂTORULUI NOSTRU IUBIT

Trăiesc in aceste clipe de sărbătoare, alături de 
întregul popor, simțămintele cele mai sincere de dra
goste si prețuire față de secretarul general al parti
dului. președintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, cel ce veghează cu dragoste si gene
rozitate asupra destinelor tinerei generații din patria 
noastră. Sint mindru că fac parte din această gene
rație care are permanent in gînd Si în suflet exem
plul viu al secretarului general al partidului de mi
litant neobosit pentru cauza socialismului pentru 
continua propășire a patriei, pentru bunăstarea si fe
ricirea poporului nostru, pentru pace si înțelegere oe 
toate meridianele lumii. Grija părintească si sensi
bilitatea pe care președintele tării le manifestă fată 
de tineret s-au răsfrînt firește si asupra celor an
gajați în mișcarea sportivă. Iar noi ne-am străduit 
să răspundem prin fante. Sutele de medalii si titluri

COSTICA OLARU
campion mondial la cance

(Continuare In pag 2-3)



CTITORUL
A ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

șurată în fruntea partidului și statului. PARTI
DUL — CEAUȘESCU — ROMANIA, o realitate 
pregnantă. Un adevăr adine înscris iu conștiința 
tuturor fiilor patriei !

O contribuție însemnată la cucerirea atîtor 
trepte de progres și civilizație, pe care poporul 
român, condus de partidul nostru, în frunte cu 
secretarul său general, le-a urcat spre stima 
lumii întregi, a adus-o, de-a lungul anilor, ti
neretul patriei, acest minunat tineret, puternic 
și entuziast detașament, căruia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îi poartă o adevărată grijă părinteas
că, îndruniindu-l pentru muncă si viată, pentru 
îndeplinirea cu cinste a marilor răspunderi ce 
i-au fost încredințate in înfăptuirea mărețului 
program de edificare a socialismului și de îna
intare a României spre comunism. Acestui mi
nunat tineret — mindria tării, viitorul ei de 
aur — tovarășul Nicolae Ceaușescu ii veghează 
și-i călăuzește, cu o marc si statornică dragoste, 
eu căldură și înțelepciune, toate drumurile îm
plinirilor și afirmărilor. Intre acestea si cele 
care duc spre arenele sportului. Sportivii pa
triei văd in persoana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe cel mai iubit părinte al tineretu
lui far luminos pe magistrala vieții noi, libere, 
fericite și tot mai prospere, pe care o trăiesc in 
minunata noastră țară, România socialistă. In 
concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, in gîn- 
direa sa creatoare, educația fizică si sportul 
reprezintă importante activități de interes na
țional. parte componentă a procesului de edu
care a tineretului, a maselor largi de oameni a> 
muncii, de dezvoltare fizică armonioasă și păs
trare a sănătății populației. La înalta misiune 
încredințată de secretarul general al partidului, 
mișcarea sportivă este chemată să-și îndepli
nească în condiții cit mai bune marile sarcini 
și răspunderi ce-i revin în cadrul politicii gene
rale de construcție socialistă și ridicare a țării 
pe trepte tot mai înalte de civilizație și pro
gres, ca, împreună cu întregul popor, sportivii 
patriei să aducă o contribuție tot mai impor
tantă Ia transpunerea eu succes în viată a isto
ricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea, a 
Programului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

Indicații și orientări prețioase, de cea mai 
mare valoare teoretică si practică, cuprinse în 
Mesaje, Cuvîntări sau desprinse din neuitatele 
întilniri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
sportivii fruntași ai patriei, au determinat, ne
mijlocit, in acești ani, îmbunătățirea substan
țială a conținutului mișcării noastre sportive, 
implicarea tot mai directă $i creșterea contribu
ției acesteia la înfăptuirea amplului proces de 
edificare a socialismului, la îndeplinirea istori
celor obiective stabilite de Congresul al XII-lea 
și Conferința națională ale partidului.

Din profunda și ințeleapta gindire social-poli- 
tică a secretarului general al partidului au 
izvorît, În toată limpezimea lor. și sarcinile de 
mare responsabilitate încredințate mișcării 
sportive de a atrage in practicarea exercițiilor 
fizice, sportului și turismului de masă întregul 
tineret. începind en copiii, mase tot mai largi 
de oameni ai muncii. Aceasta, arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pentru ea, -n formarea omu
lui nou, constructor al socialismului, să fie ar
monios îmbinată educația eultural-politică cu 
educația fizică, să se realizeze formarea unui 
tineret sănătos atit din punct de vedere al 
concepției politice și culturale, cit si din punct 
de vedere fizic, pentru ea omul să fie eu ade
vărat omul nou al viitoarei societăți comuniste. 
„Cerințele dezvoltării actuale, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fac tn mod obiectiv nece
sară creșterea rolului culturii fizice și sportu
lui în procesul educației socialiste șț formării 
omului nou. in Întărirea sănătății si vitalității 
națiunii noastre, în asigurarea condițiilor ca po
porul român, tineretul patriei să crească viguros 
fi-sănătos**.

Din aceeași profundă gindire st grijă părin
tească pentru milioanele de tineri si oameni ai 
Buneii, practicant! ai exereițiilor fizice și spor
tului. pentru întregul popor. a izvorH, la ÎS 
august 197$, și generoasa inițiativă a tovarășului

VIEȚII NOI - 
SOCIALISTE

Nicolae Ceaușescu de organizare a „Daciadei", 
olimpiadă a sportului românesc, care trebuie să 
devină o adevărată mișcare de masă, cuprin- 
zind întregul tineret, întreaga populație activă a 
țării și care, in același timp, să contribuie la 
dezvoltarea sportului de performanță, la desco
perirea celor mai talentate elemente, capabile să 
reprezinte cu cinste România la marile compe
tiții internaționale. De atunci, de-a lungul ce
lor 3 ediții și pînă în prezent, la cea de a 4-a 
ediție, aflată in plină desfășurare. „Daciada" a 
cuprins, în numeroase întreceri, concursuri și 
acțiuni sportive, milioane de tineri și oameni^ ai 
muncii, iar în 1981 numărul acestora va în
semna o treime din întreaga populație a țării. 
Aceasta, pentru ca, așa cum a indicat secretarul 
general al partidului, „Daciada" să devină tot 
mai mult cadrul de manifestare a energiei, ela
nului $i optimismului revoluționar ale tineretului 
patriei, ca ea să contribuie tot mai mult la afir
marea capacității creatoare a poporului nostru, 
la educarea conștiinței socialiste a maselor, la 
plămădirea omului nou, hotărît să se consacre 
în Întregime nobilei eauze a socialismului și 
comunismului.

Paralel eu dezvoltarea sportului de masă, 
pe baza hotăririlor de partid, a indicațiilor și 
orientărilor stabilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în ultimele două decenii au fost rea
lizate și cele mai viguroase afirmări ale sporti
vilor noștri fruntași in arena internațională. Din 
1965, sportivii români au cucerit pînă în prezent 
83 de medalii (dintre care 17 de aur) la Jocu
rile Olimpice, 352 (85 de aur) la campionatele 
mondiale și 461 (100 de aur) la campionatele 
europene, pentru a nu mai aminti rezultatele 
de prestigiu obținute la ultimele ediții ale 
„Universiadei" de la București și Edmonton, 
sau de cele, cunoscute, desigur, de toți iubi
torii sportului, din finalul anului sportiv 1983, 
la gimnastică, handbal, fotbal, eaiac-canoe, cano
taj etc. Este un bilanț a cărui valoare este 
dată de cifre și statistici internaționale care 
situează România pe locul al 6-lea in lume, în 
clasamentul pe națiuni al medaliilor obținute la 
campionatele mondiale. Ia sporturi olimpice, in 
anul 1983. Un bilanț eare exprimă îndeplinirea, 
eu cinste și demnitate, a sarcinilor de răspun
dere incredințate de partid, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu, care cere ca. prin 
succese cît mai mari, sportivii fruntași să con
tribuie Ia păstrarea si sporirea înaltului presti
giu de care România socialistă se bucură pe 
plan mondial, ca rezultat al realizărilor pe eare 
Ie obține în dezvoltarea internă, al politicii con
secvente de pace si colaborare Pe care o pro
movează si care i-au adus stima și respectul 
întregii lumi.

In spiritul acestor cerințe formulate de secre
tarul general al partidului, sportivii fruntași au 
reluat, in acest început de an, pregătirile pen
tru marile întreceri olimpice de la Los Angeles, 
acolo unde „tricolorii" au datoria de onoare de 
a face totul pentru a reprezenta, la nivelul sar
cinilor și al condițiilor create, scumpa noastră 
patrie. Dealtfel, anul acesta, al marilor sărbă
tori din viața partidului și poporului nostru — 
cea de a 40-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă si anti- 
imperialistă și eel de al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român — constituie o eta
pă in eare. mobilizindu-ne cu toată hotărîrea 
și răspunderea, ne angajăm să îndeplinim la 
cote superioare importantele sarcini ce ne re
vin, in lumina prețioaselor indicații șl orientări 
euprinse in Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Conferinței pe țară a mișcării 
sportive din martie 1982, să eliminăm neajun
surile și răn.incrile in urmă ce mai exstă, să 
muncim in așa fel incit sportul românesc să 
cunoască o și mai puternică dezvoltare și afir
mare multilaterală

Cu asemenea gînduri și înflăcărate sentimente, 
eu responsabilitatea angajării depline pentru 
îndeplinirea acestui angajament, sportivii țării, 
Întregul activ al mișcării sportive își exprimă 
marea prețuire, dragostea fierbinte și profunda 
recunoștință pe care le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, urindu-i din toată inima 
multă sănătate și viață îndelungată. In fruntea 
partidului și statului, pentru continua înflorire 
a «europei noastre pairii. Republica Socialistă 
România.

| Asuzi, in Divizia „A" de handbal masculin

I 
I 
I
I

DERBYUL STEAUA-H.C. MINAUR BAIA MARE
10 din cele 12 divizionare 

,4A“ ale campionatului mas
culin de handbal (alte două. 
Constructorul Arad si Dina
mo București, au jucat :eri. 
In devans. partida lor din 
etapa a 20-a), se prezintă
astăzi la penultimul start pro- 

Igramat de ediția a 26-a. Dună 
cum se vede. întrecerea pen
tru titlul national s-a trans- I format din „maraton" în...
cursă de viteză, cele 10 etape 
ale turului II disputîndu-se 

Iîn ceva mai mult de o lună 
de zile.

„Capul de afiș" al acestei I secvențe este, desigur, meciul
Steaua — H.C, Minaur Baia 
Mare. Elevii antrenorilor Ra
du Voina și Otto Telman vor 

Isă încheie victorioși si aceas
tă a 20-a „bătălie", fn timp 
ce sportivii pregătiți de an- 

Itrenorii Laseăr Fană si Petre 
Avramescu doresc să confir
me excelenta prestație din 

■ partida cu Dinamo București. 
I Pentru Steaua este un meci

de orgoliu. în timp ce pen- 
Itru Minaur este ultima în

cercare de a schimba ..bron
zul" pe „argint”. Programată

la ora 15, în sala Florcasca, 
partida se va bucura — sîn- 
tem convinși — de participa
rea unui public numeros si
entuziast.

Tot în grupa de elită, un
•meci (Independența Carpați
Mirșa — Dinamo Brașov) in
care eleviii antrenorului O • 
limpiu Savu încearcă, prin 

tr-o victorie, să se apropie 
de locul IV al ierarhiei fi
nale.

Numai derbyuri. dacă se 
poate spune așa. fn grupa 

7—12. în meciurile Relon Să- 
vinești — Minerul Cavnic si 
Constructorul Oradea — Trac
torul Brașov fiecare echipă 
are nevoie dc victorie ca de... 
aer. sigur oaspetele fiind fe
ricite și pentru un „egal". La 
Timișoara un derby studen
țesc. Poli — Universitatea 
Cluj-Napoca, probabil cu cu
plul Alexandru Buligan — 
Alexandru Folker din nou în 
prim-plan. Este aproape si
gur că Ia finele acestei etape 
vom ști cine anume va re
trograda și cine se va bucu
ra în continuare de soarele 
primei divizii.

| DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE LA ARAD

IARAD, 25 (prin telefon). tn 
partida devans a etapei a XX-a 
a Diviziei „A” masculine de 

handbal s-au intîlnlt Constructo- 
Irul Arad $1 Dinamo București. 

Scor: 20—24 (9—15). Jocul a fost 
mal echilibrat doar tn prima 
parte — in min. 14 scorul a fost 

15—5 — după care bucureștenil, 
prlntr-un joc mai bine organizat, 
s-au distanțat la cinei geluri, 
avantaj mărit pinâ la sfîrșitul

I primei reprize. După pauză, gaz
dele au atacat mal curajos și 
după 12—15 In min. 36 au reu
șit să se apropie la numai două

goluri (min. 52 — 19-21). Din 
acest moment, dinamcvlștii pre
iau din nou inițiativa pe care 
nu o vor ceda pînă la afîrșitul 
jocului. De notat cft gazdele au 
ratat cinci lovituri de la 7 m! 
Au marcat: Jenea 5, Ione«cu 4, 
Cemica 4, Istode 3, Vasilacbe 2, 
Kolleth 1, Voitilă 1 (C), respec
tiv Dogărescu 10, Durău 4, O- 
prea 4, Grabovschl 2, Bedivan 
2, Roșea 1, Omer 1 (D). Partida 
a fost condusă de Fr. Lakomc- 
sik șl Gh. Sandor, ambii din 
Oradea. (N. STREJAN-coresp.).
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI
Azi. pe traseele din stați

unea Piatra Fîntînele, din _ a- 
propierea orașului Bistrița, 
se va da startul în prima 
cursă din cadrul campiona
telor naționale de schi fond 
pentru senioare. Este pentru 
prima dată cînd organele

sportive ale județului Bistri
ța Năsăud organizează o com
petiție de asemenea amploa
re. Avem convingerea că 
desfășurarea concursului va 
confirma că alegerea a fost 
bine făcută.

In prima zi va avea loc

START ÎN TURNEUL DE ȘAH DIN CAPITALĂ
Primele trei runde ale turneu

lui Internațional de șah I.C.E.D. 
'84, care se desfășoară lri sala 
I.T.B., au adus in prim-plan doi 
jucători ce nu figurează printre 
favorițH Întrecerii. Tînărul Alin 
Ardeleanu l-a învins pe Miklos 
Orso (Ungaria) șl apoi pe Ervin 
Mozes, iar ieri a Întrerupt cu 
polonezul Kazimierz Steezkowski, 
totalizînd astfel 2 puncte (1). 
Tot 2 puncte, dar din trei par
tide, are Dumitru Nleolescu, eare 
a ciștigat la Petar Orev (Bul

JUDOKA ROMANI LA
După ce săptămîna trecută 

șase sportivi din lotul olimpic 
de judo au participat la .inter
naționalele" Franței, azi iau 
startul la turneul internațional 
al U.R.S.S. de la Tbilisi alți opt 
.olimpici"; Silviu Lazăr (cat.

FO
cursa - 
zi de 
disputa 
domin 
fetă

Nora 
a pn

Elena

garia), Iar pe urmă a remizat 
cu Orso șl Mozes. în urma a- 
cestor doi fruntași, pe locul trei 
al clasamentului se află Gheor- 
ghe Erdeuș, cu 1,5 p, Iar o ju
mătate de punct mai puțin are 
Parik Ștefanov (ambii din dte 
două partide susținute). Desigur, 
această ordine a fruntașilor poa
te fi numai provizorie, pînă la 
consumarea tuturor partidelor a- 
flate In suspensie, Întrerupte sau 
aminate. Azi se dispută runda a 
4-a.

„INTERNAȚIONALELE- U.R.S.S.
superușoară), Adrian Mudura 
(semiușoară), Mircea Frăției, 
Imre Farkaș și Doru Puțaa 
(semimijlocie), Coste) Năftică, 
Valentin Oiței și Adrian Clinei 
(semigrea).

GiNDURI Șl SENTIMENTE LA CEAS DE MARE SĂRBĂTOARE

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"
(Urmare din pag. 1)

să fim la Înălțimea așteptărilor
(Urmare din pag. 1)

EXEMPLUL CONDUCĂTORULUI IUBIT
(Urmare din pag. 1)
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trenoare. profesie care mă pasionează, cu dorința 
vie. care mi-am exprimat-o din prima zi a funcțio
nării mele ca antrenoare, și anume aceea ca eu 
însămi să reușesc să dau gimnasticii românești „O 
nouă Nadie". Aceasta ar fi, în fapt, marea satisfac
ție pe care aș putea s-o ofer țării mele, partidului, 
și, în primul rînd. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru tot ceea ce au făcut pentru mine.

Acum, cînd am depășit stadiul de copilă si privesc 
cu ochi pătrunzători tot ceea ce se petrece în jurul 
meu. sînt mîndră cînd aud că se vorbește în jurul 
meu de „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU". pentru 
că, într-adevăr, trăim o epocă de mari împliniri și 
de mari perspective pentru tineretul nostru, pentru 
o viată fericită.

Iată de ce, în această zi de sărbătoare, ziua de 
naștere a secretarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. îmi îndrept gîndtll cu 
recunoștință către conducătorul iubit al patriei noas
tre, părintele mult iubit al tineretului, al sportivilor 
și îi doresc din suflet sănătate, viată lungă și pros
peră pentru binele țării, succese tot mai mari in 
opera de construire ■ unei Românii înfloritoare ca 
Si în marea și nobila luptă pe care o duce pentru 
mcr.i r.erea și asigurarea păcii In lume.

șl am crescut, am avut cele mai bune condiții de 
pregătire la Clubul sportiv școlar. La fel la Craiova, 
la Clubul Sportiv Municipal, șa acum la Steaua, una 
din marile „uzine sportive" ale tării, la care am 
posibilitatea să mă realizez si pentru viață. Prin 
muncă asiduă am ajuns printre sportivii fruntași 
ai tării, stabilind pînă în prezent șase recorduri mon
diale la săritura în lungime. Știu că activitatea 
noastră, a sportivilor, succesele pe care le obținem 
pe arenele sportive ale lumii sint urmărite cu interes 
și privite cu satisfacție de președintele țării noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cărui grijă per
manentă o simțim zi de zi. mobilizîndu-ne astfel și 
mai mult pentru o pregătire superioară.

Acum, la ceas de sărbătoare, cînd toate gindurile 
noastre se îndreaptă cu adîncă recunoștință spre pă
rintele iubit, îndrumător neprețuit al tineretului, al 
tuturor sportivilor, îl încredințăm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vom face totul pentru a fi la 
înălțimea așteptărilor, a condițiilor de viață, muncă 
șî sport de care beneficiem. Pentru mine, anul 1984 
este deo-Tebit de important. în vară mă așteaptă ma
rele examen olimpic de la Los Angeles. Orice spor
tiv visează să devină campion olimpic. Știu că de 
la o recordmană a lumii este firesc să se aștepte un 
titlu olimpic. Promit să fac totul pentru a-1 cuceri, 
încercînd să exprim în acest fel, și prin fapte, nu 
numai prin cuvinte, sentimentele care mă animă.

pe care șportivii români le-au cucerit în competiții 
internaționale de prestigiu stau mărturie asupra fe
lului în care am înțeles să muncim pentru a repre
zenta cu cinste culorile patriei, pretutindeni în lume.

Mă număr printre cei ce au contribuit la succesele 
lotului de caiac-canoe în campionatele mondiale de 
anul trecut, cucerind medalia de aur, izbîndă de ne
uitat pe care o datorez minunatelor condiții asigurate 
sportului în țara noastră de către partid, de către 
secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel care insuflă zi de zj simțămintele patriotice, de 
profundă responsabilitate cu care trebuie să muncim 
și să ne pregătim pentru sporirea prestigiului inter
național al României socialiste.

In aceste momente de mare sărbătoare mă angajez 
că voi continua să mă pregătesc la cel mai înalt ni
vel, cu toată abnegația și responsabilitatea pentru a 
aduce tării o medalie la Jocurile Olimpice de vară. 
Sînt, dealtfel, gîndurile tuturor colegilor mei din lo
tul olimpic de caiac-canoe. disciplină în care mai 
multe generații de sportivi au contribuit la reali
zarea unui palmares prestigios, care ne-a adus faima 
de „Flotila de aur". Ne angajăm să ne păstrăm re- 
numele, cucerind noi trofee, răspunzînd în acest fel 
grijii și atenției cu care președintele țării încon
joară activitatea noastră de ambasadori in sport ai 
României socialiste.
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DIVIZIA „A“ DE HOCHEI | In vizita la divizionarele „A”
eu a! celei mal 
îtlții din ealen» 
ochelulul, cam- 
serii valorice a 
îpe azi la Ga
ta de obicei In 
med de mare 

— Dlnamo), Iar 
& altă confrun- 
i interes; 6tea- 
urea Ciue, for- 
această ordine, 
locuri ale cla-

planul al doilea, să... urce în 
prim-plan calitatea jocurilor și, 
mal ales, disciplina pe suprafa
ța de gheață. Dorim ca hoche- 
leștii noștri fruntași să fie mai 
mult preocupați de joc decit de 
arbitraj și să lupte cu ardoare, 
dar in spiritul regulamentului. 
Ar fi spre beneficiul hocheiului 
și al spectacolului sportiv în 
sine—

Iată clasamentul înaintea a- 
cestui turneu :

această compe- 
ăreia vom cu- 
mpioană lerar-

— se pare — 
in sensul că 

ul de greu să 
primul loc, S.C. 
ămine pe locul

șl tinăra îor- 
ziștilor bucu- 

depăși locul 
ul trecut. Ceea 
la acest tur

lă in condițiile 
iar acum, dnd 
cte trece pe

L Steaua 20 19 0 1 175- 51 36
2. S.C. M. Ciue 20 16 0 4 126- 52 32
3. Dinamo 20 13 0 7 113- 79 26
4. Prog. M. Ciue 20 5 3 12 74-136 13
5. Dunărea Gl. 20 2 2 16 56-134 6
6. Avintul Ghe. 20 1 3 16 72-161 5

Programul primei etape a tur
neului, care Începe azi și se 
termină marți 31 ianuarie (du
minică — zi de pauză). ORA !•: 
Progresul Miercurea Ciue — A- 
vintul Gheorgheoi; ORA 15: S.C. 
Miercurea ciue — Dunărea Ga
lați; ora 17,30: steaua — Di
namo.

A TRECUT CU BINE PRIMELE EXAMENE
onului compe- 
, lumea aces- 
ln contrariată.
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A.S.E. Sp. studențesc și Metalul 
Rădăuți, pe primele două locuri 
in clasament se află — surpri
ză 1 — lotul de 18 ani, cu 23 
de puncte, urmat de iotul de 
SO de ani, eu 81 de puncte. A- 
cest lucru confirmă nu numai 
justețea acțiunii ei și faptul că 
in hochei noua generație de ju
cători are valoare și trebuie 
Îndrumată cu grijă și atenție. 
Printre jucătorii remarcați în 
aceste două loturi, secretarul fe
deral adjunct la hochei, prof. 
Oprea Barbu, ne-a apus că tint 
cîțiva care vor putea ti promo
vați, nu peste multă vreme, 
chiar la lotul mare. In prima 
garnitură. Dintre el, de pildă. 
G. Lucaci (Dinamo), din lotul 
de 20 de ani, este Încă de pe 
acum inclus in selecționata de 
seniori. Alături de ti ar mai 
putea ajunge și portarul Otto 
Biro, fundații Marian Dospin și 
Mihal Ionescu, atacanțll Șotron 
Și Caval.

In ce-1 privește pe juniori, lu
crurile stau — spre satisfacția 
tuturor — mal bine. Aici există 
citeva elemente de certă valoare, 
care au jucat chiar în echipele 
mari ale hocheiului nostru, cum 
tint Marius Gliga (Steaua) șl 
Karol Antal (S.C. Miercurea 
duc), ultimul fiind inclus chiar 
In prima linie de atac a for
mației harghitane. „Recolta" — 
ca să zicem așa — este mal bo
gată la acest lot, din cane mai 
pot fi evidentiați Dala (fundaș), 
Burada, Dragomir (primul „pro
dus" al noului centru hochdstlc 
al tării: Ploiești), Svltlak, Du- 
mltrlu, Popovlci (toți atacanțl).

Nu rămîne decit ca prin grija 
forului nostru de specialitate a- 
ceastă acțiune cu rezultate atît 
de bune să fie continuată, pen
tru ca din vara acestui an pro
movările spre selecționata de 
seniori a țării să fie nu doar 
mal numeroase, ci și justificate 
valoric. In acest fel Împrospă
tarea lotului reprezentativ — o- 
perațiune solicitată după CJd. 
grupa B de la Tokio, unde e- 
chlpa noastră a retrogradat in 
grupa C — ar deveni un fapt 
concret cu urmări dintre cele 
mal pozitive.

Călin ANTONESCU
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„F.C. BAIA MARE E 0 ECHIPĂ TINĂRĂ,
CU 10 DEBUTANTI

Interviu cu A. Roznai, căpitanul echipei
Adalbert Roznai, un nume în 

fotbalul maramureșean, al că
rui produs este, a pornit pe al 
noulea an in echipa din Baia 
Mare. A debutai în formația 
minerilor pe cind avea 18 ani, 
în ’70 a urcat în Divizia .,A“, 
la Jiul, patru ani. ă la Dina
mo. doi ani. de unde a cunos
cut si bucuria tricoului națio
nal. Acum, la 32 de ani, are 
253 de meciuri pe prima scenă 
și a marcat 80 de goluri ; căpi
tanul de astăzi al băimărenilor 
a fost de câteva ori si golgeter 
în „B“. chiar anul trecui, cină 
F.C-ul a promovat, asa că în 
cartea de vizită a celui care 
apune „meseria mea e golul" 
figurează 110 puncte marcate.

— Am marcat si in altima 
toamnă șase goluri, sint golge- 
terul echipei, a început Roznai 
dialogul insă acum nu mă mai 
gindesc să devin golgeter. ei să 
ajut formația. Titlul de golge- 
ter l-am pierdut in primul mea 
an la Jiul, mareasem • roluri, 
în tur, eram liderul de toamnă 
al marcatorilor, însă m-a în
trecut in retur, eu un finis im
presionant. Oblemeneo. La anii 
mei e rindul să-mi ajut echipa 
ti coechipierii mai tineri să de
vină golgeteri, Tulba și Dinu 
Moldovan anuntindu-se verita
bile speranțe.

— Cum vezi educa. acum. 
Intre două sezoane 7

— F.C. Baia Mare e • echipă 
tinără, care s-a maturizat cit 
de cit in tur, prin infringerl 
dar și prin victorii prețioase. 
Ca orice echipă tinără, eu 1* 
debutant', ea a uitat un ade
văr elementar, ci nici un meci 
nu seamănă cu altul. Așa am 
pierdut partida cu F.C. Argeș, 
cind credeam că nimeni nu ne

rezistă acasă, unde învinsesem 
la scor Politehnica Iași, o reve
lație a toamnei, $i pe Sportul 
studențesc, una dintre forma
țiile grele ale campionatului, 
începutul timid, ca începutul 
oricărei promovate, dispariția 
din Iot a trei oameni de bază, 
Koller, care s-a retras, Sabău, 
operat și Tătăran, transferat Ia 
Steaua, s-a resimțit în joc 
în— clasament.

— Care e punctul forte al 
celei mai bine clasate dintre 
cele trei promovate ?

— Cred că linia de mijloc. 
Experiența lui Mureșan, tra
valiul si „ochiul" lui Bălan ar 
argumenta, cred, această păre
re. Dacă ar fi jucat și Marin 
Sabău. atunci altfel ar fi stat lu
crurile. Dar el va juca in retur...

— Si ..călciiul lui Achile" ?
— Probabil eă apărarea. Am 

primit *3 de roluri în depla
sare. cele mai multe roluri 
după Petrolul. Postul de portar 
a fost descoperit in multe me
ciuri. noi primind uneori chiar 
roluri jenante, cum a fost eu 
Steaua, la București. Cred eă 
și atacul poate fi criticat pen
tru eă a marcat numai trei ro
luri .Afară". Noi, atacanții. 
trebuie să ne facem „aatocri- 
tiea" în așteptarea returului, 
un retur foarte greu, chiar da
că pornim de la —2 in „clasa
mentul adevărului**, iar sub noi 
tint echipe eu —3. —4, —5, —7, 
Șl —8. Returul va fi foarte greu 
pentru noi, dacă ne rindim eă 
vom primi acasă trei „uriași", 
Craiova Dinamo șl Steaua Noi 
Insă mai mereu ne-am mobili
zat eu adversari de marcă, așa 
cum am făcut-o. in repriza se
cundă, cu Sportul studențesc, 
eind, conduși la pauză, am reu-

șit cele mai bune 45 de minute 
din tur.

— Cine retrogradează, Bela 
Roznai ?

— Nu-mi place această în
trebare. Aș fi bucuros să nu 
retrogradeze nimeni, pentru că 
o cădere este o cădere. Ori
cum, F.C. Baia Mare nu se va 
afla printre echipele care vor 
plînge in vară. Nu ne va fi u- 
șor, însă această echipă tinără, 
care nu și-a pierdut pofta de 
a juca și de a face spectacol, 
din perioada Mateianu, este a- 
eum mai ordonată, antrenorul 
Paul Popescu reușind in anul 
de ,,B“ și în turul de „A" să 
facă din noua echipă băimă- 
reană o formație realistă, cu o 
idee tactică închegată, un „11“ 
de curaj.

— Firesc, am zice, din mo
ment ce F.C. Baia Mare a ju
cat nu demult în Cupa cuoe- 
lor, cu Real Madrid, echipă 
căreia i-a luat un punct acasă 
și in fata căreia a deschis sco
rul pe Santiago Bernabeu...

Mircec M. IONESCU

PREGĂTIRILE ARBITRILOR

DIVIZIONARI *
Apropierea startului în nou: 

sezon fotbalistic oficial a im
pus cum este firesc și o in
tensificare a pregătirilor efec
tuate de arbitrii divizionari.

Astfel, în această perioadă sint 
în plină desfășurare, pe grupe 
de județe, cursurile de instruire 
a arbitrilor din loturile B șl C. 
Cei din grupele de Ia Tg. Jiu șl 
Buzău, de pildă, au încheiat a- 
ceste cursuri, venind acum rîn- 
dul celor din grupele de la O- 
radea (26—29 ianuarie), Iași (4—5 
februarie) șl București (11—12 fe
bruarie). De remarcat că, în zi
lele cînd sînt programate aces
te cursuri, se dau șl examene 
Pentru avansarea la categoria I.

Pentru „cavalerii fluierului" 
din lotul A și cel de perspecti
vă Instruirea va avea loc la 
București, In zilele premergătoa
re etapei Inaugurale a returului 
Diviziei A.

în afara acestor cursuri, arbi
trii se pregătesc (teoretic și prac
tic) în organizarea și sub în
drumarea colegiilor județene de 
care aparțin, cum fac, de exem
plu, cei din județul Vîlcea, a- 
proximatlv 50 la număr (de toa
te categoriile), care și-au început 
pregătirile încă de la 10 Ianua
rie, de două ori pe săptămînă, 
In sală și în aer liber. împle
tind antrenamentele destinate a- 
cumulărllor fizice (efectuate sub 
conducerea arbitrului divizionat 
„A" Nicolae Dinescu) cu ședin
țele pentru dezbaterea diferite
lor probleme de regulament. Sau 
cei din București, care se antre
nează tot de două ori pe săptă- 
mînă. la stadionul Dinamo, sub 
conducerea orof. Llviu Pantca, 
arbitru divizionar „B“.

Avem, deci, toate motivele să 
sperăm că arbitrii vor fi în bu
nă formă la începerea noului 
sezon.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

• După un scurt rodaj acasă, F.C. Baia More o plecat pentru 12 riîe 
la Timișul de Sus, tnlr-un loc HrrițtH, cu excelente condiții de pregătire. 
La Timișul de Sus, ca șl In iarna trecută, cind a pregătit cu succes pro
movarea. G Cel mai fericit om din ccravono moramureșoanâ — doctorul 
T. Brazdâu, care nu are nici o problemă medicală • Antrenorul Foul Fo- 
pescu a pornit pe drumurile de lamă cu armatorii 18 jucători: Feher, 
V. Moldovan — portari; Arezanov, Buzgou, Roț, Ignat, Hotico, Rus, Wei- 
senbacher — fundași; Mureșan, Sabău, Laiș, Bonte, Sen - mijlocași; 
Roznai, Dragomirescu, Tulba și D. Moldovan — înaintași • Lipsesc Bălan 
șl Femeș, plecați cu o selecționați de tineret in Indic • Sub ochii 
antrenorilor Foul Popescu șl Mihai Redeș se află și ..speranțele" antreno
rului Dorel Cupșa, dintre core promisiunile se numesc Verde*. Uțan, Stoke 
șl Drăgulescu • O noutate; operiția ku Sabău, care o rervet pregătirile 
după o lungo pauzâ de patru luni. In urma operației de mer se • An
trenorii boi mă reni ou stabilit ea seria amicolelor să înceapă după termi
narea „perioadei montane". Sint In proiect jocuri Ic Zoiâu, Tg. Mureș. 
Cluj-Napoca, Sctu Mare • Foul Popescu privește returul prin prisma. _ 
turului: „Cred că ne-am făcui rodajul In prima divizie. După un început 
timid, care a durat cam cind etape, am avut o perioadă bună, întreruptă 
de Cîtevo accidente, eu Steaua și F.C. Argeș. Acum, dnd ne cunoaștem și 
adversarii și posibilitățile, cred că putem moi mul» Sper să ocupăm un 
loc care să onoreze fotbalul bcimărean I"

• A.S.A. TG. MUREȘ ÎNTRE
PRINDE UN TURNEU IN UN
GARIA. In cursul zilei de azi 
urmează să plece în Ungaria e- 
chipa tirg-mureșear.ă A-S.A-. care 
va participa la un turneu inter
național organizat în orașul Za- 
laegerszeg. La turneu mal par
ticipă echipa locală Z.T.E., Uj- 
pesti Dozsa Budapesta și o echi
pă din Austria, primul meci, la 
TI ianuarie. După încheierea tur
neului. AS.A. va mal disputa 
încă două partide.
• ASTAZI, LA TtRGOVIȘTE, 

va avea loc partida amicală din
tre formația locală C-S. Tîrgoviș- 
te și divizionara ..B", F.C. Con
stanța. IntBnirea este programa
tă de la ora 15.3». pe stadionul 
petrolul.
• POLITEHNICA LAȘI, aflată 

în pregltiri la Bușteni, a susțt-

nut primul joc al pregătirilor la 
Sinaia, cu divizionara .,C“ Car- 
pați. Scor: 2—1 (2—0), prin go
lurile marcate de Lala și Ban
dar, pentru ieșeni, respectiv de 
Niță pentru sinălenl. Iată forma
ția folosită de divizionara „A"; 
Bucu — Munteanu, Ursu, Anton, 
Ciocirlan — Cănănău, Simionaș, 
Burdujan — Mazilu, Lala, Flo
rean. Au mai jucat Dohot și 
Bandac. (V. FELDMAN — co
res?.).
• SPORTUL STUDENȚESC SI 

F.C. OLT AU TRECUT NORME
LE DE CONTROL. Ieri. în Ca
pitală, pe stadionul Republicii, 
echipele Sportul studențesc și 
F.C. Olt au trecut normele de 
control dinaintea fiecărui se
zon. In zilele următoare și ce
lelalte formații divizionare „A" 
vor susține testele fizice.

E GHEAȚA Șl PE ZĂPADA JUCĂTORII ROMANI APRECIAȚI IN ECUADOR

onatele de 
nil Sovietice 
rnțlî Caucaz,
1. 1. Nikolai
2. Aleksandr 
Vladimir Nl-
1 de slalom 
.Cupei mon- 
t ioc marți, 
luît un nou 
igemar Sten- 

vlctcrle In 
Hlțil. In cele 
aHzat timpul 

1:38,50). Pe 
s-au clasat : 
(Luxemburg) 
dqviet (Sue- 
ranko (lugo- 
o Hlnterseer 
homaș BOr-

gler (Elveția) 3:18,80, Phil Mahre 
(S.U.A.) 3:18,89 etc. In clasa
mentul general al „Cupei mon
diale" pe primele locuri se află: 
L Primln Zurbriggen (Elveția) 
154 p, L Ingemar Stenmark 148 p, 
2. Andreas Wenzel (Liechten
stein) 13S p, 4. Anton Steiner 
(Austria) 113 p, 5. Maro Girar- 
delll IU p etc.

Novy Târg. Turneul de hochei 
desfășurat în localitate a avut 
ca finală partida dintre Aripile 
Sovietelor Moscova și Podhale 
din Novy Târg. Oaspeții au dș- 
Ugat cu 5—1 (2—0, ^—1, 1^0).Lake Placid, concursul <Je ve
rificare a săritorilor americar.l a 
avut loc pe trambulina olimpică 
de ști m. Primul a-a clasat Matt 
Petri care a avut sărituri de 
1» șl 101 m.

IȚII EUROPENE DE BASCHET
ate în com- 
contlnentale: 

CUPELOR" 
etur): saturn 
greb 82—90,

Real Madrid - Ruda Hvezda 
Pardubice 143—82: „CUPA KO- 
RACI": Juventus Caserta — Stea
ua roșie Belgrad 87—43.

imal
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duminica
tragere •

QUITO, 25 (Agerprei). Zia
rele ecuadoriene remarcă jus
tețea succesului selecționatei 
divizionare a României în fața 
echipei țării-gazdă, fotbaliștii 
români dovedindu-se superiori 
la toate capitolele In fata unei 
formații care se pregătește 
pentru apropiatul turneu din 
preliminariile olimpice. Astfel, 
ziarul ,.Hoy" subliniază : „Deși 
prima repriză s-a încheiat eu 
■a scor alb. românii au de
monstrat încă din această par
te a jocului ră sint superiori, 
datorită in special Jocului des
fășurat la mijlocul terenuIuL 
După pauză, cu un joc elabo
rat. de finețe tehnică «i bine 
gândit tactic, eu schimbări sur
prinzătoare de ritm, care au 
pus pe picior greșit apărarea 
ecuadoriană. fotbaliștii români 
au învins eu scorul de J—1, 
prin golurile marcate de B6- 
loni (șut senzațional de Ia dis
tanță). Iorguleseu și Cămătaru".

La rindul său, „El _ tempo" 
notează : „Selecționata Româ
nă a arătat un fotbal mult 
mai bine organizat, un joc ar
monios, victoria ei fiind abso
lut logică. După o primă par

AUTOMOBILISM • După a 
8-a probă specială a raliului 
Monte carlo, în clasament pe 
primul loo a trecut echipajul 
vest-german W. Rohrl — Ch. 
Geistdorf (Audi Quattro). urmat 
la 6 secunde de suedezii S. 
Blomqvist — B. Cederberg și Ia 
80 de secunde de finlandezii H. 
Mikkola — A. Hertz (Audi Quat
tro).

CICLISM • Turul Venezuelcl 
a fost cîștigat de Carlos Alba 
(Venezuela), urmat de Aleksandr 
Kulikov (U.R.S.S.) la 31 de se
cunde șl Leonid Arhipov (U.R.S.S.) 
la 1:37. • Cursa de 6 zile de 
la Stuttgart a fost cîștigată de 
perechea Gregor Braun (R.F. 
Germania) — Gert Frank (Da
nemarca) 143 p, urmată de 

te a meciului fără goluri, for
mația română a lansat sucuri 
incisive, depășind complet e- 
ehipa gazdă. Medul a fost tiț- 
tigat, fără îndoială, la mijlocul 
terenului, unde românii au 
fost net ruperiori".

Aprecieri elogioase la adresa 
fotbaliștilor români inserează, 
de asemenea, revista „H Co- 
mereio" din Quito.
• în med amiral, la Sevilla : 

SeL Ungariei — Beții Sevilla 
2—1 (S—8). Au înscria Meszaros 
și Rom. respectiv Manurta.
• Medul tur din cadrul sfer

turilor de finală ale Cupei cu
pelor dintre Baka Valkeakosken 
(Finlanda) și Juventus Torina a 
fost fixat la Strasbourg (la 7 
martie) pe stadionul reconstruit 
In vederea turneului final al C.E. 
După cum se știe, din cauza te
renurilor impracticabile »1 * cli
mei, finlandezii au cerut ea pri
mul joc să albă loc într-o tară 
neutră. Returul va avea loc de
sigur, la Torino.
• Președintele FJ.F^A., Joao 

Havelange, a anunțat că orașele 
care vor găzdui meciurile din 
turneul final ai C.M. din 1986 în 
Mexic vor fi cunoscute în mar
tie a.c. El a mal adăugat ca bi
letele vor fi puse în vinzare în 
aprilie. Președintele a anunțat

TELEX • TELEX
Horst Schuetz — Josef Kristen 
(R.F.G.) 143 p.

SĂRITURI • Proba feminină 
de trambulină a concursului de 
Ia Hamilton (Noua Zeelandă) a 
fost cîștlgată de Li Xlaoxian 
(R.P. Chineză) 548,36 p, urmată 
de Li Yihua (R.P. Chineză) 536,64 
p și Chris Seufert (S.U.A.) 517,53 
p. La masculin, primul s-a cla
sat Greg Louganis (S.U.A.) 711,51 
p, urmat de Li Hongping (R.P. 
Chineză) 693.84 p.

SCRIMA • Francezul pascal 
Jolyot, vicecamplon olimpic la 
floretă, a fost operat Ia umărul 
sting și va fi indisponibil pînă

OTBAL 
meridiane

că la aniversarea a N de ani de 
existență a F.I.7A. la a mai 
este programat medul dintre 
Italia și R-F. Germania Jntr-un 
cras din Elveția.
• Beprezemativtie B-F. Chi

nese șl Poloniei s-au calificat, 
teri, pentru finala „Cupei Ja
waharlal Nehru*, care se dispută 
la Calcutta. Ir. semifinale, echi
pa Polonld a întrecut cu scorul 
de 1—8 o sdeeponată de tine
rei a Bomăntet, tar k-F. Chi
neză a învins India eu 3—4.
• De la secretariatul UXJA. 

s-a anunțat că la 1 februarie ur
mează să fie stabilită lista de
finitivă a arbitrilor, care vor o- 
fitsa la faza finală a campiona
tului european de la U la N iu
nie, în Franța. După cum se știe, 
o primă listă de 13 arbitri a și 
fost anunțată de torul european, 
dar aceasta este Încă suscepti
bilă de modificări. Printre nu
mele reținute, pînă acum, figu
rează Courtney (Anglia). Ponnet 
(Belgia). Bergamo (Italia), Pro
kop (R.D. Germană), Chrlstov 
(Cehoslovacia), Kelzer (Olanda), 
Roth (R.F. Germania), Daina 
(Elveția). Repartizarea arbitrilor 
pe meciuri va fi cunoscută abia 
în cursul lunii aprilie.

șah • In runda a 9-a la Wijk 
aan Zee, Korcinoi l-a învins pe 
Nikolicl, Miles pe van der Wiel, 
iar partidele Sosonko — Ligte- 
rlng, Adorjan — Hubner, Tuk- 
makov — Ree, Torre — Van der 
Sterren șl Behavskl — Anders
son au fost remize. Conduce 
Korcinoi cu 7 p.

Tenis • In turul doi la Phi
ladelphia: Gilbert — Scanlon
6—4, 6—2, Korita — Sundstrom 
6—3, 6—1, Teltscher — Mlchibata 
6—4, 6—1, Kriek — van Patten
6— 4, 6—4, Davis — Glammalva
7— 5, 2—6, 6—4, Leconte — Odi-
zor 6—1, 6—1, Fibak — Mayotte 
3—6, 6—3 7—5, Testerman — G.
Maver 6—4, 6—3. • în meci de
monstrativ la Treviso: Borg —

FRANCESCO MOSER, O NOUA

TENTATIVA DE RECORD

După ce. în decurs de patru 
zile, ciclistul Italian Francesco 
Moser a corectat de două ori 
recordul mondial al orei, pe ve
lodromul în aer liber de Ia Ciu
dad de Mexico (56,308 km șl 
51.151 km), el se pregătește acum 
pentru o nouă tentativă. Moser 
va Încerca, la 1 februarie, la 
Paris-Bercy. să îmbunătățească 
recordul orei în sală (46,347 km 
stabilit de vest-germanul Sieg
fried Adler la 2.8.1968, la Ziirich).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
din 25 IANUARIE. Extragerea
I: 24 25 37 31 22 13; extragerea 
a Ii-a: 21 2 3 17 34 38. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGU3I: 
1.096.328 LEI. din care 1»215 
lei. report la categoria t.
• PRONOSTICURI... Pentru 

participanțll la atractivul con
curs Pronosport de la sfîrșitul 
acestei săptămîni, oferim — ca 
sursă suplimentară de Inspirație
— pronosticurile făcute de apre
ciatul compozitor și dirijor Petre 
Munteanu de la Teatrul „Con
stantin Tănase": I. Ascoll — Fio
rentina X; H. Lazio — Genoa 
X; HI. Milan — Roma 1, X, 2; 
TV. Napoli — Juventus 2: V. Pi
sa — Verona X: VI. Sampdoria
— Catania 1: VII. Torino — In
ter 1, X: VIII. Udinese — Avelli- 
no 1, X: IX. Cremonese — Ca- 
vese 1; X. Empoli — Como X. 2; 
XI. Padova — Arezzo 1, X; xn, 
Pescara — Campobasso X, 2.
• ASTAZI este ultima zl de 

procurare a biletelor pentru tra
gerea obișnuită Loto de vineri 
27 ianuarie 1984, care va avea 
loc îneepînd de la ora 14,30 în 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. staicovicl 
nr. 42: numerele câștigătoare vor 
fi transmise la televiziune ți ra-



Din gîndirea creatoare a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

MIȘCAREA DE EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT, APORT IMPORTANT
7 7 7 1

LA ACȚIUNEA DE CREȘTERE, FORMARE SI EDUCARE SĂNĂTOASĂ,
9 7 ’ 7 1

PENTRU MUNCĂ SI VIATĂ,
7 7 1

Este un adevăr întărit de fapte, reflectate în date statistice, că mișcarea 
sportivă românească a înregistrat, in anii de după Congresul al IX-lea, de cînd 
in fiuntea partidului și statului a fost ales tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
o dezvoltare fără precedent, o puternică țîșnire pe verticală._ Activitatea de 
masă a căpătat noi și importante dimensiuni, performerii României in majori
tatea disciplinelor sportive s-au afirmat fi se afirmă in număr tot mai mare 
in marile competiții internaționale, baze sportive dintre cele mai frumoase ți 
modeme împodobesc peisajul nou al orașelor și satelor noastre. Acest impre
sionant impuls spre înălțimi, această dezvoltare urmind un ritm fără precedent

A TINERELOR GENERAȚII
iți au sorgintea în fundamentarea de către secretai u! general al partidului a 
unei concepții noi despre locul, rolul ți rostul activității sportive in viața 
societății noastre, în viziunea profund umanistă asupra menirii acestei acti
vități, in ideile novatoare și indicațiile călăuzitoare pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a pus in numeroase rinăuri in fața acestui sector in spiritul re
voluționar intronat în rîndul activiștilor, tehnicienilor ți sportivilor, in sprijinul 
permanent acordat sportului, afirmării lui pe toate planurile. Astfel incit 
astăzi se poate vorbi ți in acest domeniu de o adevărată „Epocă Nicolae 
Ceaușescu".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ți tovarășa Elena Ceaușescu la 
spectacolul festiv organizat pe stadionul „23 August", in anul 

1378, cu prilejul finalei primei ediții a „Daciadei"

„Se impune să se acționeze în mo
dul cel mai hotărît pentru cuprinde
rea ți antrenarea întregului tineret, 
incepind cu copiii, cu pionierii ți e- 
levii din țcoli, cu studenții, cu tinere
tul din întreprinderi ți de la sate, in 
practicarea exercițiilor fizice, a spor
tului ți turismului, pentru folosirea de 
forme simple, accesibile ți atractive in 
vederea dezvoltării unei activități spor
tive cu adevărat de masă, care să cu
prindă cele mai largi categorii de ce
tățeni"

„Pornim de la necesitatea ca activi
tatea de educație fizică ți sport să 
fie mai strins legată de producție, să 
contribuie Ia stimularea ți dezvoltarea 
energiilor ți a capacităților creatoare 
ale oamenilor muncii in munca con
cretă pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan in întreprinderi, să asigure parti
ciparea activă și nemijlocită a maselor 
largi de sportivi la înfăptuirea politicii 
generale de dezvoltare economico-so- 
cială a țării, de edificare a noii 
orinduiri".

PENTRU SĂNĂTATEA Șl VIGOAREA NAȚIUNII
Parcurgind pasajele docu

mentelor de partid referitoare 
la activitatea de educație fi
zică si sport, al căror conți
nut poartă amprenta gîndirii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum si referirile sale la 
acest domeniu. în diferite 
Cuvîntări sau Mesaje adre
sate conferințelor pe țară ale 
mișcării sportive, atît de bo
gate în conținut desprindem 
in primul rînd viziunea clară 
a secretarului general al 
partidului asupra importanței 
sociale a sportului. O viziune 
profund umanistă. izvorită 
din înțelegerea superioară a 
imperativelor epocii si din 
grija nestrămutată pentru 
creșterea continuă a vitali
tății si gradului de sănătate 
ale națiunii noastre socialis
te. pentru ridicarea sub toate 
aspectele a nivelului de viată 
și civilizație a poporului. De

mun- 
în 
e-

aici, definirea obiectivului 
fundamental al mișcării noas
tre sportive ca fiind atrage
rea tuturor oamenilor 
cil, a întregului tineret
practicarea sistematică a 
xercițiului fizic, sportului și 
turismului.

Aceasta pentru ca întreg 
poporul să beneficieze de 
toate condițiile spre a-și în
tări sănătatea, spre a-și 
capacitatea de muncă, 
creație, folosind în mod 
cut și util timpul liber.

spori 
de 

plă- 
Pen-

tru ca tineretul patriei, 
ales, să 
viguros.
monies 
perativ 
rînduri, 
sportivi, 
o amplificare fără precedent 
a activității de masă, nu
mărul celor care beneficiază 
de binefacerile sportului ri- 
dicîndu-se treptat la cifre tot 
mai impresionante care au 
depășit în prezent o treime 
din populația țării.

crească sănătos 
să fie frumos și 
dezvoltat. Acest 
pus. în mai 
în fața 
avea să •

mai 
si 

ar- 
itn-

multe 
activiștilor 
determine

0 NOUĂ CALITATE
IN EDUCAREA TINERETULUI SPORTIV

„DACIADA“ - CEA MAI MARE COMPETIȚIE 
DIN ISTORIA SPORTULUI ROMÂNESC

In concepția secretarului 
general al partidului, preo
cuparea celor investiți cu 
misiuni de înaltă răspundere 
în mișcarea sportivă nu tre
buie să se limiteze numai la 
educarea trupului, ci deopo
trivă a mintii- a spiritului, 
a conștiinței. Tineretul
triei trebuie să devină prin 
sport robust si sănătos, dar

pa-

că din ultimii ani nu numai 
o creștere impetuoasă a efi
cienței și rezultatelor ei 
concrete, ci și o nouă calita
te pe tărîm educațional. 
Punîndu-se în practică pre
țioasele indicații ale secre
tarului general al partidului, 
sportul a devenit o adevă
rată școală a educației. Cli
matul de muncă, de ordine

Sportivii de elită ai patriei 
noastre, activiștii si tehnici
enii sportivi au avut bucu
ria de a se intilni in mai 
multe rînduri cu secretarul 
general al partidului. pre
ședintele tării. tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. O 
semnificativă dovadă a apre
cierii deosebite a rezultate
lor de prestigiu realizate de 
reprezentanții noștri în ma
rile confruntări internaționa
le. Un astfel de prilej l-a 
oferit, la 19 august 1976. în- 
tîlnirea de la Palatul spor
turilor și culturii din Capi
tală. la festivitatea înmînării 
unor înalte ordine si medalii 
sportivilor fruntași din tara

partidului a fost plină de 
învățăminte, de idei noi. 
Una dintre acestea a fost or
ganizarea unei competiții de 
amploare, o adevărată olim
piadă românească.

Astfel a apărut. în peisa
jul mișcării noastre sporti
ve. marea competiție națio
nală „Daciada”, întrecere de 
amploare care a sporit verti
ginos entuziasmul iubitori
lor de sport ,.Daciadau — 
nume inspirat, trezind înal
te simțiri patriotice în rîn
dul tineretului — cuprinde 
astăzi în competițiile sale 
polisportive de masă si de 
performantă milioane de oa
meni de toate vlrstele. con

tă devină tot mai mult ca
drul de manifestare a ener
giei. elanului si optimismu
lui revoluționar al Unerelulul 
patriei, al cetățenilor țării, 
ca ea să contribuie tot mai 
mult la afirmarea capacității 
creatoare a popomlui nostru, 
la educarea conștiinței so
cialiste a maselor. Ia plămă
direa omului nou. hotărit să 
se consacre în întregime no
bilei cauze a socialismului si 
comunismului. prosperi lății 
și fericirii națiunii noastre 
socialiste", arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Mesa
jul de felicitare adresat 
participanților la prima fi
nală a competiției naționale.

în același timp să fie înar
mat cu alese însușiri politi
ce și morale, cetățenești și 
patriotice. „In cadrul tutu
ror organizațiilor sportive, 
al asociațiilor si cluburilor, 
trebuie să se desfășoare, tot
odată. o largă activitate e- 
ducativă. care să cultive in 
rîndul sportivilor cinstea și 
modestia, dorința de autodc- 
pășire, înaltele calități mo
rale ale omului nou al so
cietății noastre".

Numeroasele demersuri in 
acest sens — si în primul 
rînd implicarea organelor si 
organizațiilor de partid în 
conducerea si îndrumarea ac
tivității — au determinat în 
mișcarea sportivă româneas-

și disciplină, instaurat în 
majoritatea unităților sporti
ve. preocuparea pentru cul
tivarea în rindul sportivilor 
a trăsăturilor definitorii al« 
omului nou al societății 
noastre, au reprezentat sar
cini de mare răspundere 
pentru toți educatorii din 
acest domeniu. Desigur, pe 
acest tărîm strădaniile celor 
ce activează în mișcarea 
sportivă trebuie să se 1 idi- 
ce permanent la nivelul exi
gentelor mereu sporite, astfel 
incit să contribuie si mai 
eficient la îndeplinirea ce
rințelor puse cu claritate de 
secretarul general al partidu
lui în fata tuturor factorilor 
educaționali.

noastră, care s-au distins Ia 
Jocurile Olimpice de la 
Montreat

Si. ca întotdeauna, intîlni- 
rea cu secretarul general al

tribuie efectiv si eficient la 
descoperirea de noi si noi 
talente, îșj validează pe zi ce 
trece complexele ei virtuți 
educative. „Fie ca -Daciada»

DOCUMENTE FUNDAMENTALE
• Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la festivitatea în- 

minării unor inalte ordine și medalii fruntașilor români ta Jocurile 
Olimpice de ia Montreal — 1976
• MESAJELE adresate de tovarășul Nicolae Ceausescu confe

rințelor pe țară ale mișcării sportive din 1975 și 1982.
• Legea cu privire la dezvoltarea activității de educație fizică 

ți sport nr. 29/1967, cunoscută sub numele de „Legea sportului*
• Hotârirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 

continuă a educației fizice și sportului, din 25 februarie - 2 mar-
4 tie 1973

• Programul P.C.It. de făurire a societății socialiste multilateral 
, I dezvoltate și înaintare a României spre comunism (1974)

• Documentele Congreselor XI ș> XII ale partidului


