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„Vă asigur, dragi tovarăși, asigur partidul fi poporul 
nostru că, fi in viitor — ca fi pină acum —, voi face totul 
pentru a răspunde încrederii ce mi s-a acordat, că voi acfiona 
cu întreaga fermitate, cu toate forfele, ia vederea înfăptuirii 
hotăririlor Congresului nostru, a Programului partidului, 
pentru asigurarea ridicării poporului, a patriei noastre pe noi 
culmi de progres fi civilizație, pentru întărirea continuă 
a independentei fi suveranității României socialiste!"

NICOLAE CEAUȘESCU

PROFUNDĂ RECUNOȘTINȚĂ 
TORULUI ROMÂNIEI MODERNE

URMiND EROUL NAȚIUNII»

E țara astăzi cint și bucurie 
Cu cerul ei lumină de amiază, 
Urmind Eroul Națiunii 
Poporu-ntreg spre viitor cutează.

Ne este astăzi țara primăvară
Și strâlucește-n noi, cei ce-am jurat 
Să ctitorim inaltele columne 
Avind in frunte Marele Bărbat

Acum, de ziua lui aniversară, 
Cu dragoste deplină-l vom cinsti 
Pe cel ce făurește zborul țării, 
Pe cel dinții dintre ai țării fii.

E fiul ei, de viță românească, 
Ce-n suflet poartă un intreg popor, 
Trăiască Ceaușescu, brav stegarul, 
Multi ani spre-al României viitor I

VIOREL COZMA

Poporul român * deveni tie-a lungul existen
tei sate ci știe si cinstexscd marile rveolmeaie 
ce i-au inriurit devenirea, pe erou cât de ieri 
și de azi. Este tn firea sa ti-si manifeste — 
tnte-un fei anume, ingemânind dracnrte ti re- 
cueștințâ, patos ti inflâcirare. elan ti mindrie 
patriotici, ginduri ti fapte remarcabile — pro
funda prețuire pentru cei mai bravi ti destai- 
niei dintre fiii hai. Intr-o astfel de manifestare, 
de inimi si cec 5 ti in ti. întreacă neastri națiune 
omagiază astăzi. la aniversarea zilei de naștere, 
pe eel mai iubit fia al eL rtrălcrit ctitor al 
României modeme. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. uecreta ml general al Partidului • 
Comunist Român, președintele RepubEeii So
cialiste România, eminentă personalitate a lumii 
contemporane.

In omagiul pe care Tara n aduce eon duci to
rului iubit sint adunate ea intr-un imens buchet 
unanime și profunde sentimente de stimă, res
pect si prețuire pentru vasta, rodnica si exem
plara activitate revoluționară desfășurată de 
tovarășul Nieolae Ceaușescu in rîndurile parti
dului. timp de peste 54 de ani. recunoștința 
profundă pentru marile înfăptuiri ale poporului 
român din ultimele două decenii, perioadă pe 
eare eu deplină mindrie patriotică o numim 
..EPOCA CEAUȘESCU". eea mai înfloritoare dir 
in treaza istorie. multimilenară. a patriei. 
Un omagiu fierbinte. din suflet. omu
lui intre oameni eare îneă din anii 
adolescentei s-a dedicat eu neasemuit elan re
voluționar. eu temeritate si dîrzenie. eu înalt 
spirit patriotic si devotament nețărmurit luptei 

pentru transformarea revoluționară a societății, 
nobiMer idealuri de dreptate și libertate eare 
an animat dintotdeauna poporul român, cauzei 
socialismului și comunismului. Un entuziast și 
emoționant omagiu ilustrului eirmaci care de 80 
de ani, de tind se află in fruntea partidului și 
statului, conduce eu Iscusință și bărbăție țara 
spre culmi tot mai fnalte de progres și civili
zație, spre obiective pe eare inaintașii nu puteau 
deeit să le viseze și eare astăzi devin rînd pe 
rind fapte sub ochii noștri. spre bu
năstarea și fericirea poporului, căruia 
tovarășul Nieolae Ceaușescu ii dăruie întreaga 
ti marea sa capacitate de muncă și creație, eon- 
saerindu-i-se trup și suflet. „Nu am avut, nu 
am și nu voi avea nimic mai de preț decît In
teresele poporului In rindul căruia m-am născut, 
am trăit și trăiesc I Nu am avut, nu am și nu 
voi avea nimic mal de preț decît servirea do
rințelor sale de bunăstare, de fericire, de liber
tate ti independență !“. Iată o profesiune de 
credință emoționantă și pilduitoare a secretaru
lui general al partidului, omul care întruchipea
ză cele mai nobile calități $1 virtuți ale poporu
lui român și In jurul căruia Întreaga noastră 
națiune este astăzi mai unită ea orieind, încre
zătoare tn conducătorul său Iubit. In viitorul de 
aur al patriei.

HARALAMBIE ALEXA
președintele Consiliului Național 

pentru Educație Fizică și Sport

(Continuare In pag 1—3)

SPORTIVII PATRIEI OMAGIAZĂ CU S t NUMIM I DE FIERBINTE DRAGOSTE 
$1 ALEASĂ PREȚUIRE PE CEL MAI IUBIT FIU AL NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE

DEPUNĂ PUTERE DE MUNCĂ 
SPRE BINELE iNTREGII ȚĂRI !
Sînt deosebit de onorată ca azi, cînd întregul nos

tru popor sărbătorește cu deosebită bucurie ziua de 
naștere a secretarului general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, să 
urez șl eu. din adîncul inimii, mulți ani cu sănătate 
celui mai iubit fiu al poporului nostru, deplină pu
tere de muncă spre binele întregii națiuni, pentru 
a ne conduce cu înțelepciune și clarviziune și de 
aici înainte pe drumul glorios de transformări re
voluționare. progres și civilizație pe care a pășit 
România socialistă.

Am avut marea bucurie, marea șansă să învăț și 
să practic sportul preferat în acești ani istorici pen
tru patria noastră scumpă. Am beneficiat, alături de 
alte mii Și mii de tineri talentați ai României socia
liste, de minunatele condiții de practicare a sportu
lui pe care le-au asigurat partidul și statul nostru, 
personal iubitul nostru conducător și părinte, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu. Am fost, firește, deo
sebit de mîndră atunci cînd succesele mele sportive

NADIA COMANECI
Erou al Muncii Socialiste 

campioană olimpica și mondială Io gimnastică

(Continuare în pag. 2—3)

TOATE REUȘITELE DIN VIAȚA MEA- 
ÎN „EPOCA CEAUȘESCU-

O zi de bucurie și mindrie pentru întreaga națiune, 
o zl In care cel mai iubit fiu al țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, scumpul nostru conducător, 
revoluționarul și patriotul înflăcărat, cel ce ve
ghează cu grijă asupra destinelor tinerei generații 
din patria noastră este sărbătorit cu sentimente de 
profundă dragoste și prețuire. O zi de sărbătoare 
la care particip și eu cu gînduri de recunoștință 
pentru minunatele condiții de muncă și de viață, de 
gfirmăre a fiecărui tînăr atît pe tărîm profesional, 
cit și în arena sportivă.

Sînt fericit că mă număr și eu printre sportivii 
care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumu
lui de onoare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, 
în acordurile Imnului drag al României socialiste.

Toate reușitele din viața mea, ca fiu de țăran din 
Albeștii Ialomiței, ajuns student și sportiv fruntaș, 
au fost obținute în „Epoca Ceaușescu", epoca celor 
mai luminoase împliniri din milenara istorie a po
porului nostru. Iată de ce spun că datorez tctul 
mult iubitului nostru .conducător. Tn ziua sa ani
versară. îi doresc din" suflet viață lungă, sănătate 
și putere de muncă, spre fericirea noastră, a tuturor.

VASILE ANDREI
campion olimpic la lupte

VOM RĂSPUNDE PRIN FAPTE 
PREȚIOASELOR SALE ÎNDEMNURI

Mă număr printre milioanele de tineri din țara 
noastră' care și-au împlinit năzuințele în anii lumi
noși al socialismului, in anii pe care cu mîndrie îi 
numim „Epoca Ceaușescu". Vara trecută, la Jocu
rile Olimpice de la Los Angeles, mi-am văzut reali
zat cel mai scump vis al oricărui sportiv de perfor
manță. împreună cu Vaier Toma, echipierul meu, 
am cucerit medalia de aur in proba de schit 2 fără 
cîrmaci. Era primul titlu olimpic din istoria cano
tajului nostru masculin. în acele locuri îndepărtate, 
în acele clipe de neuitat, cînd între canoanele fier
binți ale Californiei răsuna Imnul de Stat al Româ
niei. gîndurile ne-au purtat către pămîntul străbun, 
către partid, către mult iubitul și stimatul nostru 
conducător, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Erau gînduri de nespusă bucurie, de dragoste și 
profundă recunoștință față de grija părintească pe 
care — permanent — ne-o poartă secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu. Era 
răspunsul nostru, al sportivilor, la mobilizatoarele

PETRU IOSUB
campion olimpic la canotaj

(Continuare ia pag. 2—3)



PROFUNDA RECUNOȘTINȚA
lljimare din oao D

Au început turneele Diviziei „A“ de volei
r

In

pului nostru tricolor, repurtînd victorii de răsu
net in competițiile internaționale de amploare și 
prestigiu. Concepția secretarului general al par
tidului asupra importantei sociale a acestui do
meniu, văzut ca parte componentă a procesului 
general de educare a tineretului, a maselor de 
oameni ai muncii, ca mijloc eficace de întărire 
a sănătății și vitalității națiunii, și-a confirmat 
astfel cu prisosință valabilitatea, justețea.

Putem spune eu deplin temei și cu reală min
drie că, ta lumina ideilor călăuzitoare oferite cu 
generozitate de tovarășul Nieolae Ceaușescu miș
cării noastre sportive. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, ceilalți factori investiți 
eu responsabilități in acest domeniu și-au per
fecționat și și-au îmbogățit continuu activitatea 
in scopul îndeplinirii ia cote cit mai ridicate a 
marilor obiective care le-au fost puse in față, 
acelea de a atrage treptat in practicarea exer- 
eițiilor fizice, sportului și turismului întregul 
tineret, mase tot mai largi de oameni ai muncii, 
avind mereu ta față stimulatorul îndemn ai 
secretarului general al partidului care, în Me
sajul de felicitare adresat participanfilor la com
petiția sportivă națională, ta septembrie 1978, 
spunea, intre altele : „Fie ca -Daciada- să de
vină tot maț mult cadrul de manifestare a ener
giei. elanului și optimismului revoluționar al 
tineretului patriei, al cetățenilor țării, ea ea să 
contribuie tot mai mult la afirmarea capacității 
creatoare a poporului nostru, la educarea con
științei socialiste a maselor la plămădirea omu
lui nou. hotărit să se consacre in întregime no
bilei cauze a socialismului și comunismului, pros
perității și fericirii națiunii noastre socialiste*. 
Spre Împlinirea acestor frumoase țeluri iși 
dreaptă eforturile tati cei ee muncesc in 
metraj mișcării sportive.

Putea» spune de asemenea, eu justificată 
drie eă te eea mai fertilă epaeă a istoriei patriei, 
-EPOCA CEAUȘESCU*. performerii sportului 
românesc — benefic.ind de rele mai bune condi
ții de pregătire, educați te cultul muncii asidue 
si responsabile, al celor mai înalte precepte mo
rale. aaimati de vibran-.ă simțire patriotică, de 
dariața fierbinte de a etala in competițiile inter- 
natianale înaltele însușiri și virtuți ale poporului 
ti a cinsti culorile patriei — au ridicat prestigiul 
sportiv al Rominiei la cute fără precedent Măr
turie stan cifrele de bilanț ale acestor ani. de-a 
di aptul impresionante in comparație cu bilanțul 
Întregii istorii a sportului românele de pină in 
IM5. Numai la cele 5 ediții ale Jocurilor Olim
pice desfășurate te ultimele două decenii au 
fost cucerite de către reprezentanții tării noas
tre 137 de medalii. 53 dintre ele (20 de aur), 
rooatituiod „recolta* ediției din anul trecut, cea 
mai bogată dio istoria participărilor românești 
la Olimpiadă. O performanță remarcabilă, care 
atest I talentul șț capacitatea sportivilor români, 
dnt'tața de afirmare și dăruirea lor pentru a 
aduce patriei, te cinstea celor două mari eve
nimente trăite de poporul nostru in anul trecut 
— a 99-a aniversare a revoluției de eliberare so
rtate «i antioeală. aatifa«eistă 
U ti Congreml al XTTl-'ea al 
funii boebet de iabi-ri. 
rifKIall pentru grija 
partădwhri a secreta-uini 
tovaa âsul Nieolae Ceausescu 
rări sportive rostănesti. de 
sportiv reaiitg optime de 
te arene și te viata socială.

La această ti aniversară 
vă. dte termă. cn profundă 
sei acad. dr. inc. F*eua 
neobosita sa activitate dedicați propășirii ști- 
tetei rooataesti. de rezultatele cerce ărilor știin
țific* beneficiind direct si sportivii patriei in 
efortul tar cuntureu pentru creșterea nivelului 
pe-form latelor.

Omagiind astăzi eu simțăminte de dragoste și 
alencă prețuire aniversarea celui mai iubit fiu 
al poporului, sportivii patriei, întregul activ al 
născării sportive Ce simt puternic angajați in 
re»Re.cn. mărețelor obiective care stau ta fața 
ezLonti noastre, deeargind din Istoricele docu
mente ale Congresului al XITI-Iea al partidu
lui. de ridicare a tării pe noi culmi de progres 
și Civilizație. Si. deopotrivă, ta atingerea de pa
rametri superiori ta privința cuprinderii între
gului tineret intr-o activitate sportivă continuă, 
de calitate, precum ti ta adăugarea la remar
cabilul bilanț de medalii, titluri și trofee obți
nute ta ultimele două decenii, a no-; ti valoroa
se succese in competițiile acestui an. la Jocurile 
Mondiale Universitare, ta campionatele conti
nentale ti mondiale programate la diverse dis
cipline sportive, la alte competiții internaționale 
de prestigiu.

Dta htim» tinere, toflăeă’ate. optimiste. pă
trunse de simțăminte de sdî-că reeur*estin‘ă. vi- 
bvind astăzi Intens la anve-sarea lub tutei con
ducător al partidului si statalul, răzbite o cna- 

adresată 
de «ă ri
de men-

peutru

TREUNIVERSITATEA CRAIOVA A PIERDUT LA FARUL!laeste vie 
manifestare 
aleasă pre- 
popor prin 
fost reales, 

_ ____ _____ __ ________ . funcție de 
secretar general al P.C.R. Acest act politic ma
jor din viata tării, această impresionantă, opțiune
— prin unanimitatea ei, manifestată atit in entu
ziasmul delegatilor la forumul comuniștilor cit 
și prin miile și miile de scrisori si telegrame 
ale organizațiilor de partid din intreaga țari și 
ale colectivelor de oameni ai muncii — repre
zintă deopotrivă prinosul de recunoștință al po
porului tată de marile înfăptuiri din ultimii 29 
de ani și încrederea deplină in perspectivele lu
minoase care se deschid României socialiste, tu
turor fiilor ei. perspective atit de clar conturate 
și de realist fundamentate ta noiembrie trecut 
de magistrata! Raport prezentat Congresului al 
XIII-lca de tovarășul Nieolae Ceaușescu. de ce
lelalte documente adoptate de forumul comuniș
tilor. Trezind in inimile noastre, ale lu'.urora. 
sentimente de inaltă mindrie pentru marile rea
lizări din ultimele două decenii ta toate dome
niile activității economico variile — anele din
tre ele menite să rămini mărturii peste veaeuri 
ale acestor ani de puternic avinL ale capacități! 
și virtuților creatoare ale poporului român — si 
totodată a atmosferă de entuziastă angajare ge
nerală in abordarea obiectivelor viitoare, istori
cele documente »o fost insasite de intreaga na
țiune ea adevărate indrumare pe drumul desă- 
virsirii societății socialiste multilateral dezvolta
te și trecerii spre eomunism. Un drum tsaataao. 
croit eu ciarvizitine ti tatetenptă cum
pănire de partid, de strălneital său strateg, 
tovarășul Nieolae Ceanseseo. un drum pe care 
România socialistă urcă term tic pecie cuatinaei 
propășiri si banăstări. afîr*ioda-se totodată po
lemic intre aatiuaile temH ca promotoare a ce
lor mai înalte idealuri de pace dezvoltare ti 
progres socăaL de libertate ti todepeodeotiL de 
cooperare intre toate popoarele, otatorteră oa~B- 
tantă pentru o Iunie mai dreaptă ti mai bonă pe 
planeta noastră. Omagiul pe care poporul ■ adu
ce astăzi celui mai iubit fio al săo inirimoj ti 
aleasa prețuire pestm aetiatiatm eeobomtă. pă
trunsă de profundă retpeoiub"5tate ta'ă de 
destinul umanității, a lua itotal Nieolae 
Ceaușescu in proteraorte majnre cn rare <* 
confruntă lumea leali mp or a 11

Omagiu pentru prezentai prosper al tărfi. oma
giu pentru viitorul ei. Si acest vGpor teseamoă 
pași vigurosi spre noi imptioări ta eceonmfe. ta- 
vătămiot. știință, cercetare, cultură ti artă, sport, 
in formarea omului unu. te terrtiri noastră via
tă socială. Tnseamnâ oti aperi epocale, care să 
rămini in istorie să le lăsăm cu mândrie ea dar 
de preț al nostru al eeter de azi urmașăter noș
tri. Dar viitorul in ran mol inatete de imt» ti
neretul nostru, formarea tai ta spârCrt eeter mai
nobile. Grija părintească a aecretantai cane ral 
al partidulni. președ;n:eie tării pentru genera
țiile tinere a s*at d stă atatornte te latei ti 
preocupărilor sate. Ne tete Prim astăzi ea an ti
nerel frumos si vlgwmo demoting, cotatimt ti 
harnic, participant activ, alături de m*ngti po
por. la toate martie iofăptatil ate prezentatei, 
educat in spiritul angara tememfcu ti de enti
tate. al dînamismn’ul rentat ogar te țitatirr 
și faptă, aj patriotismului te'lâeărat. ti tente* 
pentru progres si riviEzatie comunistă, ai pirB 
și înțelegerii intre popoare.

Tn ansamblul wiRoareJor t dna all a-formative, 
tovarășul Nieolae Ceaușesca a acordat activi
tății de educație fizică ti sport ea mi deaaetat 
de însemnat, an ml pe care m;șearea sportivă
— ca orranism social — au l-a arat nieiriad. 
Comparațiile eu perioadele anterioare tint edifi
catoare. Să ne amin'im doar de eea dinții Jege 
a sportului* din I9CT. de eoasnerarea atestai sec
tor ca „activitate de interes national*, de Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. a| P.C.R. dta februarie- 
mrirtie 1973 en privire ta dezvoltarea conttauă a 
activității de educație fizică si sport, de Mesa
jele adresate de tovarășul Nieolae Ceauseseu 
conferințelor pe tara ale mișcării sportive dia 
1975 și 1982. de înaltele distincții ti titluri aeor- 
dale sportivilor fruntași. de marea tamprtitle 
națională „Dac'ada*. creată Ia inițiativa secreta
rului general al partidului, de aumr ei.se alte 
documente de partid avind menirea că deter
mine 
toate

Ca 
date 
carii 
sportului in rindul tineretului, condițiilor minu
nate de vin*ă. de menri ierătătarii si sport 
care i-au fost create a-estria de partidul șl 
statal nostru, mișcarea sportivă românească a 
parcurs cu pași repezi. în aceste două decenii, 
un drum continuo ascenden'. presărat cu remar
cabile succese atit în privința cuprinderii, ta
tr-o activitate susținută, a întregului tineret — 
cg obiectiv fundamental —. cit șl în sfera marii 
performante, purtătorii culorilor patriei, a scum-

Nu a trecut mult timp — și ne 
amintire — de la acea strălucită 
de unanimă voință, de profundă și 
țuire din partea întregului partid și 
care tovarășul Nieolae Ceaușescu a 
la Congresul al XlII-lea. in suprema

o dezvoltare ritmică. susținută, ta ras ea 
celelalte domenii, a activității sportive, 
urmare a va'oroaselar orientări și indiea‘ii 
de tovarășul X”eolae Ceausescu. a identifi- 
valenfelor educațiv-formative complexe ale

ta
per!-

min-

«i antiimperialis- 
partidutai — 

$i prinosul 
părintească 
«iu

un 
de 

a 
general; 

U ctitor al noii miș- 
a asigura tineretului 
afirmare deopotrivă

nimă și fierbinte «rare 
tovarășului Nieolae Ceaușescu. Urarea 
tate deplină, viață îndelungată, patere 
că spre binele și feriei-ea popcr-nlui. 
continua propășire a patriei socialiste.

l

CRAIOVA, 25 (prin ielefon). 
Sala Sporturilor din localitate 
găzduiește. începînd de astăzi 
(n.r. — vineri). în fața entu
ziastului public craiovean. tur
neul cu numărul 3 al campio
natului Diviziei „A“ feminine 
de voleî (locurile 1—6). In 
prima partidă a zilei, sortii au 
decis ca lidera clasamentului 
— Dinamo — să joace cu e- 
chipa de pe locul S — Știința 
Bacău. A fost «un meci fără 
valențe tehnice. în care antre- 
noarea dinamovistelor. Doina 
Ivănescu. a introdus în teren 
4 tinere (Georgeta Lungu. Da
na Coșoveanu. Georgeta Ene si 
Mirela Pavel), alături de Vic
toria Banciu si Irina Petculet. 
Băcăuancele (antrenate de V. 
Moșescu) au vrut mult, dar 
ambiția lor nu le-a ajutat de
cât să câștige un set. victoria 
dinamovistelor fiind fără drept 
de apel: 3—1, (7, —11, 7, 9)'. 
Remarcate : Dana Coșoveanu, 
Georgeta Lungu, Victoria Ban
ciu (D). Nfculina Cuciureanu. 
Margareta Pescaru (Șt.). Foar
te frumoasă, aprig disputată 
întîlnirea dintre Universitatea 
Craiova si Farul Constanța- 
Cu Maria Enaehe si Doinita 
Dimofte Ia timonă. Farul a 
reușit surpriza acestei prime 
zile a turneului. întrectad pe 
Universitatea Craiova cu 3—1 
(—9. 9, 12, 9). Din echipa con-

stănteană s au mai remarcat. în 
afara celor amintite. Elena 
Cucoș si Elena Piron.

Meciurile au fost arbitrate, 
bine, de: C. Pitaru. Jt. Farmnș, 
G. Dobrescu, 
Negroiu.

In ultima 
s-au întîlnit 
I.M.N. Galați 
nicu Vîlcea. Studentele 
țene au terminat învingătoare, 
fără să se întrebuințeze prea 
mult, cu scorul de 3—0 (11, 6, 
11).

Jocurile de sîmbătă inceo la 
ora 15. iar cele de duminică 
la ora 9,30.

V. Szakacs, D.

partidă a zilei 
formațiile C.S.U.
cu Chimia Rim- 

gălă-

Modesto FERRARINI

CONSTANȚA, 25 (prin tele
fon). Vineri a început în loca
litate turneul de volei pentru 
locurile 7—12. Toate cele trei 
meciuri care s-au disputat tn^ 
ziua inaugurală s-au încheiat cu 
rezultate scontate, favoritele 
cîștigînd cu ușurință. CHIMPEX 
Constanța a dispus de Explormin 
Caransebeș cu 3—1 (7. —12, 5, 
2), după care Calculatorul 
București a întrecut pe Rapid 
București cu 3—0 (13, 6, 8), iar 
Flacăra roșie București a cîști- 
gat cu 3—0 (9, 13, 7) în fața 
echipei C.S.M. Libertatea Sibiu.

Gh. GOLDENBERG — coresp.

AZI, FINALELE LA TENIS IN „CUPA UNIRII
Concursul dotat cu .Cupa 

Unirii” se apropie de sfîrșit 
Meciurile disputate n-au avut 
virtuți tehnice deosebite, mai 
ales in Întrecerea masculină, 
unde juniorul Marius Comă
nescu este singurul cap de 
serie (nr„ 4) rămas în cursă. 
De altfel, acest tenisman s-a 
dovedit constant in evoluție. El 
și-a dominat categoric adver
sarii in s -mifinală scolîndu-1 
din cursă pe tenacele Octavian 
Vilcioiu. Celălalt finalist. Bog
dan Toma, a învins fără re
plică 
noștri 
colac 
sa dar.

oe 
cu 
si 
o

doi dintre juniorii 
pretenții. Manuel Ni- 
Adrian Popovici. A- 

finală in care se ver
V

Dirizia ,.A“ de baschet feminin

PARTIDE INTERESANTE
Șl IN ACEASTĂ ETAPĂ

> Campionatul național de baschet 
feminin, continuă cu desfășurarea 

g rarului II. In care slnt prevăzute 
? etape săptămânale de cite două 

partide (simbâta și duminica).
Șl tn această a doua etapă slnt 

§ programate o serie de meciuri 
$ interesante *1 echilibrate. In BU
S' eureștl se vor disputa patru par- 
S; tide : dcuâ din prima grupă va- 

lorică (1—6) și două din eea se- 
cundă G—IZ>- Dar lată programul 

ă complet al etapei : BUCUREȘTI : 
? sala Floreasca. s'.mbătă de la ora 
$ 17. duminică de ia ora 1» S Votn- 
$ ța București — Politehnica Bueu- 
g rești ; sala Progresul, de la orele 
Ș UJ» sL respectiv. 11J» : Progre- 
$ sul București — Olimpia Bveu- 
g rești (partide In turneul pentru 
Sî locurile 1—6) : sala Rapid, de la 
g orele :SJ» șt. respectiv, a : Rapid

— Chimistul Rm. VTlces ; sala 
g Construcția (ICED), de la orele 
g 17 șl. respectiv, 19 : ICEMENESG

— Voința Bfașov (locurile 7—IZ), 
g In țară au toc Jocurile : Univer- 
g Sitatea Cluj-Napoca — Pollteh- 

nlea Timișoara C—® șl Crișul 
g Oradea — Comerțul Tg. Mureș 
| G-1Z).

seniorat). care 
ioc bun cu
nlasate. si cu 
la fileu. In

intîlni Marius Comănescu, ju
cător de fantezie, și Bogdan 
Toma, jucător de regularitate, 

întrecerea feminină nu a mai 
cunoscut „gustul" surprizelor. 
S-a remarcat Alice Dănilă (în 
primul ei an de 
a practicat un 
mingi gindite si 
dese incursiuni
semifinala cu vechea ei rivală. 
Ileana Trocan. Dănilă s-a do
vedit a fi în mare formă, reu
șind servicii puternice si pre
cise. In cealaltă semifinală 
Maria Romanov a avut o mi
siune ușoară în fata tinerei 
Corina Taloș. care, deși în e- 
volutiile anterioare arătase un 
oarecare salt, nu s-a 
deloc in acest meci.

ușoare «i nermi- 
adversarei să-și 
de mare regula-

regăsit 
greșind

loc în această di-

multe minei 
țtad, astfel, 
facă jocul ei 
ritate.

Finalele au
mineață, cu începere de la ora 
8,30 (fetele) și 9 (băieții).

Rezultate tehnice, semifinale — 
masculin : M. Comănescu (Dina
mo) — O. Vîldolu (Dinamo Bra
șov) *—s, 6—t. B. Toma (Dinamo 
Brașov) — Adrian Popovlci (Stea
ua) 6—2. 6—3 ; feminin : Alice
Dănilă (Dinamo) — Ileana Tro- 
can (Steaua) 6—4, 6—3, Marla Ro
manov (Politehnica București) — 
Corina Taloș (Dinamo) 6—4, 6—3.

Doino STANESCU
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14 BUCUREȘTI, UN JOC IMPORT
A doua etapă a returului Divi

ziei „A- de handbal feminin 
programează duminică numai 
cinei jocuri (Confecția București 
— Știința Bacău s-a disputat Joi; 
scor 23—23). Cel mal echilibrat 
med se anunță cel de la Tg. 
Mureș. In care leșencele de Ia 
TERO.M vor încerca, cu siguran
ță. să redștlge punctul pierdut tn

tur. 
La 
med 
maț 
că, 
tred 
(18-1 
va 
parJ 
sâni 
sul J 
echl 
sida 
viei

SPORTIVII PATRIEI OMAGIALĂ PE CEL MAI IUBIT JIU AE NAȚIUNII
DEPLINĂ PUTERE DE MUNCĂ 

SPRE BINELE ÎNTREGII ȚĂRI !
(Vrmire din oao 1)

— titlurile de campioană olimpică, mondială și eu
ropeană de gimnastică — măreau prestigiul sportiv 
al patriei dragi, dar n-a fost pentru mine bucurie 
mai mare decît aceea cînd tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
alături de tovarășa Elena Ceaușescu, de ceilalți to
varăși din conducerea partidului și statului, mi^a în- 
minat, in august 1976, înaltul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste. Am văzut în această distincție prețui
rea deosebită de care se bucură în patria noastră 
toți cel ce muncesc cu rivnă în orice domeniu, grija 
constantă pentru ca educația fizică și sportul româ
nesc să se afirme cit mai viguros în marea arenă 
internațională.

Spunem cu mindrie că trăim în „Epoca Ceaușescu*, 
tn anii în care întreaga noastră țară a înregistrat 
progrese fără precedent în toate domeniile de acti
vitate, inclusiv pe tărîm sportiv. Gimnastica noastră 
feminină este unul din sporturile care au realizat

cele mai mari succese ta acești ani : a cucerit oentru 
prima oară titlul de campioană mondială și olimpică 
pe echipe, ta vitrina noastră cu trofee se află, de 
asemenea, nouă medalii de aur obținute in întrece
rile olimpice individuale, numeroase titluri euro
pene. alte prețioase distincții, au fost construite săli 
de gimnastică în multe orașe ale țării, avem un mare 
număr de sportive de Înaltă valoare, competitive la 
cel mai ridicat nivel mondial.

Răspunsul nostru, al sportivelor și tehnicienilor, 
față de grija părintească, de îndemnurile și indica
țiile prețioase pe care tovarășul Nieolae Ceaușescu 
le-a dat mișcării sportive nu poate fi decît unul 
singur : să muncim mai bine, cu mai multă pasiune, 
competentă și responsabilitate pentru a spori necon
tenit zestrea de medalii a sportului românesc, pen
tru a obține succese tot mai mari. Ca activistă spor
tivă, ca antrenoare. îl asigur pe tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. iubitul și înțeleptul nostru con
ducător, că nu voi precupeți nici un efort 
pentru a-mi aduce contribuția la noi și noi izbînzi 
sportive ale patriei/

în această zi de sărbătoare, atit de dragă poporu
lui nostru, transmit și eu tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
cu toată dragostea și recunoștința, tradiționala urare 
strămoșească „La muiți ani !“.

VOM RĂSPUNDE PRIN FAPTE 

PREȚIOASELOR SALE ÎNDEMNURI
(Vrmire din oao 1)

îndemnuri pe care ni le-a adresat de a face totul 
pentru gloria sportivă a României socialiste. Ase- 
mesnea celorlalți tineri din intreaga țară, sint mîndru 
că fac parte din generația acestei epoci de aur. Sint 
fericit că am avut șansa de a crește, de a ne forma, 
vegheați cu dragoste și părintească răbdare de cel 
care ne-a învățat să servim cu cinste, cu devota
ment, țara și partidul.

în aceste ceasuri ale bucuriei și neasemuitei re
cunoștințe pentru tot ce faceți spre binele țării, al 
nostru, al tuturor, vă promitem, mult iubite și stima
te tovarășe Nieolae Ceaușescu, că ne vom face da
toria și in continuare. Mulțumirile și urările de 
viață lungă și sănătate pe care, în glas cu țara, vi 
le adresăm, sint însoțite de angajamentul nostru 
ferm de a vă urma mereu îndemnul de a munci, de 
a ne pregăti fără preget spre a obține noi și va
loroase performanțe internaționale.
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de miine ale cupelor europene la handbal I Antrenorii divizionari „fi

I ROMANEȘTI IA „PORȚILE" SEMIFINALELOR I Ia ora pregătirilor

OATE STEAUA ESTE CAPABILA
I Emerich Jenei „GOLURILE MARCATE DEFINESC

REA SA TREACA DE ADVERSARA SA
I STILUL NOSTRU DE JOC“

■telefon). 
I feminin 
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K ne de- 
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noi a- 
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a care se 
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_ Ele- 

ina Hriț- 
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>resc ne-

de bul- 
Evgheni

iILESCU

„Ora adevărului- se apropie 
pentru handbaliștii de la Stea
ua ! Peste puțin timp, ei se 
vor afla - 
față cu 
campioană 
loplastika 
ciul retur__ _______________

lor de finală ale C.C.E. In. pri
mul joc. oaspeții noștri de 
azi au ciștigat cu 24—19 (14— 
10), urmînd să intre, deci, mii
ne pe parchetul Palatului 
Sporturilor din Capitală cu un 
avans de 5 goluri.

Știm că este greu pentru 
echipa noastră. Jucătorii iu
goslavi, campioni ai țării care 
deține titlul olimpic, alcătuiesc 
un team valoros. De aceea. In 
cele 60 de minute ale partidei 
retur, care începe la ora 17, 
handbaliștii de la Steaua tre
buie să dea TOTUL, să se 
CONCENTREZE la maximum, 
să joace mobil, extrem de a- 
tent și prompt în apărare și 
să încheie aproape fiecare atac 
cu gol. Așa se poate obține 
calificarea ! De aceea am pre
cizat că meciul v^fl — de 
fapt — ORA ADEVĂRULUI 

pentru acești buni jucători care 
alcătuiesc formația noastră 
campioană, Steaua. Incepînd eu 
portarul Nicolae Muntean®, 
căpitanul echipei, care a pro
bat in meciul retur cu S.K.A. 
Minsk că este capabil să re
ducă la... tăcere chiar și cele 
mai temute linii ofensive, con- 
tinuind cu cei doi interi (din
tre care la Sabac, în jocul tur, 
doar Dumitru Marian a .con
tat” în fazele ofensive, Vasiie 
Stingă jucînd prea static și 
fiind astfel ușor anihilat de

- din nou — față-n 
puternica formație 
a Iugoslaviei, Meta- 
Sabac, pentru me- 
din cadrul sferturi-

I telefon), 
pr băimă- 
bul dimi- 
I Oradea, 
Istă veche 
Lte ceho- 

pe seară, 
pntrenorul 
la și pro- 

antrena- 
It o scur- 

Isă, „dez- 
l membrii 

handbal 
dare 
lită

au
poftă

acestitru
țl că for- 
riotiva a 
ă aprecia- 
—37), este 
i noi cre- 
il are ex- 
tcest suc-

ces remarcabil al jucătorilor 
români. Nu este oare firesc 
ca amatorii de handbal din 
Tmava (șl poate nu numai din 
acest oraș...) să fie dornici de 

~a vedea la lucru o formație 
care — după cum se spune 
aici — a reușit să înscrie 37 de 
goluri echipei Lokomotiva, fapt 
pe care nu și l-a mai inserts 
nimeni in „palmares” pină 
acum ?

în ceea ce privește califica
rea, lucrurile sint — se pare 
— lămurite. O diferență de 15 
goluri este foarte greu de re
făcut, mai ales cind echipa 
adversă se numește H.C. Ml- 
naur Baia Mare !

Meciul Începe duminică, la 
ora 11,30 (ora României), și 
va fi condus de un cuplu de 
arbitri sovietici alcătuit din J. 
Kartașvili și V. Taranuhin.

Hristache NAUM

apărătorii foarte avansați ai 
adversarului), cu extremele 
(dintre care doar Drăgăniță 
ș-a zbătut și a reușit de cele 
mai multe ori să ajungă în 
situații favorabile. Berbece ra- 
tînd enorm, Mirică fiind șters, 
iar Petre nu a fost folosit — 
de ce ?) șl terminlnd cu con
ducătorul de joc și pivoțil 
(„poveste” veche și Încă ne
rezolvată la această echipă 
fruntașă a handbalului nostru) 
— TOATĂ FORMAȚIA trebuie 
să-și ridice pe timp de o ară 
cu cel puțin 50—60 la sută 
randamentul obișnuit pentru a 
putea încheia partida cu un 
scor de calificare.

Credem că este posibil acest 
lucru, pentru că Metaloplasti- 
ka Sabac nu va putea juca 
mult mal bine decît a făcut-o 
acasă. Aceasta chiar dacă 
„cvartetul” Vajevid *i Ku- 
manovskl (ambii inalțL, stln- 
gad, buni tehnicieni și foarte 
eficienți in atac). Isakovid 
(excelent pe tot terenul) și 
Vukovid (un pivot solid, as
pru, care se descurcă foarte 
bine in fazele de pe semicerc), 
la care se adaugă si alțl in
ternaționali de valoare, ca por
tarul Basjei, Portner, Cvetko- 
vici sau Mrkonja pot Încurca 
prin clasa și experiența lor 
multe .socoteli”.

Oaspeții au sosit vineri la 
amiază in Capitală. eu avionul, 
șl s-au antrenat la Palatul 
Spartanilor. & au deplasat lo
tul complet. Echipa Steaua a 
făcut zilnic cite două antrena
mente. Asa cum ne spuneau 
cel doi antrenori. întregul lot 
este apt si gata pentru a ob
ține— calificarea.

Meciul Începe duminică la 
ora 17 și va fi arbitrat de un 
cuplu suedez : Karl-Olof Nils
son și Axel Wester (ambii au 
făcut parte din lotul olimpic 
al „cavalerilor fluierului”), de
legat al FJ.H. fiind - Joszef 
Strelka (Cehoslovacia).

Călin ANTONESCU
• Bll ațele de intrare la me

dul Steaux — Metaloplastik* 
Sabac se pun In vlnzare la ‘ ca
sete de ollete de la C.N.E.F.S.. 
Palatul SDoriurilor si Culturii si 
Agenția C.C A„ tncenlnd de azi. 
ora 18.

ROGRESUL
Inel, 26—26). 
le anunță șl 
In care for- 
fl.S. nu uită 
■tul le-a în- 
louă goluri 
I etapei" se 
I între ocu
lari ale cla- 
I și Progre- 
lăreia dintre 
porirea con- 
I de supra- 
bnă handba- 
cum Jnfrîn- 
pas impor- 

Ldare. Deci, 
meciul din 

peblt de dls- 
elevele an- 

ovală șl La
ică vor avea 
L ușoară în

fața tlmlșorencelor de la A.E.M., 
cu atît mal mult cu dt handba
listele de pe Litoral sint decise 
In acest an să urce pe podiumul 
de premiere, în timp ce formația 
vizitatoare este prinsă In hora re
trogradării. Al cincilea meci al 
etapei va avea loc la Ploiești,

Programul etapei a n-a a re
turului este deci următorul :

TG. MUREȘ: Mureșul — TEROM 
Iași ; CONSTANTA : Hidrotehni
ca — A.E.M. Timișoara ; PLO
IEȘTI : Textila Dorobanțul — 
Chimistul Rm. Vîlcea ; ZALAU : 
Textila I.A.S. — Rulmentul Bra
șov ; BUCUREȘTI : Rapid — Pro
gresul (sala Rapid, ora 11,15).

unde gazdele, cu „șanse* la re
trogradare, primesc vizita Chi
mistului Rm. Vîlcea, care, mal 
mult ca sigur, va încerca să de
monstreze că eliminarea din „Cu
pa României* (al cărei trofeu n 
deține Încă) a fost un simplu ac
cident.
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Icțlonare a 
lea sportivă 
jrcetărl al 
L cu Consl- 
ru educație 
Ireștl orga- 
llle Unlver- 
pțifice din 
le 28 lanua- 
lo, o masă 
I „Potenția
lului Spor- 
feștl pentru 
limptee”, la 
beclaliștl al 
rotundă va 
f dr. Nicu

— Toamna lui 1981 a fost, in
tr-adevăr, plină de satisfacții 
pentru Steaua si antrenorii ei.- 
Locul prim în clasamentul ‘tu
rului și cifrele de la jumăta
tea parcursului sint, realmente, 
motive de a privi cu încredere 
si a doua parte a întrecerii.

— Da. se înțelege că sint 
bucuros pentru ceea ce am rea
lizat în stagiunea de toamnă. 
Sint bucuros, sigur, și pentru 
punctajul realizat, dar, mai mult 
decît atit sint satisfăcut că 
am reușit să practicăm un fot
bal bazat ca idee Drincioală. 
oe ofensivi. Ca unul care sint 
legat de atitia ani de clubul 
Steaua, știu că aici s-a cultivat 
totdeauna fotbalul de atac. Ce
le 40 de goluri marcate de e- 
chioa noastră In cele 17 partide 
definesc stilul de ioc al echi
pei Steaua.

— Observăm insă că nici a- 
părarea a-a fast mai nrejos. 
Cu numai II roluri primite, si 
ea este pe primai loc—

— Da, am obținut spre deo
sebire de alte ediții ale cam- 
pionatuluL un mai pronunțat 
echilibru intre atac si apărare. 
Cum 7 Ne-am ocupat acum, in 
egală măsură. de creșterea po
tențialului ofensiv, dar am 
reușit să ajungem si la o con
stantă de cotnpcrtare a defen
sivei.

— Ce factori
la obținerea rezultatelor 
mareabile ale Stelei in 
parte a campionatului ?

— Cred că argumentul 
dpal al evorutiei noastre con
stante In toamna lui 1S84 l-a 
reprezentat creșterea omogeni
tății lotului, a grupului de to
cători a fia ti de mai multi ani 
la Steaua, dar si implantarea 
rapidă si reușită a celor nou 
vemți in lot'll nostru. In fe
lul acesta am ajuns la posibi
litatea alcătuirii permanente a 
unei formații echilibrate. au 
apărut diverse formule vala
bile ale . unsprezecelui” de 
inoeoere a partidei, f-a creat 
chiar un stimulativ concurs 
pentru obținerea tricoului 
titular.

— Da, se poate spune 
pentrn antrenor asemenea 
tuatii creează... fericite i 
cultăti în a rezolva întrebarea: 
ce formație să aleg pentru jo
cul de miine ?

contribuit
re

prima

orin-

— Exact. Și noi am trecut 
Dnn momente similare. Chiar 
si crin operații de reprofilare 
a rolului unora dintre tocători. 
De cildă. cazul 
Amîndoi 
rolul de 
amîndoi 

.necesari 
ajuns la 
nă exprimare a valorii lor 
sindu-i lui.Boldni rolul său o- 
bișnuit. in vreme ce Stoica a 
Dreluat o misiune mult ma1 o- 
fenslvă. De care a indenlinit-o 
cu multă reușită, dovadă solu
rile De care le-a marcat. Cău
tările noastre au cuorins si gă
sirea celei mai bune nerechi 
de fundași centrali, stabilizată 
in final prin cuplul Bumbcscu- 
Belodedici. sau a ..oamenilor 
din avanposturi”, care s-au nu
mit in mod obișnuit.
Pițarcă.

— Subiectul abordat 
că ne gindim eă unii 
— ea Ballnt. in special, sau ca 
Iovm — au anărut mai puțin 
tn formula de bază a Stelei.

— Aminteam de concursul 
„celor 11 titulari”. Rezultatele 
lui — desprinse din comporta
rea tn antrenamente si in me
ciuri — ca și unele acciden
tări. cazul mal cu seamă al toi 
Balint. au făcut ca cei doi să 
nu fie utilizați in mod con
stant si în măsura talentulu’ si 
valorii lor. Pentru Balint. creo- 
cjnarea sl căutările noastre — 
ale colegului meu. tinărul Dlin 
de ambiție. Puiu Iordăneseu și 
ale mele — se 'xjncentrează 
sore stabilizarea acestui dotat 
fotbalist Drea des si Drea exa
gerat .vânturat prin toate lini
ile. încă din perioada cind to
ca in naționala de iuniori. Io- 
van. lucitor aDt de a evolua 
în oricare dintre posturile de
fensive. sint convins că 1 si va

Boloni-Stoica. 
cu predilecția nentru 
mii locaș defensiv, dar 
la fel de utili si de 
formației de bază. Am 
o fructuoasă si depli- 

lă-

Lăcătuș-

ne face 
Jucători

găsi si el locul în care să dea 
randamentul necesar.

— Cititorii noștri, cu precă
dere suporterii ..ros-albaStri- 
lor“. așteaptă si cîteva vesti 
despre oregâtirei noului sezon.

— Antrenamentul? centru no
ul sezon au decurs în excelen
te condiții, cu participarea 
întregului lot exceotindu-i ne 
cei trei rețin iti in Iotul reore- 
zentativ : Boloni. Lăcătuș, Pi- 
turcă. M-a bucurat seriozitatea 
cu care s-a lucrat si remarc o- 
fensiva în oregătirea noului 
val“. al grupului de Jucători 
foarte tineri, precum Stînga- 
ciu și Soare. înseamnă că pu
tem avea... probleme suplimen
tare de formație !

— Obiectivul primăveri, "85 T 
— Să nu facem... nici o schim
bare 
știm 
nea 
mai

de Ioc 5 a clasament ! Dar 
foarte bine că □ a'sme- 

oozitie se menține mult 
greu decât se cucerește.

Eftimie IONESCU

/

de

ei 
, 81- 
âifi-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MÎINE, DE LA ORA 11, 

pe stadionul din Drumul Găzaru
lui, va avea loc Jocul de verifi
care dintre divizionara „C“ Me- 
con (fostă T.M.B.) și formația de 
Divizia „A” F.C.M. Brașov.
• UN NOU ANTRENOR LA 

F.C.M. PROGRESUL BRAILA. Dl-

vizionara ,,B“ din Brăila și-a re
luat pregătirile avînd la condu
cerea tehnică pe Virgil Blujdea, 
care îl înlocuiește pe Viorel Mate- 
lanu, actualul antrenor al forma
ției Jiul Petroșani. (Tr. ENACHR 
— coresp.)

TELEX 9 TELEX

SPORTIVI

LA C. M

DE SANIE

ROMANI

Șl C.L

Șl BOB
Incerând de azi. la Oberhof, 

in R.D. Germană, se dispută 
Campionatul mondial de sanie. 
La întrecere vor fi prezent! cei 
mai buni specialiști ai acestui 
sport din întreaga lume. Re
prezentanții tării noastre la a- 
ceastă competiție sint Joan A- 
postol și 
în proba 
Gheorghiță 
cursele de

Tot azi. la Igls (Austria). în
cep campionatele europene de 
bob pentru tineret. Lotul tării 
noastre nentru această compe
tiție este format din Csaba 
Nagy gi Rada Vasiie — nlloti. 
Marin Colceriu si Cristian Cot- 
leann — echipieri. Ion Duml- 
nicel — antrenor.

Laurențiu Bălănoiu 
de dublu. Livia 

gi Gabriela Haja in 
simplu.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂa a
SEEFELD. Cu campionul mon

dial Hermann Welnbuch tn for
mație, R. F. Germania șl-a adju
decat șl titlul pe echipe In proba 
de combinată nordică. Succe» 
meritat șl Intr-un fel anticipat. 
Joi, după săriturile de la trambu
lina de 70 m, echipa R. F. Ger
mania se afla in fruntea clasa
mentului cu un total de 635,5 p, 
urmată de reprezentativa R. D. 
Germane cu 615,9 p (Heiko Hun
ger a efectuat săritura cea mai 
lungă din concurs — 90,5 m) și 
de cea a Norvegiei cu 609,8 p. 
Locurile celelalte au fost ocupate 
de : U.R.S.S. 576,3 p, Austria 575,3 
p. Japonia 571,8 p șl, surprinzător, 
Finlanda (medaliată cu argint la 
ediția trecută) cu 566,1 p etc.
. Cursa de fond, 3X10 km, de 

vineri, a prilejuit Insă serioase 
modificări In clasamentul gene
ral ; dacă R. F. Germania (T. 
MOller, H. welnbuch, H. Schwarz) 
șl-a păstrat poziția de lideră, to- 
talizlnd 1276,90 p, alte echipe au 
„căzut” sau au „urcat” : 2. Nor
vegia 1256,02 p, 3. Finlanda 1202,60 
p, 4. U.R.S.S. 1199, 34 p, 5. R.D.G. 
1174,58 p, 6. Polonia 1166,58 p, 7. 
Austria 1150,98 p, 8. Cehoslovacia 
113* p etc.

șurat tn localitate a avut In frun
tea clasamentului pe următorii 
competitori : L Franck Peter 
ROtsch (R.D.G.) 1.11:39, 2. Alfred 
Eder (Austria) 1.11:43, 3. Herbert 
Frttzenwengen (F..F.G.) 1.14:46. In 
urma acestei competiții, situația 
tn „Cupa Mondială” este : L Iuri 
Kașkarov (U.R.S.S.) 103 p, 2. An
drei Senkov (UJl.S.S.) IM p, 3. 
RStsch 86 p, 4. Andre Semlsch 
(R.D.G.) 60 p. 5. Plotr Miloradov 
(U.R.S.S.) 57 p etc.

AROSA (Elveția). Vineri, sla
lom special feminin : 1. Marla 
Epple (R.F.G.) 1:48,11, 2. Tamara 
McKinney (S.U.A.) 1:48,12, 3. Eri
ka Hess (Elveția) 1:49,15, 4. Per
rine Pelen (Franța) 1:49,18 etc.

START ÎN RALIUL
MONTE CARLO

tau startul

ANTEBSELVA (Italia). Con
cursul de blatlon — 20 km desfă

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 

de procurare a biletelor la prima 
tragere excepțională PRONOEX- 
PRES din acest an, care va avea 
loc mîlne, duminică 27 Ianuarie, 
In sala clubului sportiv Progre
sul din București, cu Începere de 
la ora 16. In cadrul celor 6 extra
geri, In două faze, cu un total de 
42 de numere, partlcipanțli au 
posibilitatea obținerii de ctștlgurl 
In autoturisme „DACIA 1300”, 
Importante stime de bani șl 
excursii In R. P. Ungară. La a- 
ceastă tragere se poate clștlga șl 
cu 3 numere din 6 sau 8 extrase. 
Biletele de 25 lei varianta par
ticipă la toate extragerile.

• TOT ASTAZI este ultima zl 
de participare și la concursul 
PRONOSPORT de mîlne. 27 ia
nuarie, al cărui program este al
cătuit din cele mai Interesante 
șl echilibrate partide din campio
natul Italian, Divizia A (etapa a 
a 17-a) șl Divizia B (ultima etapă 
a turului). Cu acest prilej, rea
mintim participanților că meciul 
13 din concurs este VARESE — 
PERUGIA șl nu Tries tin a — Pe
rugia, așa cum a apărut Inițial 
în calendarul competlțional 
nlnsular.

REA A n-a : 25 83 62 28 87 73 
U 75 42, FOND TOTAL DE CIȘ- 
TIGURI : 1 254 978 lei din care
257 351 lei report la categoria 1.

• CÎȘTIGURILE 
„LOTO 2“ DIN 20 
Cat. 
lei ; 
lei ; 
lei ;
5 :
2 838,00

TRAGERII
DIN 20 IANUARIE, 

variante 25% a 50 000 
: 8,50 variante a 10 6141 
: 23,50 variante a 3 839 
: 116,00 a 778 lei ; 
a 200 lei ; cat.

100 lei. REPORT

pe-

• NUMERELE EXTRASE
TRAGEREA LOTO DIN 25
NUARIE. EXTRAGEREA I : 22 30
11 55 67 47 34 19 2 ; EXTRAGE-

LA 
IA-

2”
1 : 2 
cat. 2 
cat. 3 
cat. 4 
427,75

___ :: a
CATEGORIA 1 : 10 617 lei.

Cîștlgurlle de 50 000 lei de la 
categoria 1, Jucate pe variante de 
25%. au fost obținute de Rădu- 
canu Gheorghe din Ioc. Valea 
Stlnil, Jud. Argeș șl Ungureanu 
Constantin din com. Tamaș, jud. 
Ilfov.

cat.
6 :
LA

131 de echipaje 
astăzi In ce» de a 53-a ediție a 
tradiționalului Raliu Monte Carlo, 
conttnd pentru campionatul mon
dial. Plecarea are loc din șașe 
localități : Paris (50 echipaje). 
Monaco (33), Sestrlere (11), Lau
sanne (15), Bad Homburg (9) și 
Barcelona (13). Finalul competiției 
este prevăzut pentru vineri 1 fe
bruarie, la Monaco.

Fotbal
ImeridiAMe
• Aflată în turneu în Mexic, 

reprezentativa Danemarcei a e- 
voluat în compania echipei At
lanta, din prima divizie, de care 
a fost întrecută cu scorul de 2—1 
(1-1).
• Din cauza terenurilor de Joc 

impracticabile, federația olandeză • 
a decis suspendarea tuturor par
tidelor prevăzute în aceste zile.

O La Cochin, în nordul Indiei,

BASCHET • Rezultate din cu
pele europene. C.C.E., echipe 
masculine : Cibona Zagreb — 
T.S.K.A. Moscova 95—77, Banco dl 
Roma — Real Madrid 85—88, Mao- ' 
cabi Tel Aviv — Bologna 90—7* ț 
C.C.E., echipe feminine : Daugava 
Riga — Tungsram Budapesta 
68—42, Zolu Vicenza — Partizan 
Belgrad 87—58 ; „Cupa Koracl” 8 
Olimpia Milano — Fenerbahce 
Istanbul 10.1—85. Barcelona — Ha- 
poet Haita 103—87.

TENIS • în cadrul turneului 
de la Wolfsburg (R.F.G.), Florin 
Seg&rceanu șl Andrei Dtrzu s-e‘1 
calificat In turul 3, dispunlnd de 
Ralf Maurer cu 6—4, 7—5 șl, res
pectiv, Osterthun eu 0—7, 6—2,
7—5 ; In primul tur, Segărceanu 
Învinsese pe Schaeck cu 6—4, 4—6,
6— 4 ; In proba de dublu, pere
chea Reininger-Ștefănescu a dis
pus de cuplul Mancaș-Granat cu
7— 6. 6—1. • Rezultate din „op
timi” la Philadelphia: McEnroe — 
Gilbert 6—1, 6—2, Teltscher —
Edberg 7—6, 6—2, Noah — Motta 
6—1, 6—2, Davis — Smld 6—4, 6—3, 
Soares — Holmes 6—3, 5—7, 6—L 
Meclr — R. Krlshan 7—5, 6—4. 
Purcell — Testermann 7—8, 3—0, 
6—4. • Tot In „optimi”, tn tur
neul feminin de la Key Biscaynes 
Navratilova — Vermaak 6—4, 6—0, 
Evert-Lloyd — Goleș 6—2, 0—C
Rinaldi — Turnbull 6—2. *—*,
Mandllkova — Karlsson 8—S, 6—2, 
Basset — Jollssalnt 6—2, *—1, Ga- 
dusek — Antonopolls *—<3, 8—2, 
Llndqvlst — Casale 6—2, 8—1, Pea
nut Louie — Benjamin 7—8, 3—8w
8— 3.

TENIS DE MASA • In cadrul 
„Super-llgH europene” 5 Polonia 
Olanda 3—4. în clasament, pe pri
mele locuri se află la egalitate 
de puncte (4), tn ordine e Suedia. 
Cehoslovacia și R. F. Germania, 
urmate de Ungaria eu 3 p.

In cadru! competiție! dotată cu 
„Cupa Jawaharlal Nehru” " Co
reea de Sud — India 1—4 (0—0).
• Meci amical al echipelor de 

tineret, la Valencia: Spania — 
Ungaria 0—0.
• în cadrul campionatului eu

ropean pentru Juniori, grupa a 
IV-a. la Portlmao, Portugalia a 
pierdut meciul eu Italia, cu 2—0 
(1—0). A Înscris Baggio (mln. 9 
șl 73).
• Meciul dintre reprezentativa 

Algeriei șl Juventus Torino, pre
văzut să aibă loc la 30 ianuarie, 
a fost amînat pentru data de 5 
februarie, din cauza restanței 
Juventus — Lazio.
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: MIȘCAREA SPORTIVA ROMANEASCĂ—PE TREPTE SUPERIOARE î 
: ALE CALITĂȚII CONTRIBUȚIE IMPORTANTĂ LA FORMAREA =

Wiciodată, în istoria sa, spartul românesc «a s-a bccunussat ea atiția 
lauri ca in ultimele daud decenii. Niciodată M »-« taant de «a 
prestigiu internațional atit de mare ca ostiei. Și, pe baad dreptate, se 
vorbește pretutindeni de fenomenul sportiv românesc.
La baza acestor realități ale mișcării noastre sportive stă des.~ur con

cepția nouă, cu remarcabilele ei valențe, care a amenta: întreaga activitate < 
acestui sector, imediat după cel de-al IX-lea Congres al partidului. O con
cepție care s-a conturat ți s-a desăvirțit priutr-o remarcabilă contribuție a 
secretarului general al partidului nostru, președintele țiru, tovarășul 
XICOLAE CEAUȘESCU. Prețioasele sale indicau date mișcării sportive ia 
documente de inestimabilă valoare, adevărate faruri călăuzitoare, sprijinul 
permanent șt concret acordat pentru consolidarea bazei materiale ea con

stituit temeliile trainice ale unei puternice ți sigure afirmări, deopotrivă a 
activității de masă ți de performanți. Ca urmare, a crescut vertiginos nu
mărul practicanților exercițiului fizic, sportului ți turismului, contribuția 
acestora la citirea tineretului patriei, a tuturor oamenilor muncii, la edu
carea lor in spiritul celor mai nobile principii morale. Din această 
aterd mereu crescindă de practicanți ai sportului — care numără astăzi peste 
o treime din populația țării — au pornit spre culmile performanței sportivi 
de elită mondială, tot mai numeroți ți mai bine pregătiți, demni reprezen
tanți st Ramdniei socialiste in marile întreceri internaționale făcînd cinste 
târu ații prn rezultatele de prestigiu obținute, cit ți prin idealurile de prie
tenie, colaborare ți pace pe care le promovează.

0 POLITICA ȘTIINIlfICA, UMAMÎARA,

In politica partidului si 
statului nostru privind edu
carea tineretului, dezvolta- 

acestuia — 
fizice se 
mod consec- 

tovarăsului

rea calităților 
intelectuale si 
evidențiază. în 
vent. eindirea _________
NICOLAE CEAUȘESCU asu
pra legăturii indisolubile din
tre sarcinile de amploare, 
specifice construcției socialis
te. bogată în edificii sociale 
si economice de mare an
vergură. si vitalitatea con
structorilor acestora. Docu
mentele de partid. Cuvîntă- 
rile și Mesajele adresate de 
secretarul general al parti
dului conferințelor ne tară 
ale mișcării sportive conțin 
idei de referință, ee relevă 
importanta socială a spor
tului. cerință a acestei e- 
noci. epocă de mărețe îm
pliniri ale patriei. epocă 
fără precedent in isto
ria românilor. „EPOCA 
CEAU$ESCU“.

întreaga noastră mișcare 
sportivă, de performantă si 
de masă, este animată de 
profundul umanism al poli
ticii partidului si în acest 
domeniu. Creînd un cadru 
propice dezvoltării unui ti
neret sănătos, viguros, pen
tru întărirea sănătății mi
lioanelor de oameni ai mun
cii. jrin diferitele ferme, 
atît de variate, acum, pen
tru practicarea exercitiilor 
fizice, conducerea partidului 
si statului nostru ne dă «1 
pe această cale chezășia 
viitoarelor succese, cu re
zonantă în timp, pe care le 
vom dobîndi. S-au construit 
și amenajat mii de baze spor
tive s-au organizat con
cursuri și competiții eu 
largă participare s-a prac
ticat si se practică turismul 
în multiple forme dg orga
nizare. Toate acestea sînt 
rodul gindiril unitare, a U-

res- 
mis- 
tara

nei concepții realiste. ști
ințifice. umanitare, a se ere - 
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceeusescu. 
privind ridicarea calității 
vieții De noi trepte ale di
namicii sale continue.

In climatul de muncă 
ponsabilă instaurată in 
carea sportivă din
noastră, practicarea sistema
tică a exercitiilor fizice, a 
sportului, a devenit o ac
tivitate eu profunde semni
ficații patriotice, cu impli
cații certe in prezent si vi
itor. In consecința acestui 
adevăr, promovat continuu 
in politica partidului si sta
tului nostru. sub direc
ta îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 
de mase a cuprins, 
peste o treime din

sportul 
acum 
popu

lația tării indicatorul aces
ta de bunăstare si sănăta
te fiind, cum se știe, 
continuă creștere.

în

Este necesar să acor
dăm o atenție corespun
zătoare șt activității spor
tive — am in vedere acti
vitatea sportivă de nașă, 
nd numai aceea de club 
- participării active a ti
neretului, a tuturor oame
nilor muncii la această ac
tivitate care constituie o 
parte inseparabilă a mun
că de formare a omului 
nou, sănătos, cu o con
cepție înaintată, care să 
se bucure din plin de toa
te cuceririle civilizației so
cialiste și comuniste. Tre
buie, deci, să împletim ac
tivitatea de producție ca 
activitatea de pregătire 
profesională, politică, cul
turală, sportivă, transfor- 
mind fiecare unitate de 
producție intr-o unitate 
unde să se trăiască după 
normele și regulile eticii 
și echității socialiste*.

NICOLAE CEAUȘESCU

ii DACIADA“ MOMENT

Dacă astăzi putem spune 
cu mindrie că sportul ro
mânesc are o temelie pu
ternică. sănătoasă in măsu
ră să determine o contribu
ție maioră la educarea mul
tilaterală a maselor largi 
de oameni ai muncii, aceas
ta se datorează Înainte de 
toate concepției tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU des
pre activitatea de educație fi
zică și sport. Un moment de 
referință in istoria nouă a 
mișcării noastre sportive II 
constituie crearea, din 
tiativa secretarului 
al partidului. 
Nicolae Ceaușescu. 
oomoetitii sportive
„Daciada”, 

amploare, „o adevărată o- 
limpiadă românească' 
cum a fast gindită de crea
torul ei. o întrecere de pro
porții. cu un conținut nou. 
cu valențe superioare, abor- 
dind nu numai educația fi
zică a oamenilor muncii, a

ini- 
general 

tovarășul 
a marii 

naționale 
competiție de

asa

KSB8BDBBBB

tineretului, ci. 
educarea lor 
nească. politică

In viziunea

menirea 
de asemenea 

la ridicarea ne 
ma, înalte a

de performantă

f

mecfalli, dintre care

B B B B B B B

capitole dlntr-o 
In dinamică fără

șl fapte pe deplin 
marea performanță

REFERINȚA
X

deopotrivă 
moral-cetăte- 
si patriotică. 

___ tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. competi
ția națională are 
să-si aducă, 
contribuția 
culmi țct 
sportului 
secretarul general al partidu
lui subliniind aceste atri
bute încă din momentul 
lansării ideii de a se orga
niza marea si viguroasa ac
țiune. arătînd că 
participare largă de 
nu vom putea »ă 
nivelul activității 
sportive'

..fără o 
masă 

ridicăm 
noastre 

Adevăr care a- 
vea să se confirme deplin 
oe parcursul edițiilor de ci
nă acum ale ..Daciadei". în 
cadrul căreia din cele pes
te opt milioane de oartici- 
Danti la multiplele manifes
tări. au răsărit numeroase 
talente.

SUCCESE DE PRESTIGIU ÎNTR-0 EPOCĂ
domenii de acti-In sport, ca șl in alte 

vitate, moștenirea trecutului a fost săracă 
șl prea puțin semnificativă, căci pe planul 
marii performanțe palmaresul-bllanț al 
României, plnă in anul 1944, era concre
tizat in :
• două medalii olimpice (una de argint 

șl alta de bronz) ;
• opt medadl la campionatele mondiale 

(două de aur la bob, Al. Papană șl Al. 
Frlm) ;
• opt medalii la campionatele euro

pene (dintre care patru, de aur, la box, 
prin Lucian Popescu și trei — Toma 
Aurel).
• Peste douăzeci de titluri balcanice

șl... cam atît! .
Ce a urmat după Eliberare t A fost or

ganizată o adevărată mișcare sportivă. 
In care s-au Inclus, practic, toți cel care 
doreau să practice exercițiul fizic, sportul. 

1965, anul Congresului al IX-lea 
P.C.R., an ce a marcat începutul 
epoci de referință în Istoria patriei 
tre — „Epoca Ceaușescu”. Mișcarea

al 
unei 

noas- 
spor-

tlvâ a căpătat noi 
valențe, ce poartă ______ __ ______ _____
toare, clarvăzătoare — fertilă in realizări 
de excepție ale României socialiste — a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, per
sonalitate pe care o omagiem cu sufletul 
plin de bucuria împlinirilor ce le-am avut 
și vor fi. In această rodnică epocă a isto
riei noastre, fără precedent in succese, pe 
care Întreaga omenire le admiră, sportul 
a cunoscut. In cadrul vastei sfere a acti
vităților sociale, o dezvoltare cu adevărat 
de performanță. Datorită sprijinului acor
dat de partid, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și prin pre
țioase indicații date Întregii mișcări spor
tive, in spiritul unei glndirl creatoare, 
multilaterală prin efectele el, putem vedea 
cum tricolorul românesc este din ce in ce 
mal frecvent ridicat pe cele mal Înalte 
catarge, ce consfințesc victorii de presti
giu in competițiile "internaționale. Mișca
rea sportivă a cunoscut, in acești 20 de 
ani de luminoase împliniri, condițiile cele 
mal propice de dezvoltare. Rezultatul 7 Se 
vede clar din cifrele pe care le prezen-

Si extrem de valoroase 
amprenta gîndlril crea-

tăm, reflectînd dteva 
amplă activitate, aflată ___
precedent in „Epoca Ceaușescu".
• Din totalul de 178 de medalii olim

pice cucerite de sportivii români, 137 au 
fost obținute in perioada anilor 1965—1984.
• In privința medaliilor cucerite la

Campionatele mondiale, din totalul de 
423, obținute din 1944 șl pinâ astăzi, 356 au 
fost .......................................  - .realizate In ultimele două decenii.

In cadrul Întrecerilor din campiona- 
europene bilanțul este, de asemenea, 
mult decît elocvent : 604 medalii in 
patru decenii trăite de la Eliberare,cele _ ___ _____________ ___ ___  _________

dintre care 472 numai în ultimii douăzeci 
de ani I

Șl ar mal fi, desigur Jocurile Mondiale 
Universitare, la care sportivii studenți dîn 
România socialistă s-au impus eu autori
tate in acești douăzeci de ani. timp in 
care au ciștigat 215 ...............
73 de aur.

Acestea sînt cifre 
edificatoare pentru 
românească.
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