
BUCUREȘTI. tn cinstea marii 
sărbători naționale, asodațta. spor
tivă Grivița Roșie • organizat • 
serie de ample acțiuni de masă, 
printre care „Cupa B Angust- 
la fotbal cu participarea a opt 
echipe. Formația atelierului de 
strung Arie- va goane a intrat ta 
posesia trofeului, clștgînd finala 
cu echipa atelierului de timpu
rie. cc scorul de 3—1. Ia perioada 
premergătoare zilei de >3 August 
au fost inițiate 11 acțiuni turis
tice in care an fota angrenați a- 
proape IM* de oameni al mmti 
din marea întreprindere^ Peste 
M de tineri au trecut probele 
complexului polisportiv „Sport ta

PRIN LUPTA SI MUNCA POPORULUI
SUB CONDUCEREA PARTIDULUI

TRĂIASCĂ ROMÂNIA!

Strîns unit în jurul partidului, lntr-o at
mosferă de puternic elan creator și justi
ficată mîndrie patriotică, poporul nostru 

sărbătorește astăzi împlinirea a 34 de ani de la 
victoria insurecției naționale armate antifasciste 
și antiimperialiste din august 1944.

Piatră de hotar în milenara Istorie a patriei, 
actul revoluționar de la 23 August 1944 s-a În
scris pentru totdeauna ca o strălucită Încununare 
a luptei eroice purtate timp de secole aici, pe 
pămîntul străvechii Dacii, de poporul român pen
tru apărarea și afirmarea ființei sale naționale, 
pentru întronarea libertății și dreptății sociale, 
pentru o viață nouă, ca unic stăpln al destinelor 
sale.

Victoria din august 1944 este opera poporului, 
condus cu fermitate și lnțelepciime de partidul 
clasei muncitoare — Partidul Comunist Român. 
Este meritul inestimabil al Partidului Comunist 
Român — exponentul fidel al țelurilor ta aspira
țiilor supreme ale poporului nostru — de a fi 
elaborat strategia și tactica insurecționali în con
cordanță cu condițiile obiective ale realității 
românești, de a fi organizat și condus — în 
împrejurările internaționale prielnice create de 
victoriile dobîndite pe front de armata sovietică, 
de succesele întregii coaliții antihitleriste — lupta 
antifascistă a poporului, coalizînd toate forțele 
patriotice și democratice in marea bătălie îm
potriva dictaturii antonesc.ene și a ocupar.ților 
hitleriști.

..înfăptuirea actului istoric de Ia 23 August 1944 
— sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
a deschis calea unei dezvoltări noi, democratice 
și progresiste a societății românești, precum și 
a lichidării definitive a oricărei dependențe a 
poporului nostru fată de monopolurile străine, 
de cercurile imperialiste internaționale. România 
și-a dobindit. pentru prima dată In mod cu ade
vărat plenar, independența și suveranitatea na
țională, Ia baza cărora au fost puse eliberarea 
poporului de orice exploatare și asuprire, cu
cerirea puterii politice și economice de către clasa 
muncitoare în alianță cu țărănimea, eu intelec
tualitatea, cu celelalte forțe sociale, edificarea 
noij orînduiri socialiste, în care masele munci
toare, poporul își făuresc în mod conștient pro
priul viitor, propria istorie".

în perioada care a trecut de la eliberarea țârii, 
prin munca plină de avînt a poporului nostru, 
condus cu clarviziune de partid — care a aplicat 
In chip creator adevărurile generale ale socia
lismului științific la condițiile specifice (politice, 
economice, naționale) ale României, au avut loe
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Cu „Floarea prieteniei" pe urmele 
istoriei de ieri și de azi a patriei...
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„DACIADA"-COROLAR Al ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ Șl t)E PERFORMANȚA
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UN NOU MEDICAMENT 
NUMIT „GIMNASTICA- 
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prefaceri la baza tehnico-materială, in structura 
socială, la gindirea și modul de existență al 
oamenilor. România s-a transformat dintr-o țară 
agrară, slab dezvoltată, intr-un stat industrial- 
agrar. cu o economie dinamică, modernă, capa
bilă să valorifice tot mai eficient resursele mate
riale și capacitatea creatoare a poporului. Pro
ducția industrială este astăzi de 38 dc ori mai 
mare decît in anii din preajma celui de al doilea 
război mondial, iar producția agricolă de trei ori 
mal mare, această impetuoasă dezvoltare reflec- 
tîndu-se in creșterea bogăției naționale, a veni
tului național, care este de 12 ori mai mare decît 
în 1950. Au cunoscut un puternic progres invăță- 
mintul, știința, cultura, arta, s-a dezvoltat și 
perfecționat democrația socialistă, a crescut con
tinuu nivelul de trai al maselor largi, populare. 
Aceste grandioase realizări economice și sociale 
s-au răsfrîrat in mod fericit asupra tuturor jude
țelor. a tuturor localităților țării, asupra vieții 
fiecărei famflti, a fiecărui om al muncii — român, 
maghiar, german sau de altă naționalitate —, cu 
toții fiind beneficiari egali al progresului neîn
trerupt al patriei.

Un nou și luminos capitol în analele României 
socialiste l-a deschis Congresul al IX-lea al parti
dului, care, prin orientările sale fundamentale, 
purtind adine pecetea gindiril șl acțiunii profund 
creatoare ale conducătorului partidului și statuia! 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu — eminent 
om politie revoluționar, înflăcărat patriot și in
ternationalist consecvent — a imprimat nn curs 
nou, dinamizator, activității in toate domeniile 
vieții politice, economice și sociale. înaltele tră
sături proprii secretarului general al partidului — 
capacitatea de a soluționa științific problemele 
complexe ale evoluției societății, de a ela
bora soluții viabile, nesecatul dinamism și con
secvența tn afirmarea noului, în eliminarea a 
tot ceea ce se dovedește perimat, contactul string 
cu poporul, devotamentul fierbinte față de inte
resele vitale ale națiunii, față de cauza comunis
mului — reflectă acele nobile caracteristici ale 
partidului, care asigură îndeplinirea In mod stră
lucit a rolului său de forță politică conducătoare 
în societatea noastră. Luptător neobosit pentru 
binele patriei $1 poporului său. tovarășul Nicolae 
Ceausescu contribuie cu strălucire, teoretic ta 
practic. Ia asigurarea In lumea întreagă a unei 
atmosfere de destindere și creație pașnică, ducind 
pe toate meridianele mesajul unui popor harnic 
și talentat, Iubitor de pace și colaborare, militant

(Continuare In peg. a 2-a)
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ÎN ÎNTREAGA TARĂ, ÎNTRECERI SPORTIVE 
DEDICATE MARII NOASTRE SĂRBĂTORI
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prilej. pe platforma 
avut loc interesante 
de racheto-modeUsm 
Asociațiile sportive 

AvtntuJ I-S.CJ-P,
a comuna Modeta,

9

il-LMf. tar ta concursul de 
ortenxare sportivi Fiarta Badm 
«I Mlhal Nechifar aa ocupa» 
locul r

SUCRAVA. Peste 4M de er'ncn 
tfla cadrul Cceno^aralul 
Suceam, aparUntod R M. Leșx 
Lrralrt. mda Moldavei. Martvrt 
CiiiminI, Vama Damei, I.P.G. 
Clmpoluf Moldovenesc ta salinei 
Cadca au participat la întreceri 
pe frumoasei» baze sportive ale 
complexului „Oilmp* din Lunca 
Moldovei, de Ungi Gura Humo
rului. In prezenta unul mare nu- 
mâr de spectatori, minerii a-aa 
întrecut ta fotbal, handbal, volei, 
tenis de dmp. popice, atletism ta 
orientare sportivi. Cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit a fi re
prezentanții secțiilor de preparare 
a minereului neferos de la 
Tarnița, Fundu Moldovei ta Vatra 
Dornel. (Ion MlNDRESCU-coresp.).

MEHEDINȚI. Consiliul județean 
al suwLcateloe ta C.J.E.F.S. aa 
organizat „Cupa Eliberării-, com
petiție sportivi de amploare, 
deschisă tuturor amatorilor de 
mișcare de pe aceste meleaguri. 
Disciplinele incluse în program 
au fost popicele, ealacul-eanoea, 
voleiul, handbalul, boxul, șahul, 
luptele și tenisul. Faza județeană 
a acțiunii a reunit aproximativ 
50» de tineri și tinere. (M. FOC- 
ȘAN-coresp ).

BRAȘOV. Grupate tn două se
rii, dteva echipe din diviziile B 
șl C ale județului participă ta 
„Cupa 23 August- la fotbal. Câș
tigătoarele celor două serii — 
C.S.U. Brașov șl Măgura Codlea 
— Ișl vor disputa finala joi 24 
august, pe stadionul Municipal. 
(Carol GRUIA-coresp.).

CAlARAȘI. La startul Întrece
rilor de tenis, fotbal, handbal ta 
atletism, găzduite tn parcul Dum
brava de pe malul Bored, s-au 
adunat sute de tineri șl virștnlcL

tare sportivi și popice, „Cupa 
Eliberării* a reunit peste 28» de 
lucrători din cooperația mește
șugărească Arta Populară și 
Constructorul au fost asociațiile 
care au dai pe cei mai mulți 
dintre cîștigâtori. (Mișu AVANU- 
coresp.)

FAG AR.AȘ. patru echipe mas
culine i-iu tatftait tn cadrul 
unul turneu de handbal, dotat eu 
„Cupa a August*, iată clasamen
tul trai ' L C.S.M. Borzeștl * 
p. 1 Nitramonia Făgăraș 4 p, 
3. Carpați Mirșa 2 p. 4. 
latorul București o 
coresp.).

CALAFAT In 
sărbători de la a 
organizata o Interesantă compe
tiție de șah șl tenis de cîmp. 
Printre cîștigători : Dunărea Ca
lafat (3—2 tn finală cu Vtnătorul 
Calafat, ]a șah echipe) șl Aurel 
Nemetu (la Individual). A fort 
organizată, de asemenea, o ex
cursie cicloturistică, la care au 
participat numeroși elevi 
localitate. Această acțiune a fort 
intitulată , --------
Curcanul*.
coresp.).

GOVORA, 
stațiune va 
23 șl 24 august o serbare cultu- 
ral-sportlvă care va programa tn- 
tîlnlri de fotbal, volei, handbag, 
tenis, tenis de masă, popice ș! 
șah. Vor participa sportivi de ta 
asociațiile ..Sănătatea* șl ..Știin
ța* din localitate. (M. ȘTEFAN- 
coresp).

_ _ Calcu-
p. (V. LAZA*>

cinstea marți 
August a fost

din

„Pe urmele Iul Pene» 
(Gh. IORDACHK-

In această frumoasă 
avea loe tn zilele de

Mîine începe o noua ediție, a 61-a,

a campionatului Diviziei A de fotbal

AL CREȘTERII I
Miine. in opt orașe ale tării, 

se dă startul ia ediția a Sl-a 
a Diviziei A la fotbal. începe 
o nouă întrecere a primului 
eșalon eompetițional și, odată 
cu ea. efortul tuturor celor an
gajați pe acest front, pentru 
creșterea calitativi, pentru ri
dicarea pe o treaptă superioară 
a acestei discipline sportive ră
masă In urma multor altor ra
muri, neeteprimindu-s» pe mă
sura condițiilor de care se 
bucură, a popularității pe care 
o are.

Foarte repede, formații din 
prima divizie vor fi chemate 
la examene Internationale de 
prestigiu, intilnirile din cupele 
continentale. In care sint anga
jate, așa cum se știe. Steaua 
(ea și-a ta făcut debutul, din 
păcate nefavorabil), Universi
tatea Craiova, F. C. Argeș, Po
litehnica Timișoara. Este o pri
mi și tmediati menire a cam
pionatului de a ajuta la o de
plini intrare tn formă a celor 
patra reprezentante ale fotbalu
lui nostru, tocmai prin dispute 
echilibrate, solicitante, adevă
rate teste etapă de etană. Mai 
departe, reprezentativele țării 
se vor alinia ta ele (în această 
toamnă) In competiții oficiale 
(Campionatul european al echi
pelor A, preliminarii olimpice. 
Campionatul european al echi
pelor de tineret). Fără un cam
pionat puternic, de o ridicatăi

UN START PE CARE IL DORIM AL CALITĂȚII 
COMPETITIVITĂȚII

cotă valorică, nici nu poate fi 
vorba de prezentarea unor se
lecționate puternice, capabile 
de rezultate înalte ! La fiecare 
început de ediție, aceste obli
gații majore ale campionatului 
Hnt prezentate, subliniate, puse 
în fața factorilor principali ai 
activității fotbalistice : jucători, 
antrenori, conducători, arbitri; 
dar. de cele mai multe ori, o- 
bieetivele esențiale ale Diviziei 
A au rămas neîndeplinite ! Ne 
exprimăm — de aceea — con
vingerea ci această nouă ediție 
va marca vizibil acel pas cali
tativ înainte de care are atita 
nevoie fotbalul nostru ! Contri
buția echipelor cu experiență 
ca ta a celor mai noi. a proas
petelor promovate, este aștep
tată în egală măsură. După cum 
atît sportivii eu ani si ani de 
prezentă în primul campionat 
al țării, cit si cei care repre
zintă noua generație, pot și tre
buie si răspundă prin presta
ții superioare etapă de etapă, 
prir.tr-o pregătire temeinică, 
nrlntr-o atitudine exemplari. 
La succesul campionatului, de
loc r.eolijabil este și aportul ze
cilor de mii de iubitori ai fot
balului 
sportivă, trebuie să încurajez» 
fotbalul 
bal bun 
teren f

Urăm
nr. 61 
riei A I

care, printr-o ținuți

bun. si ceară acest tai- 
de la combatantele dtn

«fepHn succes edttieî 
a campionatului DM-
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FOLOSIIOARE PENTRU VIAȚA"
sa experiență.

directorul I. A S. Prejmer. maestru al sportului

In zilele de 23 și 24 august, in Întreaga țară

BOGAT PROGRAM DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE MASA
DEDICAT MARII ANIVERSARI A ELIBERĂRII

cu întrecerile din cadrul marii competiții 
„Daclaxia*, in zilele de 23 șl M august vor 
tn Întreaga țari, la orașe șt sate, lntere-

La 14 kilometri de Brașov, 
In mănoasa cîmpie a Bîrsei, se 
află I.A.S. Prejmer, care este 
una dintre cele mai importante 
unități de acest fel din întrea
ga țairă. Pentru rezultate deo
sebite tn producția agricolă, 
I.A.S. Prejmer a fost de două 
ori decorată cu „Ordinul Mun
cii" clasa I, iar anul trecut a 
primit „Ordinul Muncii" clasa 
a IlI-a.

Despre această importantă 
întreprindere se pot scrie mul
te, foarte multe lucruri, căci 
lucrătorii ei sînt 
nici, pricepuți, 
munca 1 _ ___
sîrguincioși în

, căci 
oameni har- 

__ r pasionați de 
pe care o desfășoară, 

_ ______ ~ a descoperi 
noul, în a-1 aplica în activita
tea lor cotidiană. Unele dintre 
reușitele muncii de la I.A.S. 
Prejmer se leagă în mod ne
mijlocit și de activitatea pe 
care o desfășoară directorul în
treprinderii, inginerul Ion To
ma.

Veți întreba, probabil, citind 
aceste rînduri, ce au ele co
mun cu sportul ? Ei bine, «u, 
căci directorul I.A.S. Prejmer, 
Ion Toma, este maestru al 
sportului și a fost, cu ani in 
urmă, campion și recordman al 
țării la aruncarea ciocanului. 
Ca atlet a îmbrăcat tricoul 
U.D. Reșița, al Electricii Ti
mișoara, al cluburilor „U“ Cluj- 
Napoca și Steaua și pe cel al 
echipei naționale. In 1952 a 
terminat cursurile Facultății 
de Agronomie din Cluj-Napoca, 
iar din 1958 lucrează la Prej
mer, din 1962 devenind direc
torul întreprinderii. Cunoștin
țele sale profesionale, capaci
tatea organizatorică recunos

cută l-au ajutat să conducă cu 
succes multiplele treburi și ac
tivități ale LA.S. Prejmer.

„Sportul, ne spune Ion Toma, 
este cel eăruia-i datorez, in
tr-o foarte mare măsură, re
zultatele activității mele pro
fesionale. El m-a ajutat să fiu 
disciplinat, să Eu dirz, să am 
o anume robustețe fizică și 
mai ales psihică. Și, dacă-mi 
este permis s-o spun, sportul, 
atletismul m-au făcut să Cu 
mereu nemulțumit de ceea ee 
întreprind, ea eeea ee realizez. 
Intr-un euvint să Cu exigent 
eu mine însumi, eu ceilalți co
laboratori ai mei. Atletismul 
mi-e și astăzi u prieten de 
nădejde ! Deși n-am prea mult 
timp liber, totuși de două ori 
pe săptămînă, pe ploaie ori pe 
arșiță, sint prezent pe stadion. 
Fac antrenament In toată regu
la. ea-n tinerețe și pentru că 
tare mult mi-a fost dragă a- 
runcarea ciocanului, de două 
ori pe săptămînă intru ia cerc, 
fae piruete și arunc— Cit ? 
Ei, vreo 44 de metri 1 Copiii 
mei — am trei „ficiori* ea 
brazii — fac și ei sport Me
tisul, Radu (16 ani și aproape 
190 cm), elev la —Ș ajuna", are. 
se spune, ceva talent și cali
tăți să facă atletism de perfor
manță. Sint tare curios să văd 
dacă, intr-adevăr, e chiar așa 
cum se spune! Ia orice caz, 
pe fiecare dintre ei fi sfătu
iesc, cînd au timp liber, să nu 
ocolească stadionul, căci la ma
rca școală a sportului pot afla 
multe lucruri foarte folositoare 
pentru viață !“ —

Romeo V1LARA

Pantd 
niponele 
ave* loc. .____ ___  .
sânte șl atractive întreceri sportive de masă dedi
cate marii aniversări a Eliberării.

In Capitală, Cnallștii competiției de tenis, partici
pant! din toate sectoarele, lși vor desemna clștigă- 
tom. Loc de desfășurare, baza sportivă T.C.B. Con
comitent vor fi eunoscuți și cei mai buni șahiști 
Înscriși în „Cupa Eliberării-, Intr-o dispută Inedită 
șl intr-o sală deosebit de primitoare, cea a insti
tutului de arhitectură. Boxerii te vor întrece pe 
ringul instalat pe scena Teatrului de vară din par
cul Herăstrău. Vor avea Ioc nu mai puțin de 14 me
ciuri. în fine, gimnaștii — copil șl juniori — își vor 
demonstra indemlnarea pe covorul de gazon din pă
durea Pustnicul.

Alte acțiuni sportive de masă sînt programate 1* 
nivelul unor 
vor avea 
tenis. In 
popice șl acekxși ți mp __  ____ ____
dieta puncte eu tradiție : pe lacul Herăstrău, o pa
radă a ambarcațiunilor, la Expo „Flora" — demon
strații de navomodele. pe estrada „Miorița* — con
cursuri de scrimă și ludo, tn Parcul tineretului —

sectoare, tn sectorul 1. pe baza P.T.T. 
loc întreceri de volei, fotbal și 

sectorul 4, fotbal, handbal, 
tenis (baza sportivă Cimentul). tn 
sînt prevăzute demonstrații sportive în

evoluția aeromodeliștilor. O activitate sportivă de 
masă pentru copil și tineret îndeosebi va fi organi
zată la baza sportivă de la lacul Tei, la „Cuteză
torii*. „Cîreșarii*. la Străulești etc.

Din suita activităților sportive de masă ce vor fi 
organizate in țară desprindem :

fn județul Alba, finalele „Cupei Eliberării* la fot
bal, popice și tenis de masă, in municipiul Alba 
Julia și In celelalte orașe. In județul Botoșani, com
petiții de oină („Cupa Luceafărul*), lupte, popice, 
volei, fotbal cu participarea sportivilor din Botoșani 
și dintr-o serie de localități (Dorohoi, Dărăbani, 
Bueecea, Budești ș.a.). In județul Hunedoara, fi
nale ale „Cupei 23 August* sint programate la 
Deva, Hunedoara, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Anl- 
noasa și Petrila. De asemenea vor avea loc festi
valuri ale sportului feminin (Deva, Hunedoara), 
precum șl acțiuni turistice de masă. In județul Me
hedinți, competiții de fotbal, tenis, tenis de masă, 
handbal și volei dotate cu „Cupa Eliberării*, iar 
In Județul Teleorman, concursuri de șah, popice, 
precum și meciuri de volei și tenis dedicate marii 
sărbători.

Se înțelege, însă, că pentru zilele de 23 și 24 au
gust și în celelalte județe ale țării agenda activități
lor sportive de masă cuprinde concursuri și compe
tiții pentru toate viratele șl toate preferințele.

Itinerar de vacanță

CU „FLOAREA PRIETENIEI" PE URMELE ISTORIEI
DE IERI

—Cu un ultim efort, repre
zentanții Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din Tg. Căr
bunești încheie, la Tg. Jiu, în 
aplauzele unei numeroase asis
tențe. traseul de peste 200 de 
kilometri cit a măsurat circui
tul cicloturistic „Floarea priete
niei", 
locul 
jene 
tiuni 
felicitați cu multă căldură, 
miati.

.Trei zile a durat acest

Micii temerari situați pe 
I Intre echipajele gor- 

ale acestei frumoase ac- 
sportive de vacanță sint 

pre-

cir-
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SUB CONDUCEREA PARTIDULUI
(Urmare din pag I)

hotărît pentru triumful unei lumi mai bune și 
mai drepte. în acest spirit, recenta Expunere ■ 
tovarășului Ni colac Ceaușescu la ședința cu ac
tivul central de partid și de stat, document poli
tic de o covîrșitoare importanță, încununează lu
minos activitatea partidului și statului nostru 
pentru o politică a păcii, înfăptuirea dezarmării, 
democratizarea relațiilor dintre state, întronarea 
unei noi ordini economice și politice internațio
nale, unitatea mișcării comuniste internaționale.

In contextul progresului general al țării de-a 
lungul celor 34 de ani care s-au scurs de la eli
berare se înscriu și realizările remarcabile, fără 
precedent ca valoare și semnificație, dobindite pe 
tărîmul educației fizice și sportului.

Reprezentând in concepția Partidului Comunist 
Român, a statului nostru socialist o importantă 
componentă a procesului de educație a tineretu
lui, a maselor largi de oameni ai muncii, precum 
fi un mijloc eficace de menținere și întărire a 
sănătății populației, de creștere a unor generații 
de tineri viguroși, activitatea de educație fizică 
fi sport a devenit o problemă de interes națio
nal, cu largi implicații și răspunderi pe pian 
social

Pentru îndeplinirea obiectivului fundamental pe 
care conducerea partidului l-a pus in fața miș
cării noastre sportive — acela ce întregul tineret 
să fie cuprins în practicarea sistematică * exer- 
âțiilor fizice și sportului — i s-a asigurat aces
teia un cadru organizatoric bine definit, cu peste 
lt 000 de asociații sportive în întreprinderi, școli, 
facultăți, la sate, circa 100 de cluburi de per
formanță, cluburi sportive școlare in toate ju
dețele și un activ de specialiști cuprinzind 7 000 
de antrenori, peste 6 000 profesori de educație 
fizică, instructori pe ramuri de sport. Totodată, 
prin grija statului socialist, s-au asigurat con
dițiile materiale necesare practicării sportului, 
oonstruindu-se baze sportive modeme, stadioane, 
săli de sport, centre de canotaj, bazine de înot 
etc. Incepind cu Stadionul Republicii din Bucu
rești. inaugurat în anul 1948, și pînă la moder
nele săli 
folosință 
unor noi 
țării.

Beneficiind de asemenea condiții, noile genera
ții de tineri au crescut bucurîndu-se de efectul 
tonic al stadioanelor, de soarele plajelor marine, 
de aerul ozonat al munților, astfel că dictonul 
„o minte sănătoasă intr-un corp sănătos" tinde 
să devină o normă de viață pentru fiecare tlnăr, 
pentru fiecare cetățean. Activitate* sportivă de 
masă a cuprins milioane de cetățeni de toate 
▼îrstele, angrenați în diferite competiții cu ca
racter local, dar și în marile acțiuni republicane, 
cum au fost „Cupa tineretului" sau cum este în 
ultimul timp grandioasa competiție polisportivă 
națională „DAC1ADA", organizată din inițiativa 
secretarului general al partidului fi ale cărei 
finale pe țară se dispută chiar în această pe
rioadă.

Pe acest fundament mereu mai trainic al ac-

de sport din Vaslui și Craiova, date in 
anul acesta, acțiunea de construire a 
baze sportive a cuprins toate județele

tivității de masă a putut fi înălțat ia ultimele 
decenii, un impunător edificiu al sportului de 
performanță românesc. Din rindurile tinerilor par
ticipant! la competițiile de masă s-au remarcat 
numeroși performeri care au obținut succese 
strălucite la Jocurile Olimpice, la campionatele 
mondiale și europene Incepind cu ediția din 
1952 a Jocurilor Olimpie® de la Helsinki și piuă 
la aceea de la Montreal, din 1976, sportivii români 
au cucerit 98 medalii olimpice, dintre ©are 22 
de aur (față de numai două medalii olimpice 
înainte de 1947). tn palmaresul tor au f-oet trecute, 
de asemenea. 93 titluri de campioni ai lumii și 
IM de campioni ai Europei, sute de titluri de 
campioni balcanici. în arena internațională. cu
lorile sportive românești au consacrat o strălucită 
pleiadă de campioni și recordmani, lntr-o serie 
întreagă de ramuri, cum ar fi gimnastica, luptele, 
caiacul -canoea. scrima, handbalul, tenisul de 
masă, tirul, popicele, precum și unele probe at
letice.

Pentru strălucitele tor victorii, cu care întregul 
popor se mîndrește, sportivii de frunte ai țării 
au fost distinși cu Înalte ordine ale Republicii 
Socialiste România. Neuitată va rămme, înde
osebi, seara de 19 august 1916, eind președintele 
tării a inminat, in cadrul unei impresionante fes
tivități, înalte distincții de stat acordate sporti
vilor români care au obținut succese la Olim
piada de la Montreal.

Cuvintele rostite atunci de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, prețioasele sale îndemnuri i-au stimu
lat și maj mult pe sportivi (precum și pe an
trenori) pentru o pregătire tot mai temeinică ia 
perspectiva participării lor la viitoarele mari com
petiții internaționale, Îndeosebi la Jocurile Olim
pice din 1930.

Ca și celelalte domenii ale vieții economice și 
sociale din țară, educația fizică și sportul dispun 
In prezent de un Program de dezvoltare pină in 
1280. Este neîndoios că Îndeplinirea acestui cu
prinzător program va ridica activitatea sportivă 
de masă și de performanță la un nivel calitativ 
superior, corespunzător exigențelor în creștere 
ale dezvoltării societății românești de astăzi, va 
asigura, deopotrivă, afirmarea și mai puternică 
a României în arena sportivă mondială.

Pârtiei pind cu entuziasm tineresc la competițiile 
fi celelalte manifestări cu caracter sportiv orga
nizate în această perioadă și dedicate marii noas
tre sărbători naționale, sportivii țării — integrați 
eforturilor creatoare depuse de întregul popor — 
Kt cinstit totodată măreața aniversare de la 23 
August cu noi și remarcabile fapte la locurile 
lor de muncă. în întreprinderi, instituții, pe șan
tiere, la lucrările agricole. In unități militare, 
împreună cu toți cetățenii țării, sportivii își ex
primă astfel, o dată mai mult, voința lor ne
strămutată de a acționa strins uniți in jurul 
partidului, al secretarului său general, pentru 
transpunerea în viață a politicii interne și exter
ne, pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor 
luminoase de prosperitate materială și spirituală 
trasate de Congresul al XI-lea și Conferința Na
țională «le partidului,

caii, ne spunea prof. Ion Zo- 
riescu, îndrumătorul echipajului 
cîștigător. Trei zile la fel de fru
moase și de interesante pentru 
toți copiii. Frumoase, pentru că 
am străbătut o zonă de un rar 
pitoresc, iar natura in plină vi
goare și vremea însorită ne-au 
fost tovarăși de drum. Intere
santă, deoarece călătoria a în
semnat nu numai odihnă activă, 
destindere prin mișcare, 
activități sportive in 
copiilor din așezările 
ei și o inedită lecție 
a istoriei de ieri și 
patriei".

Argumentele în sprijinul a- 
cestor impresii-sinteză a ac
țiunii -cicloturistice a pionieri
lor din județul Gorj ni le-au 
adus chiar copiii respectivi.

„Am trăit, parcă, acele zile 
de neuitat, eind Tudor Vladi- 
mirescu fi-a adunat pandurii 
pe cimpia Podișului". ne măr
turiseau pionierii din Novaci, e- 
vocind momentul popasului pe 
aceste meleaguri de istorie. Cu 
mai bine de un secol și ju
mătate In urmă, marele patriot 
și revoluționar de la 1821. care 
a fost Domnul Tudor din Vla- 
dimirii Gorjului. pornea de aici, 
din Padiș, făgăduind maselor 
„dreptate și slobozenie".

.Am văzut Peștișanii ți apoi 
Hobița, locul natal al genia
lului nostru sculptor Constantin 
Brăncuși", ne spuneau pionierii 
din Tg. Cărbunești. plini de ad
mirație pentru acest fiu al Gor
jului. a cărui poveste au ascul
tat-o cu nesaț. Era povestea u- 
nui mare artist, care încă de 
la Începutul secolului a des
chis o eră nouă în arta ciopli
tului în 
artistică 
zului.

prin 
compania 
de popas, 
de istorie, 
de azi a

piatră. In modelarea 
a humei și a bron-

,Am aflat de la muncitorii 
■ orașul minier Motru istoria 
t de frumoasă a cărbunelui", 

ținut să remarce pionierii 
i Tg. Jiu, adică a unei bo-

din 
atit 
au 
din 
gătii a patriei care a adus în 
prim-plan o așezare aproape 
necunoscută in trecut.

„Ne-am oprit la Valea Mare, 
punct pe traseul viitorului com
plex hidroenergetic Cerna — 
Motru — Tismana. pentru a 
cunoaște, înainte de a fi dată 
in folosință, una din marile 
realizări ale revoluției tehnico- 
științifice care, se desfășoară 
sub ochii noștri", remarcau cu 
mîndrie pionierii din Bilteni.

Da. acțiunea cicloturistică 
„Floarea prieteniei", a pionie
rilor din județul Gorj. a con
stituit o reușită deolină. pe fi
rul istoriei de ieri și de azi 
a patriei. „O acțiune care va 
continua, cum ne-a asigurat 
prof. Ion Plugaru. activist spor
tiv în cadrul Conciliului jude
țean al Organizației Pionierilor. 
Copiii din Tg. Cărbunești vor 
întreprinde in luna august o 
excursie cicloturistică prin mai 
multe judele limitrofe Gorjului, 
cei din Bilteni ii vor urma, in 
timp ce cravatele resii cu tri
color din Bumbești-Jiu vor e- 
fectua. tot pe biciclete, o 
excursie in Bulgaria. Sint ac
țiuni programate in această 
lună, care completează pe cele 
de tabără organizate cu sute 
de copii la Păuleasca, Gura- 
honț, Valea Mare-Argeș și tn 
multe alte localități ale țârii 
în care, alături de prietenii lor 
din diferite orașe și sate, copiii 
Gorjului îsi petrec o parte a 
vacanței de vară".

' Tiberiu STAMA

450 DE KILOMETRI CU BĂRCILE PE DUNĂRE
O interesantă expediție nautică a unor
profesori și elevi din Galați și Cluj-Napoca

Șase echipaje — cinci din 
Galați (de la Liceul de marină) 
și unul din Cluj-Napoca (de la 
liceul _N. Băicescu*) — com
puse din profesorii loan Cucu, 
conducătorul expediției (de la 
Liceul de marină). L Man- 
dache. M. Forța. M. Cueu (din 
Cluj-Napoca). inginerii N. La- 
zăr si D. Bălănescu. elevii L. 
Popescu. V. Alexandrache. A. 
Grapă. D. Luca, C. Pamfil. Gh. 
Șerban. T. Drăgan. R. Dragoș, 
D. Stănescu. L Bolea. L Ar- 
rhir, Gh. Bălan. I. Dan. L 
Longu (toți în anul III la Li
ceul de marină Galati) și clu
jenii S. Goia, C. Pop au între
prins recent o îndrăzneață si 
instructivă expediție 
năre. folosindu-se de 
rame tip Reghin. De 
ceasta este a doua 
expediției. desfășurată 
sub egida „Daciadei". Străbă- 
tînd în 9 zile aproape 450 km, 
elevii au avut deseori prilejul 
să pună în anlicare unele cu
noștințe 
vadă de 
odată o 
zică.

Plecarea s-a dat din portul 
Turnu-Măgnrele acostîndu-se, 
apoi. în localitățile Zimnicea,

pe Du- 
bărci cu 
fapt, a- 
editie a 

acum

marinărești, au dat do- 
curaj. demonstrînd tot- 
excelentă pregătire fi-

Giurgiu, Oltenița. Cbiciu (punc
tul prin care se pătrunde prin 
brațul Borcea), Călărași, Fe
tești. De-a lungul acestui tra
seu au fost vizitate o serie de 
obiective industriale și turis
tice.

O subliniere : membrii expe
diției și-au pregătit singuri 
mîncarea și au dormit în cor
turi. Si un fapt mai puțin o- 
bișnuit : prin dreptul comunei 
Făcăeni au început peripețiile 
determinate de ploi torențiale 
si un vînt deosebit de puternic. 
Membrii expediției s-au luptat, 
însă, vitejește cu stihiile Du
nării. Furtuna s-a potolit a- 
proape de tinta călătoriei, cînd 
in zare apăruseră, cu siluetele 
lor zvelte si policrome, blocu
rile de pe frumoasa faleză gă- 
lăteană.

„Totul a fost excelent, chiar 
dacă în ultima narte a expe
diției am fost greu încercați de 
furtună", ne spunea la sosire 
profesorul I. Cucți. „Un viitor 
marinar trebuie să știe să în
frunte cu curaj si pricepere a- 
vatarurile naturii" a conchis 
inimosul dascăl de soort de la 
Liceul de marină din Galati.

T. SIRIOPOL, coresp.



destine Împlinite sub soarele lui 23 august
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ț n România socialistă, 
I prin grija părintească a 
* partidului, tineretul are 

create toate condițiile să se 
dezvolte armonios ți multilate
ral, fizic și intelectual, să-ți 
vadă implinite visurile cele mai 
indrăznețe. Foamea, exploata
rea, lipsa posibilității de a ob
ține un loc de muncă potrivit 
pregătirii, aptitudinilor ți ospi-

rațiilor, care in societatea capi
talistă contemporană lovesc 
mai ales tineretul, ața cura se 
petreceau lucrurile țl la noi 
inainte de Eliberare, sini com
plet necunoscute tinerilor noștri 
de astăzi.

Invățind ți muncind, bucu- 
rindu-se de profundul umanism 
al societății noastre, de binefa

^\\\\\\\\\\\\\\\\\w»\xx\\x\\\xxx\\x

LA ȘCOALA MUNCII
O fată a zburat, fără 

aripi, de peste 2 000 de 
ori prin văzduh. De 
peste 2 000 de ori Maria 
Iordănescu a părăsit a- 
vionul la 800, la 1000, 
la 2 000. la 4 000 de 
metri' înălțime, ziua și 
noaptea, pe vreme bu
nă, ca și pe vreme rea, 
cu vint și ploaie, avan- 
sind cu perseverență și 
curaj, pe treptele mă
iestriei sportive în para
șutism. și intrind astfel 
in galeria aviatoarelor 
de excepție. Fata aceas
ta, ca atitea și atîtea 
alte sportive ale țării 
noastre, s-a afirmat ca 
urmare a excelentelor 
condiții create în anii 
socialismului pentru îm
plinirea marilor talente. 
Maria Iordănescu. ma
estri a sportului, este 
o tînără muncitoare la 
cooperativa de confecții 
„Drum nou" din Capi
tală. în timpul liber ea 
face sport. Și poate că 
tocmai școala muncii a 
ajutat-o să urce drumul 
succesului : ea a cucerit 
de mai multe ori titlul 
de campioană republi
cană. este deținătoare a 
numeroase recorduri na
ționale și mondiale, in
dividuale și în grup, 
componentă a echipei 
vicecampioană balcanică 
la parașutism, distinsă 
de Federația Aeronauti
că Internațională cu

AL DOILEA MARE MAESTRU
La sfîrșitul lunii iu

lie. mișcarea noastră șa- 
histă a trăit un eveni
ment remarcabil : după 
13 ani de așteptări, spe
ranțe (și uneori decep
ții). Un al doilea jucă
tor român a pătruns în 
„înalta societate" a eși
chierului mondial, de
venind mare maestru in
ternațional.

Este vorba de Mihai 
Șubă. în vîrstă de 31 de 
ani. de profesie mate
matician. membru al 
clubului Universitatea 
din București.

Cariera sportivă a 
proaspătului laureat este 
foarte originală și inte
resantă. Adolescent fi
ind, Șubă era pasionat 
de... pictură (a urmat 
chiar o școală populară 
de arte plastice). apoi

CAMPIONUL DIN SILIȘTEA 
SNAGOVULUI

In acea zi istorici de 
august 1944, cînd pe pă- 
mintul românesc au mi
jit zorii unei ere noi, in
tr-o familie de munci
tori din Siliștea Snago- 
vului se năștea Radu 
Durbac. Peste 14 ani, el 
avea să intre intiia oară 
pe un teren de rugby, 
urmărit atent de ochiul 
priceput al primului 
maestru emerit al spor
tului cu balonul oval din 
tara noastră, Gheorghe 
Pârcălăbescu. 

înalta Diplomă „Paul 
Tissandier". Maria se 
bucură de prețuirea co
legelor de echipă și de 
muncă și pentru că este 
o soție model (soțul ei. 
Ionel Iordănescu este, 
de asemenea, sportiv

parașutist). o muncitoa
re fruntașă, o sportivă 
exemplară.

— Ce poți să ne spui 
despre drumul tău în 
sport, Maria Iordănescu?

— Este o mare ferici
re pentru un tinăr să 
trăiască in patria noas
tră socialistă, bucurîn- 
du-se de grija părinteas
că a partidului, să-ți 
împlinească cele măi 
îndrăznețe vise. Voi dă
rui, toată viața, întrea
ga mea energie patriei, 
viitorului ei luminos. In 
muncă și în sport".

de teatru, urcînd pe 
scenă în cadrul ansam
blului studențesc „Po
dul" și a frecventat timp 
de un an clasa de re
gie a maestrului Paul 
Stratillat. Apoi a urmat 
Facultatea de fizică, 
pentru a trece după doi 
ani la aceea de mate
matică, absolvită cu no
ta 10 !

Șahul a apărut tîrziu 
printre multiplele preo
cupări ale actualului 
mare maestru. Mihai 
Șubă a învățat in... Ciș- 
migiu regulile jocului la 
18 ani (vîrstă la care 
Florin Gheorghiu, pri
mul nostru mare maes
tru internațional, era 
campion mondial de ju
niori !), reușind apoi o 
ascensiune uimitoare. A 
devenit repede. în 1974, 
campion universitar, a- 
poi maestru internațio
nal. pentru ca în acest 
an să obțină prețioasele 
galoane de mare maes
tru internațional. Este 
căsătorit, soția sa fiind 
tot matematiciană, și a- 
re un băiat — Cristian
— in vîrstă de 4 ani.

.,Mă bucur foarte mult
— ne-a spus Mihai Șubă
— că am putut obține 
acest succes in preajma 
zilei de 23 August. De
dic performanța mea 
marii sărbători naționa
le a poporului nostru F

Crescut la școala mun
cii, bucurindu-se din plin 
de condițiile deosebite de 
afirmare, create sportivi
lor României socialiste, 
Radu Durbac a urcat, cu 
tenacitate, pasiune ți ta
lent, treptele măiestriei 
sportive. Adevărata con
sacrare a aflat-o imbră- 
cind tricoul cu numărul 
15 al multiplei campioa
ne naționale, Steaua, deși 
ucenicia și-a făcut-o la 
Rapid. A cunoscut toate 
satisfacțiile pe care și le 

dorește un rugbyst: de 41 
de ort titular in echipa 
României (a debutat ta 
1968, ultima sa apari
ție printre „tricolore 
producindu-se ia 1975) ; 
sub culorile naționalei a 
devenit campion euro
pean și învingător al pu
ternicei reprezentative 
a Franței, participind și 
la turneul din Noua Z«- 
elandă ; căpitan al uneia 
dintre cele mai puternice 
echipe din ultima vreme, 
Steaua, gustind din cupa 
victoriei și in campiona
tul național. Pentru a- 
portul său la succesele 
rugbyului românesc, a 
fost distins cu titlul de 
maestru emerit al spor
tului.

Radu Durbac, este, la 
cei 34 de ani ai săi, un 
om împlinit. Dincolo, de 
terenul de sport, ofițerul 
Durbac are o familie fe
ricită, in care băiatul lui 
de 10 ani e tare mindru 
de tăticul său. pe urmele 
căruia vrea si meargă. 
Anul trecut, printre ab
solvenții cursului de an

PILDĂ DE PERSEVERENȚĂ Șl CURAJ
De curind am stat de vof- 

bă cu un sportiv despre core 
se poate afirma, fâră riscul 
de a exagera, că este o 
pildă de perseverența ?i cu
raj, ca ți o ilustrare a mul
tiplelor posfbiM-tăți de afir

mare pe care le au tinerii 
din țara noastră, doritori »ă 
practice sporturile îndrăgite. 
Interlocutorul nostru, maes
trul sportufui Drago? Panoi- 
tescu, solicitat să-șl exprime 
impresiile după cursa de ta- 
chelere a campionatului na
țional de motociciism, ne-a 
declarat : ,,Sînt fericit pen
tru că, datorită condițiilor 
create de statul nostru socia
list, am putut să rr.â afirm 
in ai treilea sport pe care-l 
practic la nivel de perfor- 
manță-. La această declara

ÎN PRELUNGIREA ACTIVITĂȚII 
PROFESIONALE

A absolvit Facultatea 
de mecanică din cadrul 
Institutului politehnic 
București în 1971 și tot 
in același an a intrat 
pe porțile întreprinderii 
de autoturisme „Dacia" 
din Pitești. Urma ca 
aid să se desăvîrșească 
din punct de vedere pro
fesional, unindu-și des
tinul, preocupările, via
ța, cu autoturismul ro
mânesc ..Dacia 1 300*.

în 1978, la vîrstă de 
aproape 30 de ani, Ingi
nerul Andrei Bella și-a 
realizat cîteva din obi
ectivele pe care și le-a 
propus pînă acum. Lu
crează la Institutul de 
cercetare și inginerie 
tehnologică pentru auto
turisme de la Colibași, 
in cadrul laboratorului 
de rulare (punți, amor- 
tizoare. pneuri ș.a.). 
Trăind șl muncind ală
turi de autoturismul 
românesc, și-a descope
rit, aproape firesc, o 
nouă pasiune : automo
bilismul de performan
ță. Alături de mai tină- 
rul său coleg — ingine

^\\\V&X\\\\\\\\\X\X\\\\\\\\\X\X&^^^^

cerile dezvoltării impetuoase, pe 
toate planurile, pe care le cu
noaște poporul nostru sub con
ducerea partidului, tinerii 
România - români, 
germani sau de alte 
tați - se pot afirma 
in activitatea sportivă 
formanțâ. 
exemple :

din 
maghiari, 
naționaB- 
plenar țl 

de per
lată doar citeva

I
I
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trenori s-a numărat și 
fundașul de ieri și de 
azi al echipei Steaua, fa- 
timplător ? „Deloc — 
ne spune. Vreau să eon- 
tinui,truda mea, modestă, 
întru binele rugbyului 
românesc. Mîine-poimli- 
ne va veni clipa despăr
țirii de spațiul dintre bu
turi. Dar nu voi pleca 
departe de teren. Știu că 
mai am mult de dat 
pentru ceea ce am pri
mit..".

ție se cuvin citeva completări. 
Drago? Pcnaitescu ?i-a în
ceput ,,cariera- de sportiv de 
performanță prin a practica 
ciclismul, cu deosebit succes, 
deoarece in pai mare sui său 
sint inse;isc titluri de campioe 
republican. S-a „transferat- 
apoi in domeniul sportu-ui 
celor mai curajoși, bobul. 
După ce a avut tăria de a 
depăși un moment deosebit 
de dificil (la campionatele 
europene disputate in anul 
1969 la Sa intMorirz, Drago? 
Panaitescu a suferit un acci
dent grav, refâcîndu-se după 
o perioadă destul de înde
lungată), ©I obține la Jocu
rile Olimpice de la Sappora, 
tn anul 1972 „Cupa mondială 
a tineretului-, oferită celui 
mai bine clasat dintre tinerii 
boberi partioipanți la între
cere. Anul acesta a făcut 
„primii pași- în motociciism. 
La început ca sport ajutător 
în pregătirea pentru viitorul 
sezon de bob, apoi partici
pind la concursuri, și reaH- 
zînd rezultate din ce în ce 
mai bune, încummate de ciș
ti gor ea (la categoria 500 
cmc) a uhu mei etape a cam
pionatului republican, desfă
șurată pe circuitul de i« Tol- 
Toboc.

Pentru o întregi acest mini- 
portret, vom sublinia că la 34 
de ani Drago? Panaiteecw 
•ste și harrvic antrenor 
al boberMor de la I.E-F^S-, 
in rindul cărora do
rește să-l promoveze (bineîn
țeles, intr-un viitor mai înde
părtat) pe fiul său Bogdan, 
ocara în vîrstă de 9 ani.

rul Nicu Grigoraș. din 
același institut — a por
nit la pregătirea specia
lă a unei mașini ..Dada 
1 300*. pentru a o face 
și mai bună și mai pu
ternică. Și au reușit, 
mărindu-i numărul de 
cai putere, făcînd-o mai 

rezistentă. Cu ea a câș
tigat toate cele trei e- 
tape ale campionatului 
de viteză in coastă des
fășurate nină acum, fi
ind principalul preten

dent la titlul de cam
pion republican.

Gtnduri da viitor T 
„Pe nlaa sportiv, eîștl- 
garea titlului de cam- 
pioa republican la vite
ză la coastă. Profesio
nal, dorese să realizez 
mal mult decit pînă a- 
cum pentru perfecțio
narea .Daciei". Mă stră
duiesc ca prin munca

DOI PROFESORI, DOI SCRIMERI = 
0 FAMILIE UNITĂ

In ojumd sărbătoririi zilei 
da 23 August. sportiva Suzana 
Ard sl ea nu tșl imeria .numele 
printre cișiigâtorH finolei pe 
tor* • „Daaodef te fto- 
retă. Un saceac măritat, e 
răspicnă • tatontuM țl sUă- 
daailtar «castel sportive con- 
șCteetoosa, nodal de te
rnar- am este ea apreciată 
de către toți antrenorii de 
scrimă.

Surona Ardaloam» este une 
dintre luaerooHle tinere 
care M datorează ascensiu
nea ia sportul de performan
ță șl împlinirea ca cetățean 
actului Istoric de la 23 
August. „Numai in miil>cxd 
«nui popor și al unei patrii 

libere puteam stwnî văd îm
plinite cele mai înaripate vi
sări ci© copilăriei și adolee- 
c«nței- — ține ea să ccce» 
tueze. Șl, fa sprijinul afirma- 
ției. comunista Suzana Arde
leana reconstituie caJea par
cursă ie sport.

A inceput scrima la Sate 
Mare, elevă fiind, cînd, paro
lei sa Instruia în mînuirea 
floretei în cadrul școlii spor
tive din localitate. S-a aflat 
ta echipa de junioare, cam
pioană a țârii Ia senioare l 
După absolvirea liceului a 
trecut la clubul Steaua Bucu
rești, cu car© a cucerit a© 
mol multe ori titlirf de cam
pioană a Europei. Paralel, a 
fost componentă a echipei re
prezentative, campioană mon
dială ta Havana și medaliată 
cu org!nt (Paris, Ankara) sau

COPILĂRIE FERICITĂ

La nici 17 ani, Eva Fe- 
renczl este „un nume- In 
sportul nostru. Laureată 
cu numoroaaa titluri da 
campioand națlonald de 
copii, junioara ji chiar 
t^nioare, cu o medalie de 
argint ți două de bronz 
la campionatele europene 
de juniori mici, Eva a 
reuțit sd cucerească două 
medalii de aur la recen
tele campionate europene 
de juniori de la Barce
lona. Ațadar, la nici n 
ani, un palmares vrednic 
de laudi. Am rugat-o 
«d na povestească ceva 
despre.^ viața ei. Ca toți 
eopiH de mineri, a ascul
tat adesea pe bdtrini po
vestind cit era de grea 
viața oamenilor din Pe
troșani de altădată. Mun
că neomenească, acolo, In 
măruntai^e pămintului, cu 
timăcopul ți lămpațul cu 
carbid. Dar nid ta su
prafață viața nu era mai 
bună. Foame, mizerie... îi 
stăruie tn minte o foto
grafie îngălbenită de vre- 
me tnfdțițtnd un miner 
zdrențuit, negru de praf, 
mtnlnd un cat ort> care 
trăgea prin galerii vago- 
nețU cu cărbune. Nu țtie 
dacă minerul nu era cum- 
vs tm tfa&r, fiindcă m 

mea. alături de miile de 
oameni ai muncii de pe 
platforma Colibași, să 
contribui la afirmarea 
„Daciei 1300". pentru a 
o face cit mai competi
tivă".

Visuri — realizabile — 
ale unui tinăr inginer 
care știe să îmbine, 
splendid, munca profe
sională cu sportul.

bronz (Goteborg, Grenoble, 
Budapesta, Buenos-Aires și 
Hamburg), de asemenea de 
două ori cu bronz și la J.O. 
(Ciudad de Mexico, Mun- 
chen). între timp, Suzana Ar
deleana își termină studiile 
superioare, devine profesoară 
de educație fizică.

De curind a revenit în o- 
rașul ei natal, unde își con
tinuă activitatea alături de 
soț, sportiv cunoscut, de ase
menea profesor de educația 
fizică, fost campion mondial 
de tineret Ia floretă (Viena) 
?i titular al echipei Steaua șl 
ol echipei naționale, cam- 
poană mondială (Montreal) 
și meda!:atâ cu bronz (Ho- 

vana. Ankara). Suzana — ©a 
sportivă ta C.S. Satu Mare, 
Ștefan — ca antrenor ta a- 
celași club. Prezența Iul 
Ștefan Ardeleanu ca profe- 
sor-antenor la timona umrf 
ciub condus ieri de reputa
tul maestru de arme Alexan
dru Csipier este un act de 
mare încredere, o pro-mi si ua© 
pentru mîine. Se speră ca 
tinarui antrenor să continue 
tradiția în performanță a M 
„Șani-baci", unul dintre cei 
care a dus peste mări șl 
țări faima scrimei românești.

tată, m puține cuvinte, ta 
sinteză, drumul parcurs ta 
viață și în sport de soții Sa
xona și Ștefan Ardeleanu, dai 
tiner! avi nd aceeași vîrstă, 38 
de ani, și care, ca toți sporti
vii patriei noastre socialiste, a© 
beneficiat de cîmp liber de 
afirmare pe toate planurile.

t s-a povestit adesea — 
tinerii, ba chiar ți copiii, 
erau nevoiți să trudească 
din greu pentru a con
tribui la existența, oricum 
neindestulată, a familiei.

Mărturisește că, asculr- 
tind pe bătrini pe banca 
din fața casei, aproape 
nu-i venea să creadă ct 
lucrurile s-au petrecut 
așa. Ce vedea cu ochii ei, 
propria-i existență o îm
piedicau să creadă. Iată, 
ea, fiica minerului Sigi»- 
mund Ferenczi, din Pe
troșani, a putut să învețe 
in liniște, ajungind ta 
clasa a Xl-a a Liceului 
industrial nr. 3 din Arad. 
Foamea n-a cunoscut-o. 
Pe la 8—9 ani, profesorul 
Eugen Bartha, de la fosta 
școală sportivă din Petro
șani, a inițiat-o in tenis 
de masă, deși el e spe
cialist in handbal. Poate 
unde a văzut-o mititică. 
De la 11 ani este in sec
ția de tenis de masă e 
CuS. Arad, iar antrenorul 
Emil' Procopeț — binecu
noscut creator de jucă
toare valoroase — a ur
cat-o, după cum se știe, 
de două ori pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumu
lui campionatelor europe
ne de juniori de la Bar
celona, împlinindu-l ți îm
plinind u-și visul : o dată 
in proba de simplu ți • 
dată in cea de dublu 
mixt, cu Zsott B6hm, e- 
levul altui antrenor repu
tat, Farkas Paneth, de la 
C.S.M. Cluj-Napoca. A 
mai obținut și două me
dalii de bronz. „Ești fe
ricită, Eva 7" ..Tmpreunl 
cu antrenorii noștri, eu, 
Zsolt B6hm și colegul său 
de club Slmlon Crlșan 
am adus patriei trei ti
tluri de campioni euro
peni șl am fost fericiți 
să obținem acest succes, 
pe care n dedicăm marii 
sărbători a Iul 23 August, 
sub semnul căruia se îm
plinesc destinele noastre, 
prin grija partidului 
drag-.



DACIADA
cun în vedere acti„Este necesar sâ acordăm o atenție corespunzătoare și activității sportive 

vitat’ea sportivă de masă, nu numai aceea de club—, participării active a tineretului, a tuturor 
oamenilor muncii la această activitate care constituie o parte inseparabila a muncii de formare a 
omului nou, sănătos, cu o concepție înaintată, care să se bucure din plin de toate cuceririle 

civilizației socialiste și comuniste."
NICOLAE CEAUȘESCU
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rganizată din inițiati
va tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul ge

neral al partidului, președintele 
tării, marea competiție sporti
vă națională -Daciada" ri-a 
confirmat pe deplin utilitatea 
ri viabilitatea, devenind cu ade
vărat un veritabil corolar al în
tregii activități sportive de 
masă ri de performanță din 
România socialistă.

Purtind o denumire scumpă 
inimilor noastre, izvorită din 
■dineurile istoriei poporului 
român și menită să răspundă 
unei cerințe majore ■ Progra
mului Partidului Comunist 
Român — aceea de • contribui 
la formarea omului nou. vred
nic constructor *1 societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și comunismului in patria noa
stră —, „Daciada* este princi
palul mijloc de Îndeplinire a 
prevederilor Programului pri
vind dezvoltarea activității de

deme, activitatea de masă cu 
cea de performanță, in recu
noscuta și necesara lor simbio
ză, marea competiție sportivă 
națională este o amplă mani
festare a tuturor viratelor, che
mată să asigure dezvoltarea in
tensă și multilaterală a edu
cației 
masă,___ __ _ _
neret, a maselor de oameni al 
muncii de la orașe și sate în 
practicarea sistematică a exer- 
dțiilor fizice, sportului și tu
rismului. Totul. în vederea 
creșterii unor generații sănă
toase. bine dezvoltate fizic *i 
intelectual, pregătite temeinic 
pentru muncă și apărarea pa
triei, potrivit cerințelor actu
ale și de perspectivă ale so
cietății noastre socialiste. „Da
ciada” contribuie puternic la 
menținerea șt întărirea sănătă
ții și puterii de muncă a popu
lației, Ia organizarea petrecerii 
tn mod plăcut și util > timpu

fizice și sportului de 
atragerea întregului ti-

Participant la fazele de masă ale EDIȚIEI DE IARHĂ—

2267 576 copii. tineri și adulți

educație fizică și sport pe pe
rioada 1976—1980 și pregătirea 
sportivilor români pentru J.O. 
din 1980, aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. îmbinînd in mod feri
cit cele mai valoroase tradiții 
ale sportului românesc, pe care 
le dezvoltă pe un plan supe
rior, cu forme și mijloace mo-

lui liber și. deosebit de impor
tant, creșterea aportului educa
ției fizice și sportului la dez
voltarea pe multiple planuri a 
personalității umane, asifel in
cit — așa cum sublinia secre
tarul general al partidului — 
să se îmbine educația cultural- 
politică cu educația fizică, con
tribuind la formarea unui ti

de 
și 

de
neret sănătos, atît din punct 
vedere al concepției politice 
culturale, cit și din punct 
vedere fizic, la dobîndirea unor 
cunoștințe bogate, care ră-i 
permită integrarea tot mai de
plină In multiplele și crescîn- 
dele cerințe ale societății. Po
trivit concepției partidului, 
„Daciada* reprezintă, de ase
menea, un mijloc eficient de 
Îmbinare a muncii cu sportul, 
de efectivă participare la ac
tivitatea productivă din toate 
domeniile vieții econom icc-so
ciale, Ca și 1* cucerirea unor 
performanțe înalte Ln ierarhia 
valorilor sportive, pentru re
prezentarea demnă ■ patriei tn 
arena sportivă Internațională.

„Daciada* răspunde deopotri
vă nevoilor societății, ea șl 
preferințelor sportive ale tine
retului, ale oamenilor muncii 
de orice virstă. Regulamentul 
marii competiții prevede, intre 
altele, un număr de discipline 
la care se organizează între
ceri — în ediția de iarnă, ca și in 
cea de vară —, un program mi
nimal. cu alte cuvinte, 
posibilitatea de largă 
a inițiativelor izvorite

UN VIGUROS 
MENT IN ÎNTREAGA 

ACTIVITATE SPORTIVA
Indicația

NICOLAE
Cuvintarea 
Sporturilor 
lejul inminării unor înalte dis
tincții sportivilor care au ob
ținut performanțe deosebite la

dată de tovarășul 
CEAUȘESCU în 

rostită la Palatul 
și Culturii, cu pri

Montreal, de a se 
mare competiție 

masă și de perfor-

J. O. de la 
organiza o 
sportivă de 
manțA, o Olimpiadă a sportului 
românesc, a trezit un larg ecou 
ta rindurile maselor de tineri.

ÎNTRECERILE PERFORMERILOR CONTINUA!
Sute si sute de tineri și ti

nere. care au intrat pe poarta 
sportului de performanță, au 
transformat „secvența august" 
■ „Daciadei" intr-o amplă și en
tuziastă manifestare. Nu mai 
puțin de 14 discipline sportive 
fl-au programat. între 7 și 20 
august, finalele marii noastre 
competiții naționale, conferind 
Învingătorilor titluri de cîști- 
gători ai primei ediții a „Da
ciadei" si de campioni ai Româ
niei. La București ca si la Ti
mișoara. la Arad si la Brăila, 
la Vaslui si la Cluj-Napoca, 
la Reșița si la Craiova redac- 

corespondentii noștri

• „Secvența august“-14 finale cu numeroși
participant din toată țara • în septembrie,
noi întreceri, noi prilejuri pentru obținerea 

de rezultate valoroase
mare număr de spectatori. în
deosebi elevi, Întrecerile pro
gramate in aceste două săptă- 
mini au reprezentat si un efi
cient mijloc de propagandă. 
Cu siguranță, ecoul lor se va 
constitui Intr-un puternic sti
mulent, alte zeci și zeci de mii

Timp de mai multe zile, velodromul Dinamo a reunit pe cei mai 
buni rutieri ai țării in dispute dirze, spectaculoase.

si-au notat ne carnete. In pri
mul rind. bucuria nespusă a 
competitorilor de a fi prezenti 
la întrecerile celei mai ample 
manifestări sportive din cite 
cunoaște istoria meleagurilor 
noastre, laolaltă cu entuziasmul 
zecilor de mii de spectatori, 
puternic impresionați de talen
tul si abnegația majorității 
concurentilor.

Finalele „Daciadei” de per
formantă au însemnat o tre
cere în revistă a forțelor spor
tului nostru, la toate nivelele, 
au permis o estimare a va
lorilor actuale si de perspec
tivă. Ele au constituit, de ase
menea. un prilej pentru multi 
dintre performeri de a se im
pune atenției selecționerilor 
pentru Jocurile Olimpice din 
1980 și 1984. Urmărite de un

de copii alăturlndu-se tot mai 
numeroasei familii a sportului 
românesc.

Daciada 
continuă ! 
Însemnat, 
mei ediții 
si finele ei. Sfîrsitul lui august 
si. mai ales, luna septembrie 
programează noi dispute, la fel 
de dirze. la fel de atractive. 
Campionatele de eaiac-canoc 
juniori si cele de seniori (29 
august — 2 septembrie). Între
cerile scrimerilor juniori (3—1 
septembrie), disputele poloiștl- 
lor seniori (5—10 septembrie), 
ca si ale călăreților juniori de 
la obstacole si dresaj (5—10 
septembrie), competiția de bas
chet — pentru băiet! si fete 
(13—17 septembrie), campiona
tul de gimnastică al maestrelor

s-s Încheiat. Daciada 
«Secvența august" a 
desigur, apogeul pri- 
a „Daciadei*, dar nu

ri maeștrilor (1G—20 septem
brie), cel de juniori la pentatlon 
modern și yachting_(19—24 sep
tembrie). -Cupa 
pentru echipe de 
24 septembrie) si 
călăreților seniori 
și dresaj (26 septembrie 
octombrie) vor însemna tot a- 
titea prilejuri de afirmare pen
tru sportivii talentati. vor con
feri noi titluri de învingători 
ai „Daciadei".

Tot in luna septembrie, alte 
întreceri (baschet, caiac-canoe, 
canotaj, călărie, pentatlon mo
dern, ciclism, polo, patinaj pe 
rotile, scrimă, tenis de cimp. 
tir și tenis de masă) se vor 
desfășura sub genericul J)a- 
eiadei*. completînd astfel bo
gata paletă a acestei manifes
tații sportive la care — se 
poate spune — a participat. In 
competițiile de masă si de per
formanță. întreg tineretul pa
triei noastre.

Noile întreceri ale lunii vi
itoare vor avea ca gazde centre 
cu tradiție în sportul românesc 
(București, Satu Mare. Timi
șoara, Craiova, Cluj-Napoca 
g-a.). dar si localități care abia 
■cum îsi făuresc tradiția, cum 
este — de pildă — RădăuțiuL 
Pretutindeni. „Daciadei* 1 ae 
va pregăti un cadru sărbătoresc.

Daciada s-a Încheiat, Daciada 
continuă 1 Fără discuție, nici 
luna septembrie nu înseamnă 
încheierea competiției care a 
răscolit întreaga tară. Ea se 
va continua ln conștiința spor
tivilor ea un puternic imbold 
pentru pregătiri non-stop. pen
tru ridicarea necontenită a 
măiestriei si. implicit, a nive
lului performantelor. „Daciada* 
■ declanșat ambiții, a creat un 
cadru organizatoric mai amplu 
ri mai puternic, a îmbogățit 
substantial baza materială, a 
creat, deci, premisele pentru 
un salt cantitativ si calitativ 
fără precedent Se poate spune 
că finisul „Daciadei* este un 
orizont mereu mișcător, spre I 
nd teluri, spre noi valori.

secretarul generai al partidului, 
a declanșai un puternic reviri
ment în Întreaga activitate 
sportivă. Sub conducerea și 
Îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid, „Daciada* 
a dus la dinamizarea șl învio
rarea simțitoare a educației fi
zice, turismului, sportului de 
masă și de performanță pe în
treg teritoriul țării, a făcut să 
crească numărul întrecerilor 
sportive locale, diversitatea și 
multitudinea acțiunilor sportive, 
a serbărilor sultural-sportive și 
a ansamblurilor de gimnastică, 
precum și a altor manifestări 
organizate la sfirșiț de săp- 
lămină. Competiția sportivă na
țională „DACIADA" sc împle
tește tot mai organic cu Festiva
lul național CINTAR.EA ROMÂ
NIEI", care îi mărește valen
țele educative. Valoroaselor 
tradiții sportive locale li s-au 
alăturat, stimulate și de ,,Da- 
ciadă", prețioase inițiative, ur
mărind deopotrivă creșterea nu
merică a practicanților cxerci- 
țiilor fizice, turismului și spor
tului, ca și calitatea manifestă
rilor sportive de masă sau de 
performanță. întreceri în ca
drul asociațiilor și cluburilor, 
duminici cultural-sportive, cro
suri de masă pe asociații, pe 
orașe sau comune, au reunit 
la atari șoimi ai patriei, pio
nieri. tineri muncitori, elevi și 
riudenți, militari, precum și 
oameni ai muncii de diferite 
profesii și virste. Organele și 
organizațiile sportive, organiza

tta*

tițfli 
prod 
meșt 
tare,

«>
«Dac 
deri, 
pe a 
tul 
de i 
unor 
Iui i 
rilor

peste 4 000 000

REVIRI

lăsind 
afirmare 

din mase.

ale EDIȚIEI DE VARĂ

Vigoare, hotărâre, optimism — iată ce se degajă de pe chipurile acești 
„Daciadei*

I IParticipant! la fazele de masă

de oameni ai muncii. De Înda
tă s-a făcut simțită o puter
nică emulație sportivă pe în
treg cuprinsul țării. Aprobarea 
de către Comitetul Politic Exe
cutiv aj C.C. al P.C.R., la 8 
august 1977, a Regulamentului 
competiției sportive naționale 
„Daciada”, întocmit pe baza in
dicațiilor prețioase

F. R. Box" 
juniori (22— 
campionatul 
la obstacole 

1

r
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I
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CAMPIONATE MONDIALE
MEDALII DE AUR SUCCE

• Natalia MARAȘESCU, Mcricica PUICA, Georgeta, 
GAZIBARA, Antoaneta IACOB, Fița LOVIN — compo
nent* al* echipei reprezentative a Români*! — atletism, 
cros.
• losif TISMANAR, Gheorghe SIVESTRU, llie BAIAȘ, 

Grigore MARIN, luliu BICE, Alexandru TUDOR — com
ponent! ai echipei reprezentative a României — popice, 
ce 5 520 p — record mondial.
• losif TISMANAR — popice, individual
• Vas i le Dl BA — caiac, simplu 500 m
• Ivan PATZAICHIN — canoe, simplu 10 000 m

/N COMfl
CAMPIO

MEI

MEDALII DE ARGINT
• Natalia MARAȘESCU
O Bena ANDREESCU - ,._r _______
• Elena ANDREESCU, Margareta CĂTiNEANU - po

pice, perechi
• losif TISMANAR, llie
• Gheorghe SiMiONOV, 

dublu 1 000 m
• Nicușor EȘEANU, Ion 

Alexandru GIURA — caiac,
• Nicujor EȘEANU, lan

500 m

— atletism, cros Individual 
popice, Individual

BAIAȘ — popice, perechi 
Toma SIMIONOV — canoe.

BÎRLĂDEANU, Mihai ZAFIU, 
patru 1 000 m

BIRLADEANU - caiac, doi

MEDALII DE BRONZ
• Maridca PUICA — atletism, cros individual
• Margareta CĂTINEANU — popice, individual
• Bena ANDREESCU, Margareta CĂTINEANU, Ana 

PETRESCU, Bena PANA, Silvia RAJC1U, Bisabeta BADEA 
— componente ale echipei reprezentative a României

• ban PATZAICHIN — canoe, simplu 1 000 m
• Maria COZMA - caiac, simplu 500 m
• Agafia ORLOV, 

Me 500 m
• Agafia ORLOV, N

HALA, Nastasia BURI -_____ ____________
• Gheorghe SIMIONOV. Toma SIMIONOV - canoe, 

dublu 500 m

Nastasia NICHITOV — caiac.

Nastasia NICHITOV, Adriana 
- caiac, patru 500 m

du-

Ml-

• Cuprian MACARENCU, Marian C1OBANU, Nicolae 
ȚI CU, Ștefan POPA — caiac, patru 10 000 m

EȘEANU, Grigore CONSTANTIN - caiac.• Nicușor I 
dublu 1 000 m
• Viorica ȚURCAN, Magdalena CHEZAN, Suiana AR- 

DELEANU, Marcela MOLDOVAN, Adriana DRAGO MIR 
— componente ake echipei reprezentativ* o României — 
xcrimâ. floretă

• Ileana SILAI — a]
• Maria ALEXANDRU

dublu I
• Constantin ALEXAI 

48 kg
e Ștefan RUSU - I
• Ion DRAICA — iț
• Roman

+ 100 kg
• ............

CODRI

Virginia 
Virginia 
Virginia

RUZ1C1 
R'JZICI, 
RUZICI,

MEDA
marașe:Natalia ___ ...

Mihai BOȚILA - 
Ion PĂUN - lup 
Nicolae RAȘOVAh 
Aurel NEAGU -
Marin FIRCALABU 
Arpad SZABO - j 
Dumitru HARADA1 
Ion BUTA - halta 
Ion BUTA - halta 

_ Mihai BUCOS, 1 
TRESCU, Gheorghe N 
VARGA, Cornel VASIU 
SIEVICI, Alexandru MA 
PARASCHiV, Eduard I 
DUMITRU, Fioricâ Ml 
NESCU, Gheorghe D 
BUCAN, Mircea ORT 
BAaOlU — comporve?! 
mâniei — rugby I

MED.
• Mariana SUMAN
• Maria ALEXAND

— componente «Le 
tenis de masâ I
• Nicu GiNGA —



i
Uele, ins- 
îînt, i.ni- 
ricole de 
Miperației 
ile mili- 
, de artă 
populare, 
ți insti- 

lort și-au 
aportantă 
e la or- 
in cadrul 
ntreprin- 
icoli sau 
vățămta- 
i ramuri 

prilejul 
! poporu- 
■anifestă- 
i „Dacia- 
te disci-

perilor din Maramureș, a mun
citorilor de pe platformele in
dustriale 23 August și Militari 
ale Capitalei ți multe altele. 
Frumoase serbări cuitural-spor- 
tive s-au organizat in jude
țele Botoșani. Teleorman. Olt, 
Tulcea, Harghita, Dolj, 
hedinți. Sibiu, Bihor etc.

bit s-au 
lu — ac- 
Ltice de

De o mai mare atenție s-a 
bucurat dezvoltarea educației 
fizice si sportului feminin. în 
județele Prahova, Argeș, Vaslui, 
Mureș, Arad, Covasna ș.a. au 
avut loc festivaluri ale sportu
lui feminin, care au reunit mun
citoare și sătence, eleve ți stu
dente. Interesant de reținut 
este faptul că asemenea mani
festări județene au avut loc, nu 
tatimplător, ta localități mai

O GRIJĂ APARTE 
SPORTULUI FEMININ

^88

Formd simplă ți accesibilă de practicare a sportului, crosul se 
bucură de multă popularitate in rindurile tineretului

l4 Șl DUMINICI CULTURAL-SPORTIVE
s : peste 2 500 000 d* elevi ți jtudenți

>amenii muncii din întreprinderi ți rnsti-

omenii muncii de la sate - 9 600
1 sportive : in mediul rural 21 625 - ta 
0 920

formanță ale asociațiilor și 
duhurilor, constituie speranțe 
reale pentru sportul nostru de 
performanță. O primă șl impor
tantă acțiune de «clecție și tes
tare a tinerilor cu calități fizice 
deosebite a dovedit că există 
tocă serioase disponibilități de 
talente capabile să Împrospă
tase rindurile viitorilor perfor
meri. Asemenea acțiuni vor 
continua, selecția fiind o sar
cină permanentă a tuturor an
trenorilor și celorlalți specia- 
BgU din asociații, cluburi și fe
derații.

crătorii din mișcarea sportivă 
vor asigura o mai intensă și 
continuă activitate sportivă de 
masă ta asociațiile din Între
prinderi, instituții, școli și co
mune, aplictad integral și pre
tutindeni prevederile regula
mentului „Daciadei*, ta «copul 
cuprinderii tatr-o mai 
măsură a populației ta compe 
tiții ți acțiuni cultural-sportive

IWOTUL PENTRU T0TI“

ării d pa- 
ițeni, a 
rei, mi

recerile

mici și In centre de comune 
unde activitatea sportivă ta 
riadul femeilor era mai puțin 
dezvoltată. S-a făcut astfel o 
puternică propagandă sportului, 
ta general ți sportului feminin, 
ta special.

SUB SEMNUL LUPTEI 
PENTRU O NOUA 

CALITATE

Numărul preșcolarilor 
cară au învățat să înoate 
- 67 625

IMBOLD PUTERNIC 
SPORTULUI DE 
PERFORMANȚĂ

ea-întrecerile sportive din 
drul „Daciadei1* la sportul de 
performanță, un minunat Prilej 
de verificare a sportivilor, i-a

Pentru ea marea competiție 
națională JJaciada* și. impli- 
rit, activitatea sportivă de masă 
și de performanță să cunoască 
noi și Însemnate succese, la 
nivelul sarcinilor trasate de 
conducerea partidului, al cerin
țelor hotărârilor Congresului al 
XI-lea ți ale Conferinței Națio
nale ale partidului, pentru ca 
lupta pentru o nouă calitate să 
triumfe in toate compartimen
tele mișcării sportive, sini ne-

!
 Numărul școlarilor care

au devenit taotăteri —

261 073

I___ —

pre-stimulat pe aceștia să se _ 
gătească și mai bine, aă obțină 
noi și importante succese ta 
competițiile balcanice, europene 
și mondiale. Specialiști pre- 
zenți la finalele de masă ale 
edițiilor de lamă și de vară ale 
„Daciadei** au descoperit in 
rândurile participanților 
mente valoroase, talentate 
promovate ta secțiile de

el e- 
care, 
per-

cesare noi eforturi din partea 
tuturor organelor și organizați
ilor sportive, a tuturor factori
lor cu răspunderi *1 atribuții in 
domeniul sportului. Pătrunzlnd 
adine sensurile majore, de con
ținut fL orientare ale competi
ției sportive naționale „Dacia- 
da*, aprofundind eu toată aten
ția șl răspunderea prevederile 
regulamentului acesteia, toți lu

bogate ta conținut, variate și a- 
tractive. Răsptadirea mal largă 
a sporturilor tehnico-aplicative, 
atlt de utile, ta rindurile co
piilor și tinerilor, intensificarea 
muncii educative, pregătirea tot 
mai exigentă a sportivilor de 
performanță, sporirea aportu
lui Întrecerilor „Daciadei** la 
pregătirea unor sportivi valoroși 
pentru loturile reprezentative și 
olimpice — iată doar clteva dta 
principalele sarcini puse in fa
ta activului mișcării noastre 
sportive ta perioada care ur
mează.

Pătrunși de marea răspundere 
Încredințată de partid și Însu
flețiți de nobilele idealuri cărora 
stat chemate să slujească edu
cația fizică și sportul — activități 
de interes național — să facem 
din competiția sportivă națio
nală „Daciada* un prieten drag 
al fiecărui cetățean, de la cea 
mai fragedă virstă, un puternic 
izvor de noi succese de pres
tigiu ale sportului românesc.

Mircea COSTEA

SPORTIVILOR ROMANI
MEDALII DE ARGINT

NURNAJIONALE DIN 1978
• Cristian MATEEȘ - haltere, cot 56 kg, total
• Vasile ROȘU - haltere, cat. 56 kg, stilul smuls
• Andrei IANKO — lupte libere, cat. + 100 ta

I
MEDALII DE BRONZ I

E • Petre Di CU - lupte greco-romane, cat. 90 kg
• Tiber iu SEREGELY — lupte libere, cat. 82 kg
• Vasile PUȘCAȘU — lupte libere, ©at. 100 kg
• Ion BUTA - haltere, cat. 67,5 ta. stfod ertrocat
• Florența MIHAI — tenis, simplu

CAMPIONATE MONDIALE (juniori)

ta ta ta

58 kg
2 kg
5- cat.

MEDALII DE BRONZ

blu 
blu mixt

• ion BALAȘ - haltere, cat. 52 kg. total
• Ion BALAȘ - haltere, stil ui aruncat
• Cristian MATEEȘ — haltere, cat. 56 kg, total
• Vasile ROȘU - haltere, cat. 56 kg. stHuI smuls

CAMPIONATE EUROPENE (tineret)

• Nicolae ZAMFIR — lupte greco-romane, cat. 52
• Ștefan NEGRIȘAN — lupte greco-romane, ©at- 62
• Andrei IANKO — lupte greco-romane, cat. -Ț- 100
• Emanoîl RADU — hspte libere, cat. 62 kg
• Vasile STANESCU - lupte libere, cat. 68 kg
• Ion BALAȘ — haltere, cat. 52 kg, total
• Ion BALAȘ — haite re, stUul aruncat
• Vasile ROȘU - haltere, cat. 56 kg, total
• Eva FERENCZI, Maria PAUN, Crinela SAVA - com

ponente ale echipei reprezentative a României — tenis 
de masâ
• Zsolt BOHM, Simion CR1ȘAN, Dorel ONEȚIU, Dâ- 

nuț BADEA — componenți ai echipei reprezentative a 
României — tenis de mo să
• Eva FERENCZI — împreuna cu olandeza Vriese- 

fooop, - tenis de masă, dublu

I
I
I
I

MEDALII DE AUR
COMPETIȚII EUROPENE

I

1 500 m
57 ko 

kg 
a

Marîlena

ta
!, dublu

3 MO- 
heorghe 
> IANU-
Mircea 

heorghe 
rin IO- 
l, Ion 
, lenea 

a Ra-

ÎRENCZ1 
ânici —

ta

• Daniel RADU — box, cat. 51 kg 
> lan JOIȚA — box, cat.
• Andrei DIR2U, Lucia

MEDALII

01 kg
ROMANOV tenis, dublu

DE ARGINT
• Andrei 

mixt

• Ștefan
• Vasile

DIRZU, Lucia

MEDALII

ROMANOV - tenis, dubte

DE BRONZ
ÎMBRE - box, cat. 67 kg

______GIRGAVU - box, cot. 75 kg
• Luda ROMANOV - tenis, simplu

CAMPIONATE EUROPENE (juniori)

• GIMNASTICA („Turneul campionilor*) 
NEACȘU, locul H
• SCRIMA („Cupa Europei*) - Steaua București 

(Ileana JENEY, Magdalena CHEZAN, Sutana ARDE- 
LEANU, Marcela MOLDOVAN, Adriana DRAGO MIR, 
floretă fete, locul |l

• SCRIMA („Cupa Europei*) — Steaua 
(Alexandru N1LCA, Ion POP, Cornel MARIN, 
MUSTAȚA, Dan IRIMICJUC) - sabie, locul III
• PENTATLON MODERN („Cupa Europei*) 

pia București (Dumitru SPIRLEA, Constantin 
Ștefan COZMA, luliu GALOVICI), locul IN
• TENIS (turneul de la 

RUZIQ — simpla șl dubiu 
vec) — locul I
• ȘAH („Cupa Europei“ 

locul HI
• TENIS („Cupa Europei* 

României (Fiorin SEGARCEANU, Liviu MANCAȘ, Daniel 
STANESCU, Silvan NICULESCU), locul FI

București
Nieclae

- Clim- 
CALINA,

Virginia

MEDALII DE AUR
• Ion DRAICA - lupte greco-romone, cat. 82 kg
• Eva FERENCZI — tenis de roasă, simplu
• Zsolt BOHM, Simion CRI ȘAN — tenis de masă, du

blu
• Zsolt BOHM, Eva FERENCZI - tenis de masâ, de- 

bki mixt

Adetele Sande VLAD 
neta IACOB (cros) au 
Festivalului mondial al 
Havana

Roland Garros)
(cu iugoslava Mima Jauso-

tineret) — Viorica ILIE,

— tineret, în sală) — echipa

★
(săritură în lungime) și Antoa- 
ocupat primul 
tineretului fi

★
Au fost ciștigate peste 70 de titluri 

canici

loc în întrecerile 
studenților de k>

de campioni bal

I
I
I
I
I
I
I
I

DINTRE SUTE DE CATARGE...
Dintre sute de catarge, cfte oare 7— Urmărindu-i pe tinerii care 

bat la poarta performanței ți a afirmării internaționale, ne punem 
adesea aceste întrebări: cîți dintre ei vor ajunge performeri veri
tabili 7 Clți dintre ei vor confirma speranțele ? Cîți dintre ei vor 
ajunge printre fruntașii sportului internațional, ai arenei olimpice ?

Actualul sezon a validat — ți el — citeva talente. Pătrunși in 
loturile naționale, o bună parte dintre ei s-au înălțat in virful 
ierarhiei, au devenit titulari și — deosebit de important — au rea
lizat rezultate care le confirmă înaltul potențial și perspectivele. 
Pe cițiva dintre ei ne propunem să vi-i prezentăm astăzi

Campionatele mondiale de 
box de la Belgrad nu 
ne-au adus satisfacțiile 

așteptate. Iubitorii sportului cu 
mănuși ți-au găsit insă imediat 
o compensație ta evoluția tri
colorilor la campionatele euro
pene de tineret, desfășurate la 
Dublin. O compensație deplină, 
deoarece cei 4 medaliați repre
zintă viitorul pugilatului nostru, 
un viitor imediat. Ian Joița, la 
categoria semigrea, și — mai 
ales — Daniel Radu, la cate
goria muscă, au făcut o exce
lentă impresie tehnicienilor pre- 
zenți ta jurul ringului euro
pean, Impresie atestată, dealt
fel, de „Cupa Emile Gremaux*

DAMIEL RADU

— pentru cel mai tehnic tinăr 
pugilist de pe continent — con
ferită lui Daniel Radu (18 ani, 
component al clubului bucu- 
reștean Olimpia). Cei doi, Îm
preună cu Ștefan Imre (cat. 
•emimijlocie) și Vasile Girgavu 
(cat. mijlocie), medaliați cu 
bronz la C.E., formează nucleul 
de bază al revenirii boxului 
românesc in arena pugilatului 
mondial.

De fapt, pe Virginia Ruzia 
este inutil «-o mai pre
zentăm. O recomandă per

formanțele ei din acest an, al 
.exploziei in arena așilor ra
chetei*, de la Roland Garros, 
Wimbledon, Roma, Kitzbuhel, 
Brașov — de pe întreg itinera
rul succeselor acestei fete care 
pășește grăbită pe „poteca* lui 
Bie Năstase. Sigur, Virginia 
Ruzici este „capul de coloană*. 
Tenisul românesc li mai are, 
insă, să nu uităm, pe Florența 
Mihai și Mariana Simionescu, 
pe surorile Romanov, pe An
drei Dîrzu, Florin Segărceanu 
și Florin Niță.

Apropo de băieți. Poate că 
nu peste multă vreme fascinan
tul serial al finalelor „Cupei 
Davis* va continua. După Cle
veland, Charlotte, și București 
— cine știe ? — poate, din nou, 
arena de la Progresul...

Nu se poate spune că spor
tul cu pedale românesc 
a dus — de-a lungul ani

lor — lipsă de talente. Mărtu
rie stat nu numai numele unor 
performeri de clasă, de talia 
lui Marin Niculescu, Gabriel 
Moiceanu, Teodor Vasile sau 
Mircea Romașcanu, ci și unele 
rezultate valoroase obținute in 
„Cursa Păcii'*, la campionatele 
mondiale și la Jocurile Olimpi
ce. Apariția unor viguroase ta
lente tinere poate însă să pro
pulseze ciclismul spre virful 
piramidei, să-i aducă marea 
consacrare la care aspiră de 
ani și ani. Doi sportivi confir
mă această posibilitate. Unul, 
Valentin Marin, este — la 21 
de ani — pentru a treia oară 
campion național in cea mai 
grea probă a ciclismului de 
fond, contratimpul individual, 
și a fost introdus cu succes in 
echipa reprezentativă a Româ
niei pentru proba olimpică de 
100 km contratimp ; celălalt, 
elevul George Ion (18 ani, la 
al 8-lea an de pregătire), se 
dovedește un talent remarcabil 
ta probele de velodrom, la vi
teză. Ambii aspiră la selecția 
în echipa olimpică, ambii se 
pregătesc să atingă apogeul in 
anul 1980.

; andbalul a „abdicat* — 
sâ sperăm temporar (și 

‘ motivele care ne generea
ză această speranță le vom 
mărturisi) — de la șefia pe

mapamond. La Copenhaga, doar 
locul 7. Acum, „tricolorii** se 
pregătesc intens pentru Jocu
rile Olimpice. Baza o formează 
tinăra generație. Printre puți
nele satisfacții ale ..mondiale
lor** daneze a fost cîștigarea lui 
Cornel Durău, cel care a adus, 
în extremis, calificarea echipei 
noastre la J.O., confirmarea 
valorii lui Mircea Bedivan și 
a altor tineri. Alături de ei. 
Olimpia Fîangea și alți colegi 
de generație pot să dea hand
balului nostru vigoarea necesa
ră pentru o nouă ascensiune pe 
Everestul performanței.

Sportul celor puternici, 
luptele și halterele, încep 
să-și creeze o onorantă 

tradiție din a promova, pe po
diumul de premiere al marilor 
întreceri, tineri care surprind 
nu numai prin vigoare și com
bativitate, ci și printr-o remar
cabilă pregătire tehnică. Lup
tătorul Ion Draica este un e- 
xempiu arhicunoscut, fiind sin
gurul junior care, ta ultimii 
•ni. a devenit campion euro
pean de seniori, propunîndu-și 
la această oră titlul mondial la 
Ciudad de Mexico. Să-1 alătu
răm pe tînărul halterofil Ion 
Buta, cel care la „europenele* 
de la Havirov a cucerit două 
medalii de argint și una de 
bronz, ca și pe juniorii, din a- 
ceeasi disciplină, Ion Bălaș, 
Cristian Mateeș și Vasile Roșu, 
al căror bilanț la „mondiale* 
este de 4 medalii. i

In echipaj cu fratele său 
mai mare, Gh. Simionov. 
medaliat olimpic la

Montreal, tînărul Toma Si
mionov a urcat la „mondia-, 
lele* de caiac-canoe, pe podiu
mul de premiere, obținînd me
dalii de argint Ia C 2 — 1000 
m și C 2 — 10 000 m și me
dalia de bronz la C 2 — 500 m. 
Ion Bîrlădeanu și Alexandru 
Giura aspiră și ei la locuri în 
flotila de aur. Tot la Ada Ci- 
ganlija ei au cucerit medalii 
prețioase pentru prezent și — 
mai ales — pentru perspectiva 
olimpică.

Recenta Balcaniadă atletică 
de la Salonic a consacrat 
campioni cițiva tineri 

dintre care doi se disting cu 
pregnanță. Este vorba de Ele
na Tăriță (800 m — 1:59,4 și 
400 m — 52,00) și Iloria Toboc

ELENA TARtȚĂ, dublă cam
pioană la Salonic, la 400 m 

și 800 m
(400 m — 46,04 — nou record 
al României). Ambii atleți s-au 
acreditat cu acest prilej pentru 
„europenele1* de la Praga. acolo 
urmînd să obțină marea con
sacrare I Lucru posibil, deoare
ce an de an acești tineri spor
tivi și-au îmbunătățit substan
țial performanțele

★

Dintre sute de catarge, cite 
oare ?... Răspunsul este, totuși, 
de multă vreme cunoscut. A- 
ting malurile performanței cei 
care adaugă talentului sîrguin- 
ță și abnegație, cei care nu 
precupețesc nici zilele. nici' 
nopțile, pentru a se afla la ora 
marilor încercări ta maximum 
de formă. Așa cum se mun
cește astăzi in marile noastre 
cluburi, perspectivele sint din
tre cele mai îmbucurătoare.

Hristache NAUM 
Romeo VILARA
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© Indisponibilitățile din loturi • Formațiile probabile

0 SPORTUL STUDENȚESC 
a revenit marți seara din tur
neul efectuat în Spania. Indis
ponibil : Mircea Sandu (acuză 
dureri la piciorul la care a 
fost operat). Formația proba
bilă : Moraru — Tănăsescu, Ca
zan. B. Grigore. Manea (Cățoi)
— Munteanu. O. lonescu, Ra
dulescu — Stroe. G._ Iorguleșcu. 
Grosu ;
nu-1 va putea utiliza mîine pe 
Hajnal. 
ghips. Echipa oleacă, 
autocarul spre București. „ll“-le 
probabil : Vunvulea— Onuțan, 
Unchias. Ispir. D. Gal! — Pîs- 
laru, Boloni. Bozeșan — Faze- 
kas (Both II). Biro I. Fanici. 

BRIGADA DE ARBITRI : T. 
Balanovici (Iași), A. Ghigea 
(Bacău) și C. Teodorescu (Bu
zău).

• SPORT CLUB BACĂU are 
trei jucători a căror utilizare 
este incertă: Elisei. Agachl si 
Botez. Antrenorii anunță, ur
mătoarea formație : Mindrilă — 
Andries. Catargiu. Lunca. I. So
lomon — Cărpuci, Șoșu, C. So
lomon — Chitaru, Anlohi. Va- 
manu ; JIUL a jucat duminică 
în compania echipei sale de 
juniori (4—0). definiți vîndu-șl 
echipa pentru meciul de la Ba
cău : Cavai — P. Nicolae, Ciu- 
pitu. Bădin. P. Grigore — Cas- 
sai. Mulțcscu. Tr. Stoica — 
Sălăjan, Dumitrache. Topor. 
Sint accidentați portarul Moise 
și Bucurescu.

BRIGADA DE ARBITRI : C. 
Bărbulescu, Fr. Coloși și V. 
Roșu (toți din București).

• POLITEHNICA TIMI
ȘOARA nu are indisponibilități 
în lot. astfel că mîine va intra 
în teren formația : Bathori I — 
Vișan. Păltinișan, Mehedințo, 
Barna — Dembrovschi, Roșea. 
Lața — Anghel. 
II), Petrescu ; 
TEA CRAIOVA. 
Spania duminică 
jucat finala turneului 
Barcelona, cu Espanol, în... opt 
jucători, datorită unui arbi
traj părtinitor (Cîrțu — min. 6, 
Ștefănescu — min. 2 si Bel- 
deanu — min. 58 au fost eli
minați de pe teren) si-a con
tinuat pregătirile pentru noul 
campionat. Formația de mîine : 
Boldici — Ungureanu. Tilihoi, 
Ștefănescu. Purima — Donose, 
Cîrțu. Beldeanu — Crișan, Că
mătarii, Marcu.

BRIGADA DE ARBITRI : 
Buzea. C. Dinulescu si 
Stîncan (toți din București).

• POLITEHNICA IAȘI are 
destule probleme de rezolvat. 
Romilă și Sofian au fost acci
dentați. făcîndu-se eforturi pen
tru recuperarea lor ; Ciocîrlan 
și Banu sint indisponibili. E- 
chipa probabilă : Bucu — So
fian, Anton. Mureșan. Micloș 
(Ciobanul — Romilă Simionas. 
Florean — C. lonescu. Dănilă, 
Costea ; F. C. CORVINUL a 
jucat duminică o repriză cu 
juniorii (5—1) și alta cu echipa 
Prefabricate, din campionatul 
județean (7—0). Radu Nun- 
weiller si Agud sint accidentat!. 
Formația : I. Gabriel — Bucur, 
Angelescu. Merlă. Bogdan — 
Dumitriu IV. Economu, Petcu
— Lucescu. Nicsa. Văetuș.

BRIGADA DE ARBITRI : N. 
Georgescu, C. Jurja (ambii _din 
București) 
Vîlcea).

A.S.A. TG. MUREȘ

care are piciorul în 
azi. cu

Nucă (Volaru 
UNIVERSITA- 
reintoarsă din 
seara, unde a 

de la

M. 
R.

și N. Dinescu (Rm.

BAIA MARE a sus- 
meciuri în Ungaria.

• F. C. 
ținut două 
Nu se anunță indisponibilități, 
asa că pentru mîine se preco
nizează 
Ariciu ■ 
Molnar (Koller)

următoarea formație: 
Borz. Condruc. Sabău.

P. Radu, 
Mureșan — Szepi. Tcrheș (Dra- 
gomirescu), Roznai. Deak ; DI
NAMO. după turneul hispano-

27 
a
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DIN ISTORIA DIVIZIEI A
!

I
■

PROGRAMUL MECIURILOR

Toate meciurile m inespe la ora 17, atind ta deschidere intrlnlnls 
din Di>iiia naționala de juniori.

Bacău : SPORT CLUB - JIUL
Timișoara : POLITEHNICA - UNIV. CRAIOVA f
lași : POLITEHNICA - F.C. CORVINUL I
Baia Mare : FOTBAL CLUB - DINAMO I
Rm. Vîlcea : CHIMIA - F.C. ARGEȘ I
Arad : U.LA. - F.G BIHOR I
Buzău : GLORIA - GS. TÎRGOVIȘTE I
București : STEAUA - F.G OLIMPIA g

(Stodiomd Steaua) g
București : SPORTUL STUD. - A3A. TG. MUREȘ g(Stadionul Republicii med tromml» la T.VJI

portughez, a urmat un program 
adecvat de antrenamente si re
cuperare. Deplasarea la Baia 
Mare, azi. cu avionul. Formația: 
Eftimesca — Cheran, Dinu. Săt- 
măreanu II, Lucuță — Dragnea, 
Augustin, Castor — Țălnar. D. 
Georgescu, Vrînceanu.

BRIGADA DE ARBITRI: C, 
Ghită si Gh. Raez (Brasov), 
N. Raab (C. Turzii).

• CHIMIA RM. VÎLCEA a 
susținut duminică un „amical*1 
cu Bistrița Băbeni (proaspătă 
divizionară C). pe care a în
vins-o cu 4—2. C. Nicolae a 
fost scos temporar din lot pen
tru indisciplină. Formația: 
Roșea — Lepădata, Pintilie, 
Basna, Cinci — Savu. Iordan. 
Carabageae — Teleșpan. Coca, 
Stanca : F. C. ARGEȘ are un 
singur jucător indisponibil la 
lot : Roșu, de mai multă vreme 
suspect de' menise. Formația" 
Speriata — Zamfir. Stanca, 
Cristea. Ivan — Bărbulescu, 
Chivescu, Iovănescu — D. Nico
lae, Radu n, Dobrin (Radu III).

BRIGADA DE ARBITRI : T. 
Andrei (Sibiu). M. Moraru (Plo
iești) si V. Topan (Cluj-Napo- 
ca).

® U.T.A. a jucat simbătă la 
Bekescsaba (Ungaria), pierzînd 
meciul eu 2—0. Broșovschi a- 
cuză. de două săptămlni. o în
tindere musculară, iar Nedclcu 
n a absentat toată perioada 
pregătitoare, fiind plecat la Ti
mișoara. Formația : Jivan — 
Bîlea. Gașpar, Kukla. Giurgiu
— Leac. Schepp. Broșovschi 
(Vaczi) — Domide. Cura, Co
raș ; F.C. BIHOR fi are acci
dentat pe Kun II. Va fi utiliza
tă, probabil, formația : Albu — 
Patakl. Bigan. Zare. Petrovlel
— Naom, Georgescu. Kiss — 
Lunău. Ghergheli. Fiidan.

BRIGADA DE ARBITRI : L 
Chilibar (Pitești). Gh. Dragomir 
și C. Retezan (ambii din Bucu
rești).

9 F.C. GLORIA s-a rezumat 
la efectuarea unui program in
tens de antrenamente. Buzoie- 
nii vor apărea in teren ta 
următoarea alcătuire : Cristian 
— Ivana. Nicolae. Simion. Tul
pan — Toma. Ghizdeanu. Ne- 
culce — Oprișan. Stan, Rada ; 
C.S. TÎRGOVIȘTE ii are acci
dentați pe Sava și Martin. Con
ducerea clubului a hotărît să-1 
suspende, pe timp de doi ani. 
pe mijlocașul Tănase. pentru 
absente repetate de la antrena
mente și crearea unei atmosfere 
de indisciplină !n cadrul lotu
lui. Formația : Coman — Gheor- 
ghe, Ene. Alexandru (Enache). 
Pitaru — Dumitrescu Furnică, 
Kallo — FL Grigore. Marinescu. 
Isaia.

BRIGADA DE ARBITRI : O. 
Anderco (Satu Mare). Gh. Ju
cau (Mediaș) și V. Tătar (Hune
doara).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Vă reamintim că DUMINICA 

AUGUST a.c. se va desfășura 
doua tragere

lunii respective care benefi- 
de un report In valoare

seria „R* de M Iei, care pot fi 
completate cu 1 variantă simplă 
achitată 100% sau cu 4 variante 
simple achitate 25’/».

De reținut ! Toate biletele 
Indiferent de cota jucată — 
drept de participare la cele 
extrageri.
Puteți obține autoturisme ..Da

cia 1300“ și mari premii în bani.
• Cîștigurile se atribuie pe 8 

categorii.
t> Se poate clștlga șl cu 2 nu

mere din 4 ale uneia din extra
geri și cu 
trase.

au
3

a 
clază _ _  ____ _____
de 98 274 lei la categoria 1.

Procurațl-vă din timp bilete
3 numere din 12 ex-

Sportul
Tragerea Pronoexpres de as

tăzi va avea loc la sala Clubu
lui sportiv Progresul din str. 
dr. Staicovlci, la ora 17.

Panoul cu rezultatele tragerii 
va ii televizat în cursul serii.

U ori etta 18. o 
dată 15, da 1 
cite 14, 4» I 
ațe uri»
26. Da remarcat
că ta trei ediții 
— 1932/33, 1933/34 « 
1937/36 — formațiile 
participante au
fost Împărțita tu 
ctte 2 serii, clști- 
gătoaxele dlsputtn- 
dn-șl titlul de

campioană tatr-e 
finală Ctur-returt. Iată cela trei echi
pe campioane : Rl
pensia Timișoara 
(Cealaltă finalistă 
fiind Universitatea 
Cluj), Venus Bucu
rești (Rlpensia Ti
mișoara) șl din 
nou Rlpensia Ti
mișoara (Rapid 
București).

• Campionatul 
care Începe joi 
este al 41-lea , in 
sistem divizionar, 
primul dlsputta- 
du-se ta 1932/33. 
NumănM echipelor 
participante la cele 
46 de ediții anteri
oare a diferit : de 
12 ori au fost cite 
12 competitoare, 
de 1 cri cfte 13. de
• Ptaă ta prezent s-a« 

disputat 7 368 d« meciuri, 
mareîndu-se 22 466 de goluri, 
adică o medie de 2,64 de 
partid*, la ediția 1932/32 s-a 
Înregistrat cea mal mare me
die de goluri : 4,41. la polul 
opus sltulndu-se ediția 1971/72 
cu 237. Golul cu nr. 29 006 a 
fost înscris de Nistor ta me
dul FX. Bihor — F.C. Con-

stanța din prima etapă a 
ediției 1975/78. Augustta (tn 
partida Jiul — A.S.A„ etapa 
a 9-a, ediția 1976/77) este au
torul golului 21 ooo, iar timi
șoreanul Roșea a marcat go
lul eu nr.
Politehnica 
Tîrgoviște, 
țta 1977/78).

22 009 (ta meciul 
Timișoara — C.S. 
etapa a 15-a, edl-

cmsEcommmosmS
• STEAUA a evoluat simbătă 

la Tîrgoviște (3—2 cu C.S.), a- 
rătind o bună dispoziție de joc. 
Va fi utilizată următoarea e- 
chipă : N. Răducana — Anghe- 
linl, FL Marin. Sames. Vigu — 
Dumitru. T. Stoica. Iordănesea 
— Troi. M. Răducana. C. Zam
fir ; F.C. OLIMPIA a făcut re
petiția generală la Cărei (5—2 
cu Victoria). Trei jucători se 
află 
Both 
juca 
bilă : 
Smarandache. Pinter — Sabou, 
Kaizer. Marca — V. Mureșan, 
Hațeganu. HelveL

BRIGADA DE ARBITRI : FL 
Cenea (Caracal), S. Drăgullol 
(Drobeta Tr. Severin) și R. Șer- 
ban (Craiova).

★
Reamintim că arbitrii de 

centru vor fi stabiliți Înainte* 
începerii partidelor.

sub semnul întrebării: 
I, Bathori H si Feher. Va 
următoarea echipă proba- 
Feher — Popa, Matei,

• Cele M de titluri de campioană, din 1932/33 șl ptnă In pre
zent, au fost obținute de 11 echipe : Dinamo șl Steaua rfte 9, 
U.T.A. I, Rlpensia Timișoara șl Venus București cite 4. Petrolul 
Ploiești 8, Unirea Tricolor. București, I.C. Oradea, Rapid Bucu
rești, F.C. Argeș șl Universitatea Craiova cite unul. Deci, scorul 
„disputei* București — Provincie este de 24—ÎS.

1 mal sportiv pubMc, 
care a ajuns " 
16-a ediție, 
ta prezent, 
trofeu a ăost 
gat, ta ordine, 
spectator* din Cra
iova (media 1.85),

. stat ta pericol : cel 
__ _  _____ ____ prima divizie, și cei al lui Oblemenco, 
179 do goluri marcata ta Divizia A. Dar lată care ---- —"
ta fruntea acestor două da sa men te :

Oblemenco 176 
Georgescu 168. 
Ozon 157, Gh. Constantin 149. 
M. Dridea 142, Dumitrache 
139, Dobay 136, Vaczi 125 N. 
NagM 118, Ene U 118, FL 
Volnea 116, Bodola 114. lor- 
dănescu 109, L lonescu 107. 
Zne I 193, Baratkl 190. In a- 
cest sezon au șanse să depă
șească cifra 100 următorii ju
cători : Broșovschi 96, Dobrin 
83 șl Dembrovschi 86.

• Două recorduri
1SS da prezențe in 1

la a 
Ptaă 
acest 
clștl- 

de

petroșani (9,00), Cluj- 
Napoca (8,86), Pitești 
(9,00), Pitești (9,20). 
Timișoara (9,82), Ti
mișoara (9.23), Satu 
Mare (9,23), Arad 
(9,17) șl Tlrgovișta
(9,29).

al Iul Antonescu, eu 
eu 

este situația

goluri, D.
Adam 186,

A-
Dobrln 

338, R. 
337, De- 
Jenei șl 
316. M. 
Anca și 
Pescaru

Antone»ca 355 prezențe, 
dam 354, Vlgu 345, 
337, R. NunwelHer 
Ctmpeanu 328, Lereter 
leanu 32S, Birăa 316, L
Domide 315, 
Const antinescu 
S&tmăreanu I 306, 
301, N. NagM 306. Dintre Ju
cătorii ia activitate, cel mal 
apropiațl de .cota 300* sint 
următorii : C. Olteana 296. 18. 
Răducana 294. Dembrovschi 
na, Broșovschi 289 șl Luce»- 
CU 282.

Dtau 807,

Divizia națională de juniori

ÎNCĂ UN START ÎN CURSA PROMOVĂRII 
UNOR JUCĂTORI DE CERTĂ PERSPECTIVĂ

Divizia națională de juniori 
se află in fața celui de al tre
ilea start Competiția aceasta a 
apărut ca o necesitate stringen
tă în cadrul sistemului comfie- 
tiționai al eșalonului, avi nd ea 
principal scop concentrarea, la 
un nivel superior, a celor mal 
talentați juniori din țară, că
rora să li 
pregătire 
fotbalului

Primele 
fost ciștigate de Sport 
Bacău (antrenor — " 
Chiriță) și Politehnica 
șoara (antrenor — Tiberiu Itl— 
neanțu). Cine va ciștiga ediția 
a 3-a? Poate că tot S.C. Bacău. 
Poate că F.C. Argeș sau Uni
versitatea Craiova, reprezentan
tele unor centre de copii și ju
niori puternice, deosebit de 
productive? Poate că „Poli* Ti
mișoara nu va voi să cede» 
trofeul cucerit anul trecut? Dar 
e mai puțin important care din 
cele 18 echipe va ciștiga. Im
portant este ca întrecerea să 
facă un salt pronunțat pentru 
a-și atinge obiectivul ei de 
fond: aducerea în prim-plan a 
unor jucători de certă perspec
tivă. Pentru că, dincolo de 
unele deficiențe — multe din
tre ele inerente, altele, nu pu
ține, de natură subiectivă —, 
primele două campionate au 
reușit să lanseze spre Divizia 
A cîțiva jucători buni. Să-i a- 
mintim acum doar pe D. Zam
fir, Irimescu, Geolgăo, Gali. 
Coraș, L Petcu, Nicșa, Mindri- 
lă, Lazăr, Florean, Cerncscu, 
Turco, tineri de la care antre
norii lor, atit cei oare i-au 
format, cit si cei care i-au pro

net 
ta

Ln-

ȘTIRI

se asigure condiții de 
conform cerințelor 

actual.
două campionate au 

club 
Dumitru 

Timi-

movat așteaptă comportări 
superioare celor etalate 
campionatele trecute.

La startul ediției care va 
cepe joi se aliniază 18 echipe,
de pregătirea cărora se vor 
ocupa tehnicieni cu mare ex
periență in activitatea cu co
piii si juniorii, cum sint L. 
Ianovschl, M. Bîrzan, D. Pă- 
trașeu, T. Itineanțo, E. Po
pescu, dar și alții mult mai ti
neri, ambițioși, ea un bogat 
bagaj de cunoștințe c* S. Stă- 
nescu, M. Țițeica, D. Chiriță, 
A Boroș, D. Ivan, V. Pase, L 
Kalmar. Din „confruntarea* și 
munca acestor două generații 
de tehnicieni nădăjduim să a- 
pară un nou val de talente pe 
firmamentul fotbalului nostru, 
jucători înzestrați cu acele ca
lități care să le permită să 
evolueze la parametrii fotba
lul^ modern. In viitorul cam
pionat, echipele vor putea avea 
in componența lor și trei ju
cători care au depășit vîrsta 
junioratului, dar care nu za 
mal mult de 29 de ani. Măsura 
aceasta ii vizează îndeosebi pe 
cel care au evoluat anul trecut 
ta campionat și n-au putut fi 
incluși in loturile de seniori, 
jueători susceptibili in continu
are de progres.

Cine va ciștiga ediția a 8-a ? 
Nu interesează, repetăm. Totul 
e ca divizia de juniori să 
CAUTE și să OFERE fotbalu
lui nostru Încă un D. Zamfir, 
Încă un Gali, tacă un Geolgău 
Si mulfl alții, mai buni chiar 
dedt ei. Asta interesează. In 
cel mai Înalt grad.

• PROGRAMUL MECIU
RILOR DE DIVIZIA B DIN 
CAPITALĂ. Etapa a II-a a 
Diviziei B programează du
minică 27 august, în Bucu
rești, două partide : Rapid — 
Viitorul Scornicești (care se 
ya disputa pe stadionul Git*- 
lești) și Autobuzul — Chimia 
Tr. Măgurele (stadion Autobu
zul). Ambele în tihni ri vor 
cepe la ora 11.

m-

• DUMINICA, START 
ÎN DIVIZIA C. Așa cum 
mai anunțat, campionatul 
viziei C, care reunește la start 
194 echipe împărțite în 12 
nil, va începe duminică 
august Ora de disputare 
acestor partide este 11.

ȘI 
s-a 
Di

se
ar
a

• COMISIA DE DISCIPLI
NĂ a F/R.F. se va întruni vi
neri 25 august, ora 17, în pri
ma ședință din noul sezon. 
Vor fi luate în discuție cazu
rile de indisciplină din prima 
etapă a Diviziei B și a „Cu
pei României”, desfășurate 
duminică.

Laurențiu DUMITRESCU

• De LA F.R.F. Forul no
stru de specialitate anunță că 
în sezonul competițional ac
tual evidența cartonașelor gal
bene începe odată cu prima 
etapă (Divizia A, Divizia na
țională de juniori și Divizia B). 
Jucătorii care în ediția 1977— 
78 au avut unul sau două car
tonașe galbene la activ vor fi 
absolviți de aceste avertis
mente, ei luînd startul de la 
„zero”, ca și ceilalți fotbaliști.

b\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^g ............................ ............ a
• cu trenul (durata o zi și jumătate) în 

perioada 9—10 sept. 1978 • cu autocarul (du
rata 2 sau 3 zile) la fiecare sfîrșit de săp- 
tămînă • cu autocarul (durata 3 zile, inclu-

zînd și deplasare o zi pe litoralul bulgăresc 
al Mării Negre) în perioada 8—10 septembrie 
1978, oferită de Agenția pentru turism Con
stanța.

I

5

Se asigură :
e cazare hotel

taurant categoria 
rant cu program artistic.

Relații și înscrieri se primesc la filialele de

categoria I • mese la res- 
I • cină festivă la restau-

turism din : Bd. Republicii nr. 68 (tel. 14.08.00), 
Bd. N. Bălcescu nr. 35 (tel. 15.74.11), Bd. 1848 
nr. 4 (teL 13.75.33), CaL Griviței nr. 140 (tel. 
18.02.37), unde vă rugăm să consultați și pro
gramele excursiilor.



„SPORTUL FACE PARTE INTEGRANTĂ 
DIN VIAȚA OAMENILOR ACESTOR MELEAGURI

.Daciada* și ce a 
pentru dezvolta
ta județul dum-
această adevăra- 
sportului 

cu
româ
ni are 

hune- 
care

Puternic ancorat în transfor- 
mAnle Înnoitoare pe care le cu
noaște întreaga țară, Hunedoa- 
«a — județ cu o impetuoasă 
.dezvoltare economică $1 cu ttn 
Înalt grad de urbanizare — a 
cunoscut deopotrivă ta «Mlmil 
ani și o impresionantă afirmare 
pe plan sportiv ca rezultat fi- 
nesc al grijii constante pe care 
partidul și statul nostru le ma
nifestă pentru continua dezvol
tare a mișcării sportive. In 
condițiile create de lansarea ma
rii competiții naționale ^Decia- 
da“, activitatea sportivă hunedo- 
reană a adăugat vechilor tradi
ții acțiuni și inițiative noi, re- 
tensînd entuziasmul și energiile maselor pentru exercițiul fizic, 
pentru sporturile preferate, pen
tru turism. Despre rezultatele 
obținute în ultima perioadă, 
despre ceea ce este și ceea ee 
ar trebui să fie „Daciada- pe 
meleagurile hunedorene l-am 
rugat să ne răspundă, în ca
drul anchetei ziarului nostru, pe 
tovarășul Mircea Lucaciu, secre
tar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., președintele 
C-J.EJF.S. Hunedoara.

— Pe acest perimetru geo
grafic unde trăiesc și lucrea
ză împreună sute de mii de 
eetăeni — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — activitatea sportivă 
are vechi tradiții. Ce a adus 
însă ncu „r 
Însemnat ea 
rea sportivă 
neavoastră ?

— „Daciada", 
tfi Olimpiadă * 
nesc, a fost primită 
entuziasm pe meleagurile 
dorene, ca o competiție 
asigură cele mai bune condiții 
pentru reunirea intr-un sistem 
unitar a întregii activități spor
tive de masă și de performan
tă. ca o formulă ideală pentru 
mobilizarea maselor la practica
rea sistematică a exercițUlor fi- 
xice. sportului și turismului. 
J>aciada“ a răspuns mai bine 
nror cerințe noi ale minerilor, 
slderurgiștilor, constructorilor șl 
«ergeticienilor, creînd cadrul 
organizatoric pentru participarea 
unor mase mal largi de oameni 
ai muncii la acțiunile și mani
festările sportive. Traduclnd 
neabătut ta viață indicațiile pe 
•are ni le-a dat tovarășul 
Wicolae Ceaușescu cu prilejul 
▼lzited de lucru efectuată ta 
toamna trecută In județul nos
tru, am acționat pentru a face 
din spori un bun al tuturor, a- 
trăgînd pe terenuri și stadioane, 
în sălile de sport, pe toți ed 
ear? iubesc exercițiul fizic, miș
carea, turismul sau îndrăgesc o 
disciplină sau alta.

Pînă 
sportive 
tate. în 
ee, sub 
Interne, 
Azi, In ___ _ ___
face parte din viața _______
și credem că aceasta este o ma
re realizare. Faptul că ta Între
cerile „Daciadei" au fost angre
nați peste 90.000 de elevi, 3.000 
de studenți, peste 50.000 de 
meni ai muncii din întreprin
deri, lucrători de pe ogoare re
flectă convingător preocuparea 
organelor sportive șl a factori
lor cu atribuții pentru marea 
competiție națională a sportului 
nostru. Mai mult decît atit, mi 
se pare important să subliniez 
că „Dadada" a stimulat organi
zarea unor întreceri noi, care 
răspund preferințelor și speclfl-

nu de mult, activitățile 
se organizau cu priori- 
marUe unități economl- 
forma unor campionate 
cupe pe profesii șjt. 

județul nostru, sportul 
................... i oamenilor

oa-

Grija pentru om, pentru condițiile de muncă și calitatea producției

UN NOU MEDICAMENT, NUMIT „GIMNASTICA"
In cele 4 laboratoare, circa 

400 de femei. Mai tinere sau 
mai in virstă, căsătorite sau 
de-abia ieșite de pe băncile 
țcolii. Iau, cu gesturi sigure, 
fiolele, le ridică in zare, îți 
concentrează privirile. O dată, 
de două ori. De zeci de ori 
Intr-un singur minut. De sute 
de ori intr-o oră. De mii, de 
zeci de mii de ori intr-o zi 
de muncă. Din spatele sticlu
țelor, lumina fluorescentă face 
vizibilă orice impuritate, care 
ar putea pune in pericol viața 
unui bolnav. Zeci de mii de 
fiole sint astfel controlate pe 
zi. Mișcări ritmice, aceleași, co
piate parcă la indigo. Aceiași 
mușchi in acțiune. Aceeași po
ziție. Ore in șir. Și, totuși...

Intr-o zi au venit doi oa
meni. Unul imbricat in halat 
alb. Fetele și femeile U cunoș
teau. Era doctorul de la cabi
netul medical al întreprinderii. 
Celălalt avea un aparat te 
mină. Era fotoreporter. A luat 
imagini. A fotografiat pozițiile

DE LA I.T.H.R. SINTEM INFORMAȚI CĂ
Un tren special va pleca la 9 septembrie 1978, ora 13,55, 

spre litoral pentru a transporta turiștii bucweșteni ce doresc 
să-și petreacă timpul liber in excursie pe malul Mării 
Negre.

întoarcerea în București este programată pentru 1# sep
tembrie, în jurul orei 22.

picheta hoast^â
3 SA f 43 ’ Sk&SSPS&V» .5

Axiș județul Hunedoara

Barga

in

mișcării

posibil ca rezultatele

Mn. SLme-U șl Orâștie, ea 
narea popularitate de care 
bucură azi crosurile de masă 
constituie ea noi argumente 
■prijinul afirmației noastre.

— Date fiind martie ebiee- 
tire pe eare » le propun. 
„Daciada* In direcția dezrol- 
târii activităților de masă, 
este neîndoios ei, cn toate 
realizările de pini acum, •- 
xlsiă tacă sectoare In eare 
stat posibile rezultate șl mal 
bune. Ce anume considerau 
eă nu s-a realizat tacă la ni- 
velul cerințelor Programului 
de dezvoltare a 
■porfire ?

— Deși am obținut 
remarceibLle. consider 
de obiectivele mari pe _ 
le pune ta față „Dacdada*. 
fl tost --- -
noastre si fie șl mal bune in 
direcția angrenării unei mase 
mai largi de oameni ai muncii 
din Întreprinderi șl instituții in 
practicarea activităților sportive. 
Cu deosebire, socotim ed avem 
Mrioase neajunsuri in privința 
angrenării tatr-o activitate siste
matică a tinerilor din comunele 
eare Ișl desfășoară activitatea 
productivă In martie noastre 
centre industriale. De asemenea, 
raportată ta alvetal posibilități
lor existente tn județul nostru, 
la numărul mare de elevi «i 
tineri, activitatea cadrelor de 
■pecLahtate ar putea fi evident 
mal benă, după cum apreciem 

lucrătoarelor. N-a avut prea 
mult de lucru, au era aevoie 
da multe poziții : erau cam a- 
ceteați, timp de I ore—

_Curind, la «falia da «mpli- 
ficare au fost difuzate progra
me noi. Mai tatii te cadrul e- 
misiunH medicale : „Răspun
dem ascultătorilor din Între
prindere". Apoi, te emisiuni 
separate. Erau intitulate „Pen
tru sănătatea dumneavoastră". 
Doctorul, același care venise cu 
fotoreporterul, vorbea despre o 
inițiativă a comitetului sindi
catului ți asociației sportive. 
Stabiliseră împreună ei pro
gramele de gimnastică la locul 
de muncă trebuiau aplicate te 
practici. Pe baza fotografiilor 
făcute, fuseseră alcătuite pro
grame compensatorii de gim
nastică. La fiecare două ore. 
Asa trebuia si se îmtimple, 
pentru ca nici o impuritate să 
nu treacă neobservată, pentru 
ea nici un pericol rf nu •- 
menințe viața unui bolnav, toc
mai cind acesta aștepta cu fal

eă există incă serioase rezerve 
nefolosite ta direcția Intensifi
cării acțiunilor turistice și a mai 
judicioasei folosiri a spatiilor de 
agrement din zonele preorășe
nești.

— Cum apreeiați activitatea 
pe eare o desfășoară ta 
sprijinul „Daciadei* cadrele 
de bază ale mișcării sportive, 
profesorii de educație fizică, 
antrenorii, ceilalți tehnicieni 7 

— A fost In permanență in a- 
tentia noastră, a CJEFS, antre
narea, la micile șl marile acțiuni 
■le ,.Daciadei*. a profesorilor 
de educație fiziră, antrenorilor 
<tn cluburi tuturor tehnicieni
lor, care »-au constituit in pre
țioase ajutoare pentru noi, mulțl 
dintre ei devenind inițiatori și 
organizatori de acțiuni șl eom- 
petțll. Este șl meritul 
dintre acești ‘_‘ 
ziaști «peciaLști eă,' ta 
jaeciade-.-, m Județul 
i-au obținut rezultate 
tale Dealtfel, tmc este 
•ă menționez numele 
dintre ei : Dan Cocor 
luliaaa Pop. Gbeorghe Si Cor- 

Ștacu, 
Eusu 
(Va;* 
(Vul- 
putea 

Aceasta 
e loc

unora 
inimoși șl entu- 
- • - cadrul

nostru 
rtmarca- 

plăcut 
dtorva 

(P etnia).
---- PopValeriu Piscoi (Petroșani), 

Beli* Neag (Deva). Doina 
loan Vlaicu și Aurora 
(Hunedoara), Amoc Boloț 
de Jos), Eugen Nicoară 
ean). Și. desigur, ar mal 
a amintjți multi alții, 
uu Înseamnă insă că nu 
pentru o activitate și mal bună.

— V-am ruga, tovarășe 
președinte, să ne vorbiți și 
despre modul tn care conlu
crați cu factorii cu atribuții 
tn mișcarea sportivă, cum 
acționează aceștia pentru 
succesul „Daciadei" ?

— Putem aprecia că, pe baza 
planurilor elaborate de CJEFS, 
ea șl prin acțiuni proprii, orga
nizațiile de masă șl obștești ca 
șl ©ele de stat, care au atribu
ții pe tărîmul sportului și-au fă
cut din jDaciadă" un obiectiv 
prioritar, la Îndeplinirea căruia 
colaborăm bine cu rezultate 
fructuoase. In unele acțiuni, ale 
factorilor eu atribuții, cum e și 
firesc, noi acordăm asistenta 
tehnică de specialitate, iar In 
manifestările organizate de noi 
ne bucurăm — la rîndu-ne — 
de sprijin in mobilizarea parti- 
dpanțllor. După cum colabora
rea noastră se manifestă cu re
zultate bune și pe planul ame
najării și construirii de baze 
sportive, a instruirii activului 
obștesc, precum și In alte do
menii. Se poate afirma cu de
plin temei că slnt create pre
mise ea, In viitor, să obținem 
rezultate și mal bur.e. astfel in
cit cu prilejul finalelor , Dacia - 
del* județul nostru să se situ
eze ta primele 19 locuri pe 
țară, cu rezultate cu care să se 
mtadrească to ti iubitorii sportu
lui de pe meleagurile hunedo- 
rene.

Constantin MACOVE1 

credere injecția salvatoare. 
După asemenea exercita, ochii 
deveneau mai atenți, lucrătoa
rele oboseau mult mai greu, iar 
randamentul creștea sensibil. 
Apoi, pe pereții de la intrarea 
te secții au început să apară 
chemări de genul: .Urmați e- 
xemplul muncitoarei Elena Ma- 
teescu. care își depășește zil
nic planul cu 20 la sută !“

La fiecare două ore, 3—4 mi
nute de gimnastică rezolvau 
probleme de calitate, iar pro
ductivitatea muncii a depășit 
prevederile din plan.

Și, totuși, treaba n-a fost 
chiar asa de simplă. Fetele ti
nere și mai ales femeile căsă
torite nu s-au lăsat dintr-o dată 
convinse. .Cum, adică ? Să dăm 
din pauza noastră, să facem 
gimnastică ?“ Au fost necesare 
intervenții convingătoare din 
partea medicului ; comitetul 
sindicatului a organizat discuții, 
mai ales individuale; fetele care 
făceau sport au fost instruite 
și au început să demonstreze 
colegelor că e mai bine cu, decît 
fără gimnastică ; însăși direc
țiunea întreprinderii de medi-

NUMĂRUL VIITOR AL ZIARULUI »a apărea vineri 25 august. 
Rugăm pe corespondenții noștri din provincie să transmită 
relatările de la manifestările sportive in dimineața zilei de 
joi 24 august, la telefoanele cunoscute.

între 23 și 29 octombrie, la București

FINALELE CAMPIONATELOR
NAȚIONALE DE BOX

Pentru prima oară anul a- 
cesta, cei mai buni pugiliști ai 
țării se vor mîndri nu numai 
cu centura și tricoul de cam
pion național, ci și cu titlul de 
clștigător al „Daciadei". Eve
nimentul va avea loc duminică 
29 octombrie. Pînă atunci Insă, 
boxerii din toate județele vor 
trebui să parcurgă două etape 
importante : pînă la 15 septem
brie se vor ține competițiile 
pentru desemnarea campionilor 
Județeni, iar in perioada 2—8 
octombrie, în patru orașe (Re
șița, Tulcea, Arad și Piatra 
Neamț), se va desfășura faza 
de zonă. Repartiția județelor 
(după criterii geografice și de 
valoare) s-a făcut astfel : RE
ȘIȚA : Caraș-Severin, Dolj,
Hunedoara, Mehedinți, Vîlcea, 
Gorj, Timiș, Alba, Covasna, 
București | TULCEA : Tulcea, 
Constanța, Teleorman, Ialomița, 
Ilfov, Argeș, Olt, Dîmbovița, 
Buzău, Brăila ; ARAD : Arad, 
Bihor, Cluj, Harghita, Mureș,

ANDREI BELLU, VICTORIOS
ÎN „CUPA SIDERURGISTUL" LA AUTOMOBILISM

Municipiul Hunedoara a găzduit 
ee* de * patra etapă a campio
natului republican de viteză pe 
circuit la automobilism, dotată 
eu „Cupa Siderurgistul*. A 
fost o Întrecere foarte bine or
ganizată (urmărită de circa (0 000 
de spectatori), in care «utomobi- 
Bștii l-au comportat la înălțime. 
Cei <1 de sportivi — reprezentând 
șase echipe din București, Pitești, 
Reșița, Timișoara șl Deva — au 
oferit dispute interesante, mult 
aplaudate.

ACTUALITATEA LA TENIS
• La Tirgoviște, pe terenurile 

asociației sportive Metalul din 
parcul Chindia, s-au desfășurat 
timp de o săptămînă întrecerile 
finale ale campionatului republi
can, de copii (pînă la 11 ani) pe 
echipe. în amîndouă probele, 
la masculin și feminin, au cîști- 
gat formații bucureștene. La 
băieți, in finală, Dinamo a în
trecut Dunărea Galați cu 6—3, 
iar la fete, Steaua a dispus cu 
8—1 de Dinamo. (M. AVANU- 
coresp.).
• Marian Mirza (Steaua), la 

al doilea său succes consecutiv 
in concursurile formațiilor di
vizionare, a câștigat la Brașov 
proba de simplu a „Cupei Di
namo", tnvingind in finală cu 
4—6, 6—1, 6—1 pe Bebe Almă- 
jan (Jiul). In finala de dublu : 
M. Mirza (Steaua), M. Tăbăraș 
(Progresul) — B. Almăjan (Jiul), 
O. Vîlcioiu (Dinamo Brașov) 
T—6. 8—2. (C. GRUIA-coresp.).

sindicatului, Lucia 
pentru că fetele

ca mente București a intervenit. 
Si, bscet-incet, n-a mai fost 
nevoie de intervenții. Lucrătoa
rele s-au convins. Mai puțin 
păzind ți mai mult făcind. A- 
eum execută singure tot felul 
de exerciții. _* ~
li place si spună președintei 
Comitetului 
lonescu — .
noastre au Înțeles că interesul 
general este și al lor personal. 
Am ajuns aici și pentru că la 
noi In întreprindere răspunde
rea fiind totdeauna comună și 
problema gimnasticii, a sportu
lui este a tuturor : a asociației 
sportive, a sindicatului, 
ducerii Întreprinderii, a 
nilor".

Cert este un lucru: 
treprinderea de medicamente 
București, in paleta atit de va
riată ți apreciată a produselor, 
trebuie trecut încă unul : me
dicamentul GIMNASTICA. Este 
un produs excelent, care nu 
iese pe porțile întreprinderii. 
El este destinat propriului per
sonal muncitor.

_Am ajuns aici —

a con- 
oame-

la In-

Radu TIMOFTE

Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Ma
ramureș, Brașov ; PIATRA 
NEAMȚ : Neamț, Bacău, Galați, 
Prahova, Botoșani, Iași, Vran- 
cea, Vaslui, Bistrița-Năsăud, Su
ceava.

Cîștigătorilor la fiecare ca
tegorie de greutate din fiecare 
zonă, li se vor adăuga — la 
faza finală de la București, 23 
—29 octombrie — boxerii de 
cat. I de clasificare, de clasă 
intrenațională, maeștrii și ma
eștrii emeriți ai sportului, pre- 
cum și boxerii reținuți în lotul 
olimpic lărgit. (Din păcate — 
în acest fel,- din nou — se va 
mări artificial numărul partici- 
panților la finalele campiona
tului național de box și vom 
constata iarăși discrepanțe de 
valori, vom înregistra infrin- 
geri severe, fără vreo compen
sație semnificativă pentru fap
tul de a fi scutit o seamă de 
boxeri de filiera logică și e- 
ehitabiiă ce duce Ia finale).

A. Iu- 
Dacia

Rezultate tehnice : clasa pînă la 
1909 cmc — 1. N. Leu (Cetate De
va) pe Autobianchi, 2. Adalbert 
Cseh (ACR Maramureș) pe Dat
sun ; ci. pînă la 1150 cmc — 1. 
D. Gindu (Unirea Tricolor) pe 
Dacia 1100, 2. F. Hangu (C.S.U. 
Brașov) pe Dacia 1100, 3. ‘ ’
rea (C.S.U. Brașov) pe 
1100 ; el. peste 1300 cmc — 1. șt. 
lancovici (LA. Dacia Pitești) pe 
R 12 Gordini. 2. E. lonescu '(Uni
re* Tricolor) pe Landa 1600, 3. 
Gh. Morassl (LA, Dada Pitești); 
eL Dacia '300, gr. I — 1. I. Sântă 
(LA. Dada), 2. M. Santa (I. A. 
Dacia), 2. L. Balin! (C.S.U. Bra
șov) ; el Dacia 1300, gr. a n-a 
— 1. A. Bellu (I.A. Dacia), 2. 
A Gheleșel (I.N.M.T. București), 
3. R. eolesnic (I.T.A. Timișoara).

în urma acestor rezultate pri
mele trei locuri în clasamentul 
individual stat ocupate de : 1.A, 
Bellu, 2. Șt. lancovici, 3. E. Io- 
nescu, iar pe echipe : 1. I.A. Da
da Pitești, 2. C.S.U. Brașov, 3. 
Cetate Deva (L VLAD, coresp.).

* BASCHET PENTRU^ 

| ELEVI Șl ELEVE |

I Liceul de Matematică-Fi-1 
zică nr. 3 și Școala generală |
nr. 69, str. Stejarului nr. 42, 1

I sector 4 (telefon 47 54 75) pri- ■ 
mese elevi și eleve talenta- |
te pentru clasele cu profil I 
_ de baschet, astfel:I clasa a Xl-a (matematică- | 
mecanică) 21 locuri elevi și I 
eleve. 1

I Iur- ■

I au-

I
I
I

clasa a IX-a (filologie-isto- 
rie) 16 locuri eleve.

înscrierile se fac tn 
mătoarele perioade : 
clasele IX și XI : 25—30 ; 
gust 1978 
clasele V—VI—VII—VIII 
25—30 august 1978 ț

La Înscriere pentru ria- I
sele a IX-a și a Xl-a: ■
• fișa tip de înscriere -
• adeverința medicală tip I

MF—58 !
• adeverință medicală elibe

rată de dispensar, care 
va cuprinde și rezultatele 

probelor hepatice și car-

I

I
dio-vasculare. ■

Pentru clasele V—VI—VII I 
—VIII : II

*nsar, care I 
rezultatele |I

I situa-

I la

I probelor de II

adeverință medicală eli
berată de dispensar, 
va cuprinde și 1 J____
probelor hepatice și car- 
dio-vasculare.
cerere de înscriere 
carnet de elev cu 
ția la învățătură.

Examen medical ( 
riu : 
clasele a IX-a și a Xl-a 
31 august 1978 I
clasele V—VI—VII—VIII lai 
7 septembrie 1978 •

Susținerea 
aptitudini : 
clasa a IX-a 
brie 1978 
clasa a Xl-a 
brie 1978 
clasele V—VI—VII—VIII la ’ 
8—9 septembrie 1978 g

Susținerea probelor de ve- I 
rificare a pregătirii gene-1 
rale clasele a IX-a și a 
Xl-a la 3—4 septembrie.

Pentru informații, la se
cretariatul scolii (telefon 

j 47 54 75). |

I
obligato- |

la 1 septem-

la 2 septem- I
------- -V7TTT la ■I

I
II
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• CAMPIONATELE EUROPENE, PRINCIPALUL
1 EVENIMENT AL ANULUI ATLETIC 18

pînă acum al atleților români la această competiție : 
medalii de aur, 10 de argint și 2 de bronz

CODANA DL LA MUZEUL OLYMPIA
/MS Palmaresul de
PRAHA 78 2

Sâptămîna viitoare, de marți 
pi pînă duminică, se vor des
fășura la Fraga întrecerile 
campionatelor europene de at
letism. în legătură cu acest 
important eveniment al sportu
lui international, iată cîteva 
date interesante.
• în capitala Cehoslovaciei 

va avea loc ediția a XII-a a 
competiției continentale. Cele
lalte ediții au avut loc în 1934
— Torino. 1938 — Paris, 1946
— Oslo, 1950 — Bruxelles, 1954
— Berna, 1958 — Stockholm, 
1962 — Belgrad, 1966 — Buda
pesta, 1969 — Atena, 1971 — 
Helsinki și 1974 — Roma.
• Atleții români au fost pre- 

zenți la edițiile din 1934. 1938 și 
la cele din 1954 pînă acum. 
Prima medalie obținută de un 
sportiv român a fost cucerită 
la Berna, pe stadionul Neufeld, 
de Iolanda Balaș, aflată atunci 
la vîrsta junioratului (18 ani). 
Atleta noastră a sărit 1,65 m 
:— record național.
• Iolanda Balaș este, dealt

fel, singura dintre atletele sau 
atleții noștri care au cucerit 
medalia de aur la C.E. și nu 
doar o dată, ci de două ori: 
1958 — 1,77 m și 1962 — 1,83 m. 
în ceea ce privește medaliile, 
la cele 9 ediții la care au par
ticipat, atleții români au ob
ținut 2 de aur, 10 de argint și 
2 de bronz. Printre medaliațil 
cu argint s-au aflat: Mana Dia- 
conescu — suliță 52,10 m și 
Zoltan Vamoș — 3000 m obst, 
8:37,6 în 1962, Mihaela Penef
— suliță 56,94 m in 1966, Vio
rica Viscopoleanu — lungime 
6,45 m și Leonida Caraiosifogla
— 20 km marș 1.31:06,4 In 
1969, Cornelia Popa — înălțime 
1,85 m in 1971, Argentina Menii
— disc 64,62 m și Carol Corbu
— triplu 16,68 m în 1974. Meda
lii de bronz au cucerit Corbu
— 16,87 m în 1971 și Mariana 
Suman — 800 m 1:59,8 ta 1974. 
Interesant de arătat că la 
Jocurile Olimpice, tot la 8 ediții

PREGÂT1RI INTENSE ALE
' Ultimul record al Ulrlkâl 
Burns (R.DG.) pe 100» a 
(2:31,95) n-a durat dec» I sil» 
deoarece, la Podolsk, atleta so
vietică Tatiana Providohina a 
înregistrat un nou record mon
dial eu 2:30,60 • La Postdam,
concurs al atleților din RD. 
Germană, cu cîteva rezultate ex
celente : bărbați : 500» m —
Cierpinskl 13:58,8 (maratonul de 
la Prsga are in persoana sa ua 
mare favorit !), înălțime — Lau
terbach 2.30 m. lungime — 
Meuche 7.76 m, greutate —

Interviu în exclusivitate pentru ,,SPORTOL“

„DORESC SĂ ARUNC DISCUL 
CONSTANT PESTE 70 DE METRI"
- declară noul recordman mondial Wolfgang Schmidt

Recent, în cadrul unui concurs desfășurat pe 
stadionul Dynamo din capitala R.D. Germane, 
atletul Wolfgang Schmidt a obținut o performan
ță excepțională la aruncarea discului : 71,16 m, 
depășind vechiul record al lumii (70,86 m), de
ținut de americanul Mac Wilkins.

— Cum a fost, Wolfi?
— în ziua concursului m-ara 

simțit foarte bine. M-a indis
pus, puțin, doar vremea rece 
de afară, dimineața termome
tru! arătind 15 grade. Cam frig, 
mi-am zis. De aceea m-am ho- 
tărit să fac o foarte bună în
călzire. Antrenorul meu a fost 
de acord și chiar așa am și 
procedat. Tribunele goale nu 
m-au deprimat. Am simțit tot 
timpul puternicul sprijin moral 
al tatălui meu, șl el antrenor 
federal de atletism, care se afla 
■ub cupola de beton. în aceas
tă stare psihică am pășit ta 
concurs. Chiar din prima în
cercare am aruncat bine: 68.14 
«n, doar la 78 de cm de recor
dul meu european. A doua În
cercare a fost excepțională: 
71,16 — record mondial! Tatăl 
meu a alergat pe teren și m-a 
Îmbrățișat primul, strigîndu-mi: 
Fantastic! în continuare, cele
lalte patru aruncări au fost 
bune, dar nici una peste 70 m: 
67,72 m, 67,16 m, 65.78 m, 68.34 m.

— Și după această mare per
formanță ce s-a mai iniîmplat? 

la care au participat, atleții 
noștri au cucerit 5 medalii de 
aur, 4 de argint și 3 de bronz!

CIFRE DE BUN AUGUR L.

Nici una dintre cele 11 ediții 
de pînă acum ale campionate
lor europene de atletism n-a 
fost precedată ca aceasta, de la 
Praga, de corectarea atîtor re
corduri mondiale. Dintre nume
roasele performanțe-record în
registrate in acest sezon com- 
petițional, „partea leului* și-au 
tăiat-o europenii. Pînă acum, 
în preajma inaugurării campio
natelor continentale, au fost 
îmbunătățite, între altele, ur
mătoarele performanțe: BĂR
BAȚI : înălțime — Vladimir 
Iașcenko (U.RRJS.) 2,34 m, 
greutate — Udo Beyer (R.D.GJ 
22,15 m, disc — Wolfgang 
Schmidt (R.D.G.) 71,18 m, rio- 
ean —Boris Zaiciuk (URS.SJ 
80.14 și Karl-Heinz Riehm 
(R.F.G.), 80,32 m ; FEMEI : M8 
m — Marita Koch (R.D.GJ 22JB 
de 2 ori, 408 m — Koch 49,1* * 
49,02, IM mg — Graszyna B»- 
bsztyn (Polonia) 12.48. 4M mg
— Krystyna Kasperczyk (Polo
nia) 55.44, Tatiana Velen- 
țova (U.R.S.S) 5541. 3 M8
m — Grete Waltz (Nor
vegia) 8:32,1 (performanța de 
3:27,1 realizată de LudmQa 
Braghina ia 1976 na a fost 
omologată de IAAF), lungi me
— Vilgelmina Barda uskene 
(UJLS.S.) 7,67 m. Înălțime — 
Sara Simeon! (Italia) 2.M m. 
disc — Evelin JahI (RD.GJ 
70,72 m, 4X1M ■ — RJX Ger
mană 4247 *.

Lista acestor recorduri car» 
reprezintă, ta același timp, ș< 
recorduri europene, trebuie 
completată cu două perfor
manțe strict continentale : 
10 000 m — Brendan Foster 
(Marea Britanie) 27:30,8 și de
catlon — Guido Kratschmer 
(R.F.GJ 8 498 p.

în afara acestor rezultate-

ATLETILOR PENTRU C E.
Beyer XI. U m ; femei : IM m — 
Oetaner-Gehz 11. »s a, 8M m — 
Bruna 1:56.1. 10C mg — KUer 
12,64 s. lungime — Wujak «.S3 
m. înălțime — Ackermann i.9> 
m. greutate — Droeee s,30 m.
• La Bruxelles, „Memorialul 
Van Damme*, proba de 530» na 
a tost eiștlgată de Rod Dlxon 
(Noua Zeelandă) cu timpul de 
1331.8. Feuerbach (S.U-A.) a a- 
runcat greutatea la 26,36 m, iar 
C6e (Anglia) a terminat învingă
tor In cursa de 80* m eu rezul
tatul de 1:44,3.

Cu acest prilej,
— După concurs, împreună 

cu tata și logodnica mea Uschi 
am sărbătorit evenimentul la 
restaurantul „Metropol* dta 
Berlin, cu o sticlă de șampa
nie.

— Recordul este • consecință 
a bunei pregătiri.-

— Firește. Dar nu numai 
atît. Am avut o iarnă blîndă. 
care mi-a permis să mă an
trenez de timpuriu ta aer li
ber. în ziua recordului am par
ticipat la cel de al 15-lea con
curs al anului, deci pot spune 
că am fost bine „rodat* ta 
comparație cu aceeași perioadă 
dta alți ani.
— La cei 197 cm cit raisori 

și la cele 115 kg cit eintărești 
acum te simți ta formă și ta 
forță pentru viitoarele între
ceri?

— Da. Am slăbit puțin, dar 
acest lucru mi-a fost ta avan
taj. Am devenit mai sprinten, 
mai mobil și. firesc, mi-a cres
cut viteza în execuție. Sper să 
mai corectez actualul record 
mondial.

record, numeroase performanțe 
de mare valoare figurează ta 
bilanțul anului 1978, la fiecare 
din cele 40 de probe (24 mas
culine și 16 feminine) care 
apar pe programul întrecerilor 
de la Praga, ceea ce ne face să 
fim convinși că nivelul dispu
telor de pe stadionul Strahov 
va fi foarte ridicat, poate că 
chiar cel mai ridicat din is
toria de aproape jumătate de 
secol a acestei prestigioase 
competiții. Și, ta orice caz, un 
fapt absolut cert, cei care do
resc să cucerească medalii vor 
trebui, în mod obligatoriu, să 
Înregistreze performanțe foarte 
bune sau chiar excepționale! 
Să sperăm că printre aceștia 
se vor afla și dțiva dintre re
prezentanții atletismului româ-

Campionatele

NOI VICTORII
CIUDAD DE MEXICO, M 

(prin telex). — Pînă la ora aces- 
tei transmisii, ta cursul prime
lor trei tururi ale campionate
lor mondiale de lupte greco-ra- 
mane, care se desfășoară In sata 
gimnaziii'.ui „Juan de la Barre
ra* din capitala Mexicului, an 
mai puțin de 9 sportivi români 
(dta cei 16 înscriși pe listele 4a 
concur») aa reușit să ie menți
nă ta lupta pentru locurile trwi»- 
ta?e.

în reuniunea de matineu a 
celei de a doua zile de concura 
au fost prezenți pe program 
șase luptători români. Constan
tin Alexandra (cat 48 kg) a 
avut ua med foarte greu eu 
vieecampionul mondial al cate
goriei Săli Bora (Turcia), ad
versar pe care, după ce l-a con
dus cu 5—0 la puncte, dominto- 
du-1 copios, l-a învins prin des
calificare, trednd astfel de ursul 
dintre principalii candidați la 
titlul suprem. Pentru a treia 
oară da ta începutul competi
ției, campionul mondial Ntas 
Gtagă (52 kg) părăsește victo
rios salteaua de concura, obțl- 
ntnd • frumoasă victorie ta 
dauna italianului Antonia Cal- 
tabiaao. După dte-.a reușite ac
țiuni de atac, cu care sportivul 
nostru a luat un avantaj de 
14—2 la puncte, italianul a fost 
descalificat ta min. 5,10 pen
tru luptă pasivă. în turul 1, 
Mihai Boțllă (57 kg) face efor-

colegul nostru J&rgen Zeome de 1a ziarul „Deut
sches Sportecho* a stat de vorbă cu acest deosebit 
atlet (născut la 16 ianuarie 1954, component al du
hului Dynamo Berlin), solicitîndu-i un interviu 
pentru amatorii de sport din România, cititori ai 
ziarului „Sportul 44

— Cine țl-a fost atletul mo
del 7

— Ludvik Danek, prin lon
gevitate șl marile șale perfor
manțe. „Duelurile* sale cu AL 
Oerter vor intra ta istoria at
letismului și a aruncării dis
cului.

— Ce planuri ai pentru vi
itor 7

— Stat bucuros că după re
cordul mondial l-am lntîlnit șl 
l-am Învins pe Mac Wilkins, 
într-un fel, mi-am confirmat 
recordul. Acum doresc să de
vin campion european la Praga, 
avindu-1 principal candidat pe 
finlandezul Tukko. Dar țelul 
meu principal constă în obți
nerea unor rezultate, cit mal 
multe, de peste 70 metri. Fără 
îndoială că, în continuare, voi 
avea mult de muncit pentru a 
mă menține printre cei mai 
buni din lume. Apoi, intențio
nez să particip la cit mai multe 
concursuri, în compania celor 
mai valoroși discoboli ai lumii. 
Visul meu este să devin cam
pion olimpic in marea compe
tiție din 1980, de la Moscova.

De cum pășește hotarul 
Olympiei peloponeziene, că
lătorul, indiferent de unde 
vine, este copleșit de puter
nice emoții si sentimente. 
Cauzele sint multiple. Dar 
pe cei cu tangențe in lumea 
sportului gindul îi duce la 
faptul ci Istoria Olympiei sa 
confundă cu insist istoria 
Jocurilor organizate aici, 
pentru prima dată, In anul 
776 i.e.n.

Suprema emoție am incer- 
cat-o vizittnd muzeul Olim
piadelor, adăpostit de o clă
dire albă de marmură, ce 
reflecta, sub razele unui 
soare ireal, o lumini diafa
ni, răscolitoare.

Istoria milenară a Jocuri
lor este redată aici prin me
dalii fi trofee, litografU ți 
fotografii. Pe panoul rezer
vat ultimei ediții a Jocuri
lor Olimpice, o singuri ima
gine i Nadia Comăned, ta- 
tr-tm prim-p'.n de o plas
ticitate remarcabilă. Ații ți 
nimic șuti mult l

mondiale de lupte greco-romane

ALE SPORTIVILOR ROMANI
tari pentru a recupera tereonl 
pierdut ta meciul anterior și 
reușește, cu o frumoasă execu
ție, să-1 taring* prin tuș (mta. 
5J5) pe mexicanul Paolo Gomez. 
Grav răstit Încă dta prima zi, 
leu Păun (62 kg) a încercat e- 
proape imposibilul ta întîtafaee 
CB Ivan 8t*lk»v (Bulgaria). 
După două fixări, campionul 
român conducea eu 2—6 la 
puncte, dar ta repriza secundă 
o nouă lovitură primită ta ar
cada rănită a făcut ca sporti
vul nostru să sîngereze din non 
abundent șl astfel medicul eon- 
curșutai a cerut abandonul M 
Ion Păun care, deși a luptat 
foarte bine, este obligat să pă
răsească întrecerile înainte de 
etapele finale la care avea drep
tei să aspire. Tot ta turul 2,

IARNA COBOARĂ LA PARALELA 44
Sarajcto - gaida Olimpiadei albe din 1984

Greu și-ar fi putut imagina 
vtsita torul obișnuit al frumo
sului și bogatului oraș balca
nic că lntr-o u, mal puternică 
dectt pecetea istorică, va cobori 
aid, tocmai din munții Bosniei, 
emblema cu cinci cercuri olim
pice, dind noi dimensiuni așe- 
zâmlntului care întrunește din 
vechime semne ale culturii me
diteraneene, bizantine și cea- 
tral-europene. Pe străzile ora
șului cu aproape 400.000 de lo
cuitori (a treia aglomerație ur
bană dta Iugoslavia), plin de 
tineri studenți, colinzi cartie
rele, de ta Înaltele blocuri 
„zgîrie-nori* pînă la bazarurile 
cu minaret, te pierzi in perime
trul universitar, te oprești ta 
Sala municipală, impozantă, care 
a găzduit campionatele mondia
le de tends de masă, de baschet 
șl handbal, dar soarele blind, 
aid la paralela 44, nu-ți duce 
nicicum gindul spre splendorile 
sporturilor invernale.

Și totuși, ta duda sceptici
lor, Sarajevo a cîștigat campa
nia electorală a Jocurilor de 
iarnă din 1984 (ediția a 14-a). 
Cuvintele poetului local s-au 
dovedit mai tari dedt impresi
ile 5 „Sarajevo, munții-țf daa 
roată, îmbrățlșind cerul eu 
vlrfurile lor înzăpezite șl tn- 
brumate, asemenea unor moș
negi destoinici*. Intr-adevăr, 
cine are răbdare să ducă pri
virea spre zări, chiar dintre 
zidurile orașului, va zări coa
mele dulci tr.ălțîndu-se ptaă 
aproape de 2 OCO m. Paralel 
eu Marea Adriatic!, munții Bo- 
kovik. Romani j a, Trebevid, Ja-

La 23 șl 21 angust, ia l.r. fiermonfa

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM PE ȘOSEA
La 23 și 27 august se vor 

desfășura in R.F. Germania 
campionatele mondiale de d- 
clism pe șosea. La startul aces
tor întreceri, la care se vor ali
nia toate forțele de prim rang 
ale sportului cu pedale amator, 
vor fi prezenți și rutierii români. 
Din delegația țării noastre fac 
parte Vasile Teodor, Mîreea 
Romașcanu, Valentin Marin,

Trednd peste momentul 
emoțional al intilnirtt neaș
teptate cu „Zina Carpaților", 
l-am intrebat pe unul din 
ghizii muzeului cum se ex
plici lipsa altor imagini de 
la J.O. din 1976. Acesta, 
neștiind că sint compatriotul 
Nadiei, ml-a răspuns surl- 
zind : „Nadia a fost EROINA 
Jocurilor, fiind răsplătită de 
noi cu ramura de măslin, 
precum cîștigătoril dta anti
chitate. O lume intreagă a 
fost cucerită de performan
țele uluitoare ale acestei 
românce cu zimbet ferme
cător și enigmatic. Ea este 
simbolul Jocurilor de ta 
Montreal...*

Am părăsit celebrul m»- 
ieu, care înfățișează milena
ra istorie a sportului, încer
cat de un puternic sentiment 
de mindrie patriotică, cuce
rit de modul cum a fost ast
fel onorat sportul romănese.

T. SIRIOPOL

Ștefan Ruse (68 -kg) a hiat ua 
avans considerabil ta fața ame« 
răcanului Tom Minkel, condu- 
cind cu 20—1 in momentul ta 
care (min. 7,40) arbitrii dictează 
descalificarea sportivului dta 
S.U.A. în sfirșit, ta cea de a 
doua apariție pe salteaua de 
concurs, Gheorghe Ciobotara 
(74 kg) obține o nouă victorta 
tavingînd printr-un tuș rapid 
realizat (min. 2,15) pe belgiamd 
Van Lancker.

în acest fel, un prim bitanl 
ai luptătorilor noștri prezenți ta 
campionatele mondiale fi arată 
(cu o singură excepție, datorată 
acdderrtării hd Ion Păun) eoo- 
eureoțl redutabili în Întrecerile 
pentru locurile fruntașe.

Mihai TRANCA

029
borina, Igman și 
Bjetasnica străju
iesc parcă Republi
ca Socialistă Bos
nia - Hecțegovina. 
Dintre aceste nu
miri — astăzi incă 
inedite — ceva 
mai familiari iubi
torilor de sporturi 
de Iarnă le este — 
eu altitudinea de 
1912 m —Jahorina, 
gazdă tradiționa
lă. de mai multi ani, a întrece
rilor de schi alpin pentru Cupa 
Europei. Stațiunea se află la doar 
28 km de oraș : ta general s-a 
observat că distantele de par
curs. ta duda aparențelor, sint 
foarte scurte. Șavnik (schi alpin) 
— ta doar 22 km, Igman (schi 
nordic, biatlon) — la 24 km, 
precum în sud-esțul orașului, 
trambulina de sărituri de la IU— 
dza nti-i la mai mult de 10-^12 
minute cu mașina și tot așa pîr- 
tia de bob și sanie de la Trebe- 
vid (accesibilă direct din oraș 
cu telefericul).

Orașul însuși și-a păstrat 
plăcerea găzduirii întrecerilor 
de patinaj artistic și viteză, a 
meciurilor de hochei, în peri
metrul noului complex sportiv 
Skenderija. cu săli puțind a- 
dăposti 3 000—4 200 de specta
tori. Adevărul este însă că ri
ne cunoaște Sarajevo astăzi, 
nu-1 va mai recunoaște în 1984, 
datorită impozantelor proiecte 
de dezvoltare edilitară care au 
intrat in vigoare odată cu a- 
tribuirea calității de gazdă a 
Jocurilor Olimpice de iarnă.

Victor BANCIULESCU

Traian Sirbu, Nicolae Savu șl 
Constantin Căruțașii (antrenor : 
Nioolae Voicu). Primii patru 
alergători vor concura, in ziua 
de 23 august, la proba de 190 
km contracronometru pe echi
pe, urmînd ca întregul lot să 
participe, la 27 august, la pro
ba Individuală de fond, pe cir
cuitul de la Niirburgring.
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