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ANIVERSARE SCUMPA ÎNTREGULUI POPOR

Declanșarea revo
luției de eliberare 
socială și națională 
din august 1944 a 
inaugurat o etapă 
nouă în istoria patri
ei, a deschis calea 
împlinirii idealurilor 
și năzuințelor de 
dreptate și libertate 
ale poporului român, 
a cuceririi depline a 
independenței și su
veranității naționale, 
a afirmării României 
ca națiune liberâ și 
demnă în rîndul na
țiunilor lumii.

NICOLAE CEAUSESCU

I TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

A PARTICIPAT LA ADUNAREA FESTIVĂ
CONSACRATĂ ZILEI DE 23 AUGUST

întreaga asistență a urmărit cu satisfacție, 

adîncă vibrație patriotică, 
cuvîntare rostită de

CU înflăcărare și
strălucita
secretarul general ai partidului

Cu inimile pline de bucu
ria împlinirilor, cu în
dreptățită mîndrie patrio

tică, întregul popor sărbătorește 
astăzi cea de a 35-a aniversare 
a victoriei revoluției de elibe
rare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă. 
Moment crucial în istoria Româ
niei, actul revoluționar de la 23 
August 1944 este înscris cu li
tere de foc în viața poporului 
nostru, ca o încununare a luptei 
sale de veacuri pentru apărarea 
ființei naționale și a gloriei 
strămoșești, pentru independen
tă și suveranitate, pentru in
staurarea libertății și dreptății 
sociale, pentru o viață mai 
bună, în care să fie pe deplin 
stăDîn al destinelor sale.

Victoria din August 1944 a 
fost rezultatul acțiunii celor 
mai largi forțe sociale ale po
porului român. în cadrul cărora 
rolul hotărîtor l-a avut clasa 
muncitoare, în frunte cu avan
garda sa. Partidul Comunist

Român, care s-a afirmat ca 
forță politică națională, acțio- 
nînd pentru unirea clasei mun
citoare. a tuturor forțelor de
mocratice. antihitleriste, pentru 
apărarea dezideratelor celor ce 
muncesc, pentru progresul so
cial. Este meritul de neprețuit 
al Partidului Comunist Roman, 
continuator vrednic al luptei de 
secole a poporului, inspirato
rul, organizatorul și conducăto
rul istoricului act de la 23 
August 1944. de a fi elaborat — 
în condițiile internaționale fa
vorabile create în primul rînd 
de loviturile zdrobitoare date 
hitlerismului de armata sovieti
că — strategia și tactica potri
vite realității obiective specifi
ce a țării noastre și de a fi 
condus poporul la victorie.

Așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la 
marea adunare populară de la 
Lupeni. victoria revoluției de 
eliberare națională, antifascistă 
Si antiimperialistă ..a pus capăt
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ÎN INIMILE NOASTRE

pentru totdeauna dominației 
fasciste și imperialiste, a des
chis poparului român calea dez
voltării sale democratice și, a- 
poi. socialiste, calea trecerii 
puterii politice în mina poporu
lui care, 
destinele 
perioadă 
lismul și 
cietatea ______ __________
dezvoltată în România".

Sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, prin efortul construc
tiv, plin de dăruire și abnega
ție, al tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră — români, 
maghiari, germani șl de alte 
naționalități —, societatea noas
tră a cunoscut în ultimii 35 de 
ani radicale transformări în 
toate domeniile. înfăptuirea cu 
consecvență a politicii partidu
lui a asigurat generalizarea re
lațiilor sociale socialiste, creș
terea continuă a forțelor de 
producție, modernizarea în ritm 
accentuat a bazei tehnico-mate- 
riale, sporirea rapidă a bogăției 
naționale și a venitului națio
nal, ceea ce a asigurat ca sta
tul nostru să devină un puter-

devenind stăpin pe 
sale, a edificat, intr-o 
istorică scurtă, socia- 
construiește astăzi so- 
socialistă multilateral

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a participat, miercuri după-amiază, la adunarea festivă orga
nizată în Capitală cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- 
imperialiștă din România, eveniment ce a marcat începutul unei 
noi epoci în istoria patriei, epoca unor uriașe transformări, a 
unor mărețe cuceriri revoluționare, care au schimbat din temelii 
înfățișarea țării și viața oamenilor muncii, au dus Ia înfăptuirea 
idealurilor fundamentale ale poporului român. Sosirea la adu
nare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, a fost întîmpinată cu multă 
căldură, cu îndelungi aplauze, ovații și urale. Minute în șir, 
ș-a aclamat pentru partidul nostru comunist, care și-a dovedit 
în chip glorios capacitatea de a călăuzi poporul în desfășurarea 
victorioasă a luptei de eliberare, a revoluției și construcției so
cialiste. pentru secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care conduce cu stră
lucire grandioasa operă de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România. Participanții au scandat cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R".

In această atmosferă dc puternic entuziasm, de mare sărbă
toare, împreună cu secretarul general al partidului, în prezidiul 
adunării au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Iile 
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu. Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fazckas, Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu. Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazckas, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Richard Winter, Vasile Marin. Dumitru Popa, Ilie Rădulescu.

în prezidiu au luat loc, de asemenea, tovarășii Constantin 
Pîrvulescu, Ion Gheorghe Maurer. Nicolae Guină, alți membri 
de partid cu stagiu din ilegalitate, generali activi șl în rezervă, 
foști comandanți ai unor mari unități de pe frontul antihitle
rist, conducători ai unor organizații de masă și obștești, repre
zentanți ai oamenilor muncii din Capitală, ai vieții noastre ști
ințifice și culturale.

în sală se aflau membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, membri de partid cu stagiu din ilegalitate, 
participanți la insurecția din August 1944, generali activi și în 
rezervă, membri ai conducerii unor instituții centrale, activiști 
de partid și dc stat, oameni ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile bucureștcne, personalități ale vieții științifice și cul
turale.

August de foc vibrează în inimile noastre 
Cu-a muncii și-a izbinzii deplină primăvară 
Și-n ritmuri îndrăznețe inalță noi columne 
Să fie ctitorie la temelii de țară.

I I
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El ride plin în floarea ce mugurii-și desface 
Și în seninul zării luminii larg deschis.
In freamătul uzinei și-n lanul greu de piine, 
Și pretutindeni unde se împlinește-un vis.

(Continuare in pag. a 6-a) (Continuare In pag. a 8-a)

“1
I
I

PUTERNICUL AVINT
AL MIȘCĂRII SPORTIVE ROMANEȘTI
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E zi de sărbătoare căci viață dăm ideii, 
Uniți sub steagul roșu de comunist partid, 
Și toate cite astăzi sint scrise-n nemurire 
Spre viitorul țării căi noi ni le deschid.

I
I

DE1YOLTAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE RE

Acum, cind ride August in inima-petală, 
El toarnă cutezanță și vise prind temei. 
Ne înfrățim sub flamuri de purpură și pace 
Nălțate in lumină de August 23.

I
Viorel COZMA

I

Participanți la prima ediție a „Daciadei"

Participanți la complexul „Sport 
și sănătate*

Participanți la acțiuni turistice

Asociații sportive

Instructori sportivi
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MASĂ TITLURI $1 MEDALII OBȚINUTE

8 078 351 Pină in 1944 1944-1979

4 500 000 Jocurile 
Olimpice 2 98

3 000 000
Campionate

14 377 mondiale 8 332

41 889 Campionate 
europene 8 478
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AN Di AN, PIRFRRMERII 
SPORTULUI ROMÂNESC PREZENȚI 

PE PODIUMUL MARILOR COMPETIȚII
Oamenii sportului trăiesc, din 

’52 încoace, emoțiile, febra și 
bucuriile isprăvilor „tricolorilor" 
la Olimpiadă. In anii dinlăun
tru își drămuiesc satisfacțiile 
în funcție de ce va fi „acolo", 
la Helsinki, Melbourne, Roma, 
Tokio, Ciudad de Mexico, 
Miinchen, Montreal, la Moscova 
anului ce va veni... De fapt, 
anii aceștia de viitoare, de 
muncă aprigă, de surprize și 
incertitudini, de descoperiri 
senzaționale, anii aceștia care 
fac sportul să Ireacă praguri 
nevisate, sînt cei mai frumoși.

Și poate că am dori odată ca 
micul ecran să adune, aidoma 
golurilor decupate din mapa
mondul balonului rotund, izbîn- 

Ion Birlădcanu : „Succesul este o povară pe care trebuie să știi 
s-o porți..."

zile care s-au așezat, „cărămi
dă cu cărămidă", la temelia 
bucuriei olimpice. Să revedem, 
in ritmul trepidant al derulatu
lui fără respiro, apariția și 
înălțarea stelelor noastre, truda 
lor pentru mărire fără egal. 
Anul acesta, al 35-lea pe răbo
jul celor mai scumpe vremi, 
filmul succeselor non-stop, al 
vredniciei sportive a tineretului 
ajuns in epoca dezvoltării mul
tilaterale a socialismului, ar fi 
nespus de bogat, pasionant.

Știți, de pildă, de cite ori au 
urcat reprezentanții noștri in 
acest an pe podiumul de pre
miere al campionatelor mondia
le — de seniori, tineret și ju
niori, al celor europene sau al 

marilor întreceri cu caracter 
mondial sau european 1 De 
peste 100 de ori I Și, la ora 
cină vă împărtășim aceste gin- 
duri, o seamă de campionate 
ale lumii — lupte, scrimă — 
abia au luat startul în diferite 
colțuri ale lumii, iar altele sînt 
programate pentru toamnă sau 
început de iarnă. Recolta a- 
ceasta bogată, poate mai bogată 
ca oricind, spune tuturor oame
nilor de pe cele 5 continente că 
mișcarea sportivă din România 
se află intr-o ascensiune neîn
treruptă, trecută dincolo de 
senzațional, în lumea lucrurilor 
firești.

Un astfel de film, realizat pe 
principiile cine-verite-ului, ne-ar 
da prilejul să aflăm opiniile 
eroilor stadionului. Am asculta 
astfel destăinuirea Nadiei la 
Brondby Halle : „Trei titluri 
europene nu mă fac să visez... 
Ele mă stimulează să muncesc 
mai mult încă decît am făcut-o 
anul acesta pentru revenirea în 
elită. Copenhaga a fost doar o 
etapă. Ca să ajung la sfîrșitul 
cursei, pe podiumul olimpic de 
la Moscova, trebuie să fac o- 
colul lumii, să trec pe la Dallas 
în fruntea plutonului !“. „Ma
demoiselle Nadia" — așa cum 
au numit-o gazetarii la Stras
bourg — vrea să fie, așadar, 
din nou „Miss Olympia" !

Ion Draica a privit întreceri
le Montreal-ului la televizor. 
Era prea „crud" atunci pentru 
a fi aruncat în viitoarea olim
pică. Dar anii au trecut. Con- 
stănțeanul are acum o „carte 
de vizită" impresionantă : de 
trei ori campion al Europei, 
campion mondial la Ciudad de 
Mexico și, la ora cînd citiți a- 
ceste rînduri, in cursă pentru 
un nou titlu suprem, la San 
Diego. „Știu — ne spune el — 
că este maro lucru să fii cam
pion al Europei și unul și mai 
mare să porți centura de cam-

Nadia Comăncci : „Ca să ajung pe podiumul olimpic de la
Moscova, trebuie să fac ocolul lumii..."

pion al lumii. Dar titlul olim
pie este inegalabil !“. Ar fi 
fost inutil să-l întrebăm ce-și 
dorește...

Mai deunăzi, pe apele lacului 
Wedau, Patzaichin și Birlădea- 
nu, unul la canoe, celălalt la 
caiac, amândoi „șefi de echi
paj". Patzaichin — om încercat, 
cu apele a trei Olimpiade răs
colite în căutarea aurului, ar
gintului și bronzului ; Birlădea- 
nu — abia intrat în marea a- 
renă.

— Ivan, ce-ți mai dorești la 
capătul unui șir de succese pe 
care lumea canoei nu încetează 
să-l invidieze ?

— Titlul olimpic !
— Ioane, știm : ești fericit. 

Titlul mondial la 21 de ani re
prezintă cea mai frumoasă a- 
testare a talentului. La ce te 
gindești acum ?

— La faptul că pentru a do- 
bîndi la Moscova confirmarea 
va trebui să muncesc și mai 
mult, chiar de acum, din clipa 
cînd voi sosi la București. Suc
cesul este o povară pe care 
trebuie să știi s-o porți fără ca 
altcineva să bănuiască cît te 
apasă...

După succese — mari și mici 
— prima grijă a reporterului 
este aceea de a afla ce gîndește 
campionul. El este singurul 
care-i poate destăinui „fața a- 
devărată" a cursei sau a me
ciului, partea aceea care nu se 
vede din tribună. El este singu
rul care știe intr-adevăr cînd 
a fost greu și cum s-a născut 
victoria. Și tot el este cel care 

poate scruta limpede orizontul. 
Ei bine, anul acesta, ca și cel 
care a trecut, ca toți anii care 
au despărțit Montreal-ul de 
Moscova, gândurile, speranțele 
„tricolorilor" s-au îndreptat — 
în cîipa muncii, ca și in aceea 
a succesului european sau mon
dial — spre Jocurile Olimpice. 
Natalia Mărășescu, Emilia Eber
le. Gherasim Munteanu, Agafia 
Orlov, Daniel Radu. Horia To- 
boc, aflați la Wedau sau la San 
Diego, pe Snagov sau pe Sta
dionul Republicii, la Copenhaga 
sau in sala de gimnastică de 
la „23 August", la Koln sau la 
Palatul sporturilor și culturii 
și-au mărturisit dorința de a 
obține la Jocurile Olimpice per
formanta carierei. au socotit 
succesele de pe diferite meri
diane ca pe niște trepte spre 
podiumul olimpic al Moscovei 
anului ’SO.

Firește, cutezanța tineretului 
nostru sportiv a fast stimulată 
de partid, dorinței de mancă și 
afirmare li s-au creat condiții 
optime de materializare. Este 
limpede, eforturile „tricolorilor" 
sînt nu numai încurajate, ci și 
intens sprijinite.

Emoțiile vor lua sfirșit. Vom 
trăi, fără îndoială. bucuriile iz- 
bînzilor Jocurilor Olimpice, e- 
diția a XXlI-a. Vor urma cele 
ale altor patru ani, dinaintea 
Olimpiadei de la Los Angeles... 
Caruselul întrecerii tineretului 
este fără de sfirșit, pentru că 
lumea a fost dintotdeauna și va 
fi a tinereții.

Hristache NAUM

BILANȚ 1979
CAMPIONATE MONDIALE

MEDALII DE AUR
• Ivan Patzaichin — Petre Capusta, canoe 2 — 500 m
• Nicușor Eșanu — Ion Birlădeonu, caiac 2 — 10 000 m

MEDALII DE ARGINT
• Ion Birlădeanu, caiac 1 — 1 000 m
• Gherasim Munteanu - Gh. Tita, canoe 2 - 10 000 m

MEDALII DE BRONZ
• Ivan Patzaichin, canoe 1 - 1 000 m
• Agafia Orlov — Nastasia Nichitov, caiac 2 — 500 m
• Agafia Orlov, Nastasia Nichitov, Maria Nicolae, Adriana 

Tarasov, caiac 4 — 500 m
• Ivan Patzaichin, canoe 1 - 10 000 m
• Gh. Simionov — Toma Simionov, canoe 2 ~ 1 000 m

CAMPIONATE EUROPENE
MEDALII DE AUR
• Nadia Comaneci — gimnastica, Individual compus
• Nadia Comâneci — gimnastica, sărituri
• Nadia Comâneci — gimnastică, sol
• Constantin Alexandru — lupte greco-romane, cat 46 kg
• Ștefan Rusu — lupte greco-romane, cat. 68 kg
• lon Draica — lupte greco-romane, cat. 82 kg
<1 Echipa României — lupte greco-romane
© Natalia Mărășescu — atletism, 1 500 m în sală

MEDALII DE ARGINT
• Emilia Eberle — gimnastica, individual compus
• Emilia Eberle — gimnastică, paralele
• Emilia Eberle — gimnastică, bîrnă
• Nicu Gingă — lupte greco-romane, cat. 52 kg
• Roman Codreanu — lupte greco-romane, cat. 4’100 kg
• Aurel Neagu — lupte libere, cat. 57 kg
• Daniel Radu — box, cot. 51 kg
• Valentin Silaghi — box, cat. 75 kg
• Echipa României (Teodorin Tudose, Alexandru Marin, 

Gheorghe Nica, Ion Constantin, Petricâ Motrescu, Petre 
lanusevici, Marian Aldea, Olimpiu Bec heș, Gheorghe 
Dinu, Mihai Bucos, Dumitru Alexandru, Mircea Paras- 
chiv, Eduard Suciu, Enciu Stoica, Gheorghe Dumitru, 
Florică Murariu, Marin lonescu, Gheorghe Dârăban, Ion 
Pintea, Florin lonițâ, C-tin Dinu, Octavian Comeliu, 
Carneliu Scarlat, Vasile Ungureanu) — rugby

MEDALII DE BRONZ
• Nadia Comâneci — gimnastică, bîrnă
• Fița Lovin — atletism, 800 m în sală
• Horia Toboc — atletism, 400 m în sală
• Petre Dicu — lupte greco-romane, cot. 90 kq
• Vasile Andrei — lupte greco-romane, cat. 100 kg
• Aurelian Rențea - lupte libere, cat. 48 kg
• Vasile Pușcașu - lupte libere, cat. 100 kg
® Dragomir Hie — box, cat. 60 kg
© Carol Hajnal — box, cat. 63,5 kg
41 Ion Budușan — box, cat. 67 kg
® Georgicâ Donici — box, cat. 81 kg
© Ion Cernat — box, cat. -|-31 kg
® Marian Grigoraș — haltere, cat. pană, total
• Marian Grigoraș — haltere, cat. pană, aruncat
© Dragomir Cioroslan — haltere, oat. semimijlocie, aruncat
• Mihalache Toma - judo, cat. semimijlocie

© Nicolae Vlad — judo, cat. semiușocră
• Lucia Romanov — tenis, simplu femei
• Lucia Romanov — Maria Romanov — tenis, dublu femei
• Dumitru Hârâdâu — tenis, simplu bărbați
• Dumitru Hârâdâu — Traian Marcu — tenis, dublu bărbați

CAMPIONATE MONDIAEE TINEREI-JUNIORI
MEDALII DE AUR
• Vasile Roșu — haltere, cat. cocoș, smuls

MEDALII DE ARGINT
• Eugen Chivu — haltere, cat. ușoară, smuls

MEDALII DE BRONZ
• Eugen Chivu — haltere, cat. ușoara, total
• Gheorghe Minea — lupte greco-romane, cat. 74 kg

CAMPIONATE EUROPENE TINEREI-JUNIORI
MEDALII DE AUR
• Maria Iosif - Nichifor și Ibolya Kafona — popice, perechi
• Vasile Roșu — haltere, cat. cocoș smuls
• Maria Romanov — tenis, simplu femei
• Andrei Dirxu — Liviu Mancaș — tenis, dublu bărbați
• Andrei Dirxu — Camelia Chiriac - tenis, dublu mixt

MEDALII DE ARGINT
• Ibolya Kalona, Ioana Dogaru, Elena Stan, lldiko Szasz, 

Eva Nagy, Zoia Roman, Marta losif-Nichifor — popice, 
echipe

• Alexandru Nasxodi — Ilie Hosu — popice, perechi
• Ilie Hosu — popice, individual
• Eugen Chivu — haltere, cat. ușoară, smuls

MEDALII DE BRONZ
© Alexandru Nasxodi, Ștefan Boariu, Silviu Belivacă, C-tin 

Stamatescu, Vasile Ivan, Alex. Szekely, Ilie Hosu — 
popice, echipe

• Alexandru Nasxodi — popice, individual
• Ion Bâlaș — haltere, cat. muscă, total
© Ion Bâlaș — haltere, cat. muscă, smuls
© Ion Bâlaș — haltere, cat. muscă, aruncat
<| Eugen Chivu - haltere, cat. ușoară, total
• Elisabeta Băbeanu — caiac, simplu 500 m
• Petricâ Pocora — canoe, simplu 1 000 m
© Ion Luca și Atila Kovacs — caiac, dublu 1 000 m
• Andrei Dîrzu — ten's simplu bărbați
© Cristina Cojocaru — atletism, 1 500 m
© Mihai Ene — atletism, triplusalt

ALTE COMPETIȚII
CUPA MONDIALA

Locul I
n

© Nadia Comâneci — gimnastică (sărituri)
© Nadia Comâneci — gimnastică (sol) 

Emilia Eberle - gimnastică (paralele)
• Emilio Eberle — g m nes ti că (bîrnă)

Locul II
• Emilia Eberle — gimnastică (individual compus)

CUPA EUROPE!
Locul 1
O Steaua (Viorica Țurcanu, Adriana Dragomir, Ecaterina 

Stahl, Suzana Ardeleanu, Marcela Moldovan) - scrimă 
(floretă)

Locul II
• Maricka Puică — atletism (3 000 m)
(B Doina Anton — atletism (săritura în lungime)

Locul III
© Steaua <1. Pop, Al. Nilca, M. Mustață, C. Marin) — 

scrimă (sabie)
• Echipa feminina a României (Ruzandra Hociotă, Magda

lena Toth, Elena Cirsticâ, Felicia Cirstea) — sărituri in 
apă

• Natalia Mârâșescu — atletism (1 500 m)
© Eva Zorgâ-Raduly — atletism (aruncaiea suliței)

CUPA CUPELOR
Locul I
© Dinamo (C. Oros, L. Dumănoiu, M. Tutovan, G. Enescu, 

M. Pâușescu, D. Gir! ea nu, T. Chiș, Em. Vrincuț, St. Bâ- 
roiu, M. Căta-Chițiga, M. Mițu, D. Grigore) — volei

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Locul II
• Steaua (I. Țerbea, Al. luhasx, V. Manole, N. Pop, P. 

lonescu. Fl. Mino, C. Chifu, P. Duduciuc, A. Ion, S. Mo- 
cavei, S. Geanâ) — volei

O C.S. Arad (Eva Ferenczt, Liana Mihuț, Margareta Leszay) 
— tenis de masă

CONCURSURILE DIN CADRUL SPARTACHIADEI 
POPOARELOR DIN U.R5.S.
Locul I
• Sanda Toma — canotaj
• Olga Homeghi, Valeria Râcilâ-Roșco - canotaj (schif 

dublu visle)
• Natalia Mărășescu — atletism (1 500 m)
• Carmen Bunaciu - înot (100 m spate)
O Carmen Bunaciu — înot (200 m spate)

Locul II
® Paul Copu — atletism (3 000 m obstacole)
® Irinel Pănulescu — înot (400 m mixt)
© Toma și Gheorghe Simionov — canoe 2 (500 m)
O Toma și Gheorghe Simionov — canoe 2 (1 000 m)

Locul III
• Andrei Vasile — lupte greco-romane (cat. 100 kg)
• Mariana Paraschiv — înot (400 m mixt)
• Ion Boboc — box (cat. 48 kg)
© Ionel Panaite — box (cat. 54 kg)
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rj ilanțul activității sporti- 
ve de masă la cea de a 
35-a aniversare a victori
ei revoluției naționale 

antifasciste șl anîiimperialiste 
este bogat în realizări, mate
rializate — intre altele — in 
creșterea substanțială a indi
celui de sănătate și a longe
vității populației țării noastre, 
in vigoarea, robustețea și fru
musețea tinerei generații, a 
copiilor noștri. înainte de Eli
berare, în îndelungata perioa
dă de dominare a regimului 
burghezo-moșieresc — o ates
tă statisticile timpului — nici 
nu putea fi vorba de o miș
care sportivă de masă. La in
diferența manifestată de cla
sele stăpînitoare pentru acest 
domeniu se adăugau condițiile 
grele de muncă și de trai ale 
poporului. Așa cum s-a văzut 
și din cronica sportului jude
țelor în cei 35 de ani de viață 
nouă, publicată de ziarul nos
tru, sportul pentru cei mulți 
avea puține date de referință, 
doar grupările sportive mun
citorești străduindu-se, la în
demnul partidului comuniști
lor, să organizeze unele acti
vități.

Este meritul partidului nos
tru de a fi pus bazele, la 
scurt timp după istoricul act 
de la 23 August 1944, unei 
mișcări sportive de masă, pe 
care a consolidat-o și perfec
ționat-o continuu, cu fiecare 
etapă a edificării socialismului 
în patria noastră. Mărturie a 
grijii permanente pentru feri
cirea, bunăstarea și înflorirea 
multilaterală a omului — țelul 
suprem al politicii partidului 
nostru —, în ultimii 15 ani e- 
ducația fizică și sportul au 
dobindit — la indicația tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
— noi valențe, au fost inves
tite cu calitatea de activități 
de interes național și încre
dințate unor instituții și or
ganizații centrale dispunind 
de importante forțe organiza
torice și materiale.

Activitatea de educație fizi
că, sportul și turismul de 
masă prezintă astăzi o paletă 
bogată de forme și mijloace 
de manifestare antrenînd a- 
nual milioane de participant 
de toate viratele și profesiile, 
intr-un sistem închegat, care 
îmbină în mod fericit un ca
lendar central cu larga ini
țiativă izvorîtă din experiența 
asociațiilor, a cluburilor șt a 
organizațiilor sportive locale, 
a oamenilor. Gimnastica de 
înviorare la domiciliu, în că
mine, în grădinițe și școli, 
gimnastica la locul de muncă, 
gimnastica de întreținere, 
excursiile pe jos sau cu bici
cleta, crosurile, campionatele 
asociațiilor sportive, complexul 
„Sport și sănătate", „Amicii 
drumeției*4, duminicile cultu
ral-sportive, cupele pe ramură 
de sport, festivalurile sportive 
feminine ș.a. — iată tot atl- 
tea forme atractive de promo
vare a mișcării în slujba să
nătății, a puterii de muncă, 
a creșterii unor qenerații vi
guroase.

Corolarul întregii activități 
îl reprezintă marea competiție 
sportivă ,,Daciadau, creată din 
inițiativa secretarului general 
al partidului. „Daciada" reu
nește sub genericul său toate 
întrecerile sportive de masă 
și marele succes de care se 
bucură este atestat de mili
oanele de participanțl chiar 
la prima ediție, ca și la cea 
în curs de desfășurare.

In noua etapă in care ne 
aflăm, de construire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Ro
mâniei spre comunism, parti
dul a pus în fața mișcării 
sportive sarcini de primă mă
rime, privind o nouă calitate, 
între care aceea a dezvoltării 
și mai puternice a activității 
de masă, contribuție la for
marea omului nou potrivit ce
rințelor actuale și de perspec
tivă ale societății noastre.

Mircea COSTEA

In tot mai multe întreprinderi, gimnastica la locul de muncă 
a devenit un fapt cotidian. Mii și mii de oameni ai muncii o 
practică cu convingerea că ii ajută să-și păstreze și să-șl întă
rească sănătatea și capacitatea de efort, pentru ca productivi
tatea șt eficiența muncii lor să progreseze continuu. (In foto — 
La Filatura română de bumbac din București, gimnastica e O 
componentă nelipsită a activității tinerelor fete)

Sportul a devenit un prieten 
bun al locuitorilor satelor șl 
comunelor țării. Atletismul, 
luptele, boxul, fotbalul, hand
balul, tenisul de masă și alte 
ramuri sportive cunosc o lar
gă răspîndire la sate. Sportul 
de performanță își trage seva 
și din izvorul nesecat al ta
lentelor existente în mediul 
rural. An de an, la festivalu
rile sportului sătesc din ju
dețe participă mii și mii de 
concurenți. (In foto : aspect 
de la finala unui asemenea 
festival în județul Teleorman)

Departe de a mai reprezenta un fenomen 
izolat, ca în trecut, prezența femeii pe te
renurile de sport a căpătat, în acești ani 
luminoși de după Eliberare, un tot mai 
larg caracter de masă. In peisajul sportiv 
al României socialiste femeia s-a integrat 
organic. O întîlnim și într-o multitudine 
de activități sportive organizate în aer liber 
și în săli, în alergări de cros, în acțiuni 
turistice, in concursuri și competiții inițiate 
de asociațiile sportive, în tradiționale festi
valuri sportive specifice și, de asemenea, 
în sfera performanței. (în foto : întrecere 
de cros în cadrul „Daciadei“, la Arad)

Bucurîndu-se de grija părintească a partidului, copiii și ti
nerii, viitorii constructori ai socialismului și comunismului, 
cresc plini de vigoare, practicind zilnic mișcarea, exercițiul 
fizic, sportul. Le stau la dispoziție amenajările sportive din 
grădinițe și școli, ca și sălile și stadioanele. Societatea noastră 
face totul pentru a asigura copilăriei posibilitatea afirmării 
plenare in toate domeniile, inclusiv cel al marii performanțe.

Pentru ca educația fizică și sportul să se dezvolte din plin, partidul și statul 
nostru au acordat și acordă o grijă deosebită creării bazei materiale necesare. 
In cei 35 de ani de la Eliberare, in numeroase localități din întreaga țară au 
fost construite moderne complexe sportive, stadioane de mare capacitate, săli 
de sport cu funcționalitate multiplă, patinoare artificiale, bazine de înpt etc., 
care găzduiesc numeroase întreceri sportive interne și mari competiții interna
ționale. In același timp, prin munca patriotică a mii și mii de cetățeni, îndeosebi 
tineri, folosindu-se resurse locale, s-au amenajat terenuri de sport simple pe 
lingă întreprinderi, instituții, în școli și în cartierele de locuințe, pe care se 
desfășoară întreceri de masă în cadrul competiției sportive naționale „Daciada". 
(In foto : Sala sporturilor din Baia Mare)

Fotografii : Dragoș NEAGU, Ion MINDRESCU, Francisc KELEMEN, Gheorghe NEAGU
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în 35 de ani de viață nouă, datorita politicii înțelepte a Partidu

Întregul tineret la sport; afirmare prestigi
agini de istorie sportivă...’
Din cele mai vechi aflăm dragostea 
dintotdeauna a poporului român 

pentru întrecerea dreaptă, revelatoare de 
virtuți fizice și morale, strădanii și frămîn- 
tări pe drumuri anevoioase, tradițiile miș
cării sportive muncitorești, făurite și păs
trate în condiții cu totul nefavorabile, cel 
mai adesea potriv
nice, existente — 
dar și impuse de 
autoritățile vremii 
— pînă la marea 
sărbătoare națio
nală a lui 23 Au
gust.

Din cele mai 
noi, scrise în a- 
cești 35 de ani de 
viață nouă, liberă
șî fericită, pe pămîntul României, aflăm 
cu totul alte drumuri, cu totul alte îm
pliniri.

Sub conducerea permanentă a parti
dului, educația fizică și sportul au cu
noscut o continuă dezvoltare și afirmare 
multilaterală.

Privim astăzi, cu recunoștință și mîn- 
drie patriotică, bogatul peisaj sportiv 
al țării. Se oglindesc "în el amplele în
treceri de masă la care participă mili
oane de tineri, largi mase de oameni 
ai muncii din toate județele. Ii dau

străluciri impresionante salbele de me
dalii cucerite de „tricolori" pe toate me
ridianele lumii, pentru gloria sportivă a 
României socialiste.

35 de ani de avînt și înflorire a edu
cației fizice și sportului, activități de 
interes național, care aduc o contribuție 
tot mai activă la educarea comunistă a 

tineretului, la men
ținerea și întărirea 
sănătății, la creș
terea capacității 
de muncă a mase
lor, a întregului 
popor.

Bilanțul acestei 
perioade, atît de 
bogat în succese 
apreciate și prețu
ite cu respect în

lumea sportului mondial, îl datorăm par
tidului, condițiilor excelente create mișcă
rii noastre sportive pentru necontenite 
progrese în toate domeniile sale de acti
vitate. Cu fierbinte dragoste și recunoș
tință față de partid, față de secretarul său 
general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
sportivii patriei omagiază sărbătoreasca 
zi a lui 23 August, angajîndu-se să în
deplinească exemplar sarcinile de onoare 
și de mare răspundere ce le-au fost în
credințate, să scrie noi pagini în cartea 
de aur a sportului românesc.

5

0
B

fie ca „DACIAD.V* să devină tot mai mult cadrul 
de manifestare a energiei, elanului și optimismului
revoluționar al tineretului patriei, al cetățenilor 
tării, ca ea să contribuie tot mai mult la afir
marea capacității creatoare a poporului nostru, 
la educarea conștiinței socialiste a maselor, la 
plămădirea omului nou, hotărît să se consacre 

socialismuluiîntregime nobilei cauze a 
comunism ului, prosperității și fericirii 

națiunii noastre socialiste.

în
Și

S-a demonstrat și la Montreal, ca pretutindeni,
că factorul principal pentru a obține victorii, 
pentru a le putea ridica pe treptele cele mai 
înalte, în sport ca și în alte domenii, îl constituie
munca, perseverența.

NICOLAE CEAUȘESCU
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w • Din inițiativa 
Partidului Comu
nist Român ia

ființă la 15 septembrie — 
Organizația Sportului Populat 
(O.S.P.), prima organizație 
cu caracter democratic din is
toria sportului românesc.

desfășurată la atletism, volei, 
fotbal, șah, box, gimnastică. 
9 Are loc prima ediție a cro
sului „Să intîmpinăm 1 Mai". 
9 Se desfășoară ediția inau
gurală a campionatelor inter
naționale de atletism ale Româ
niei.

Brașov se desfășoară Jocurile 
Mondiale Universitare de iarnă. 
9 Sînt acordate primele titluri 
de maestru al sportului © Io- 
landa Balaș cîștigă — cu 1,48 m 

titlu de campioană— primiri 
a țării.

Medali 
caiac-c 
3, tir 3 
Medali 
box 7, 
3, gimr 
Medali 
lupte ț 
scrimă 
handba

Mea'cd.1,1 
caiae-c; 
romane 
2, atlet 
tism 1, 
Medalii
Medalii

(

Medalii 
caiac-cs 
box 9, 
2, rugb 
Medalii 
Medalii

Medalii 
atletism 
tenis 4, 
Medalii 
Medaliii
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1962
ve 9 în S 
ferinței d 
NICOLAE 
subliniate 
ținute atil 
cit și în a 
manță ; șîi 
Precise pei 
toare a ace 
luri și m< 
nină do hr 
Orban cuce 
pionatele 
feminin de 
I la câmpii

® Se înființează
E’pXț"- Comisia sportivă a 

sindicatelor unite, 
care avea să sprijine în mod 
susținut activitatea desfășurată 
de O.S.P. O La 14 martie apare 
primul număr al ziarului „Spor
tul popular'1 9 Sînt organizate 
primele întreceri cu caracter 
popular la tenis de masă, ur
mate de citeva campionate 
școlare și sindicale • Dintre 
manifestările sportive de masă 
se remarcă, prin larga partici
pare a tineretului, „Crosul pri
măverii11.

• Prin Legea pu
blicată în „Monito
rul Oficial11 din 9 

se desființea-martie, u.F.S.R. se desființea
ză, iar O.S.P. rămîne singurul 
organ de conducere a activi
tății sportive • Confederația 
Generală a Muncii organizează 
cu sprijinul A.N.E.F.-ului pri
ma școală de instructori sportivi 
sindicali «La T 
dispută întrecerile 
volei și baschet.

9 La 26 iunie a- 
pare Hotărirea Bi
roului Politic al 

ai P.M.R. asupra stimulă
rii și dezvoltării continue a 
culturii fizice și sportului 9 In 
baza prevederilor importantu
lui document de partid este 
creat Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de Pe lingă 
Consiliul de Miniștri (C.C.F.S.). 
9 Se dispută, cu un frumos 
succes de participare, întrece
rile din cadrul „Cupei Tinere
tului Muncitor11 9 Este introdu
să insigna de polisportiv, caro 
cuprinde probe din atletism, 
tir, înot 9 Atletul D. Paraschi- 
vescu stabilește un nou record 
mondial 
marș.

195o

în proba de 15 km

9 Se introduce
complexul G.M.A.
9 Este reglemen- 

ul Clasificărilor s
București se 

! balcanice de

în organizarea
5.P. se desfășoa- 

prima acțiune 
în sportul de

masă — „Cupa U.T.M." — la 
care participă peste 6000 de 
concurenți din 40 de cluburi. 
® La sfîrșitul anului, O.S.P. 
cuprindea 523 de grupări spor
tive și 40 000 de sportivi legiti
mați 9 în București — Jocu
rile balcanice de atletism.

O Peste 428 000 de 
tineri și tinere sînt 
prezenți la „Cupa 

Tineretului" (C.U.T.),

taTsTsTcm
tive 9 Iau ființă primele școli 
sportive pentru elevi 9 Sînt 
construite citeva mari complexe 
sportive : bazinul de înot și sala 
Floreasca. velodromul și Par
cul Dinamo, complexul Poiana 
Brașov etc. 9 Reprezentativa 
feminină de tenis de masă de
vine pentru prima oară cam
pioană europeană (ediția des
fășurată la Budapesta).

® Educația fizică 
se introduce ca 
obiect obligatoriu 

■iii I și II în învăță- 
mîntul superior ® Se organi
zează „Cupa satelor" la schi, 
șah. fotbal, handbal, atletism, 
oină și călărie 0 La Poiana

—_, • Prima partici
pare, după al doi- 
Ica război mondial, 

a sporurilor români la J.O. 
(de la Helsinki) se încheie cu 
un bilanț excelent — 4 medalii. 
Titlul olimpic cucerit de tră
gătorul Iosif Sîrbu este primul 
din istoria sportului românesc. 
® Au loc noi competiții de
masă : campionatul sătesc de 
șah, atletism și gimnastică, 
Spartachiada pionierilor și șco
larilor.

ft România găzdu
iește mari manifes- 

_____ ’ tari sportive in- 
ternaționale : întrecerile Festi
valului mondial al tineretului, 
campionatele mondiale de tenis 
de masă, la care reprezentanții 
țării noastre obțin victorii de 
prestigiu 9 Se organizează 
Spartachiada satelor la volei, 
gimnastică, oină, și atletism. 
9 Sînt acordate primele titluri 
de maestru

1933

emerit a sportului.
9 Spoytivii români 
participă la un 

_____ mare număr de în- 
ti!tf,iR,""fflternaționale 9 Este 
inițiată Spartachiada de vară 
a satelor (la atletism, gimnas
tică. oină si trîntă) și Sparta
chiada sindicală (la atletism, 
înot, oină și tir).

1954

\19S5
ae masa t-

9 Sînt întreprinse 
acțiuni pentru dez
voltarea sportului 
Spartachiadele (de

toamnă și de iarnă) stătești și 
alte mari competiții ® Se în
ființează Oficiul Național de
Turism „Carpați11 ® Noi afir
mări în sportul de performan

ță — locul I in competiția fe
minină de handbal la Festivalul 
mondial al tineretului de la 
Varșovia, medalie de argint 
(M. Dobrescu) la „europenele" 
de box de la Berlin, locul I 
în întrecerea feminină pe echi
pe la campionatul european de 
tir 9 La București se desfă
șoară campionatele europene 
de tir și volei.

« Consacrare de-
P 'P. f plină in arena o-

limpică, mondială 
si europeană 9 La J.O. de la 
Melbourne, sportivii români cu
ceresc 13 medalii, dintre care 
5 de aur (N. Linca — box, L. 
Rotman. două, la canoe, D. A- 
lexe—S. Ismailciuc, la canoe, 
Șt. Petrescu — tir) ® Echipa 
feminină de handbal în 11" cu
cerește titlul mondial 9 Primul 
record mondial al Iolandei Ba
laș (1,75 m.-la București) 9 Pri
ma sesiune științifică interna
țională de amploare în proble
mele educației fizice și sportu
lui, organizată de C.C.F.S. și 
Societatea Științelor Medicale, 
secțiunea de medicină a cultu
rii fizice 9 Se stabilește prin
cipala formă de desfășurare a 
competițiilor de masă anuale, 
sub forma Spartachiadei de 
vară si de iarnă.

9 La 2 iulie apare 
Hotărirea C.C. al 
P.M.R. și Consiliu- 

iniștri cu privire la
reorganizarea mișcării de cul
tură fizică și sport ® Se în
ființează Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport (U.C.F.S.) 9 Sînt 
create — la București, Timișoa
ra și Brașov — primele licee 
cu program de educație fizică. 
9 Mari victorii internaționale 
ale sportivilor români : Gh. 
Negrea devine campion euro
pean de box. echipa feminină 
de gimnastică cucerește „Cupa 
Europei", dublul S. Ismailciuc —

D. Alexc cîștigă. la Gând, titlul 
continental la canoe, iar Ion 
Micoroiu pe cel de campion al 
lumii la popice.

9 Se trece la con- 
stituirca federații- 

™ lor și cluburilor 
sportive 9 Din nou. mari vic
torii internaționale : G. Anto
nescu (tir) si dublul S. Ismail
ciuc—D. Alexe (canoe) cu
ceresc titlul mondial. Iolanda 
Balaș și echipa de dublu femei 
lă tenis de masă — titlul eu
ropean.

9 Anul unor noi 
reușite în dezvol
tarea sportului de 

masă 9 Rezultate de prestigiu 
obținute ' 
îndeosebi 
masculin 
iâc-canoe 
duiește 
Balcaniada

1959

la marile competiții, 
la C.M. de handbal 

(în 11) și c.E. de ca- 
® Bucurcștiul- găz- 

Pentru a treia oară 
de atletism.

I960
9 Sînt inițiate mai 
multe acțiuni pen
tru crearea unui

sistem stabil al competițiilor 
de masă și de performanță. 
9 La J.O. de Ia Roma spor
tivii români cuceresc 10 meda
lii. dintre care 3 de aur — lo- 
landa Balaș, D. Pirvulescu, I. 
Dumitrescu O Echipa feminină 
de handbal în 11 cîștigă pen
tru a doua oară titlul mondial. 
9 în probele de dublu femej 
și dublu mixt la tenis de masă 
—• locul I la campionatele eu
ropene.

1961
• Campioni ai lu- 

Imii : Valeriu Bu- 
larca (lupte), echi- 

ină de handbal în 7, 
Maria Alexandru și Geta Piti
că (tenis de masă) 9 Cam
pioni ai Europei : A. Vernescu, 
N. Artimov, A. Conțolenco, A. 
Sidorov, A. Iacovici (caiac-ca
noe). ___

KZS 

caiac-canoe 
II, un loc 
clasamentul 
succese rcr 
nute la cai 
de volei (1< 
pionilor eui 
culin (loci 
rești).

IEȘI
blicană. — ; 
masă și de 
J.O. de Ia 
mâni cucer. 
tre care dc 
Balaș si M 
tismj 9 E 
handbal in 
oară . can 
9 Victorii 
nilor euro 
la rugby. R 
handbal în 
si C.S.M. Ci

Snagov — 
pene de 
sportivii r 
titluri și 
9 La Bucu 
le europene 
oară) de ti 
v iteză oci 
Luptătorul 
vine campi 
Cupa campi 
victorii de 
de echipele 
(volei mase 
rești si C.£ 
masă).

<96â
țireaeaucr 
și pentru î: 
sportive un 
doptat Deci 
Stat pentru 
lui și Med; 
tiv11 9 Un 
și de victor 
pionatele r 
caiac-canoe 
tele europe 
romane si 
competițiile



Comunist Român

ISA IN LUME!
'.URILE OLIMPICE - 98 medalii
- 22
atletism 5, gimnastică 3, lupte greco-romane 
scrimă 1
int - 30
moe 6, lupte greco-romane 6, atletism 4, tir 
. handbal 1, scrimă 1
iz - 46
nane 9, caiac-canoe 8, box 7, gimnastică 
sm 3, tir 3, canotaj 2, lupte libere 2, bob

IONATE MONDIALE - 332 medalii
- ii
tenis de masă 20, popice 15, lupte greeo- 

idbal 7, scrimă 4, tir 3, canotaj 2, gimnastică
1, aeromodelism 1, lupte libere 1, parașu- 

slaționar 1, șah-compoziție 1
nt - 109

■â\\\\\\\W

19 august 1976, zl sărbătorească, de neuitat pentru mișcarea noastră sportivă

iz - 124

JNATE EUROPENE - 478 medalii
- 110
lupte greco-romane 21, tir 13, gimnastică 10, 
8, canotaj 7, tenis de masă 5, tenis 3, bob 

■omodelism 1, lupte libere 1, volei 1
nt - 185
iz - 183 I
. UNIVERSITARE - 154 medalii
- 35
imă 5, gimnastică 4, lupte greco-romane
3, volei 2, fotbal 1, înot 1, polo 1

nt - 53

4, 8

iz — 66
i

Recorduri de 
participare la ma
rile competiții de 

masă : pentatlonul atletic șco
lar, Cupa tineretului de la sate, 
Cupa școlarului la fotbal etc.
• Se construiesc un mare nu
măr de săli de educație fizică 
în școli, 
stadioane,
• Sint 
ințifice 
ciparea 
țări • 
lifică în finala
• Bilanțul victoriilor interna
ționale : 11 medalii (3 aur. 5 
argint, 3 bronz) la campionate
le mondiale, 33 de medalii (8 
aur, 17 argint, 8 bronz) la cam
pionatele europene, 182 medalii 
(80 de aur) la campionatele 
balcanice. 11 medalii Ia cam
pionatele și 
-de juniori.

săli de competiții, 
bazine, patinoare, 

organizate 4 acțiuni ști- 
internaționale cu parti- 
specialiștilor din 23 de 
Echipa de tenis se ca- 

Cupei Davis.

criteriile europene

la ediția de vară • în baza 
acelorași directive se introduce 
complexul polisportiv „Sport și 
sănătate** ale cărui norme sint 
îndeplinite de sute de mii de 
tineri de la orașe și sate • Per
formerii 
angajați

e loc prima 
ință pe țară 
icării sporti- 
adresat Con- 
e tovarășul 
ȘESCU sint 
■le bune ob
lul Ac masă, 
a de perfor- 
Llite direcții 
voltarea vii- 
vități • Tit- 
ichipa femi- 
n 7 și Olga 
ul I la cam- 
le, echipajul 
ime — locul 
europene.
rtivii români 
î campiona- 
mondiale de 
uri I, 4 locuri 
irimul loc în 
•iuni • Alte 
e sint obți- 
:le europene 
„Cupa cam- 

la volei mas- 
Rapid Bucu-

Cupa campionilor europeni 
de tenis de

• cui in.
masă și volei mas-

1970
• Entuziaste ac
țiuni de amenajare 
a bazelor sportive 

toate județele țării.

® Apare llotărîrea 
Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

la, reorganizarea ac- 
de " educație fizică și

cu privire 
tivitățil 
sport (2 iulie) • Are loc Con
ferința pe țară a mișcării spor
tive (28—29 iulie) 1 
U.C.F.S.

simple în
0 Peste 2 000 000 dc tineri sînt 
angrenați în practicarea turis
mului 0 Reprezentanții țării 
noastre cuceresc alte 8 titluri 
mondiale, 3 
canice.

europene și 96 bal-

în locul 
se creează Consiliul 

National pentru Educație Fizică 
și Sport 0 Marca Adunare Na
țională adoptă Legea nr. 29 cu 
privire la dezvoltarea activită-

să • Se
gimnasticii
• In 
români 
cucerite

• Sint organizate, 
în continuare, mari 
competiții de ma- 

cxtinde 
la locul

practicarea 
de muncă, 
sportivilor 
16 medalii

palmaresul 
se adaugă __ ____

la campionatele mon-

sportului românesc, 
—în intense pregătiri 
pentru Jocurile Olimpice din 
1976, cuceresc noi lauri pe toa
te meridianele lumii, realizînd 
un bilanț impresionant : 62 de 
medalii la campionatele mon
diale și europene de seniori, 13 
medalii la C.M. si C.E. de tine
ret și juniori. 287 de medalii 
Ia campionatele balcanice.

0 în zilele de 13 
și 14 februarie se 
desfășoară lucrări

le Conferinței pe țară a mișcă
rii sportive. Mesajul adresat, 
cu acest prilej, de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU este 
primit dc către toți parlicipan- 
ții cu entuziasm și profundă 
recunoștință. în importantul do
cument — o nouă și concluden
tă expresie a grijii partidului 
și statului nostru pentru con
tinua dezvoltare a educației fi
zice și sportului — se subli
niază. printre altele, rolul tot 
mai însemnat care revine acti
vității de performanță. în ve
derea îmbunătățirii substanțiale 
a rezultatelor și reprezentării 
cu demnitate a sportului româ
nesc în competițiile internațio
nale 0 Puternic mobilizați de 
lnsuflețilorul îndemn al secre
tarului general al partidului 
nostru, „tricolorii** își sporesc 
eforturile în

197?

sporesc
pregătire și, la

a aplaudat uimită triumful Na- 
diei Comăneci, triplă campioană 
olimpică, distinsă, prin Decret 
Prezidenția], cu titlul de Erou 
al Muncii Socialiste și medalia 
de. aur „Secera și Ciocanul**. 
Prima eroină a muncii socia
liste din rîndurile tineretului 
nostru sportiv a demonstrat, la 
Montreal, în mod evident, con
vingător, nu numai măiestria 
gimnasticii românești, ci și fap
tul că un tineret liber, stăpîn 
pe destinele sâle, care trăiește 
într-o tară socialistă, poate să 
aspire Ia cele mai înalte suc
cese în sport, ca și in oricare 
alt domeniu de activitate 0 A 
fost anul ___ _______
bilanț , din istoria participării 
sportivilor români la Jocurile 
Olimpice : 4 medalii dc aur, 9 
do argint și 13 de bronz, cu
cerite în grelele întreceri dc 
gimnastică, caiac-canoe. box, 
lupte greco-romane si libere, 
handbal, canotaj, atletism, scri
mă, deci într-un mare număr 
de discipline, ceea ce pune și 
mai mult. în evidență potenția
lul.olimpic multilateral al miș
cării noastre sportive 0 în 
bilanțul marilor performanțe 
ale acestui an au mai figurat : 
3 medalii obținute la campio
natele mondiale. 19 la campio
natele europene, precum și alte 
rezultate de prestigiu realizate 
în Cupele europene, la C.M. si 
C.E. de tineret și juniori etc. 
0 La 16 noiembrie. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. examinează Drogramul 
de dezvoltare a mișcării spor-

celui mai fructuos

• La 23 septem
brie, pe stadionul 
„23 August** di» 
prezența tovarășului^ 
CEAUȘESCU, are 
atmosferă sărbăto-

Capitală. în 
NICOLAE 
loc, într-o 
rească, spectacolul festiv al edi
ției inaugurale a „Daciadei",'1 
Prilej de entuziastă manifesta
re a sentimentelor de dragoste 
și recunoștință față de partid 
și secretarul său general. To
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
adresează participanților Ia 
spectacolul organizat la înche
ierea primei ediții a „Daciadei** 
calde felicitări — înaltă pre
țuire pentru întregul activ al 
mișcării sportive, care a angre
nat în întrecerile acestei ample 
competiții de masă și de per
formanță peste 6 000 000 de ti
neri și oameni ai muncii 0 Din 
bogatul bilanț realizat de spor
tivii fruntași în mari.
ceri internaționale ale ______ _
an, amintim cucerirea a 9 rfie-. 
dalii de aur (3 la lupte greeo- . 
romane, 2 la caiac-canoe, 2 la 

■popice si cite una la gimnas
tică și atletism-cros). 11 de ar
gint si 19 de bronz la campio
natele mondiale.

I

ae spor- 1 
■tie intre- ! 
le acestui ș

i

I

0 în 
(proiect) 
sului al 

Partidului Comunist 
privire la dezvoltarea economi- ■ 
co-socială a României în Cinci-»-, 
naiul 1981—1985 si orientările 
de perspectivă pină în 1990 se ' 
prevede : „Se vor amenaja noi 
baze sportive — cu participarea-:

197? Directivele
Congrc- 

XII-Ica al 
Român cu

organizează 
mare succes 

driada repu- 
ompetiție de 
nanțȘ a La 
sportivii ro- 
ncdalii, din- 
rur ; Iolanda 
Peneș (alle- 
rasculină de 
intru a doua 

Windială. 
Jele campio- 
irivița Roșie 
iucurești la 
ta București 
nis de masă.

loc Plenara 
ului General 
l.F.S. • La 
latele euro- 
roe, la care 
cuceresc 6 
ise medalii, 
campionate- 
ru a doua 
>a de pistol 
imul loc ® 

Bolla de- 
pean • în 
europeni — 
iu realizate 

București 
?inta Bucu- 
j. (tenis de

luate mâ- 
importante 
îmbunătă- 

ce în școli 
i cluburilor

® Este a- 
nsiliului de 
ea Ordinu- 
îritul spor- 
sri afirmări 
ite la cam- 
de popice, 

i campiona- 
upte greco- 
le masă, la 
icntale —

NU VOM UITA NICIODATĂ 
ACEASTĂ Zl DE AUGUST 
tn concurs 

vins niciodată. N-am fost emo
ționată nici atunci cînd am pri
mit notele maxime și medaliile 
de aur. Atunci am simțit doar 
bucuria și mîndria victoriei.

emoția nu, m-a in-

Dar acum simt și O mare e-
moție.

Pentru că nici o medalie și
nici un titlu din lume nu valo-
rează cit distincția pe care ți-o 
acordă (ara ta. Din mina celui 
mai iubit fiu al României, pă
rintele îndrăgit al tineretului pa
triei noastre, dumneavoastră 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

De aceea nu vom uita nicio
dată această zi de august.

NADIA COMĂNECI

CU GÎHDUL EA OAMENII DELTEI; 
LA ȚARA MEA'..-

Am crescut printre acei oameni 
minunați care sint neîntrecuta 
pescari din Delta Dunării. De fie
care dată cină mă apropii de po
diumul de premiere, așa cum s-a 
intimplat la Jocurile Olimpice, la 
campionatele mondiale, la nume
roase regate internaționale, mă 
gindesc la ei, ța țara mea, la cin
stea deosebită de a reprezenta 
culorile sportive ale patriei.

Toate biruințele sportive, toate 
împlinirile mele de viață le dato- 
resc partidului. Cu sentimentul 
profundei recunoștințe mă pregă
tesc acum pentru Jocurile Olim
pice din 1980, la care sper, din 
toată inima, să obțin cea de a 
treia medalie de aur, pentru glo
ria sportului românesc.

IVAN PATZAICHIN

MULȚUMIM^ DIN INIMĂ,
PARTIDULUI I

’ FETELE DIN ROMÂNIA.?:

ții de educație fizică și sport. 
0 Sportivii români cuceresc un 
mare număr de titluri și me
dalii la campionatele mondiale 
de lupte și scrimă, la campio
natele europene de box, bob și 
caiac-canoe. în Cupa campioni
lor europeni la tenis 
și rugby.

29 Ia campionatele cu-

de masă

1966
e r o a s e 
de ma

de

• Num 
competiții 
să organizate 

și de. factorii cu a- 
domeniul educației

C.N.E.F.S. 
tribuții în 
fizice și sportului ® La J.O. 
de Ia Mexico sportivii români 
cuceresc 15 medalii, dintre care 
3 de aur : Viorica Viscopoleanu 
și Lia Manoliu (atletism), I. 
Patzaichin — S. Covalîov (ca
noe) 0 La J.O. de iarnă de la 
Grenoble echipajul I. Panțuru 
N. Neagoe cîștigă medalia de 
bronz — prima din istoria bo
bului românesc 0 Alte succese 
de prestigiu sînt obținute la 
campionatele mondiale de po
pice (echipa feminină locul D. 
la campionatele europene de 
canotaj (echipajul de 4+1 vîsle 
— medalie de aur), în Cupa 
campionilor europeni (echipele 
de handbal si floretă fete ale 
clubului Steaua — locul I).

® O no,uă afirma
re în arena olim
pică : Ia. J.O. de 

la Munchen sportivii români 
cuceresc 3 titluri, 6 medalii de 
argint și 7 de bronz 0 în ace
lași an — 3 titluri de campioni 
mondiali. 3 
peni și 85 
nici.

diale și 
ropene.

de campioni euro- 
de campioni balca-

Este adoptată

28 februarie — 2 martie cu 
privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului. ' 
0 în baza prevederilor impor
tantului document de partid se 
inițiază acțiunile „Amicii dru
meției** și „înotul pentru toți**, 
încep întrecerile ediției de iar
nă a „Cupei tineretului** O Din 
bilanțul sportului de performan
tă : 4 titluri mondiale, 5 euro
pene si 114 balcanice.

® „Cupa tineretu- 
lui*‘, organizată în 

_____ lumina prevederi
lor Hotarîrii de partid din 1973, 
cunoaște un 
peste 2 000 000 
la ediția de iarnă, peste 3 000 000

deplin succes : 
de participant!

Pentru mine, tlnăr muncitor din 
Rădăuții Moldovei, pină mai ieri 
prea puțin cunoscut in arena spor
tivă internațională, drumul spre 
titlurile mondiale și europene a 
cerut — și cere, desigur — multă 
muncă, răspundere și o mare dă
ruire.

Am reușit, ca alifia. alți sportivi 
din toate colțurile țării, datorită 
condițiilor minunate create în țara 
noastră pentru afirmarea deplină 
a tineretului în toate domeniile, 
inclusiv în sportul de mare per
formanță.

Sentimentele mele cele mai sin
cere se contopesc în acele cuvin
te pe care le rostesc toți sportivii 
patriei : „Mulțumim, din inimă, 
partidului 1“

continua dezvoltare a 
feminin în tara noastră,

ȘTEFAN RUSU

Larga șl 
sportului _____ ___
înfăptuită pe baza mal muttor do
cumente de partid, a indicațiilor se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este, fără îndo
ială, unul dintre cele mai importan
te șl semnificative capitole din noua 
istorie sportivă a României.

Privesc cu nespusă bucurie șl In- 
clntare stadioanele țării, pline de 
tinere munoitoare, eleve sau studen
te. Sint copleșită de emoție și 
mîndrie patriotică de cite ori aud, 
la cele mat mari concursuri inter
naționale, vorbindu-se elogios, cu 
prețuire despre fetele din România, 
Așa se tntimplă, de mai niulți ani, 
la scrimă și tenis, la canotaj 
caiac... Firește, și la atletism, 
reprezentat cu strălucire tn ----
limpică de Iolanda Soter, 
poliu, Viorica Viscopoleanu, 
Peneș... Este de datoria 
să continuăm aceste tradiții

NATALIA MARĂȘESCU

Si 
sport 

scena o- 
Lia Ma- 
Mlhaela 
noastră 
de auri

raportează cusfirșitul anului, 
mîndrie cucerirea a 19 medalii 
la campionatele mondiale, 33 la 
campionatele europene. 326 la 
diferitele campionate balcanice 
și numeroase altele dobîndite 
la cele mai mari întreceri in
ternaționale de tineret, juniori, 
studențești

1977

1976

si școlare.
0 La 19 august, 
sub cupola de lu
mini a Palatului 

și culturii din Ca- 
derulează imaginile 
ale celei mai mari

sporturilor 
pitală, se 
de neuitat 
și mai onorante sărbători din 
întreaga istorie a sportului 
românesc. La festivitatea de 
conferire a unor înalte distincții 
sportivilor care au reprezentat 
cu cinste România la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, to
varășul NICOLAE CEAUSESCU 
rostește o amplă și vibrantă 
cuvîntare, care demonstrează 
tuturor ce însemnătate excep
țională se acordă, la noi. spor
tului, ca mijloc de formare a 
omului nou, de ce înaltă pre
țuire se bucură cei care contri
buie, prin talentul, pregătirea 
și puterea lor de dăruire, la 
creșterea gloriei sportive a pa
triei ® A fost anul în care în
treaga lume sportivă mondială

tive pe următorii 5 ani și a- 
probă organizarea competiției 
sportive „Daciada**, inițiată la 
indicația tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

0 în întreaga țară 
se desfășoară o in
tensă si responsa

bilă muncă de îndeplinire exem
plară a Programului privind 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe perioa
da 1976—1980 și pregătirea spor
tivilor români în vederea parti
cipării la Jocurile Olimpice din 
1980, aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
® Se înregistrează milioane de 
participări la „Crosul tineretu
lui** la acțiunile „Sport și să
nătate**, „Amicii drumeției**, la 
campionatele școlare și univer
sitare ® La campionatele mon
diale. Vasile Dîba. Ivan Pat
zaichin. Lipat Varabiev și Nicu 
Giifgă urcă pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere j alți sportivi de frunte 
cuceresc 9 medalii de argint și 
7 de bronz • La „europene** — 
7 titluri, 9 locuri II si 17 locuri 
III ® La Jocurile Mondiale 
Universitare, un bilanț exce
lent : 36 de medalii, dintre care 
12 de aur. —>

tineretului — asigurînd condiții " 
pentru extinderea continuă a ; 
sportului și culturii fizice de | 
masă ; se va perfecționa în : 
continuare organizarea și des- ■■ 
fășurarea competiției sportive 
de masă „Daciada** ® în prI-~ 
ma jumătate a acestui an spor
tivii fruntași au realizat suc
cese și afirmări remarcabile; 
Pe tabelul de onoare al marilor 
performeri la campionatele eu- ■ 
ropene si-au scris numele gim
nasta Nadia Comăneci, luptăto- ■ 
rii Constantin Alexandru, Ște
fan Rusu șl Ion Draica, atleta 
Natalia Mărășescu. Alți repre- j 
zentanți ai țării noastre au cu- 
cerit in întrecerile continentale j 
9 medalii de argint și 17 de .’■ 
bronz • Rezultate de prestigiu"^ 
au mai fost obținute la Cupa j 
Mondială la gimnastică, Cupa ' 
Europei la scrimă. Cupa cupe-ț 
lor la volei masculin, la con-'-, 
cursurile din cadrul Snartachia— 1 
dei popoarelor din U.R.S.S., Iar- 
campionatele balcanice șl las.I 
numeroase alte competiții în-—j 
temaționale de amploare—tea-— 
te dedicate celei de a 35-a ante— 
versări a Eliberării patriei.

Documentar realizat de-']
Dan GÂRLEȘTEANUi?



ANIVERSARE SCUMPĂ ÎNTREGULUI POPOR „CUPA U.T. C.“ LA 01NA,
(Urmare im oao I) 

nic stat socialist cil o industrie 
și agricultură moderne, in plină 
dezvoltare. Este semnificativ in 
acest sens faptul că. față de 
anul 1938. forța industrială a 
României a crescut de circa 42 
de ori, iar producția agricolă 
este de peste 3.5 ori mai mare 
decît în 1950. S-au dezvoltat 
învățămîntul. știința, cultura și 
— mai presus de toate — pe 
baza sporirii avuției naționale, 
a crescut continuu nivelul de 
trai, material și spiritual, al în
tregului popor. S-a întărit in
dependența și suveranitatea 
țării, a crescut contribuția ei 
la politica de destindere și pace.

O nouă și luminoasă etapă în 
înflorirea României socialiste au 
marcat Congresul al IX-lea și. 
apoi. Congresele al X-lea și al 
XI-lca și Conferințele Naționa
le ale partidului, purtînd evi
dent amprenta puternicei per
sonalități a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a gîndirii și acțiunii 
sale creatoare, de un deosebit 
dinamism. întreaga activitate 
teoretică și practică a secreta
rului general al partidului, pre
ședintele României, reflectă o 
gîndire originală, cutezătoare, 
receptivă la nou, de o vie mo
bilitate dialectică, opusă orică
rei închistări și intransigentă 
față de ideologia retrogradă, a- 
plicînd creator principiile socia
lismului științific la condițiile 
concrete ale României și ale 
timpului nostru. înaltele cali
tăți ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — eminent conducă
tor de partid și de stat —. 
munca sa neobosită în slujba 
intereselor vitale ale poporului 
român, patriotismul înflăcărat, 
dialogul viu, permanent, cu po
porul. grija sa pentru adîncirea 
continuă a democrației socialis
te, pentru perfecționarea neîn
cetată a societății noastre, pen
tru înstăpînirea relațiilor de 
etică și echitate l-au făcut iubit 
și stimat de întreaga noastră 
națiune, care își exprimă dra
gostea și recunoștința fierbinte, 
încrederea deplină că destinele 
partidului și țării sînt încredin
țate celui mai bun fiu al său. 
După cum politica externă a 
României, în strînsă corelație 
cu politica internă, promovată 
cu consecvență de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — proemi
nentă personalitate a vieții po
litice contemporane — i-a atras 
stima și prețuirea întregii lumi, 
pentru stăruința neobosită cu 
care militează în slujba întăririi 
colaborării între toate popoare
le. a dezarmării generale și to
tale, a instaurării unei noi or
dini politice și economice, pen
tru triumful unei lumi mai bu
ne și mai drepte, pentru pace.

în ansamblul marilor reali
zări din cei 35 de ani care au 
trecut de la 23 August 1944 se 
înscriu și cele obținute în do
meniul educației fizice și spor
tului. incomparabile ca valoare 
și semnificație cu ceea ce era 
înainte vreme. De la o activi
tate sportivă săracă și sporadi
că, lipsită total de sprijinul o- 
ficialitățijor și în care nici nu 
putea fi vorba de participarea 
celor mulți, s-a ajuns la o 
vastă și complexă mișcare spor
tivă de masă și de performan
tă, creație a partidului nostru. 
Bazele acesteia au fost puse de

IMPORTANT PENTRU TURIȘTI !
Toate filialele și agențiile de turism din țară, precum și cele 

ale I.T.H.R. București vor fi deschise pentru public și în ziua 
de 23 august, între orele 15—22. precum și în zilele de 24 . 25 și 
26 august, între orele 8—18, în vederea valorificării locurilor pe 
litoral pentru cea de a doua parte a lunii august, cit și pentru 
luna septembrie.

De asemenea, se pot procura pentru luna septembrie și tri
mestrul IV bilete de odihnă și cură balneară și pentru celelalte 
stațiuni din țară.

Informații suplimentare și procurarea de bilete la toate agen
țiile și filialele oficiilor județene de turism, precum și la cele 
ale I.T.H.R. București.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȚI ALES PRONOSTICUL?
După atractivul concurs Prono

sport din 19 august, care a pus 
la grea încercare, dar a șl răs
plătit din plin perspicacitatea 
participanțllor, concursul de du
minică 26 august constituie de a- 
semenea un bun prilej de fru
moase satisfacții. Agențiile Loto- 
Pronosport vă așteaptă pentru a 
vă încerca și dv. șansele. MAI 
MULTE VARIANTE JUCATE — 
MAI MULTE POSIBILITĂȚI DE 
A VA NUMĂRĂ PRINTRE MARII 
CtȘTIGATORI ! 

Sportul

partidul comuniștilor la scurt 
timp după 23 August 1944. ea 
fiind perfecționată continuu, cu 
fiecare etapă istorică a con
strucției socialiste și pe supor
tul viguros al dezvoltării eco
nomice și sociale a țării.

Condusă și îndrumată per
manent de partid, care i-a asi
gurat — în contextul marilor 
eforturi materiale necesitate_ de 
dezvoltarea generală a Români
ei — o bază materială tot mai 
modernă și mai bogată, mișca
rea sportivă reprezintă o com
ponentă a procesului de educa
ție socialistă a tineretului, a 
maselor largi de oameni ai 
muncii. Educația fizică și spor
tul, investite de partid cu cali
tatea de activități de interes 
național, sînt chemate să con
tribuie ia creșterea unor gene
rații viguroase, multilateral dez
voltate, la menținerea și întări
rea sănătății și puterii de mun
că a populației, la petrecerea 
în mod plăcut și util a timpu
lui liber, ca și la reprezentarea 
demnă a patriei noastre în are
na sportivă internațională.

Gîndirea creatoare a secreta
rului general al partidului, pre
ședintele tării, a rodit și în 
mișcarea sportivă, domeniu cu 
largi răspunderi pe plan social. 
Pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, materializa
te în hotărîri de partid, s-a 
elaborat Legea sportului, prima 
din istoria țării, s-a creat un 
solid și bine definit sistem or
ganizatoric, în îndeplinirea sar
cinilor dezvoltării educației fi
zice și sportului fiind angrena
te, împreună cu C.N.E.F.S., or
gane și organizații centrale dis- 
punînd de importante forțe 
umane și materiale. în mișca
rea sportivă acționează azi 
14 377 de asociații și 221 de clu
buri sportive. 10 918 profesori 
de educație fizică. 346 de me
dici, 2 999 de antrenori retri- 
buiți, 24 722 de arbitri și 41889 
instructori sportivi în diverse 
ramuri și probe. Sînt afiliate, 
la federații și consiliile jude
țene, 20 774 de secții de perfor
manță. cu 444 374 de sportivi 
legitimați. Zestrea sportului nu
mără astăzi 12 088 baze diferi
te, între care stadioane și săli 
de sport, piste de atletism, ba
zine de înot, patinoare artifi
ciale. trambuline și pîrtil de 
schi, instalații montane de ur
cat, marea majoritate modeme, 
construite în ultimii ani, într-o 
răspîndire armonioasă pe harta 
țării.

Bucurîndu-se de condiții de 
trai tot mai bune, de cadrul or
ganizatoric și material atît de 
favorabil, copiii și tinerii, oa
menii muncii de toate viratele 
șl profesiile practică în număr 
mereu crescînd exercițiile fizi
ce, sportul și turismul, benefi
ciind de prețioasele binefaceri 
ale acestora.

Un impuls puternic, dina
mic și deosebit de mobilizator 
a adus în întreaga noastră via
ță sportivă marea competiție 
națională ..D'aciada". creată din 
inițiativa secretarului general 
al partidului. Cunoscînd un re
marcabil succes încă din prime
le zile de la lansarea sa, „Da- 
ciada" a reunit la întrecerile de 
masă ale primei ediții 8 078 351 
de participant.

Pe fundamentul trainic al 
activității de masă, al unei ba
ze materiale mereu mai bogate

DUMINICĂ - TRAGERE LOTO 2
In aceste zile continuă vînzarea 

biletelor pentru tragerea Loto 2 
de duminică 26 august a.c., la 
care se pot obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și importante cîști- 
guri in numerar, bineînțeles cu 
condiția de a juca... (Tragerea 
va avea loc la ora 16,30 în sala 
Clubului ,,Flnanțe-Bănci“ din 
București, str. Doamnei nr. 2 ; 
numerele cîștlgătoare vor fi tele
vizate și radiodifuzate în cursul 
serii).

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPHES DIN 22 

AUGUST 1979
Extragerea I : 28 42 14 34 8 41 
Extragerea a Il-a : 3 5 15 1 20 

30
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI : 

848.072 lei, din care 189.448 lei 
REPORT LA CATEGORIA 1 

și mai diverse s-a clădit și o 
puternică activitate de perfor
manță. Tinerelor talente li s-au 
creat toate condițiile de afirma
re in arena sportivă internă și 
internațională. Muncind — îm
preună cu antrenorii lor — cu 
sîrguință și dăruire, cu înalt 
simț de răspundere și fierbin
te patriotism, pe baza unui 
proces instructiv-educativ fun
damentat științific, numeroși 
performeri români au obținut 
succese strălucite la Jocurile 
Olimpice, la campionatele mon
diale și europene, ca și la alte 
competiții internaționale de va
loare. începînd de la J.O. din 
1952, de la Helsinki, și pînă la 
cele de Ia Montreal, din 1976, 
sportivii români au cucerit 98 
de medalii olimpice, dintre care 
22 de aur, 332 (99) la campio
natele mondiale, 154 (35) la cele 
mondiale universitare, 478 (110) 
la europene. Dacă le comparăm 
cu cele 2 medalii olimpice (nici 
una de aur), cu cele 8 la cam
pionatele mondiale (2 de aur) 
și cele 8 (4) la europenele din 
întreaga istorie sportivă a țării 
dinaintea lui 23 august 1944, a- 
vem o imagine clară a ceea ce 
au reprezentat, și pe plan spor
tiv, anii luminoși, bogați în în
făptuiri. ai socialismului. Spor
tul românesc este cunoscut azi 
în lume nu numai prin pleiada 
de campioni și recordmani pe 
care i-a crescut, ci și prin ade
văratele școli pe care ie-a creat 
într-o serie de ramuri, în care 
tehnicienii noștri și-au cîștigat 
o binemeritată reputație.

Semn al prețuirii conducerii 
partidului și statului, pentru 
victoriile lor în marile compe
tiții, numeroși sportivi, antre
nori și tehnicieni au fost distinși 
cu înalte ordine și medalii. în 
cartea de aur a istoriei sportu
lui românesc este înscrisă me
morabila dată de 19 august 1976, 
cînd președintele țării a înmî- 
nat, în cadrul unei impresio
nante solemnități. înaltul titlu 
de Erou al Muncii Socialiste și 
Medalia de aur „Secera și Cio
canul" triplei campioane olim
pice, gimnasta Nadia Comăneci. 
Cuvintele calde, prețioasele în
demnuri rostite cu prilejul de
corării sportivilor, antrenorilor, 
tuturor celor care au reprezen
tat eu cinste România la J.O. 
de la Montreal stăruie și azi in 
inimile noastre, ale tuturor, 
constituie un puternic și mobi
lizator indemn în pregătirea 
pentru apropiata Olimpiadă de 
Ia Moscova.

La marea sărbătoare a victo
riei revoluției de eliberare so
cială șl națională, antifascistă 
și antiimperialistă, sportivii, 
antrenorii, activul și conducerea 
mișcării sportive — alături de 
Întregul popor — își exprimă 
dragostea fierbinte și recunoș
tința profundă față de partid, 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru condițiile tot 
mai bune ce li s-au asigurat 
pentru a învăța, a munci și 
a-și desăvîrși pregătirea spor
tivă. în frunte cu comuniștii, ei 
se angajează ferm să aducă 
Întocmai la îndeplinire Progra
mul privind dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport 
pînă în anul 1980. aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., să ridice întrea
ga activitate la cotele înalte ale 
exigențelor actuale și viitoare 
ale patriei noastre dragi.

Numărul următor al zia
rului nostru va apărea luni 
27 august. Corespondenții 
noștri sînt rugați să tran
smită relatările lor duminică 
dimineața, la numerele de 
telefon cunoscute.

ORICINE JOACĂ 
POATE CÎȘTIGA:

O AUTOTURISME „DACIA 
1300“ sau „SKODA 120 L“.

0 50.000. 25.000, 10.000 lei etc.
• EXCURSII ATRACTIVE în 

U.R.S.S. — Finlanda sau 
R.P. Ungară — R.S. Ceho
slovacă — R.D. Germană — 
Austria.
Se efectuează 5 extrageri în 
2 faze, cu un total de 42 
numere !

tragere excepțională

O BILETELE DE 15 LEI VARIANTA PARTICIPA LA 
TOATE EXTRAGERILE !

0 SE POATE JUCA ȘI ÎN COTĂ DE 25%.
0 ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR — 

LUNI 27 AUGUST.
0 MAI MULTE BILETE JUCATE — MAI MULTE ȘANSE 

DE CÎȘTIG !

UN VERITABIL FESTIVAL AL SPORTULUI 
NOSTRU NATIONAL

Cea de a 11-a ediție a „Cupei 
U.T.C.", organizată de C.C. al 
U.T.C. pentru tinerii oiniști de 
Ia sate, și-a derulat ultimele 
secvențe sîmbătă și duminică 
pe stadionul „1 Mai“ din Slati
na. unde opt echipe, care au 
mers din victorie în victorie în 
etapele anterioare, și-au dispu
tat întîietatea în turneul final 
pentru cucerirea mult rîvnilului 
trofeu.

încă de la primele confrun
tări. o echipă în echipament 
alb-negru s-a impus atenției 
Prin jucătorii ei care acționau 
ca un... vulcan în erupție. Erau 
oiniștii din comuna Văcărești 
(jud. Dîmbovița), elevi ai învă
țătorului pensionar Nicolae 
Georgescu și ai inimosului in
structor voluntar Ilie Constan
tin. Superiori atît la „bătaie" 
cît și la „prinderea" mingii, 
ei au ajuns să joace în meciul 
decisiv, un adevărat derby al 
turneului final, cu ambițioasa 
formație Oltul Turnu Roșu (jud. 
Sibiu) pe care au învins-o cu 
10—4 (4—4).

Singura formație care a reu
șit să termine la egalitate 
(4—4) cu învingătorii a fost 
Cerna Copăceni (jud. Vilcea), 
pregătită de tractoristul Con
stantin Soceanu. om cu multă 
pasiune pentru oină.. „Sportul 
nostru national tmbină forța, 
viteza și rezistența cu discipli

PROGRAMUL TURULUI
SERIA

ETAPA | (26 august)
Carpați Brașov — Tractorul Miercu

rea Ciuc, Progresul Odorheiu Secu
iesc — Minerul Bălan, Car pa ți Co- 
vasna — Mâgura-Mobila Codlea, Tor
pedo Zârnești — Utilajul Fâgâraș, 
Precizia Să ce te — Metalul Tg. Secu
iesc, Mureșul Toplița — C.S.U. Bra
șov, Mineru* Baraolt — Oltul Sf. 
Gheorghe. Chimia Orașul Victoria — 
Metr om Brașov.

ETAPA A II-a (2 septembrie)
Oltul Sf Gheorghe — Chimia Vic

toria, Metalul Tg. Secuiesc — Car- 
patl Brașov. Utilajul Făgăraș — Pro
gresul Odorhei, Metrom Brașov — 
Precizia Sâceto Minerul Bălan — 
Minerul Baraolt, Tractorul M. Ciuc — 
Carpați Covasna, Măgura Codlea — 
Mureșul Taptița. C.S.U. Brașov — 
Torpedo Zârne^l.

ETAPA A lll-a (9 septembrie)
Mâgura Cadlea — C.S.U. Brașov, 

Chimia Victoria - Mineral Bălan, 
Progresul Odorhei - MeCrem Brașov. 
Utilajul Făgăraș — Metalul Tg. Se
cuiesc» Carpați Brașov -* Oltul Sf. 
Gheorghe Precizia Săceîe — Mine
rul Baraolt, Carpați Covasna - Tor
pedo Zârnești, Tractorul M. Ciuc — 
Mureșul Toplița.

ETAPA A iV-a (16 septembrie)
Minerul Baraolt — Carpați Covasna. 

Torpedo Zârnești — Precizia Sâcele, 
Mureșul Toplița — Chimia Victoria,
C.S.U. Brașov — Progresul Odorhei, 
Minerul Bălan — Măgura Codlea,
Metrom Brașov — Carpați Brașov,
Metalul Tg. Secuiesc — Tractorul M.
Ciuc, Oltul Sf. Gheorghe — Utilajul 
Făgăraș.

ETAPA A V-a (23 septembrie)
Metrom Brașov — Mureșul Toplița, 

Carpați Covasna — Oltul Sf. Gheor
ghe, Minerul Baraoll — Carpați Bra
șov, Utilajul Fâgâraș — Tractorul 
M. Ciuc, Precizia Sâcele — C.S.U. 
Brașov, Chimia Victoria — Torpedo 
Zârnești, Progresul Odorhei — Mă
gura Codtea, Minerul Bălan — Me
talul Tg. Secuiesc.

ETAPA A Vl-a (30 septembrie)
Tractorul M. Ciuc — Minerul Bă

lan, Măgura Codlea — Minerul Ba
raolt, Oltul Sf. Gheorghe — Precizia 
Sâcele, Carpați Brașov — Chimia 
Victoria, Torpedo Zârnești — Metrom 
Brașov, Metalul Tg. Secuiesc — Pro
gresul Odorhei, C.S.U. Brașov — 
Carpați Covasna, Mureșul Toplița — 
Utilajul Fâgâraș.

na, curajul, spiritul colectiv și 
alte calități psihice necesare 
formării tinerilor — ne spunea 
tractoristul Constantin Soceanu. 
De aceea, i-am îndemnat și pe 
copiii mei să practice oină". La 
finala de la Slatina. Ion și Ni
colae Soceanu au fost, alături 
de colegii lor Gh. Bădiță. Ionel 
Andronache si Nelu Marinescu, 
jucători de bază. Echipa din 
Copăceni a fost distinsă cu o 
frumoasă „Cupă tair-play".

...Urmărind ultimele întreceri 
ale „Cupei U.T.C.", cel mai 
mult ne-a atras atenția dărui
rea echipelor finaliste. Fiind de 
forțe sensibil egale, ele au o- 
ferit un veritabil festival de 
oină. Festivitatea de premiere, 
arbitrajul asigurat de tinerii 
Ion Teia. Gh. Vlase. Gh. Șo- 
dincă și alții, organizarea com
petiției, într-un cuvînt totul a 
fost la Înălțime.

.CLASAMENT FINAL : L 
Victoria Văcărești 9 p (M. Iri- 
mescu, I. Ion, I. Petre. M. Ian- 
cu, S. Iancu, I. Enache. C. 
Cirstea, I. Ianculescu. Gh. Pîr- 
vu, M. Stoica, rezerve: C. Ma
ria. N. Marian), 2. Oltul Turnu 
Roșu 6 p. 3. Avîntul Curcani 
(jud. Ilfov) 6 p (punctaveraj 
mai slab), 4. Șoimii Rohia (jud. 
Maramureș) 4 p.

Traian IOANIȚESCU

DIVIZIEI C IA FOTBAL
A XII-a

ETAPA A Vil-a (7 octombrie)

Minerul Baraolt — Torpedo Zârnești, 
Utilajul Făgăraș — Chimia Victoria,
Metrom Brașov — Minerul Bălan,
Carpați Covasna — Precizia Sâcele,
Măgura Codlea — Metalul Tg. Se
cuiesc, Mureșul Toplița — Oltul Sf. 
Gheorghe, Progresul Odorhei — Car
pați Brașov, Tractorul M. Ciuc — 
C.S.U. Brașov.

ETAPA A Vill-a (14 octombrie)

Precizia Sâcele — Utilajul Făgăraș 
C.S.U. Brașov — Metrom Brașov, 
Chimie Victoria — Minerul Baraolt, 
Progresul Odorhei — Oltul Sf. Gheor
ghe, Minerul Bălan — Mureșul Te- 
plița, Carpați Covasna — Metalul Tg. 
Secuiesc, Torpedo Zârnești — Trac
torul M. Ciuc Carpați Brașov — Mă
gura Codlea.

ETAPA A lX-« (21 octombrie)
Metalul Tg. Secuiesc — Chimia 

Victoria, Utilajul Făgăraș — Carpați 
Brașov, Torpedo Zârnești — Minerul 
Bălan, C.S.U. Brașov — Minerul Ba
raolt, Precizia Sâcele — Progresul 
Odorhei, Oltuf Sf. Gheorghe — 
Tractorul M. Ciuc, Măgura Codlea — 
Metrom Brașov, Mureșul Toplița — 
Carpați Covasna.

ETAPA A X-a (28 octombrie)
Progresul Odorhei — Mureșul To

plița, Măgura Codlea — Oltul Sf. 
Gheorghe, Chimia Victoria - C.S.U. 
Brașov, Carpați Brașov — Torpedo 
Zârnești, Carpați Covasna — Mine
rul Bălan, Minerul Baraolt — Uti
lajul Fâgâraș, Tractorul M. Ciuc — 
Precizia Sâcele, Metrom Brașov — 
Metalul Ta. Secuiesc

ETAPA A Xl-a (4 noiembrie)

Carpați Covasna — Metrom Brașov, 
Mureșul Tcplița — Precizia Sâcele, 
Oltul Sf. Gheorghe — Metalul Tg. 
Secuiesc, C.S.U. Brașov — Utilajul 
Fâgâraș, Tractorul M. Ciuc - Mine
rul Baraolt, Minerul Bălan — Carpați 
Brașov, Chimia Victoria — Măgura 
Codlea, Torpedo Zârnești — Progre
sul Odorhei

ETAPA A Xll-a (11 noiembrie)
Utilajul Fâgâraș — Măgura Codlea, 

Carpați Brașov — C.S.U. Brașov, 
Progresul Odorhei — Carpați Covas
na, Metalul Tg. Secuiesc — Minerul 
Baraolt, Minerul Bălan — Oltul Sf. 
Gheorghe, Metrom Brașov - Tracto
rul M. Ciuc, Mureșul Toplița — Tor
pedo Zârnești, Precizia Sâcele — Chi
mia Victoria.

ETAPA A Xlll-a (18 noiembrie)
Carpați Brașov — Precizia Sâcele, 

Măgura Codlea — Torpedo Zârnești, 
Oltul Sf. Gheorghe — C.S.U. Brașov, 
Chimia Victoria — Carpați Covasna, 
Minerul Baraolt- — Metrom Brașov, 
Metalul Tg Secuiesc - Mureșul To
plița, Tractorul M. Ciuc — Progresul 
Odorhei, Utiloju1 Fâgâraș - Minerul 
Bălan.

ETAPA A XlV-a (25 noiembrie)
C.S.U Brașov — Minerul Bălan, 

Carpați Covasna - Utilajul Fâgâraș, 
Progresul Odorhei - Minerul Bara
olt, Metrom Brașov — Oltul Sf. 
Gheorghe, Torpedo Zârnești — Me
talul Tg. Secuiesc, Precizia Sâcele 
— Măgura Codlea, Mureșul Toplița — 
Carpați Brașov, Tractorul M. Ciuc — 
Chimia Victoria.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
Oltul Sf. Gheorghe - Torpedo 

Zârnești, Chimia Victoria — Progre
sul Odorhei, Utilajul Fâgâraș — 
Metrom Brașov, Măgura Codlea — 
Tractorul M. Ciuc, Carpați Brașov — 
Carpaț» Covasna, Minerul Baraolt — 
Mureșul Toplița, Minerul Bălan — 
Precizia Sâcele, Metalul Tg. Secu
iesc — C.S.U. Btașov.



Etapa a lll-a 
a Diviziei A

DOUĂ PASIONANTE DUELURI STUDENȚEȘTI
PROGRAMUL MECIURILOR DE VINERI------------ CLASAMENT

LOTUL REPREZENTATIV 
PE RUTA TORINO-VARȘOVIA

^stadionul Steaua)

Pitești : F.C. ARGEȘ - A.S.A.TG.MUREȘ
Cluj-Napoca : „U" - POLITEHNICA IAȘI
Buzău : GLORIA - CHIMIA RM. VÎLCEA
București : DINAMO - SPORTUL STUDENȚESC

(stadionul Dinamo)
Timișoara : POLITEHNICA - UNIVERSITATEA CRAIOVA
Scornicești : VIITORUL - C.S. TÎRGOVIȘTE
București : STEAUA - JIUL

Jocurile încep la ora 18. cu excepția partidelor „Poli* Timi
șoara — Universitatea Craiova și Dinamo — Sportul studențesc, 
dare se vor transmite, alternativ, pe micul ecran, cu începere 
de la ora 17.

Galați : F.C.M. - OLIMPIA SATU MARE
Bacău : SPORT CLUB - F.C. BAIA MARE

1- 2. „U“ Cluj-Napoca 
„Poli" Timișoara

3- 4. Steaua
A.S.A. Tg. Mureș

5- 6. C.S. Tîrgoviște
Univ. Craiova

7- 8. Viitorul Scornicești
F.C. Baia Mare

9-10. Dinamo
Politehnica lași

11-12. F.C. Argeș
Sportul studențesc

13. S.C. Bacâu
14. Jiul

15-16. Chimia Rm. Vilcea
Gloria Buzău

17. Olimpia Satu Mare
18. F.C.M. Galați

2 2 0 0 4- 0 4
2 2 0 0 5- 1 4
2 2 0 0 4- 1 4
2 2 0 0 4- 1 4
21103-13
2 110 5-33
2 10 16-22
2 10 17-32
2 10 12-12
2 10 12-12
2 10 14-42
21011-12
21011-32
2 0 0 2 0- 3 0
2 0 0 2 1- 5 0
2 0 0 2 0- 4 0
2 0 0 2 1- 8 0
2 0 0 2 2-10 0

• F. C. Argeș, între A.S.A. și... A.E.K. • „U" se teme,
tigă deseori...
părea că Gloria nu mai are dreptul să piardă • Acum două luni, în „Cupă**, a 
marcat Stroe. Dar pe Dinamo ? • Viitorul, în fața „redutei Coman" • La Steaua, o 
repetiție cu public

totuși, de echipa care cîș- 
afară • Pentru a treia oară consecutiv 1—1 la Timișoara ? * S-ar

pentru Berna ? • La Galați, 
Baia Mare la Bacău : oricum,

„derbyul lanternelor" • F. C. 
un joc frumos

VEȘTI DIN TABERELE CELOR 18
• F.C. ARGEȘ. Nu va juca 

Doru Nicolae, suspendat o etapă 
pentru eliminarea de pe teren, 
în etapa anterioară. 0 A.S.A. 
va trimite în teren formația care 
a adus două puncte de la Rm. 
Vilcea. Plecarea spre Pitești, în 
această dimineață.

Arbitri : T. Balanovici, D. Arndt 
(ambii din Iași) și M. Adam 
(Cluj-Napoca).

• „U« CLUJ-NAPOCA a sus
ținut un joc-școală în familie, 
utilizîndu-1 pe Rădtiță în locul 
lui Florescu, accidentat dumini
că. Antrenorul T. Pop va apela, 
deci, la „ll“-le care a încheiat 
meciul cu Sportul studențesc. 0 
POLITEHNICA IAȘI a plecat la 
Cluj Napoca fără Simionaș (en
torsă de gleznă).

Arbitri : S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin), Gh. Jucan (Mediaș) 
și I. Bîră (Agnita).

• La GLORIA BUZĂU rămîn, 
în continuare, indisponibili doi 
jucători din linia de fundași : 
Petrache și Tulpan. 0 CHIMIA 
RM. VILCEA acuză și ea lipsa a 
trei jucători de bază (Savu, Stan
ca și C. Nicolae), dintre care doar 
Stanca e posibil să reintre.

Arbitri : O. Ștreng — O. Ujheli 
(ambii din Oradea) și Gh. Rete- 
zan (București).

• DINAMO are întreg efecti
vul apt de joc. Echipa dorește 
reabilitarea după eșecul din e- 
tapa trecută 0 SPORTUL STU
DENȚESC nu are alte indisponi
bilități în afara aceleia a funda
șului Stroe.

Arbitri : R. Stîncan, C. Băr- 
bulescu si A. Ioniță (toți din 
București).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

nu-i va putea alinia, probabil,

DEMBROVSCHI —100 DE GOLURI
In fine, Emerlch 

Dembrovschi a a- 
juns la golul 100 ! 
L-a așteptat înde
lung, trecînd de a- 
titea ori aproape de 
el, ca și Broșovschi, 
în campionatul tre
cut, și, tot ca Bro
șovschi, a ajuns la 
cifra jubiliară prin 
executarea unei lo
vituri de pedeapsă.

— De fapt, ne spu
nea după... eveni
ment, am ținut cu 
tot dinadinsul să 
marchez acest gol 
din acțiune. Ml s-ar 
fi părut mai demn. 
Nici n-am vrut să 
execut eu penaltyul 
la poarta Jiului, dar 
antrenorul Costică 
Rădulescu m-a în

demnat să mă răz- 
gindesc. Cred că a 
avut dreptate, căci 
am scăpat de o ob
sesie.

— O sută de go
luri este un bilanț, 
la urma urmei. Ce 
s-a petrecut în fot
balul nostru ... de-a 
lungul celor 100 de 
goluri ale tale ?

— Au dispărut In- 
dividualitățile. Acum 
10 ani, de pildă, nu
mărul jucătorilor de 
valoare certă era 
mai mare, iar an
trenorii puteau mai 
lesne să brodeze 
tactici speciale pe 
calitățile lor. Arma 
jucătorilor de azi 
devine tot mai preg
nant una fizică, iar

specularea greșelilor 
adversarilor a în
ceput să devină a- 
tuul echipelor. (I. 
CUPEN).

ÎNTRE VESTIAR Șl GAZON

DIVIZIONARE A
nici pe Șerbănoiu, și nici pe VI- 
șan, amîndoi indisponibili. In 
schimb, s-ar putea ca în centrul 
liniei de atac să apară Nedclcu 
II, dacă se va rezolva cazul său. 
0 UNIVERSITATEA CRAIOVA 
îl va folosi în mod sigur pe Bă
lăci, dar prezența lui Ștefănescu 
este încă incertă. Marcu, nerefă
cut în continuare.

Arbitri : O. Anclerco — l. Taar 
(ambii din Satu Mare) și I. Rus 
(Tg. Mureș).

0 VIITORUL SCORNICEȘTI a- 
liniază echipa din etapa prece
dentă. Va lipsi doar P. Manea, 
suspendat o etapă. Se încearcă 
recuperarea lui Badea. 0 C. S. 
TÎRGOVIȘTE dispune de întregul 
lot de jucători. Cei care au sufe
rit ușoare accidentări au fost 
recuperați, inclusiv. Filipescu.

Arbitri : M. Buzea — I. Pop și 
V. Măndescu (toți din București).

0 STEAUA anunță formația de 
la -Satu Mare. Adrian Ionescu e, 
în continuare, indisponibil și 
...echipa învingătoare nu se 
schimbă 0 JIUL are o singură in
certitudine : Rusu, accidentat.

Arbitri : M. Ivăncescu — Gh. 
Ionescu (ambii din Brașov) și 
FI. Cenea (Caracal).

0 F.C.M. GALAȚI se antrenea
ză cu sîrg, sperînd să depășeas
că criza de la debutul acestui 
campionat. Se fac eforturi pen
tru recuperarea lui Țolea, acci
dentat 0 OLIMPIA. întreg lotul 
este valid. Echipa a plecat ieri 
cu avionul pînă Ia București, de 
unde astăzi își continuă drumul 
cu autocarul.

Arbitri : M. Salomir — I. Mu- 
reșan (ambii din Cluj-Napoca) și 
I. Igna (Timișoara).

0 S. C. BACAU crede în reve
nirea din jocul cu Dinamo. Po
sibilă reintrarea lui Șoșu. în con
tinuare indisponibili — fundașii 
Lunca și Andrieș 0 F. C. BAIA 
MARE nu are probleme de lot. 
Echipa va veni, în preajma me
ciului, de la Piatra Neamț.

Arbitri : N. Rainea (Galați) — 
Gh. Ispas (Constanța) și V. Bur- 
muz (Vaslui).

Miine seară, după consuma
rea celei de a treia etape a 
campionatului divizionar A, corn- 
ponenții lotului reprezentativ 
se vor reuni in Capitală în 
vederea turneului pe care ur
mează să-l întreprindă. în pe
rioada 25—30 august, în Italia 
și Polonia. Reamintim numele 
celor 18 jucători convocați pen
tru realizarea acestei acțiuni, 
care se înscrie în contextul 
pregătirilor echipei naționale 
în scopul unei cit mai bune 
comportări a acesteia in con
fruntările oficiale din toamna 
acestui an. Iordache și Cristian 
I — portari ; M. Zamfir, An- 
ghelini, Sameș, B. Grigore, 
Stancu și Koller — fundași ; T. 
Stoica, Bălăci, Iordănescu, Au
gustin și Ticleanu — mijlocașii 
Crișan, Dudu Georgescu, M. 
Răducanu, Radu II si Doru Ni- 
eolae — înaintași. După cum se 
poate observa, s-a renunțat în 
ultimul moment la doi dintre 
componenții lotului stabilit săp- 
tămîna trecută, Ștefănescu și 
Purima, nerefăcuți după acci
dentele suferite în debutul a- 
cestui campionat. în locul lor 
au fost convocați B. Grigore și 
Anghelini. Conducerea tehnică 
a actualului lot a fost încre
dințată antrenorului Mircea 
Radulescu, de la Sportul stu
dențesc, care ii înlocuiește ast
fel pe Constantin Cernăianu, 
plecat în Mexic cu selecționata 
universitară a țării.

De remarcat, de asemenea, 
prezența în noul efectiv de ju
cători a trei posibili debutanți 
— Stancu, T. Stoica și Ticlea
nu —, remarcați în partidele 
susținute de echipele lor de 
club în acest început de sezon 
competițional. Celor trei li se 
adaugă alți patru candidați Ia 
tricourile primei reprezentative, 
jucători mai puțin rodați în e- 
chipa națională. Este vorba de 
Koller. Augustin. Doru Nicolae

OPT INTERNAȚIONALI IN
Fosta campioană a Italiei (în 

prezent titlul este deținut de A.C. 
Milan) a declanșat o operațiune 
de întinerire a lotului. In acest 
sens, Benetti și Roninsegna au 
fost transferați. în locul lor au 
venit, ca principale achiziții, 
Prandelli (22 ani) și Tavola 
(22 ani), amindol de la Atalanta, 
ca și Giampiero Bonipcrti (18 
ani), din formația de juniori, fiul 
fostului internațional juventist. 
Antrenorul Giovanni Trapatoni, 
secundat de Romolo Bizotto, are 
la dispoziție următorul lot : Zoff, 
Hodini (portari), Gentile, Cabrini, 
Cuccureddu, Scirea, Brio, Morini,

și M. Răducanu. In aceste con
diții, media de vîrstă a lotului 
A a scăzut în mod simțitor, 
consecința firească a acestui 
lucru fiind realizarea unui plus 
de vigoare a cărui necesitate 
se simțea tot mai mult în ulti
ma vreme. Subliniind acest lu
cru, vicepreședintele F.R.F., 
Ștefan Covaci, ne spunea : „în 
actuala sa componență, lotul 
reprezentativ este o îmbinare 
a experienței internaționale a 
unor jucători, care alcătuiesc 
nucleul de bază, și tinerețea a- 
celora care iși depun candida
tura la titularizare. Și pe unii 
și pe alții urmează să-i testăm 
in jocurile de Ia Torino și Var
șovia, precum și în acela cu 
reprezentativa secundă a R.F.G., 
din 11 septembrie, programat 
tot în deplasare. După reveni
rea din Mexic a selecționatei 
universitare. în cadrul căreia 
figurează o serie de sclccționa- 
bili, printre care Tilihoi, Pălti- 
nișan, Boloni, FI. Grigore si 
Cămătarii, se va da contur defini
tiv lotului în vederea meciului 
cu reprezentativa U.B.S.S. de 
la 14 octombrie, ultima verifi
care înaintea celor trei întilniri 
oficiale din toamna acestui an : 
dubla întilnire cu Iugoslavia (in 
Campionatul Europei și prima 
manșă a finalei Campionatului 
balcanic) și partida retur cu 
Cipru din cadrul Campionatului 
Europei".

Lotul reprezentativ al țării 
urmează să plece, in cursul di
mineții de sîmbătă, în Italia, 
unde — duminică seara — va 
întilni la Torino cunoscuta for
mație Juventus. în continuare, 
miercuri 29 august, echipa na
țională a țării noastre va avea 
ca adversară, la Varșovia, pu
ternica reprezentativă a Polo
niei, clasată printre fruntașe 
la ulitma ediție a C.M. din 
Argentina.

Mihai IONESCU

FORMAȚIA JUVENTUSULUI
Boniperti II (fundași), Prandellî, 
Tavola, Tardelli, Furino, Verza 
(mijlocași), Causio, Bettcga, Fan- 
na, Virdis, Marocchino, Antelmi, 
Formoso (atacanți). Dintre aceș
tia, Zoff, Gentile, Cabrini, Cuccu
reddu, Scirea, Morini,Tardelli, Fu
rino, Causio și Bcttega sînt inter
naționali A.

Formația preconizată pentru me
ciul de duminică, cu lotul nostru 
reprezentativ, este următoarea 
(după așezarea 1—1—3—3—3) : Zoff 

— Scirea — Gentille, Cuccureddu, 
Cabrini — Tardelli, Prandelli, Ta
vola — Causio, Bettcga, Fanna. ,

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI ]

• Incepîndcu etapa a treia a campionatului divizionar A, arbitrul 
Internațional Nicolae Rainea, transferat cu serviciul de la Fabrica de 
rulmenți Birlad la întreprinderea navala de elice Galați, va reprezenta 
orașul port la Dunăre în calitatea sa de cavaler al fluierului 0 Vasile 
lanul, fostul fundaș central al Politehnicii lași, a debutat, ca arbitru 
de tușa la un meci de Divizia A, duminică Ia Craiova, pe același 
stadion pe care, în toamna anului 1966, debuta ca jucător în primul 
eșalon divizionar. făcînd parte din echipa studenților ieșeni.
• „Cu Radu am terminat 1“ — afirma, înaintea partidei cu C.S. 
Tîrgoviște, antrenorul Ion Ionescu. „Din cauza Iui am pierdut la Steaua.

.a. f°*aî cu ° u?^r’nțâ condamnabilă contraatacul nostru dinaintea 
golului lui Sameș. Și știți în ce minut a marcat Same?...”. Știm, dar
nu credem că pentru o astfel de greșeală trebuie să se renunțe la un
bun jucător. 0 Antrenorul Gloriei recunoștea după meci că echipa lui 
a evoluat slab, că. apărarea a greșit copilărește la ambele goluri
• Cristian |l : 1, Simion—Vlad : 3, iată calificativele acordate de el în
min. 91. cînd amărăciunea înfrîngerii era amplificată Ic maximum. 0 
Un nume nou în Divizia A : Șoiman, de fa S.C. Bacău. Are 18 ani și 
provine de la Ceahlăul Piatra Neamț. A jucat bine în prima repriză, 
dar a „dispărut- în a doua. Așa © cînd vrei să le faci pe toate !
• Așa e în arbitraj, Ologeanu I Cum s-ar spune, una caldă (prestația 
de la Tîrgoviște. în prima etapă) și alta, prea repede» rece (deci
ziile greșite din meciul de la Bacău). El a recunoscut că a fost timo
rat de faima echipei oaspete. Dar Ologeanu, aflat fa începutul ca
rierei, nu trebuie sâ știe cine se află în teren. Abia atunci talentul lui 
în arbitraj se va împlini. 0 Printr-o coincidență, brigada de arbitri 
care a condus meciul de fa lași a fost alcătuită din trei „cavaleri ai 
fluierului" de aceeași vîrstă : 37 de ani. Doi dintre ei, tușierii C. Co
mun (din Buzău) și M. Ivâncescu (din Brașov), cu debutat cu acest 
prilej la meciuri de Divizia A. Și ambii merită aprecieri elogioase 
pentru modul corect și competent în care l-au ajutat pe „centralul" 
Cr. Teodorescu, contribuind astfel la asigurarea unui arbitraj foarte 
bun. 0 Un gest frumos, sportiv, care merită a fi consemnat : deși e- 
chipa sa a pierdut meciul, fiind sancționată cu un penalty, iar din 
min. 70 a rămas în zece oameni (prin eliminarea din joc a lui P. Ma
nea), președintele asociației Viitorul Scornicești, Dumitru Dragomir, i-a 
felicitat după meci pe arbitrul de centru și pe colegii săi de la linie.
• Un nume care confirmă în echipa ieșeană : vîrful de atac Cioacă.
• Organizare de nota 10 a meciului de fa lași, asigurată de condu
cerea clubului Politehnica, cu sprijinul organelor locale. 0 Batacliu, 
autorul singurului gol din meciul Sportul studențesc — ,,U" Cluj-Na
poca, glumea după terminarea întîlnirii : „Ca bucureștean, cunosc 
bine ... porțile de pe Stadionul Republicii. Așa câ am știut să țintesc 
la vinclu ...'*. Repetăm, a fost o glumă. Dar n-ar strica să repete 
„glumele" Batacliu, revenit în Divizia A, unde avea (cînd juca la Di
namo) faima de golgeter-speranță 0 în micul hol de fa vestiarele Sta
dionului Republicii. Jucătorii s-au îmbrăcat și pornesc fie spre autocar 
(clujenii) fie spre casele lor (bucureștenii). Notăm frumosul gest al lui 
Tănăsescu, care îl felicită, în trecere, pe Ciocan : „Ați luptat mult și 
ați meritat victoria". 0 M. Sandu ni se pare în revenire de formă. A 
avut multe acțiuni periculoase fa poarta lui Lăzăreonu. Păcat că nu 
renunță la discuțiile cu arbitrul, cu adversarii și coechipierii, „conver
sații" care l-au costat atîtea cartonașe galbene (și chiar roșii) pînă 
acum 0 ,,Ce crezi despre meci î" — l-om întrebat pe antrenorul lui 
„U", T. Pop. „Care meci î Cel de vineri cu Politehnica lași ? Pentru 
mine, ăsta-i jocul care mă preocupă din acest moment

0 DUMINICA, STEAUA — SE
LECȚIONATA ARMATEI R.P.D. 
COREENE. Duminică, pe stadio
nul Steaua, cu începere de Ia ora 
17,30, va avea loc meciul amical 
dintre Steaua și Selecționata Ar
matei R.P.D. Coreerfe.

0 CONVOCAREA LOTULUI DE 
TINERET. Tn vederea meciului de 
miercuri, cu Selecționata Armatei 
R.P.D. Coreene, sînt convocați 
luni la București componenții lo
tului de tineret : Eftene, Lazăr 
(portari), Sunda, Mărgineanu, Io-

DE LA PROCA LA
0 Cum i se pare lui Paul Po

pescu reîntâlnirea cu Divizia A ? 
0 Prima impresie este aceea că 
parcă s-a apropiat și mal mult 
de... „B“. Și spun acest lucru ba- 
zîndu-mă pe adevărul că și în 
„A“ se joacă acum mai viguros, 
mai tare. în forță, cu tenacitate. 
Dispariția din primul eșalon a 
unor echipe care jucau frumos, 
spectaculos, plăcut ochiului 
(U.T.A., Rapid, F. C. Bihor, Pro
gresul-Vulcan) vine să întăreas
că afirmația. Sigur că nu e rău 
că jucăm în forță, cu mare am
biție, dar să nu uităm să ju
căm șl fotbal. Iar măsurile uiți- ; 
me, inițiate de F.R.F., în sensul 
readucerii tehnicii în prim-plan 
nu pot să fie decît de bun au
gur. 0 Cum a decurs întîlnirea 
fostului antrenor al Metalului 
București cu noua lui echipă, 
C. S. Tîrgoviște ? 0 Surprinzător 
pentru ambele părți. Echipa a 
înțeles repede că Paul Popescu 
este opusul lui Nicolae Proca în 
privința felului de a fi. Eu nu 
pot ridica tonul, nu pot bate cu 
pumnul in masă, deși uneori ar 
trebui s-o fac. Nu pot sări de 
pe bancă, să dau indicații în 
timpul meciului. Jucătorul să 
învețe bine lecția, iar atunci cînd 
este scos la tablă să spună ce-a 
învățat. Dac-a uitat, să fie să
nătos, adică să joace altul. Așa 
gîndesc eu că e bine. Pînă acum, 
echipa a înțeles aceste lucruri. 
Sigur că o concepție nu poate fi 
înlocuită cu ai ta cit ai bate din 
palme. Dar, lingă ce a lăsat 
bun N. Proca. pe care îl stimez 
(disciplină, ambiție, fermitate în 
joc), mă voi strădui să aduc și 
eu ceva nou, adică ceva din jo
cul deseori apreciat al fostei 
mele formații. Metalul 0 „Pro
blemele* echipei ? O Probleme 
de care C.S.-ul nu se poate dis
pensa: Tătaru și Coman. Ei tre-

PAUL POPESCU
buie hiațl așa cum sînt. La vfts- 
ta lor nu mal pot fl mult schim
bați. Șl atita timp cit aportul 
Jor în cadrul echipei este sub
stanțial, nu văd de ce ar trebui 
să disoutăm despre ei atit de 
mult. • Pe ce toc va termina 
C. S. Tîrgoviște campionatul 7 
• Nu știu șl nici nu vreau să 
dau un pronostic. Vreau un sin
gur lucru: ca echipa să joace 
fotbal, să fie apreciată pentru 
prestațiile sale de numeroșii ei 
suporteri.

Laurențiu DUMITRESCU

van, Bumbescu, Pop, Gali (fun
dași), Suciu, T. Nicolae, Bozcșan, 
Geolgău (mijlocași), D. Zamfir, 
Coman, Verigeanu, Cîrțu, Șoare
ce, Terheș (atacanți).

0 DINAMO IN ITALIA. Echipa 
Dinamo București va efectua un 
turneu în italia în perioada 25—30 
august. Primul joc va avea loc 
duminică 26 august, la Bergamo, 
cu formația locală Atalanta. A 
doua întilnire se va desfășura 
miercuri 29 august, în compania 
echipei Lazio.
0 DUMINICA, IN CAPITALA, AU 

LOC PARTIDELE : Metalul Bu
curești — Chimia Turnu Măgu
rele (stadion Metalul), Progre- 
sul-Vulcan — F.C.M. Giurgiu 
(stadion Progresul) — în cadrul 
Diviziei B ; Flacăra Roșie — 
Viscoza (stadion Flacăra Roșie)} 
Abatorul — Electronica (stadion 
Abatorul), Danubiana — T.M.B. 
(stadion Danubiana), Automeca-’ 
nica — Ș.N. Oltenița (stadion 
Triumf), I.C.S.I.M. — Sirena 
(stadion I.C.S.I.M.) — în cadrul 
Diviziei C.

Toate aceste meciuri încep Ia 
ora 11.

0 S-AU PUS ÎN VINZARE bi
letele de intrare la meciul Steaua 
— Jiul Petroșani, care se dispută 
mîine pe stadionul din Bd. 
Ghencea.

PROGRAMUL Șl ARBITRII [TAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI B
SERIA 1: C.S.M. Suceava — U- 

nlrea IDMSA Focșani : I. Arcă- 
lean (Bistrița), Muscelul Cimpu- 
lung — C.S. Botoșani : C. Manea 
(Fetești), Nitramonia Făgăraș — 
Delta Tulcea : F. Kereștes (Tg. 
Mureș), Tractorul Brașov — F.C. 
Brăila : G. Dragomir (București), 
Viitorul Vaslui — Energia Gh. 
Gheorghlu-Dej : A. Avramescu 
(Ploiești), Portul Constanța — 
I.C.I.M. Brașov : M. Huștiuc (De
va), Minerul Gura Humorului — 
Cimentul Medgidia : O. Ujheli 
(Oradea), Progresul Brăila — Vi
itorul Gheorgheni : C. Nițu (Tr. 
Măgurele), F.C.M. Brașov — F.C. 
Constanța : V. Tătar (Hunedoara).

SERIA A Il-a : Poiana Cîmpina 
— Rapid București : C. Ghiță 
(Brașov), Chimica Tîrnăveni — 
Flacăra Automecanica Moreni ; I. 
Taar (Satu Mare), Rulmentul A- 
lexandria — Autobuzul București: 
C. Ghilă (Constanța), Metalul 
București — Chimia Tr. Măgure
le : M. Feciorescu (Bacău), Oltul 
Slatina — Mecanică fină Bucu
rești : L. Grădinaru (Reșița), Me
talul Plopeni — Petrolul Ploiești: 
M. Salomir (Cluj-Napoca), Șoimii

Sibiu — Gaz metan Mediaș : R. 
Dumltrică (Arad), Progresul-Vul- 
can București — F.C.M. Giurgiu: 
C. Munteanu (Galați), Luceafărul 
București — Pandurii Tg. Jiu, a- 
mînat la 12 septembrie.

seria A lll-a : u.M. Timișoa
ra — F.C.M. Reșița : N. Petri- 
ceanu (București), Gloria Bistrița
— Strungul Arad : V. Naumcet 
(Iași), Metalurgistul Cugir — în
frățirea Oradea : C. Dinulescu 
(București), Corvinul Hunedoara— 
Dacia Orăștie : N. Georgescu 
(București), Ind. sîrmel C, Turzii
— Aurul Brad : J. Grama (Bucu
rești), Minerul Cavnic — Someșul 
Satu Mare : M. Niculescu (Bucu
rești). F.C. Bihor Oradea—C.F.R. 
Clui-Napoca : V. lanul (lași).U.T. 
ArăH — Unirea Alba lulia: Cr. 
Teodorescu (Buzău). Minerul Ani
na — Minerul Moldova Nouă : M. 
Stoenescu (București).



TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A PARTICIPAT LA ADUNAREA FESTIVĂ 
CONSACRATĂ ZILEI DE 23 AUGUST

(Urmare din pag. 1)

Au asistai șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în Româ
nia, atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic, precum 
și ziariști străini.

Adunarea festivă, organizată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și Consiliul popular municipal, s-a desfășurat 
în sala Palatului Republicii, împodobită festiv. Pe fundalul sce
nei se afla portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de 
drapelele partidului și statului. Erau înscrise datele jubiliare 
„23 August 1944“ și „23 August 19'9“, precum și cifra marii 
aniversări — XXXV.

A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. 
Adunarea a fost deschisă de tovarășul Gheorghe Pană, membru 

al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general 
al Capitalei.

In aclamațiile celor de față, in entuziasmul și însuflețirea ge
nerală, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Ampla cuvintare a secretarului general al partidului, urmărită 
cu deosebită atenție, cu larg interes, cu deplină satisfacție și 
aprobare, a fost subliniată, in repetate rinduri, cu vii și îndelungi 
aplauze, urale și ovații.

Adresînd cele mai vii mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru strălucita cuvîntare ținută, dc excepțională valoare teo
retică și practică, tovarășul Gheorghe Pană a exprimat angaja
mentul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Capitală, de 
a înfăptui neabătut importantele sarcini ce le revin din mărețul 
Program al partidului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Adunarea ia sfîrșit într-o atmosferă de adîncă vi
brație patriotică. Participanții ovaționează cu înflăcăra
re pentru partid și secretarul său general, pentru minunatul 
popor român, constructor al socialismului, pentru patria noastră 
liberă, demnă și înfloritoare. Se aclamă neîntrerupt „Ceaușescu 
— P.C.R.". „Ceaușescu și poporul1*, „Ceaușescu — Pace". Sînț 
momente înălțătoare, de profundă semnificație, care exprimă 
sentimentele de nețărmurită încredere în Partidul Comunist 
Român, prin lupta și sub conducerea căruia și-au găsit o deplină 
împlinire idealurile scumpe de libertate și independență, de 
progres ale națiunii noastre, călăuzitorul încercat al poporului 
român pe calea luminoasă a socialismului și comunismului. Sint 
momente care reafirmă cu putere simțămintele de fierbinte dra
goste, de caldă stimă șl recunoștință față de secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a cărui viață și activitate revoluționară este indisolubil legat 
tot ce se înfăptuiește în România socialistă, spre binele și,pro
pășirea continuă a patriei, spre fericirea națiunii noastre.

După Adunarea festivă, Sala Palatului a găzduit un frumos 
spectacol jubiliar închinat celei de-a 35-a aniversări a zilei de 
23 August.

Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, artiștilor lc-a fost oferii un frumos coș cu flori. 
Secretarul general al partidului a felicitat pe cei care au con
tribuit la reușita spectacolului.

Au început, Iu san Dicgo (s. II. A.), campionatele mondiale dc lupte

LA ADVERSARI VALOROȘI
■»

STEAUA, ÎN CONTINUARE, NEÎNVINSĂ:
17-12 CU FARUL, LA RUGBY

Cînd joacă Steaua și Farul, 
tribuna se umple, chiar dacă 
plouă. Cînd se înfruntă aceste 
două forțe ale rugbyului româ
nesc, se poate anticipa, înteme
iat, o încleștare aprigă, chiar 
dacă terenul mustește de apă, 
iar balonul devine și mai vi
clean dccît ii stă în... firea Iul 
ovală. Așa a fost ieri după- 
amiază, pe stadionul din Ghen- 
cea, unde campioana a mai tre
cut o probă de tărie — a treia 
în numai 10 zile ! — : Steaua
— Farul 17—12 (10—6). Și nU 
oricum. Grămada condusă de 
Munteanu (și „șlefuită" de fos
tul ei dirijor Adrian Matecscu) 
și-a măcinat, pur și simplu, ad
versara în momentele fixe, iar 
în tușă I'inlca și ceilalți înain
tași militari nu le-au dat prea 
multe speranțe Iui Florin Cons
tantin sau Borșaru. Nu a lipsit 
nici spectacolul, fazele care taie 
respirația și îneîntă ochiul. Da
că Steaua a dat tonul, Farul 
are aportul său la reușita rug- 
bystică din Ghencea. îngenun
cheată în grămezile ordonate,

> A
în celelalte partide ale eta

pei a 5-a : „U“ Timișoara — 
Rapid 6—4 (3—4) — după ce 
feroviarii au condus în min. 
14 cu 4—0 !, Politehnica Iași — 
Dinamo 12—44 (0—22), C.F.R. 
Brașov — Știința CEMIN Baia 
Mare 0—8 (0—4), R. C. Spor
tul studențesc — Știința Petro
șani 0—3 (0—3). Vulcan — Rul
mentul Bîrlad 6—0 (6—0). 
Meciul C.S.M. Sibiu — R. C. 
Grivița Roșie a fost amînat.
- Duminică are loc etapa a 
6-a, cu următoarele jocuri : 
Dinamo — Știința CEMIN Ba
ia Mare (stadion Olimpia, ora 
9). R.C. Grivița Roșie — Poli
tehnica Iași și Rapid — C.S.M. 
Sibiu (în cuplaj, pe stadionul 
Parcul copilului, de la ora 9), 
Farul — R.C. Sportul studen
țesc, Rulmentul Bîrlad — Stea
ua, „U“ Timișoara — Vulcan, 
Știința Petroșani — C.F.R. 
Brașov. 

echipa constănțeană s-a apărat, 
în schimb, foarte exact, exploa- 
tînd prompt orice defecțiune 
adversă. Față de precedenta 
evoluție în Capitală, Bucos a 
redevenit... Bucos, adică un se
rios atu în potențialul de joc.

Cum s-au realizat punctele : 
FUICU — eseu în min. 13, du
pă o „sclipire" Murariu; Hol- 
ban bate ca la carte o minge 
înaltă, care păcălește defensiva 
militarilor, e culeasă de BUR- 
GHELEA — eseu transformat 
de BUCOS (min. 19) ; ENACHE 
construiește și tot ei va încheia 
acțiunea' — de asemenea eseu, 
transformat de ALEXANDRU 
(min. 27) ; ENACHE... se repe
tă în min. 52, dar apreciem că 
în prealabil se comisese 
„înainte" (a fost un fel de com
pensație pentru eseul neacordat 
lui Telca.șă, în min. 22, cînd 
arbitrul M. Gavrici s-a trezit 
— e drept — mascat de un 
buchet de jucători) ,' BUCOS — 
lovitură de pedeapsă (min. 54) 
și drop (min. 78) ; ALEXAN
DRU — lovitură de pedeapsă 
(min. G3).

Geo RAEȚCHI

TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Ciudad de Me

xico, în meci retur pentru „Cupa 
intercontinentală" (masculin), e- 
chlpa Mexicului a învins cu 
69—66 (32—29) echipa Franței. • 
Competiția internațională mascu
lină de la Liege a fost cîștigatâ 
de formația olandeză Den Bosch, 
care a întrecut în finală cu 82—66 
(33—36) echipa iugoslavă Sarajevo. 
• In C.M. pentru juniori care se 
desfășoară la Salvador (Brazi
lia)) : U R.S.S. — Italia 81—79; 
Argentina — Iugoslavia 77—73.

BOX • Campionul european 
profesionist la cat. super-welter, 
pugilistul iugoslav Marian Beneș, 
îl va întîlnl la 25 august în ora
șul Zlenița. pe portorlcanul San
dy Torres. într-un meci pentru 
titlul de șalanger la centura de 
campion al lumii.

ȘAH • Cu o rundă înainte de 
I terminarea turneului de la Bela 
1 Crkva (Iugoslavia) conduce An-

C. ALEXANDRU Șl I. DRAICA - VICTORII CATEGORICE
• V. Andrei — o plăcută 
surpriză ® Deși a pierdut 
in turul III, Șt. Rusu păs

trează șanse în disputa pentru medalii ® Azi noapte au 
intrat în concurs și ceilalți sportivi români

SAN DIEGO, 22 (prin tele
fon). Marți la ora 13 (ora 23 
la București). la • „Peterson 
Gimnasium" au început între
cerile campionatelor mondiale 
de lupte greco-romane, la com
petiția supremă fiind prezenți- 
sportivi din 27 de țări ale lu
mii. în cele două reuniuni ale 
zilei inaugurale, în care s-au 
disputat partidele primelor 2-3 
tururi la categoriile 48 kg. 57 
kg. 68 kg, 82 kg și 100 kg, 
s-a putut constata nivelul va
loric foarte ridicat al concursu
lui, victoriile fiind obținute cu 
mare dificultate chiar și de 
marii favoriți ai campionate
lor. Pe foile de concurs ale 
diferitelor categorii figurează 
mulți luptători aproape necu
noscut, dar care au realizat 
mari progrese valorice în ul
timii ani, înscriindu-se astăzi 
printre pretendenții la medali
ile competiției supreme. în a- 
cestc condiții sînt explicabile 
unele surprize înregistrate în 
chiar prima zi a întrecerilor. 
Una dintre acestea a realizat-o 
reprezentantul țării noastre la 
categoria 100 kg, Vasile An
drei, debutant la o competiție 
de acest nivel. El l-a învins 
prin descalificare pe polonezul 
Roman Bierla, după ce l-a 
condus la puncte cu 5—2. Fără 
să se intimideze de cartea de 
vizită a adversarului său, cam
pionul român a luptat curajos 
și buna sa pregătire l-a ajutat 
să depășească un partener va
loros, căruia cei mai mulți 
specialiști îi acordau prima 
șansă.

Tot cu o surpriză —■ dar,

Campionatele balcanice de călărie

ANGHEL TONESCU, PE PRIMUL 
LOC LA DRESAJ

ATENA, 22 (prin telefon). 
Miercuri, în cadrul celei de a 
zecea ediții a Campionatelor 
balcanice de călărie au fost de
cernate și primele medalii. 
Printre cîștigători s-a numărat 
și călărețul nostru Anghel To
nescu, învingător merituos în 
proba de dresaj. Iată, dealt
fel, cum s-a conturat această 
frumoasă victorie. în probă au 
luat startul concurenți din Bul
garia, Iugoslavia și România, 
sportivii avînd de executat „fi
gurile progresiei Sf. Gheorghe". 
La încheierea probei, cei cinci

START ÎN C. M.

DE CICLISM
HAGA, 22 (Agerpres). — La 

Valkenburg (Olanda) au început 
campionatele mondiale de ci
clism. Proba de 108 km pe e- 
chlpe contra-cronometru a fost 
cîștlgată de R. D. Germană — 
1 h 58:29 (medie orară 49,901 km, 
pe un traseu de 98,540 km). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
selecționatele Poloniei — 2 h 
00:33 șl Norvegiei — 2 h 00:42. 
La startul probei au fost prezente 
24 de echipe.

Federația Internațională de ci
clism amator (F.I.A.C.), întrunită 
în congresul său anual la Maas
tricht (Olanda) a primit ca mem
bră a acestui for sportiv fede
rația de ciclism din R. P. Chi
neză. Astfel. F.I.A.C. este cea 
de-a 12-a federație sportivă In
ternațională care recunoaște or
ganizațiile sportive din R. P. Chi
neză.

drilevici, cu 10 p, urmat de Ca- 
brilo — 9 'b p, Begovac șl Petran
— cîtc 8 i/2 p. Tînărul maestru 
român Ion Birlescu, care în run
da a I4-a a remizat cu Kovacs, 
se află pe locul 11, cu 6 p. • In 
turneul de la Polianlța Zdroj 
(Polonia), după 13 runde, se men
ține lider Razuvaev — 9 p, ur
mat de Filip (Cehoslovacia) — 
8 «/. p, Farago (Ungaria) si Bel- 
czyk (Polonia) — cite 7 'b P.

TENIS • Rezultate din turneul 
de la Brookline (Massachusetts) : 
Slozil — A. Amrltraj 6—4. 7—5 ; 
Case — Glldemeister 6—2, 6—1 ; 
Lewis — Parun 7—6, 6—3 ; Higue
ras — Kohlberg 5—2, 8—4 ; Cahill
— Clone 6—4, 7—6 ; Kriek — Dent 
7—6, 6—3 ; Lendl — Fagel 6—4, 
7—6 ; Mottram — Nunez 6—2. 
6—0 ; Kodes — Yuill 7—0, 3—6.
6— 3 ; Smid — McNamee 6—4,
7— 6.

de această dată, neplăcută pen
tru noi — s-a încheiat și în- 
tîlnirea dintre Ștefan Rusu și 
francezul Leonel Lacazc, pro
gramată în turul 3 al între
cerilor din cadrul categoriei 68 
kg. Resimțindu-se după efor
tul depus în primele două me
ciuri (Lacaze a avut un tur 
liber), campionul mondial n-a 
mai avut aceeași capacitate de 
luptă și nu s-a putut impune 
în fața unui adversar pe care 
altădată îl învingea categoric, 
într-o luptă de uzură, în care 
francezul a avut un final mai 
bun, Lacaze a cîștigat la punc
te (7—6). în primele două tu
ruri. Rusu îl depășise la punc
te (15—5) pe sud-coreeanul Ki 
UI Bae (adversar rapid și in
comod) și-l învinsese prin des
calificare (min. 7,15) pe japo
nezul Fujita Takaiashu.

Ceilalți doi sportivi români 
deținători ai centurilor mon
diale, Constantin Alexandru (48 
kg) și Ion Draica (82 kg), au 
trecut cu victorii categorice 
primele două tururi. C. Ale
xandru l-a fixat cu umerii pe 
saltea pe cubanezul J. Marti
nez după numai 46 de secun
de de la începutul meciului, 
în cea de-a doua partidă, mul
tiplul campion al Europei l-a 
depășit categoric la puncte 
(16—2) pe Williams Grog 
(SUA), dovedind că se află 
într-o bună dispoziție de con
curs.

Ion Draica a avut chiar din 

arbitri au apreciat că Anghel 
Tonescu, cu Triumf, a avut cea 
mai bună evoluție, păstrîndu-și 
astfel titlul de campion balca
nic cucerit anul trecut. El a 
executat fiecare figură cu pre
cizie și acuratețe, impresionînd 
juriul prin ținută și elegan
ță, distanțîndu-se la aproape 
50 de puncte de adversarii săi. 
Cu mai multă omogenitate, un 
loc mai bun ar fi putut ocupa 
și echipa noastră, dar ea a 
trebuit să se mulțumească cu 
medalia de argint. Clasament: 
1. Anghel Tonescu (România) 
1342 p, 2. Petar Mendaliev 
(Bulgaria) 1299 p, 3. Gheorghi 
Gadjev (Bulgaria) 1227... 7. So
rin Soveja (R) 1174 p, 8. Du
mitru Loneanu (R) 1171 p ; e- 
chipe: 1. Bulgaria 2 526 p, 2. 
România 2 516 p, 3. Iugoslavia 
2 406 p.

Călăreții noștri specialiști în 
probele cu obstacole nu au 
reușit, din păcate, să-și valo
rifice șansele pe care le aveau 
la medalii. Cornel Ilin, după 
ce a evoluat bine pe prima 
parte a parcursului, a greșit 
traseul spre final, fiind desca
lificat Ion Popa a fost pena
lizat pentru doborîrea a două 
obstacole (dealtfel, nici un 
concurent nu a terminat proba 
fără penalizări), clasîndu-se în 
final pe locul 4, la egalitate 
cu un concurent grec. Greșelile 
din prima zi l-au privat pe 
Alexandru Bozan de un loc pe 
podium. Clasament: 1. C. Mai- 
marides (G) 6 p, 2. K. Okta- 
yuren (T) 9 p, 3. D. Lambada- 
rios (G) 11 p, 4. Ion Popa 11 p, 
5. Alex. Bozan 13 p.

Juniorii noștri au ieșit încă 
din prima zi din cursa pentru 
medalii, clasîndu-se, în final, 
în partea a doua a clasamen
tului. Pe primele locuri: 
H. Karagulle (T) 6 p, Th. 
Dallas (G) 6 p, C. Gratzios 
(G) 8 p.

Emanuel FÂNTÂNEANU

FLORETIȘTII ECHIPEI U. R. S. S.
AU CiȘTIGAT TITLUL MONDIAL
MELBOURNE, 22. — Proba 

masculină de floretă pe echipe 
din cadrul campionatelor mon
diale de scrimă de la Mel
bourne a fost cîștigată de se
lecționata U.R.S.S., care, in fi
nală, a învins cu scorul de 

primul tur un adversar deose
bit de dificil, iugoslavul Mo- 
mir Petkovici, pe care l-a în- 
tîlnit anul trecut în finala 
campionatului mondial al cate
goriei 82 kg. Partida a fost a- 
prigă și destul de echilibrată, 
campionul mondial obtinînd 
din nou o victorie asupra de
ținătorului titlului olimpic 
(4-2).

în turul doi. reprezentantul 
nostru l-a avut ca adversar pe 
Kurt Spaniol (R.F.G.), pe care 
l-a dominat cu autoritate la 
puncte (8—1). în momentul în 
care arbitrii au dictat desca
lificarea lui K. Spaniol pen
tru luptă pasivă.

Vasile Andrei, în cel de-al 
doilea meci susținut în ziua 
inaugurală, a avut un partener 
dificil, Giinter Klein (R.D.G.), 
fiind obligat să depună efor
turi susținute pentru a termi
na învingător la puncte (5—4). 
Cu cele două victorii realiza
te, el a rămas în concurs cu 
șanse apreciabile de a se si
tua în rîndul fruntașilor cate
goriei.

Celălalt debutant care a in
trat în concurs în prima zi, 
Flore» Avram (57 kg), a fost 
victima unei decizii eronate în 
disputa cu japonezul K. Ras- 
huagi, pe care-1 conducea la 
puncte cu 5—3, arbitrii hotă- 
rînd descalificarea nejustifica
tă a sportivului român. învins 
și în turul următor (p. tuș la 
P. Passarelli — R.F.G.), FI. 
Avram a părăsit concursul.

După prima zi de întreceri, 
dintre cei 5 sportivi români 
care au luat startul (ceilalți 5 
debutează miercuri noaptea) se 
mențin în lupta pentru medalii 
patru : C. Alexandru (0 p pe

nalizare), Șt. Rusu (3,5 p), I. 
Draica (1 p) și V. Andrei (1 
P).

*
Congresul Federației inter

naționale de lupte a decis ca 
în anii olimpici campionatele 
mondiale să se desfășoare în 
orașele ce găzduiesc Olimpia
da. deci în 1980 la Moscova, 
în 1981 campionatele mondiale 
de lupte greco-romane vor a- 
vea loc la Belgrad, iar cele 
de lupte libere tot într-un oraș 
iugoslav, la Skoplje.

Dan GÂRLEȘTEANU

„CUPA PRIETENIA- 
LA DIRT-TRACK

Competiția internațională de 
dirt-track dotată cu trofeul 
„Cupa Prietenia" programează 
etapa a 5-a. Cele două con
cursuri vor avea loc în orașele 
Chabarovice (sîmbătă) și Msena 
(duminică) din Cehoslovacii. 
Participă perechi formate din 
alergători pină la 23 ani, din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia. România, 
Ungaria și U.R.S.S. Federația 
noastră va fi reprezentată de 
sportivii Ionel Paven și Sarchis 
Halagian, ei fiind însoțiți de 
antrenorul Cornel Voiculescu.

RECORDURI ALE ÎNOTĂTORILOR 
DIN R. P. CHINEZĂ

BEIJING. 22 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Beijing. înotătorii 
din R. P. Chineză au stabilit 
opt noi recorduri naționale. 
Dintre acestea se remarcă cele 
realizate de Chen Weiying — 
1:08,43 în proba feminină de 
100 m spate. Yu Ping — 2:12,29 
la 200 m liber feminin și LI 
Zhong — 16:52,55 în proba mas
culină de 1 500 m liber.

9—6 echipa Italiei. Pe locul 3 
s-a clasat echipa R. F. Ger
mania, învingătoare cu 9—0 în 
întâlnirea cu Franța. La aceas
tă probă, scrimerii români nu 
au participat.


