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B „Ca unul din vechii activiști, cu o îndelungată activitate în ■
■ partidul nostru, pot să declar fără nici o reținere că partidul nos- ■ 

tru a îndreptățit pe deplin încrederea poporului, că a acționat 
și a făcut totul pentru înlăturarea asupririi și pentru dezvoltarea

H liberă și independentă a patriei noastre". ■
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VIBRANT Șl UNANIM OMAGIU
CTITORULUI ROMÂNIEI SOCIALISTE

SE-NALȚA PATRIA
Un Om semeț, de-aleasă, mîndră fire 
In fruntea țării mîndri l-am ales 
Suprem stegar al vrerii de-mplinire, 
De demnitate, pace ți progres.

Un Om - conducător al țării sale
Cu inima deschisă ți vitează 
Tăind în miezul vremii noastre cale 
Pe care pașii ni se-ngemănează.

Cu țara il cinstim, cu tot al ei : 
Izvoare, munți, păduri ți șesuri vaste, 
Cu strălucirea marilor idei
Dind sens durabil hărniciei noastre.

Prin El, gindit-a>m timpul ca pe-o sferă 
De irizări ți armonii depline
In care gind, cuvint ți gest aderă 
La ctitorea de frumos și bine.

Tezaur ne e viața - de visare.
De cuget, faptă, spirit de dreptate,
De luptă, muncă, demnă cutezare 
De-a fi mereu noi înșine în toate.

Se-nalță Patria sub fald de soare 
Urmindu-și dirză țelul, crezul, rostul : 
Cu El in frunte - veghe ți ardoare - 
îmbracă strai de rod destinul nostru...

Ion SEGÂRCEANU
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în inimile tuturor cetățenilor patriei această 
zi de 26 ianuarie, zi aniversară, revarsă generos 
adinei vibrații sărbătorești, gînduri și simțăminte 
de aleasă stimă și prețuire față de cel mai 
vrednic dintre fiii și cîrmacli neamului, ctitor 
de Țară nouă, tot mai prosperă și strălucitoare 
sub soarele socialismului și zorii comunismului, 
față de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul NICOLAE 
CEÂUȘESCU. Este ziua în care întreaga noas
tră națiune aduce cu entuziasm și bucu
rie fierbintele său omagiu conducătorului iubit, 
care-1 călăuzește cu înțelepciune și curaj pe 
drumul de glorie al noii sale istorii, spre 
piscurile cele mai înalte ale civilizației, demni
tății, progresului și bunăstării. Este ziua cînd toate 
gîndurile bune se îndreaptă spre cel ce a dat 
renume unui timp din timpul Țării, delimitat 
de fapte mărețe, minunate și durabile, timp de 
o densitate fără seamăn în istoria României, 
denumit cu justificată mîndrie patriotică „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU". Pentru toate cîte a 
făurit în acest mănunchi de aproape 25 de ani, 
de la oel de al IX-lea Congres al partidului, 
poporul nostru cinstește o viață exemplară, 
dăruită mai binelui patriei dragi, înflori
rii ei necontenite și depline, îndelun
gata și neobosita activitate revoluționară 
desfășurată cu patos și vocație vreme de peste 
5 decenii și jumătate de conducătorul partidului 
și statului, ilustrul strateg și arhitect al Româ
niei moderne, gînditor de largă cuprin
dere și profunzime, deschizînd ample orizon
turi șl dind noi valențe cunoștințelor despre 
lume și societate, personalitate proeminentă a 
mișcării muncitorești internaționale, înflăcărat 
luptător pentru cauza socialismului, a libertății 
șl independenței popoarelor, pentru înțelegere, 
pace si colaborare în lume, pentru progres și 
bunăstare.

Sărbătorind ziua de naștere a secretarului 
general al partidului, președintele țării, națiu
nea întreagă omagiază pe patriotul și revolu
ționarul înflăcărat, profund devotat poporului 
său, dedicat trup și suflet, din cei mai fragezi 
ani ai tinereții, luptei clasei muncitoare, a co
muniștilor, a forțelor înaintate ale societății 
pentru dreptate socială și libertate națională, 

pentru o lume mai bună. Pilduitoare dovezi de 
curaj și fermitate revoluționară, de dîrzenie și 
eroism au ilustrat anii în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a participat la marile bătălii 
de clasă pentru răsturnarea regimului burghezo- 
moșieresc, pentru eliberarea țării de sub domi
nația fascistă, pentru instaurarea noii orîn- 
duiri. Iar strălucitele sale calități politice si 
organizatorice, gîndlrea sa clarvăzătoare, energia 
clocotitoare, abnegația și devotamentul față de 
cauza socialismului, spiritul militant aveau să 
capete valențe noi în anii care au urmat revo
luției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperiaiistă de la 23 August 1944, 
cînd România a pășit pe calea construirii so
cietății socialiste.

Sărbătorind ziua de naștere și peste 55 de 
ani de activitate revoluționară ale conducătorului 
partidului și statului nostru, poporul aduce tot
odată un adine omagiu prodigioasei activități 
desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
perioada de după istoricul Congres al IX-lea al 
partidului, care l-a ales, prin voința unanimă a 
comuniștilor, a întregii națiuni, în suprema 
funcție de secretar general al partidului. Ani care 
s-au constituit, datorită mărețelor înfăptuiri 
realizate cu poporul și pentru popor, în glo
rioasa epocă de aur a României, pe care o 
trăim. Sînt ani în care țara a căpătat un chip 
nou, înfloritor, cînd industria a abordat cu 
vigoare și cutezanță calea modernizării și dez
voltării intensive, fiind prezentă astăzi în toate 
județele țării, aducînd pretutindeni civilizația și 
bunăstarea. Sînt ani în care agricultura a căpătat 
vocația continuei modernizări, atingînd astăzi, 
în elanul noii revoluții agrare, impresionanți 
parametri intensivi și extensivi. Sînt ani în 
care învățămîntul, cercetarea științifică, cultura 
și arta — domenii profund stimulate de va
loroasa activitate desfășurată de tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savanț de largă recunoaș
tere internațională — au cunoscut o înflorire 
fără precedent. Sînt ani în al căror hronic fi
gurează Porțile de Fier și alte mari cetăți ale 
luminii, gigantice cetăți ale oțelului și petro-

(Continuare in vag. 2-3)
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ANI DE MARI ÎMPLINIRI
Cu profundă emoție și nemărginită dragoste, îm

preună cu colegele de echipă, transmit astăzi, din 
adîncul inimii, o fierbinte urare de viață îndelungată 
și fericită, plină de mari realizări si satisfacții, 
multă sănătate și putere de muncă mult stimatului 
conducător al partidului si statului, părintele drag al 
tinerei generații, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

M-am născut și am trăit în anii luminoși și bogați 
în împliniri ai epocii de aur a patriei, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". iar ca sportivă de performanță 
am beneficiat de condițiile minunate, la cel mai înalt 
nivel, asigurate de partidul și statul nostru, personal

Daniela SILIVAȘ 
triplă campioană olimpică 

 de gimnastică

SPRE UN ÎNALT OBIECTIV 
AL PERFORMANTEI

Aniversarea zilei de naștere și a peste cinci decenii și 
jumătate de activitate revoluționară a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU ne oferă și nouă, tehnicieni
lor și sportivilor, prilejul de a exprima marelui fiu 
al poporului român, ctitor al României socialiste, sen
timentele noastre de gratitudine, de recunoștință și 
mulțumire pentru tot ceea ce a făcut și face pentru 
progresul neîncetat al țării noastre. Preocupat îndea
proape de educarea comunistă a tinerelor generații, 
de pregătirea temeinică a acestora pentru muncă și

prof. Ion BOICU 
antrenorul principal al lotului 

 național feminin de canotaj

DEPLINĂ ANGAJARE
în aceste zile, întreaga tară aniversează cu bucurie 

ziua de naștere a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
ctitorul României socialiste moderne, omagiind prin 
fapte de muncă pe cel mai Iubit si stimat fiu al ei.

în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, oca mai cutezătoare și 
mai bogată în împliniri din întreaga istorie a po
porului român, și pe care o numim cu înalt respect, 
recunoștință și mjndrie patriotică „Epoca Nicolae 
Ceaușescu“ se confirmă pe deplin justețea, realismul 
și originalitatea strategiei de dezvoltare economico- 
socială elaborată de conducătorul nostru iubit.

prof. Aurel DOBINCA 
președintele clubului sportiv 

Olimpia București



VIBRANT Șl UNANIM
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chimiei, ale electronicii și mecanicii fine, ale con
strucției de automobile, de avioane, sau de ma
șini grele, temeliile primei centrale nucleare, via
ducte si poduri semețe, impresionantele magistrale 

i albastre, dintre Dunăre și mare, iar în perspecti
vă, dintre capitala țării și mare, metroul bucu- 
reștean sau splendidul traseu al Dîmboviței prin 
inima țării, superbul centru civic al Capitalei, 
atitea alte edificii care dau chip nou, frumos, o- 

■ rașelor și satelor patriei, strălucite ctitorii ale 
unei epoci care se înscrie cu litere de aur în 
istoria României socialiste, a poporului nostru. 

Toate aceste realizări au fost șl sînt posibile ca 
( urmare a gîndîrir politice, economice și sociale 

profund novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a activității sale dinamice șl clarvăzătoare în frun
tea partidului și statului, a spiritului său revo
luționar, a orientărilor de inestimabilă valoare 

I teoretică și practică oferite generos, activ și
1 permanent tuturor domeniilor activității economi- 

co-sociale. Niciodată nu au fost mai puternic 
stimulate talentul si inițiativele creatoare ale 
poporului nostru ca în acest luminos arc de timp 
istoric, niciodată națiunea nu a fost mai entuziast 
angajată și mai strins unită în jurul partidului, ai 
secretarului său general, pentru îndeplinirea 
neabătută a mărețelor obiective puse în fața sa de 
congresele și conferințele naționale ale partidu
lui, de documentele programatice izvorîte din gîn- 
direa social-politică. originală și cutezătoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Niciodată ca în 
acești ani România nu s-a bucurat de un presti
giu internațional atît de strălucit, datorită politicii 
active șl constructive a României socialiste, a

președintelui ei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, ini
țiativelor sale valoroase. îndreptate spre realizarea 
înțelegerii și colaborării între toate statele, a unei 
noi ordini internaționale.

Intre operele cele mal de seamă ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" se situează, desigur, cea de 
făurire a omului nou al societății noastre, om 
cu o conștiință Înaintată, cu o concepție științi
fică despre lume și viață, educat în spirit comu
nist, al umanismului revoluționar, al celor mai 
nobile principii și norme morale. Și în acest 
domeniu, ca în toate celelalte, contribuția 
secretarului general al partidului își dovedește 
înalta valoare teoretică și practică. In contextul 
activității generale de formare a omului nou, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat educa
ției fizice și sportului un loc și un rol de o 
deosebită însemnătate. Ridicate la rang de acti
vități de interes național, prin lege, ele au be 
neficiat pe întreg parcursul acestor ani de pre
țioase orientări și indicații, de noi reglementări 
și structuri organizatorice, de un Important spri
jin material, menite să-i asigure o continuă și 
mereu ascendentă evoluție, o contribuție substan
țial îmbunătățită la creșterea stării de sănătate 
și vigorii națiunii, la educarea multilaterală a 
tineretului, a tuturor cetățenilor patriei.

Remarcabile momente de cotitură în dezvoltai ea 
mișcări noastre sportive le-au reprezentat, prin 
conținutul lor novator și mobilizator, Mesajele pe 
care secretarul generai al partidului le-a adresat 
Conferințelor pe țară ale mișcării noastre spor
tive, precum și crearea, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celei mai cuprinzătoare și 
stimulatoare competiții polisportive naționale „Da- 
ciada", concepută ca adevărată Olimpiadă a spor
tului românesc. care a adus în arene mase tot 
mai largi de practicanți ai exercițiului fizic, în

deosebi copii și tineret. Pe această nouă și so
lidă bază a fost posibilă afirmarea tot mai pu
ternică a sportului nostru de performanță în 
arena internațională, strălucite rezultate și vic
torii aie reprezentanților României socialiste la 
Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și eu
ropene, la alte întreceri de amploare. Perfor
manțe care au făcut să crească necontenit pres
tigiul sportiv ai țării noastre în lume. Și în 
acest caz se poate vorbi despre o epocă de aur.

înaltul moment aniversar pe care-1 trăiesc, cu 
Intensitate și bucurie, alături de întregul popor, 
toți sportivii patriei oferă celor ce își desfă
șoară activitatea în acest domeniu al activității 
sociale un nou prilej de a-și manifesta dragostea 
nețărmurită, profundul respect și recunoștința 
față de conducătorul partidului și statului, a că
rui neobosită și strălucită activitate este consa
crată cu generozitate propășirii patriei și bună
stării poporului, pentru condițiile minunate de 
muncă și viață asigurate tineretului, afirmării 
lui plenare pe multiple planuri, pregătirii sale 
profesionale și sportive. în această zi scumpă în
tregului nostru popor, toți cei care activăm în 
mișcarea sportivă ne reînnoim angajamentele 
ferme, comuniste, de a contribui cu toate 
forțele la îndeplinirea neabătută a hotă- 
rțrilor și obiectivelor Congresului al XIII- 
lea al partidului, de a întimpina Congresul al 
XIV-lea și cea de a 45-a aniversare a Eliberării 
cu noi și importante succese în muncă, de a ne 
pregăti eu asiduitate și răspundere pentru a pu
tea reprezenta cu cinste culorile patriei în marile 
competiții sportive internaționale, sporind astfel 
în viitor înaltul prestigiu de care România, 
președintele Nicolae Ceaușescu, se bucură astăzi 
pe toate meridianele globului.
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ÎNDEMNURI
Intre cele mal de șeamă sărbători ale poporului 

nostru se înscrie cu litere de aur aniversarea zilei 
de naștere și a peste cinci decenii și jumătate de luptă 
revoluționară a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, președintele României.

Excepționalul exemplu de muncă dinamică, de gin- 
dlre efervescentă, originală, de luptă revoluționară, 
de dăruire neprecupețită pentru înflorirea patriei și 
fericirea poporului, pe care ni-1 oferă zi de zi mult 
stimatul nostru conducător reprezintă pen
tru noi. toți cetățenii României socialiste, un puter
nic stimulent, o luminoasă călăuză în tot ceea ce 
întreprindem.

Ca sportivă de performantă pînă nu demult și ca 
activistă a mișcării sportive, știu bine că de numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt indisolubil legate 
dezvoltarea armonioasă, în continuu proces de perfec
ționare. a educației fizice și sportului din țara noas
tră — îngemănate în marea competiție națională 
„Daciada" —. mereu mai bogata bază materială de 
care dispune tineretul sportiv, ca si marile succese 
în arena internațională — fără precedent în istoria 
României — obținute în ..Epoca Nicolae Ceaușescu", 
inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului.

Răspunzînd însuflețitoarelor îndemnuri și înaltelor 
exigențe ale secretarului genera] al partidului, ne 
angajăm si cu acest minunat prilej să ne facem 
exemplar datoria în importantul domeniu de interes 
național al mișcării sportive si îi urăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din toată inima, ani mulți și fericiți, 
împreună cu stimata tovarășă de viață și luptă, 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu. multă 
sănătate si putere de muncă în fruntea partidului 
și statului, pentru a ne conduce cu aceeași clarviziune 
spre nod culmi de progres gi civilizație. sore 
comunism.

ANI DE MARI ÎMPLINIRI
(Urmare din pag. I)

de tovarășul Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu. celor dornici de a practica sportul pre
ferat. de a urca necontenit pe treptele desăvîrșirii 
măiestriei sportive. Aici, la Deva, lotul reprezentativ 
de gimnastică feminină dispune de o modernă sală 
de pregătire, dotată cu echipament de cea mai bună 
calitate, profesorii de la scoală și antrenorii de gim
nastică au făcut totul pentru ca noi, componentele 
lotului reprezentativ de gimnastică feminină al țării, 
să dispunem deopotrivă de condiții excelente de în
vățătură si de sport, pentru a putea deveni oameni 
de nădejde ai societății noastre de mîine si sportivi 
de înaltă performanță.

Sîntem deosebit de mîndre că, prin rezultatele ob
ținute la întreceri de mare prestigiu internațional — 
jocuri Olimpice, campionate mondiale sau europene 
— am contribuit și noi la creșterea continuă a pres
tigiului patriei noastre scumpe si nimic nu este mai 
de preț pentru noi decît a ști că am repurtat suc
cesele care sînt așteptate de toți iubitorii sportului.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că ne pregătim cu cea mai mare 
responsabilitate pentru grelele examene competițio- 
nale ale acestui an. că nu vom precupeți nici un 
efort pentru ca la campionatele europene si la rele 
mondiale, la Jocurile Mondiale Universitare să re
purtăm noi si strălucitoare victorii pentru patria 
noastră scumpă. România socialistă.

spre un Înalt obiectiv
AL PERFORMANTEI

(Urmare din pag. 1)
viață, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acționat, in 
acest context, și pentru transformarea activității de 
educație fizică și sport într-o amplă mișcare sportivă 
de masă, Daciada. De aici își trage seva sportul de 
performanță, care — în cazul canotajului — dispune 
de posibilitatea unei rețele de selecție mai ample ca 
oricînd, efectuată la nivel național și după criterii 
științifice. Datorită dezvoltării impresionante a ba
zei de masă, a condițiilor de pregătire puse la în- 
demîna tinerilor și tinerelor intrate pe poarta per
formanței. canotajul nostru a putut urca an de an

treptele Ierarhiilor internaționale, cucerind o adevă
rată salbă de medalii la marile competiții interna
ționale ale ultimilor ani.

Și în 1989 în fața noastră stau obiective impor
tante — Campionatele Mondiale ale seniorilor, cele 
ale juniorilor, conturarea. în acest prim an al ci
clului olimpic, a unor echipaje capabile să ne re
prezinte cu succes si la J.O. din 1992. Ca antrenor 
al lotului național feminin mă angajez să muncesc 
cu toată răspunderea, alături de colegii mei. de 
soortivele selecționate, spre a realiza obiectivele ce 
ni le-am fixat. Ținem să-1 asigurăm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de toată dragostea și respectul 
nostru și să-1 urăm, cu prilejul zilei sale de naș
tere. multă sănătate si fericire, putere de muncă, 
spre binele nostru, al tuturor !

DEPLINĂ ANGAJARE
(Urmare din pag 2)

în aoești ani luminoși, o puternică dezvoltare a 
cunoscut și mișcarea sportivă — activitate de in
teres național — obținînd rezultate dintre cele mai 
bune din istoria sa. La salba de medalii olimpice, 
mondiale si europene o contribuție însemnată și-a 
adus-o și clubul sportiv Olimpia București, care, prin 
Paula Ivan. Maricica Puică — laureate ale Jocurilor 
Olimpice — ca și prin numeroși alți sportivi de 
înaltă valoare internațională au făcut, prin izbînzile 
lor sportive, ca tricolorul scumpei noastre patrii să 
urce pe cel mai înalt catarg.

în perioada de aur pe care cu mindrie patriotică 
o numim ..Epoca Nicolae Ceaușescu", în pas cu pu
ternica dezvoltare a mișcării noastre sportive, și clu
bul Olimpia — bucurîndu-se de sprijinul permanent 
al organelor și organizațiilor de partid din Sectorul 
2 al Capitalei, precum și al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, a obținut o serie de 
rezultate remarcabile.

Clubul sportiv Olimpia București, prin minunății 
săi sportivi, prin tehnicienii săi. adevărați șlefuitori 
de talente, cit si prin oamenii mundi de pe bazele 
sportive, se implică tot mai mult în marea bătălie 
pentru obținerea de rezultate tot mal bune, tot mai 
strălucitoare, ancorate în prezentul marilor înfăptuiri 
ale anilor pe care ți trăim, perioadă de referință 
pentru o țară si pentru un popor care își construieș
te eroic o viață nouă, minunată, liberă și indepen
dentă. pe coordonatele socialismului victorios.

sezon. Ciurc. 
Caracal, Minei 
Steaua, iar C.
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Premise : buna 
a început mult 
decît în anii tre 
mul de pregătin 
mai multe mecii 
zare, precum și 
pregătire centrali

Prof. Elena FR1NCU 
secretar al C.J.E.F.S. Constanta

CAMPIONII AU CONFIRMAT Șl LA „TOP 12“
Cea de a VH-a ediție a con

cursului „Top 12“ pentru seni
ori a reunit, ca de flecare dată, 
în Sala Sporturilor din Tg. Mu
reș, pe eei mal buni jucători și 
jucătoare, meciurile oferind dis
pute dîrze și spectaculoase, Ia 
capătul cărora campionii țării, 
Emilia Ciosu (Spartac Stirom 
București) — pentru prima oară 
șl Călin Creangă (C.S.Ș. Bistri
ța) — al doilea succes consecu
tiv —, și-au confirmat titlurile, ob
ținînd frumoase victorii, după 
evoluții de bună și foarte bună 
calitate.

In competiția fetelor, cu deo
sebit interes a fost urmărită 
lupta pentru primul loc, avînd 
în vedere faptul că se aflau în 
competiție cîteva „nume“ sono
re ale tenisului de masă națio
nal și Internațional. în cele din 
urmă, victoria a revenit pe de
plin meritat Emiliei ciosu, care 
a pierdut un singur meci (1—2, 
la 14, —20, —17), cu Maria Al- 
boiu. In rest, victorii pe linie, 
unele detașate: 2—1 (14, —19, 14) 
cu Otilla Bădescu, 2—0 (14, 12) 
cu Kinga Lohr, 2—0 (18, 9) cu 
Daniela Popoviciu, 2—1 (22, —21, 
14) cu Daniela Șerban, 2—0 (11, 
12) cu Judlt Blazl, 2—0 (16, 14) 
cu lulia Rîșeanu, 2-0 (18, 20) cu

Cristina Enulescu, 2—1 (—10, 23, 
14) cu Adriana Năstase, 2—0 (11, 
14) cu Anda Gîrbină, 2—0 (19,
13) cu Maria Bogoslov. In afara 
cîștigătoarei, s-au remarcat, de 
asemenea, evoluțiile Măriei Bo
goslov, Măriei Alboiu șl Adria
nei Năstase, cum este de neîn
țeles comportarea sub așteptări 
pe fondul unul joc în evidentă 
scădere a Otiliel Bădescu, care 
a acumulat 4 infringeri. Avînd 
în vedere apropiatul „top“ euro
pean este de dorit ca antreno
rii să intervină energic.

Cu un singur set pierdut, Că
lin Creangă a făcut un parcurs 
constant în care șl-a demon
strat din nou valoarea ca și se
riozitatea in pregătire: 2—1 (13,
14) cu Ciociu, 2—0 (14, 18) cu

(Spartac Stirom), 6. Anda Gîr
bină (C.S.Ș. Metalul), 7. Cristi
na Enulescu (Juventus), 8. Kin
ga Lohr (C.S.Ș. Constructorul 
înfrățirea Tg. Mureș), 9. Iulia 
Rîșeanu (Hidrotehnica TCSAP 
Buzău), 10. Daniela Șerban 
(Constructorul), 11. Daniela Po
poviciu (Constructorul), 12. Judit 
Blazl (Constructorul); masculin 
— 1. C. Creangă (C.S.Ș. Bistri
ța), 2. V. Florea (Universitatea

A.S.A. Craiova), 3. T. Ciociu 
(Juventus IPB Militari Bucu
rești), 4. C. Toma (Universita
tea) , 5. R. Revisz (Spartac Sti
rom), 6. Cr. Ignat (Universita
tea), 7. Cr. Tiugan (Universita
tea), 8. T. Gheorghe (Mecanică 
Fină), 9. S. Crișan (C.S.M. 
SINTEROM Cluj-Napoca), 10. D. 
Paal (Constructorul), 11. B. Gri
gore (Mecanică Fină), 12. S. Nai
din (Constructorul).

mație s-a dovedit Geamul Scă- 
eni, care a terminat neînvinsă, 
reușind să urce, astfel, în prima 
Divizie, eeea ce reprezintă o foar
te frumoasă premieră pentru 
iubitorii sportului din această 
localitate. Situată pe locul se
cund, C.S.Ș. Tehnoutilaj a reve
nit în rînd-ul divizionarelor A.

La feminin, în competiție s-au

aflat 9 formaț
C.S.Ș. Universita 
iova, Eter nit Ora 
nica Comerțul 
și-au disputat d 
cipare în Divi 
reușind-o primele

Vrem să credei 
movate vor avea 
mai bună în nou

NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA JUNIC
COMPONENTA GRUPELOR PENTRU VIITORUL 

CAMPIONAT

Paal, 2—0 (12, 16) cu Crișan, 2—0 
(15, 9) cu Naidin, 2—1 (19, —17, 
13) cu Revisz, 2—0 (16, 18) cu
Grigore, 2—0 (15, 18) cu Gheor- 
ghe, 2—0 (12, 17) cu Tiugan, 2—0 
(14, 15) cu Ignat, 2—0 (16, 16) cu 
Toma, 2—0 (18, 15) cu Florea.

CLASAMENTE: feminin
Emilia Ciosu 
București), 2.
(C.S.Ș. -
Maria’ Alboiu (C.S.Ș.
4. Adriana Năstase 
București), 5. Otilia

1. 
(Spartac Stirom 
Maria Bogoslov 

Metalul Rm. Vilcea), *. 
................ Metalul), 

(Juventus 
Bădescu

3.

După disputarea Concursului 
Republican de calificare pentru 
seniori, componența grupelor 
pentru viitoarea ediție a Diviziei 
A este următoarea :
MASCULIN

GRUPA I: Universitatea A.S.A.
I Craiova, C.S.M. SINTEROM 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Constructo
rul înfrățirea Tg. Mureș, Spar
tac Stirom București ; GRUPA a 
Il-a, seria I : Universitatea ASA
II Craiova, Sticla Bistrița, C.S.M. 
A.S.A. IEELIF Buzău, C.S Ș. 
Tehnoutilaj Odorhei ; GRUPA a 
Il-a, seria a Il-a: Mecanică Fi
nă București, C.S.Ș. 2 Știința 
IJPIPS Constanța, Voința S. Ma-

GEAMUL SCAENI
La Oradea s-au desfășurat în

trecerile Concursului Republican 
de calificare al seniorilor pentru 
Divizia A, la care au luat parte 
formații feminine și masculine 
de la 20 de asociații din Craiova, 
Oradea, București, Scfieni, Timi
șoara, Tîrgu Mureș, Tîrnăvenl,

re, Geamul I.C.C. Prahova Scă- 
eni.
FEMININ

GRUPA I: Spartac stirom 
București, Juventus București, 
C.S.Ș. Metalul Rm. Vilcea, Hi
drotehnica ICSAP Buzău; GRU
PA a Il-a, seria I : C.S.M. SIN
TEROM Cluj-Napoca, Elcond Za
lău, C.S.Ș. I.P.C. Energetica 
A.C.H. Slatina, C.S.Ș. Universi
tatea Constructorul TAGCM Cra
iova ; GRUPA a n-a, seria a 
H-a: C.S.Ș. Constructorul înfră
țirea Tg. Mureș, C.S.Ș. 2 Știința 
IJPIPS Constanța, C.S. Arad, 
Eternit Oradea.

IN PREMIERA
Satu Mare, Cluj-Napoca, Ploiești, 
Baia Mare, Rm. Sărat, Buzău.

La masculin, cele 16 echipe 
au fost împărțite în 4 serii, 
Geamul ICC Prahova Scăenî, 
C.S.Ș. Tehnoutilaj Odorhei, Ju
ventus IPB Militari București și 
C.F.R. Craiova calificîndu-se în 
turneul final. Cea mal bună for-

Interesante au fost șl dispute
le din cadrul Concursului Repu
blican de calificare al echipelor 
de juniori, la start aflîndu-se 
formații masculine șl feminine 
din Odorhei, Zalău, București, 
Slatina, Tg. Mureș, Bistrița, Bu
zău, Sf. Gheorghe, Rm. Vilcea’ 
Marghita, Constanța, Reghin, 
Galați, Tg. Secuiesc, S. Mare, 
Ploiești, Tlrgovlște.

După desfășurarea jocurilor 
din serii și din turneele finale, 
au obținut dreptul de a parti

cipa la noua edil 
tului Național d< 
toarele formații: 
structorul înfrăți 
I și II, Unirea 
rești, C.S.Ș. Er 
I.P.C. Slatina, (r 
ța Galați, C.S S. 
IPC Slatina^ 
IJPIPS Constanța 
Mare (feminin).

Rubrică
Emanuel F.
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• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 25 IANUARIE 1989. Ex
tragerea I : 18 2 10 26 34 31 
extragerea a U-a : 43 42 24 41 
17 37. Fond total de cîștiguri : 
700.439 lei, din care 19.952 lei, 
report la categoria 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII

EXCEPȚIONALE LOTO DIN ,15 
IANUARIE 1989. FAZA I: Cat. 1: 
1 variantă 100% — autoturism 
„Dacia 1300“ șl 6 variante 25% 
a 17,500 lei; cat. 2: 3 variante 
100% a 23.068 lei, în cadrul că
rora o excursie de 2 locuri în

LOTO PRONOSPORT
R.D.G. și diferen 
și 24 variante 2; 
cat. 3: 59 vâriaf 
cat. 4: 143,75 vari<
cat. 5: 356,50 var
cat. 6: 608,50 var:
cat. 7: 864,50 vâri
cat. 8: 5.523,75 vai
FAZA a n-a. Cal 
100% — autoturisr. 
cat. B: 14 vârian
lei; cat. C: l-l,75 
lei; cat. D: 71,25
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mit dezlegare pentru Univer
sitatea Craiova". • De trei ori 
într-o săptămînă, F. C. Olt a 
intrat în Sala Sporturilor din 
Brașov pentru un campionat 
de minifotbal al echipei, cei 
mai buni dovedindu-se Eftimie, 
Popa și Bogdaniuc. • Viorel 
Turcu, după cele 25 de ture, 
de pe stadionul Tractorul, de 
simbătă 21 ianuarie : „La 28 
de ani am devenit cel mai bă- 
trin jucător al echipei, dar sper 
să mai joc un... deceniu. Nu, 
nu glumesc deloc, o să ve
deți". El urma un program 
special pentru recuperarea du
pă o lovitură la coapsă. • La 
primul meci al sezonului, 4—1 
la Săcele (golurile au fost mar
cate de Munteanu, Ruse — 2, 
Șuvagău), s-a accidentat Ene 
• își revine Dudan. duoă ope
rația făcută mai de mult. • La 
pregătiri a venit și Stan, un 
vîrf de 19 ani, de la Caracal, 
dar și el s-a accidentat șl a 
plecat acasă. • Gherasim : 
„M-am simțit foarte bine la 
F. C. Olt și sper să reînnod 
firul evoluțiilor mele din pri
măvara lui ’88". • Antrenorul 
secund, Constantin Cîrstea, e 
foarte îngrijorat de numărul 
mare al accidentărilor, pentru 
că și Ruse a făcut o entorsă 
la minifotbalul din sala Trac
torul. © Stăm puțin de vorbă 
cu Șuvagău ; „Am început fot
balul la Dej, cu antrenorul 
Costea, ia Gloria Bistrița am 
înscris 24 de goluri într-un 
campionat și jumătate și aștept 
cu mari emoții primul meu 
meci în Divizia A". • Mijlo
cașul Eftimie, pionul nr. 1 al 
echipei, se apucă să dise-
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Antrenor principal: Florian 
Dumitrescu.

Clasamentul adevărului: —5.
Jucător plecat : Nica (la Me

canică fină București).
Jucători veniți : Ivan (F.C. Ma

ramureș Baia Mare), — ' ' 
(Mecanică — - 
Avram șl 
București).

Obiectiv:
10 locuri.

Premise :
gâtire a lotului;’ valoarea eom- 
ponenților formației permite 
prestarea unor jocuri de calita
te mai bună decît în sezonul de 
toamnă.

fină 
Tone

Săndoi 
București), 
(Autobuzul

clasarea tn primele 

condiții bune de pre-

ce lucid evoluția echipei în 
prima parte a campionatu
lui, afirmind că «-au pier
dut extrem de ușor prea 
multe puncte pe teren propriu, 
că din primele zece meciuri 
ale returului șase sînt in de
plasare, Iar din celelalte patru, 
două sint cu Steaua și Dina
mo. „Așa că va fi foarte greu".
• întrebăm de portarul An- 
ghel. Ni se răspunde că a... pus 
ghetele in cui și că se va o- 
cupa de pregătirea portarilor. 
Se pare că, intr-adevăr, cu... 
portarii e ceva I • Din nou 
Marian Bondrea : „S-a afirmat 
că „U“ Cluj-Napoca e una din
tre cele mai tinere echipe ale 
campionatului. Ce să mai zicem 
de noi, de F. C. Olt, care-i a- 
vem doar pe Eftimie, Turcu și 
Georgescu trecuți de 23 de ani, 
dar nici ei peste..,28 !? Iată de 
ce va trebui să jucăm cit mai 
multe meciuri pină la prima e- 
tapă a returului". • în „pe
rioada montană", F. C. Olt și-a 
axat pregătirea pe alergări re
petate pe distanța de 1 400 m.
• După meciurile cu Precizia 
Săcele și Tractorul, urmează 
partida cu IMASA la Sf. Gheor- 
ghe. • „M-am despărțit de Pi
tești după foarte, foarte mulți 
ani, cu multe regrete — ni se 
destăinuie Constantin Cîrstea 
— dar aici, la F. C. Olt, mă 
înțeleg foarte bine cu Marian 
Bondrea și sper ca, împreună, 
să pregătim un «11» care să se 
remarce prin ambiția și dărui
rea cu care jucam eu Ia F. C. 
Argeș șî antrenorul principal Ia 
Craiova". Așadar, cei doi an
trenori se întîlnesc pe aceleași 
coordonate, la jumătatea dis
tanței dintre orașele unde au 
evoluat ca jucători. • Stînga- 
ciu : „Nu va fi deloc ușor 
„duelul" meu cu Gherasim. 
Nici pentru mine, dar nici pen
tru el". • în tur, F. C. Olt a 
expediat 242 șuturi spre porțile 
adverse, aflîndu-se, din acest 
punct de vedere, pe locul 4, la 
numai 12 șuturi de Victoria, 
dar cu numai 17 goluri, față 
de cele 46 ale echipei bucu- 
reștene. „Cu alte cuvinte, con
chide antrenorul Bondrea, șu
tăm foarte mult, dar nu mar
căm ! Iată de ce ne propunem 
să micșorăm diferența aceasta 
de 14 șuturi pentru un gol, fi
rește prin mărirea numărului 
de goluri". • Să fie Șuvagău 
marea speranță a Oltului pen
tru realizarea acestui obiectiv?

Laurentiu DUMITRESCU

DUNĂREA CĂLĂRAȘI
Antrenor principal: Traian

Ivănescu.
Clasamentul adevărului: 0.
Jucător plecat: Stancu (la 

Sportul Studențesc București).
Jucători veniți: Răduță și Ră- 

duțoiu (ambii de la Sportul Stu
dențesc), Cojocaru și Vlad (am
bii de Ia C.S.Ș. Călărași); pro
movați din echipa de .
Simion șl Marin.

Obiectiv: clasarea in 
șapte locuri ale seriei a

Premise : tinerețea lotului (me
dia de virstă: 22 ani și o lună); 
pregătirea la un bun nivel; îm
pletirea între experiența unor 
jucători (Bogatu, Banu) și do
rința de afirmare a tinerilor ve
niți în această perioadă.
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IERI, IN DIVIZIA A
DE BASCHET fm)
Cîteva rezultate din meciu

rile de baschet desfășurate 
ieri, in cadrul etapei a XlV-a 
a Diviziei masculine A :

Steaua — Balanța C.S.U. Si
biu 100—87 (59—36)

I.C.E.D. — Academia Militară 
122—97 (62—53).

Farul Constanța — Dinamo
Oradea 70—75 (39—43).

Metalotehnica Tg. Mureș — 
Elba Timișoara 97—88 (51—47).

!EAZÂ
■nerar 

lei; 
lei; 
lei; 
lei; 
lei; 
lei; 
lei.

1

1
7
0
3 
>0 
ciantă 
1300“:
11.022
9.545
1.574

lei; cat. E: 1.116,50 variante a 
100 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ au revenit participanților" 
Orban Mihai din Oradea (la cat 
1) și Somodi Maria din Azuga. 
jud. Prahova (ia cat. A).
• Astăzi este ULTIMA ZI cînd 

mai puteți să vă procurați bi
lete cu numerele favorite ia 
tragerea obișnuită LOTO de mii- 
ne, vineri, 27 ianuarie. Reamin
tim partlcipanțllor că, in ultima 
perioadă, 
tipuri de 
atribuit 
inclusiv 
1300".

tragerile de diverse 
la sistemul Loto au 

cîștlguri substanțiale, 
autoturisme .Dacia

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ROMÂNIA OLANDA
LOVECI, 25 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru special). In 
primul meci susținut in cadrul 
Turneului internațional de 
handbal al Bulgariei, dotat cu 
„Trofeul Serdika", ediția a X-a, 
reprezentativa României a în
vins pe cea a Olandei cu 33—18 
(17—8). A fost un excelent pri
lej pentru antrenorii C. Oțelea 
și G. Licu să ruleze întregul 
efectiv înscris pe foaia de ar
bitraj. Semnificativ pentru di
ferența reală, mai puțin poate 
pentru cea ilustrată de scorul 
final al partidei, e faptul că, 
in afara portarilor Buligan șl 
Simion, toți ceilalți 12 jucători 
și-au înscris numele între mar
catori.

Handbaliștii noștri au avut 
perioade bune de joc, în spe
cial în atac, dar — meteahnă 
mai veche — în fața unul ad
versar evident inferior au tra
tat cu superficialitate fazele de 
apărare, dovadă cele 18 goluri

33-18
care le-au(prea multe) pe 

primit.
Oricum, echipa 

dovedește in evidentă creștere 
de formă, apropiata participare 
la Campionatul Mondial preo- 
cupindu-i pe toți

Marcatori • Dumitru 4, Ghî- 
meș 4, Berbece 4 (1 din 7 m). 
Mocan u 4, Roșea 4 (1), Stingă 
3, Zaharia 3, Licu 2, Neagu 2, 
Durău 1. Petre l, Cicu 1. Pen
tru olandezi, cele mai multe 
goluri au înscris Fîege 6 (3) și 
D. Fiher 4.

Au arbitrat foarte bine Ve
selia Petkov și Simion Scev 
(Bulgaria).

In partida inaugurală. Bulga
ria B — U.R.S.S. (tineret) 15—15 
(9—7), după un joc echilibrat, 
bine arbitrat de românii Mihai 
Stăncilă și Alexandru Isop.

Al doilea meci al reprezenta
tivei noastre, joi, cu formația 
secundă a Bulgariei.

Mihail VESA

noastră se

• „CUPA UNIRII* LA RM. 
vilcea. Clubul sportiv Chimia 
șl consiliul Județean pentru E- 
ducație Fizică și Sport Vilcea au 
organizat șl in acest an .Cupa 
Unirii" la fotbal. Au participat 
șase echipe alcătuite din juniori 
născuți între anii 1971 și 1973. în 
finală s-au întîlnit Chimia II șl 
selecționata cartierului Ostroveni. 
Scor : 3—1. Cei mai buni jucători 
ai competiției au fost M. Chiri- 
țoiu, G. Pălărie, FI. Golescu și 
L. Teleșpan.

• I.C.I.M. BRAȘOV — FLACĂ
RA MORENI 2—3 (1—1). Al doi
lea meci de pregătire al diviziona
rei A din Moreni. Golurile au fost 
înscrise de Drăgan (2) pentru gaz
de, Marcu, Timiș șt Dragnea — 
pentru oaspeți, care au aliniat for
mația : Zlotea — Purdea, Butu- 
fel. Beldie, Glăvan — D. Sava, 
Dumltrașcu, Balaur I — Timiș, 
Chirlță, Marcu. Au mai jucat : 
Stănescu, Dragnea, C. Pană, V&i- 
dcan, Lala, G. Radu șl Movilă. 
Astăzi, joi, pe același stadion, 
I.C.I.M. — F.C.M. Brașov, iar 
simbătă, I.C.I.M. — Sportul Stu
dențesc, ambele partide de la 
ora 15,30. (C. GRUIA, coresp.).

I
Pentelescu va profita de breșa din blocajul campionilor Spaniei 

Foto : Aurel D. NEAGU

Aseară, in grupa semifinală a C.f.E. la volei (m)I-------------------------- --------
| STEAUA A OBȚINUT PRIMA VICTORIE

Campioana masculină de namo, întîi, cum nu trebuie să
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Campioana ________
volei a țării noastre, Steaua 
București, a realizat aseară in 
etapa a treia a grupelor semi
finale din cadrul C.C.E., pri
ma șa victorie : 3—2 (—9 4,
—10, 12, 13), în fața formației 
spaniole C. V. Palma de Ma" 
Horea. Un succes meritat, dar 
muncit mai mult decît ar fi 
trebuit, și datorat în cea mai 
mare măsură forței superioare 
de atac a voleibaliștilor români 
și, mai ales, unui jucător care 
a tras pur și simplu echipa 
(cam inertă) după sine: Das- 
călu. Steaua putea să cîștige 
net dacă mai mulți compo
nent! ai sextetului s-ar fi a- 
propiat de prestația căpi
tanului său, dacă nu ar fi ma
nifestat atîta slăbiciune (din 
nou !) la serviciu și atîta nesi
guranță la preluare, în fine 
dacă blocajul (în primul rînd 
cei trei jucători de 
Constantin. ~ 
Pentelescu) 
de des puș

Primele
arătat echipa noastră în două 
posturi total diferite, în pri
mul — lipsită de nerv și de
cizie, predispusă la greșeli, 
în al doilea — debordantă (și 
pe fondul unei relaxări a oas
peților). Cu alte cuvinte, echi
pa noastră a arătat numero
sului public prezent în sala Di-

centru :
Șoica și chiar 

nu ar fi fost așa 
pe „contrepied".

două seturi au

namo, iutii, cum nu trebuie să 
joace, apoi cum ar trebui să 
joace mereu 1

După 1—1 la seturi, jocul s-a 
echilibrat, fiecare echipă cău- 
tînd să-și valorifice cit mai 
bine atuurile (steliștii forța, 
iar oaspeții plusul de vi
teză în atac și de randament 
în linia a doua a apărării). 
Steaua a condus cu 1—2 punc
te pină la 9—7, după care pre
luarea sa a revenit la nivelul 
celei din... primul set. Și spa
niolii au profitat prompt. Ei 
lăsau impresia că vor pune ca
păt meciului în setul următor, 
în care au menținut tonusul 
din finalul precedentului și 
au condus la diferențe de 3—6 
puncte (4—1. 5—2, 8—3, 11—5), 
insă o serie de servicii efi
ciente ale lui Ionescu a relan
sat pe steliști. care au sprin- 
tat spre... o nouă egalare. Se
tul 5 (disputat in sistem tie- 
breack) a fost pasionant și a dat 
cîștig de cauză forței de atac. 
Meciul a durat mal mult de 
două ore și a avut și unele 
faze spectaculoase...

Arbitrii F. Richter șl B. 
Nagel (R. D. Germană) au 
condus corect echipele: 
STEAUA — Ionescu (Pădure- 
țu, Nica), Constantin (Stăva" 
riu), Pentelescu, Schoberl 
(Spinu), Dascălu, Șoica (Con
stantin) ; C. V. PALMA DE 
MALLORCA — Barros, Go
mez, Ortiz Muela, Vicedo Ma
yor, Jimenez Galan, Saxton.

Fetbal meridiane
LA LUSAKA, în meci pentru 

preliminariile Campionatului Mon
dial, echipa Zambiel a învins cu 
scorul de 4—2 (2—1) formația 
Zairului. Golurile au fost înscrise 
de Msiska, Mankinka, Nyirenda, 
K. Bwalya, respectiv Kabungo (2).

LA LIBREVILLE (Gabon), In 
alt meci pentru preliminariile 
C.M., selecționata Camerunului a 
întrecut cu scorul de 3—1 (2—1) 
formația țărll-gazdă. Golurile au 
fost marcate de Omar Biyik, 
Kana Biyik, Mbouh, respectiv 
Manon,

jucînd la New Delhi cu o selec
ționată locală. Fotbaliștii brazi
lieni au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (1—0), prin golul în
scris, în minutul 26, de Marcepo.

IN FINALA turneului în sală 
de la Geneva, echipa F. C. Porto 
a întrecut cu scorul de 4—3 (du
pă prelungiri) formația Spartak 
Moscova. La încheierea timpului 
regulamentar de joc scorul a 
fost egal : 3—3.

Aurelian BREBEANU

PE SCURT • PE
Organizatorii

IN CADRUL turneului de la 
New Delhi, selecționata R.P.D. 
Coreene a terminat la egalitate : 
0—0 cu echipa Irakului.

Poloniei și-a început 
pentru noul sezon, la 
urmînd ca, în prima 
a lunii februarie să

ECHIPA braziliană Sao Paulo 
și-a încheiat turneul în India

ECHIPA 
pregătirile 
Zakopane, 
săptămînă 
plece în țările Americii Centrale, 
unde va întreprinde un turneu 
de cinci meciuri. Din lot fac par
te "Jankowski, Kaczmarek, Luca- 
«ik, Urban, Dziekanowski, Koseț- 
ki și alții.

ATLETISM • 
concursului de sală de la Stutt
gart, care va avea loc în ziua 
de 12 februarie, au anunțat că 
la competiție vor fl prezenți 5 
campioni olimpici : americanii 
Carl Lewis, Roger Kingdom și 
Steve Lewis, Iordanka Donkova 
șl Hristo Markov (ambii Bulga
ria). La întreceri sînt așteptați 
să participe 125 de sportivi din 
15 țări.

CICLISM • Etapa a C-a a .Tu
rului Tachira", care se desfășoa
ră in Venezuela, a fost ciștlgată 
de rutierul venezuelean Fernando 
Correa, Înregistrat pe distanța 
de 156 km in 4h 23:40. Lider al 
clasamentului general se menți
ne columbianul Luis Felipe Mo
reno, urmat la 1 -26 de Jose Villa- 
mizar (Venezuela).

„INTERNAȚIONALELE“
DE TENIS

ALE AUSTRALIEI
MELBOURNE, 25 (Agerpres). 

In sferturile de finală ale pro
bei feminine din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la 
Melbourne, jucătoarea argenti- 
niană Gabriela Sabatini a in- 
vins-o cu 6—4, 2—6, 6—4 pe ame
ricanca Zina Garrison, tn semifi
nale, Sabatini o va avea ca ad
versară pe vest-germanca Steffi 
Graff, care a eliminat-o cu 6—2, 
6—3 pe compatrioata sa Claudia 
Kohde. Rezultate din optimile de 
finală ale probei de simplu băr
bați : Ivan Lendl (Cehoslovacia) 
— Amos Mansdorf (Israel) 7—6, 

6—4, 6—2 ; Ștefan Edberg (Sue
dia) — Pat Cash (Australia) 6—4, 
6—0, 6—2 ; John McEnroe (S.U.A.) 
—Aaron Krickstein (S.U.A.) 7—6. 
6—2, 6—3 ; Thomas Muster (Aus
tria) — Magnus Gustafsson 
(Suedia) «—3, 6—2, 7—5.

PE GHEATĂ
ȘI PE ZĂPADĂ
• Cel de-al doilea concurs de 

SĂRITURI CU SCHIUBILE, dis
putat pe trambulina de la O- 
bernof (R. D. Germană) a fost 
ciștlgat de Jens Weissflog (R. D. 
Germană), cu 229 puncte (sări
turi de 90 m șl 87,5 m). L-au 
urmat sportivii norvegieni Oie 
Gunnar Fidjestoel — 221,1 puncte 
și Inge Kjoerum — 219,7 puncte. 
In clasamentul general al „Cupei 
Mondiale" continuă să conducă 
suedezul Jan Bokloev — 175 punc
te, urmat de vest-germanul Die
ter Thoma — 163 puncte și fin
landezul Risto Akkonen — 130 
puncte.
• In cadrul concursului de 

PATINAJ VITEZA de la Davos 
proba masculină de 500 m a re
venit iul Uwe-Jens Mey (R. D. 
Germană), cu timpul de 37,28, ur
mat de americanul Dan Jansen
— 37,48. Proba de 5 000 m a fost 
ciștlgată de olandezul Veldkamp
— 7:14,82.
• „Cupa Mondială* la COMBI

NATA NORDICA a programat la 
Breitenwang (Austria) un con
curs, in care victoria a revenit 
sportivului norvegian Baard-Jor- 
gen Elden. Pe locurile următoare 
s-au situat polonezul Stanisaw 
Ustupskl și austriacul Klaus Sul- 
zenbacher.
• Pentru Campionatul Mondial 

de SCHI ALPIN ce va avea loc 
in stațiunea americană Vail (Co
lorado), federația italiană a se
lecționat 20 de sportivi, intre care 
Alberto Tomba, Carlo Gerosa, 
Danilo Sbardellotto, Cecilia Lucco. 
Michela Mazorla.

JOCURILE SPORTIVE BOLIVARIENE
CARACAS, 25 (Agerpres). La 

Maracaibo (Venezuela) au conti
nuat Întrecerile celei de-a 11-a 
ediții a Jocurilor sportive boliva- 
riene. In concursul de atletism, 
peruanul Jose Castillo a ciștigat 
cursa de 5 000 m cu timpul de 
14:18,11, intrecindu-1 pe favoritul 
probei, ecuadorianul Rolando 
Vera, clasat pe locul doi in 
14:23,64. La 400 m a terminat în
vingător venezueleanul Jesus Ma
lave — 49,47, iar in proba femi
nină de 100 m garduri pe locul 
intii s-a situat Nancy Vallecillas 
(Ecuador), cu timpul de 13,59. In 
turneul feminin de volei, selec
ționata Perului se menține neîn
vinsă, tntrecînd cu 3—0 (15—5, 
15—5, 15—8) echipa Venezuelei. La 
haltere, în limitele categoriei 
67,500 kg, victoria a revenit lui 
Ivan Batisoa (Panama), cu un 
total de 277,500 kg.

SCURT • PE SCURT
HOCHEI PE IARBA « Turneul 

masculin „Cupa Indira Gandhi" 
s-a încheiat în orașul indian 
Lucknow cu victoria selecționa
tei Pakistanului, care a întrecut 
în finală cu scorul de 2—1 (0—0) 
formația Olandei. în meciul pen
tru locurile 3—4, reprezentativa 
Indiei a dispus cu 4—0 (2—0) de 
echipa Kenyei.

ȘAH • După 8 runde, în tur
neul de la Wijk aan Zee (Olan
da). in fruntea clasamentului se 
află marii maeștri Țeșkovs:.l și 
Ribll, cu cite 5 puncte, urmați, 
la o jumătate de punct, de Va- 
ganian, Sax șl Sokolov. In runda 
a 8-a, Sax a ciștigat la Teșkov- 
ski, în timp ce partidele Ribll — 
Mlles, Vaganian — Gallagher șl 
Pikett — Anand s-au încheiat re
miză.



Rod al gîndirii creatoare a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

DACIADA - AMPLU CADRU EDUCATIV-rORMATIV
■ PENTRU MI$CAREA NOASTRĂ SPORTIVĂ■
• Este necesar să se acționeze cu fermitate pen-
■ tru perfecționarea, în continuare, a desfășurării
■ tuturor manifestărilor care au loc in cadrul „Da-
■ ciadei", să se treacă mai hotărît la organizarea 
a sistematică de acțiuni cultural-sportive de masă și 

_ la permanentizarea sistemului competițional de 
— masă, atît pe plan local — în școli, unități econo

mice» instituții, comune, orașe și județe - cît și 
la nivel național.

■ NICOLAE CEAUȘESCU
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

; CREATIVITATE, ÎNDEMN Șl ACȚIUNE
Epoca revoluției telinl- 

cb-științifice a impus 
Cu autoritate discipli

ne sportive caracterizate 
printr-o covîrșitoare pon
dere a componenței teh- 
nico-aplicative intrate în 
atenția generală în ul
timele decenii, specialități 
care solicită în egală măsură 
ingeniozitatea, creativita
tea, indeminarea, atît la 
realizarea aparatului, cît și 
în exploatarea lui. competi
ția fiind cel mai adecvat 
mijloc de testare a calități
lor inseparabilului cuplu 
om-utilaj.

Daclada, această iniția
tivă generoasă, menită să 
angreneze mase largi de 
participant!, a oferit de la 
prima ediție ample posibi
lități de afirmare acestor 
sporturi, creînd în acest fel 
mediul stimulativ propice 
dezvoltării lor. Rezultatele 
S-au dovedit pe măsură în 
multiple planuri.

Primul — și cel mai'im
portant — planul educațio
nal. Pentru că, trebuie sub
liniat, competiția s-a adre
sat cu prioritate tinerei ge
nerații. Deprinderile însuși
te Ia O vîrstă fragedă con
stituie o zestre in folosință 
continuă pe tot parcursul 
vieții. Educația, atît tehni
că, prin dobîndirea cunoș
tințelor necesare pentru 
construirea șl exploatarea 
aparaturii, cît și morală, 
prin încadrarea într-o dis
ciplină strictă (impusă de 
ooncursul sportiv) și conso
lidarea tăriei do caracter 
cu ajutorul căreia sînt mo
bilizate toate resursele pen
tru obținerea victoriei.

în al doilea plan se si
tuează aria de cuprindere. 
Și din acest punct de vede
re succesul este remarcabil. 
Practic nu există zonă 
geografică a țării în care 
una sau mai multe dintre 
aceste discipline să nu se fi

Considerate de partidul 
nostru ca activități 
de interes național, e- 

ducația fizică șl sportul 
s-au dezvoltat continuu, 
determinînd milioane de 
oameni, de diverse vîrs- 
te și profesii, să parti
cipe la entuziastele în
treceri ale Daciadei. verita
bile izvoare de sănătate și 
vigoare. Sporul cantitativ 
și calitativ nu poate fi pri
vit în afara generosului e- 
fort pentru asigurarea con
dițiilor materiale. în acest 
sens fiind elocventă zes
trea edilitar-sportivă a tu
turor județelor, care se ri
dică la peste 15 000 de
complexe și terenuri de
sport, puse la disDoziția a-
matorilor de mișcare. Și
„harta" construcțiilor spor
tive crește mereu sub soa
rele luminos al „EPOCII 
NICOLAE CEAUSESCU", 
împodobind peisajul sportiv 
al țării cu noi stadioane, săli 
polivalente, piscine, pati
noare artificiale, pîrtii de 
schi, bob și sanie, parcuri 
sportive sau baze de agre
ment, cu un grad înalt de 

ilustrat prin clasificări frun
tașe în gama largă a com
petițiilor Daciadei. Con
cursurile tehnico-aplicative 
ale pionierilor și școlarilor, 
Festivalul sporturilor tehni
co-aplicative. Cupele U.T.C. 
la machete, parașutism, del- 
taplanlsm, au devenit între
ceri tradiționale de nivel 
republican, lor alăturîn- 
du-ll-ee un impresionant 
număr de competiții orga
nizate pe plan local. O su
mară menționare a cîtorva 
centre care s-au remarcat 
în întrecerile ultimului an 
este edificatoare: Tîrgoviște, 
Buzău, București, Bistrița 
— aeromodele; Brașov. Plo
iești, Galați, Slobozia —na- 
vomodele : Constanța, Bra
șov, Brăila, București — 
automodele; Galați — mi- 
cr om odele: Bacău. Buzău, 
Suceava, Piatra Neamț — 
rachetomodele; București — 
modele feroviare; Sibiu — 
karting; Bacău — radiote- 
legrafie ; Satu Mare — ra- 
diogoniometrie : Arad — 
deltaplanism; Sibiu — pa
rașutism. Iar enumerarea 
este departe de a fi atotcu
prinzătoare.

Și în planul performanței 
rezultatele au fost în con
cordanță cu țelul propus. 
Concursurile desfășurate sub 
genericul Daciadei oferă 
excelente posibilități de a- 
flrmare celor talentați. con
stituind astfel cea mai largă 
bază de selecție pentru 
sportul de performanță.

Prin gama deosebit de 
diversificată pe care aceste 
discipline — ce implică tn 
mod necesar efortul 
creator — o pun la dispo
ziția tineretului, prin carac
terul lor spectaculos pe de 
o parte și inedit pe de alta, 
ele exercită o atracție ce 
crește continuu în amploa
re, împllnindu-șl menirea 
de a pregăti pentru viață 
oameni la nivelul cerințelor 
epocii noastre.

UN PEISAJ SPORTIV
confort și funcționalitate.

La aceste impresionante 
realizări s-au mai adăugat 
numeroase arene sportive 
de interes local, amenajate 
din inițiativa cetățenilor, 
prin identificarea și valori
ficarea resurselor proprii, 
însemne ale urbanizării și 
civilizației, care au schim
bat radical înfățișarea ve
chilor localități. Bunăoară, 
nu este mult de atunci, să 
tot fie 25 de ani. de cînd 
călătorul sosit la Rm. Sărat 
era întîmpinat în fața gării 
de trăsuri negre, coborîte 
parcă dintr-un tablou de e- 
pocă, gata să străbată stră
duțele înguste ale fostului 
tîrguleț. Spun localnicii că, 
fiind cea mai mare clădire, 
gara era fără... oraș. Acum, 
însă. Rm. Sărat s-a trans
format total. De la un oră
șel, cu cîteva mii de cetă
țeni, a devenit o urbe 
populată cu peste 40 000 de 
oameni, majoritatea mun
cind la diferitele între
prinderi de pe platforma

MAREA ARENĂ A INIȚIATIVELOR LOCALE
D ACIADA este un te

ren polisportiv, me
reu deschis iniția

tivei, generatoare de nou 
ți în realitatea acestei 
competiții de anvergură na
țională, pentru toate vîrstcle. 
Inițiativele, în fond, o im
pulsionează la diferite ni
veluri, îi condiționează e- 
voluția, îi perfecționează 
formele de largă cuprindere 
a cetățenilor in consens cu 
rosturile ei binecunoscute, 
cu esența concepției profund 
umaniste care a ctitorit-o. 
în multe, în foarte multe 
locuri din țară, exemplele 
acestui — îl putem numi 
așa — spirit revoluționar în 
acțiune figurează prezentele 
și viitoarele schimbări, fireș
tile schimbări, din cadrul 
Daciadei. Uneori, inițiativa 
înseamnă un plus (la... a- 
devărul întrecerii. dacă 
vreți) în organizare. Alteori, 
este totuna cu reconsidera
rea caracterului unei com
petiții, care devine astfel 
mai accesibilă, dar — nu o 
dată — și mai complexă, 
mai diversificată. Șl nu de 
puține ori inițiativa se 
constituie intr-un nou start 
din momentul căruia „isto
ria" întrecerii ca atare tre
buie altcumva scrisă și de 
reporteri.

Iată, între nenumăratele 
dovezi ale acestor afirmații, 
„cronica la zi“ a competiții
lor (nu numai) școlare din

TOT MAI FRUMOS
industrială și locuind in 
blocuri de la 4 la 10 nivele. 
In noul spațiu al orașu
lui, sportul își are locul 
firesc. „Cu ani in urmă, își 
amintește prof. Mircea Cră
ciun, președintele C.O.E.F.S., 
ne aflam în fața multor 
probleme, în primul rină de 
ordin material. Nici nu pot 
să spun care au fost priori
tare, deoarece totul a în
ceput aproape de la... nimic".. 
în prezent, această așezare 
din județul Buzău are un 
stadion cu o capacitate de 
circa 5 500 de locuri, cu 
pistă de atletism. Juniorii 
și seniorii din cele 22 de a- 
sociații sportive, încadrați 
în secțiile de lupte greco- 
romane. judo, tenis de ma
să, volei, box, fotbal, oină, 
șah și orientare sportivă 
beneficiază de trei săli de 
sport, iar cele șapte școli 
și trei licee au sectoare de 
atletism sau „dreptunghiuri" 
de handbal, volei, baschet și 
tenis, unele bituminizate. 
Fostele gropi și locuri tsă- 

zona Cîmpulungului Mol
dovenesc le consemnează, de 
cîțiva ani încoace, în două 
suite anume concepute — 
de vară și de iarnă, .ca... e- 
tapele Daciadei însăși — oe 
se repetă ciclic, asigurînd 
continuitatea fiecăreia și a 
tuturor. Dar, ceea ce se cu
vine imediat adăugat, „în- 
serierea" acestor concursuri 
a avut la bază ca întotdeau
na o idee care, pusă în 
practică, le-a modificat și 
statutul. redimensionîn- 
du-le. Din strict locale și 
cu dată relativă, ele s-au 
transformat în competiții- 
reper ale „sportului pentru 
toți" în aria geografică din
tre Vatra Dornei și Gura 
Humorului, cu o succesiune 
în timp bine calculată, dacă 
nu chiar cu „zi fixă" de 
finalizare. Localnicii, as
tăzi, abia le așteaptă, cu- 
noscîndu-le specificul, pro
gramul și centrul „diferit" 
de desfășurare, considerîn- 
du-se și participanți. și or
ganizatori, și spectatori. Ca
lendarul sportiv al zonei le 
include ca un fel de „con
cursuri în circuit", adevărate 
evenimente, și pentru așe
zările care le găzduiesc, dar 
și pentru celelalte localități 
mai mici sau mai mari din 
jur, fiindcă aceste competi
ții și-au extins aria de par
ticipare, reunind practicanți 
ai unei discipline sau alteia 

pădite de bălării au fost 
transformate intr-un fru
mos complex de tere
nuri de fotbal, handbal 
și tenis, aparținînd aso
ciației sportive Voința. 
„Munca patriotică are la 
noi, ne-a spus secretarul a- 
sociației Voința. Teodor Ne- 
gulescu, o veche si stator
nică tradiție, competițiile 
tinerilor noștri, angrenați 
in aceste acțiuni, soldîndu- 
se pînă acum cu o econo
mie în valoare de peste o 
jumătate de milion".

...Am regăsit orașul. în 
una din zilele acestui ia
nuarie aniversar, invadat de 
soare, de tinerețe. Ajungînd 
Ia stadion, aici se montau 
pilonii unei noi construcții 
care va cuprinde vestiare, 
saună, bazin, cabinet medi
cal și alte anexe funcționale. 
La Rm. Sărat, asemenea 
multor Orașe, se construiește 
temeinic, frumos, pentru 
prezent și viitor... 
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din obcinele Sucevei. în a- 
notimpul alb — ca să fim 
la... zi — seria de competi
ții pe care le știe „toată 
lumea" meleagurilor amin
tite a început nu demult, 
într-o succesiune în prin
cipiu săptămînală, numai 
simpla lor enumerare 
(„Festivalul sporturilor de 
iarnă" și „Feerie pe luciul 
gheții" la Cîmpulung Mol
dovenesc; ' „Săgeata zăpe
zii", la Botuș, „Cupa Suhair- 
dului" la Ciocănești, „Cupa 
Oușorul" la Dorna Candre- 
nilor, „Floarea de colț" la 
Crucea, festivalurile sporti
ve, serbările zăpezilor, car
navalurile pe gheață și cro
surile pe schiuri de la Cîr- 
libaba, Sarul Dornei, Slati
na. Vicovul de Jos, Margi
nea și Gura Humorului) de- 
monstrînd că trebuie să fi 
un bun... „slalomist" pentru 
a fi prezent la toate. Si
gur, se poate și alege. Dai 
este și de unde de ales din 
frumoasa „salbă de între
ceri", cum le place oame
nilor din părțile locului să 
numească această suită corn- 
petițională de iarnă, care are 
la origine inițiativa, bine
venita inițiativă de a le a- 
duna și a le programa in
tr-un fel de etapă proprie, 
sub semnul „sportului pen
tru toți".

Idei asemănătoare s-au 
materializat — impunînd, în 
fapt, o sistematizare și o am
plificare a acțiunilor sporti
ve locale — și în alte jude
țe, unele nu intîmplător ur- 
mînd să fie, curînd, și gaz
de ale finalelor etapei de 
iarnă a Daciadei. în Har
ghita, pe firul celor două 
rîuri care își încep drumul 
spre alte meleaguri ale ță
rii, s-a conturat o adevăra
tă arie de întreceri succesi
ve, legate într-un fel sau 
altul între ele, asigurînd o 
„rotație" și, mai ales, o con
tinuitate competițională a- 
vînd acest numitor comun 
de acțiune: participarea, 
participarea a cît mai mulți 
iocuitori — copii, tineri și 
„mereu tineri" — din zonă 
la formele în extindere ale 
„Olimpiadei sportului româ
nesc". în limbaj sportiv și 
de... sezon putem afirma că 
pîrtiile Daciadei se înmulțesc 
și. totodată, se modernizea
ză. Avînd, între toate, și 
această bază a dezvoltării în 
orice domeniu, în orice 
sector al activității sociale, 
acest temei de ascensiune 
spre viitor : inițiativa.
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