
TRĂIASCĂ PARTIDUL COMUNIST ROMÂN!
I „Partidul se afirmă tot mai puternic ca centru vi

tal al întregii națiuni, de la care emană gîndirea 
cutezătoare menită să asigure transformarea revo
luționară a societății, forța ce însuflețește toate 
energiile creatoare și pune în valoare geniul între
gului popor român, deschizînd patriei minunate 
perspective de progres și civilizație".

NICOLAE CEAUȘESCU
£
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Partidului, calda noastră recunoștință7 9 9 I
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60 DE ANI
ÎN SLUJBA PATRIEI, A POPORULUI, 

A CAUZEI SOCIALISMULUI

PARTIDULUI
Tu tînăr ești, Partid al vieții noastre, 
Al vrerilor eteme românești I 
Cu cit sui trepte tot mai multe-n vîrstă, 
Cu-atit mai mult mereu întinerești.

I
I

Ne dai lumina ta strălucitoare,
Ne ești părinte drag, sfătuitor. 
Prin cel care l-ai pus in fruntea țării, 
Ne ești și braț adine ocrotitor.

I
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
îl MULȚUMIM PENTRU PREZENTUL, 

CA Șl PENTRU VIITORUL NOSTRU 
SI AL COPIILOR NOȘTRI!
9 f
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Numai acela care nu te știe,
Nu te cunoaște cit ești de frumos, 
Cit ești de bun atunci cind e nevoie 
Și cit poți fi de drept și omenos.

Trecind prin foc. purtind în vreme lanțuri, 
Ai învățat s-ajuți neobosit
Și de aceea ești și-atît de-aproape
Și ești și-otît de arzător iubit

Lumină pentru viața tuturora,
Ești cel mai pur și cel mai clar izvor. 
Cel care bea din tine, dintr-odată, 
Devine, cit va fi, strălucitor I

I
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Mai mult ca oricind, un ar
ticol de ziar acum, în această 
zi, —cînd gloriosul nostru partid 
împlinește 60 de ani —, cuprin
de simțămintele noastre.

Simțăminte din adîncuî fi
inței, din adîncul sufletului, din 
tot ce avem mai nobil, mai 
sfînt în noi.

Mai mult ca oricînd, un arti
col despre PARTID, despre 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
- adică tocmai despre ce avem 
mai bun și mai bun în noi I
— se scrie cu inima.

Cu inima fiecărui purtător de 
condei.

...Ca și mulți, foarte mulți 
compatrioți ai săi, autorul a- 
cestor rînduri s-a gîndit și el, 
nu o dată, ce fericiți sînt - 
ce mare noroc au avut ! -
cei cărora tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a strîns, vreodată, 
mina — și secretarul general al 
partidului nostru a strîns mii 
și mii de mîini ale oamenilor 
muncii din țara noastră 
după cum s-a gîndit ce feri
ciți și mîndri sînt cei cu care 
președintele țării a stat de vor
bă, sau a schimbat măcar un 
cuvînt, șî președintele țării a 
stat de vorbă cu mii și mii de 
oameni din țara noastră.

Ce mare onoare și ce nea
semuită mulțumire să-ți dea 
mîna, să-ți vorbească acest 
strălucit bărbat al istoriei 

României, care — iată - tră
iește printre noi și pentru noi, 
conducîndu-ne partidul și țara, 
conducîndu-ne pe toți, condu- 
cînd cu excepționalul său har 
politic poporul român prin valu
rile atît de frămîntate ale unei 
vieți internaționale cu atîtea 
probleme grele de rezolvat.

Au trecut anii și autorul a- 
cestor rînduri a avut privilegiul 
de a asista, cu caietul de no
tițe in mină, la cîteva din im
portantele dialoguri de lucru - 
atît de curente în activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
- ale secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii. 
La trei de neuitat „Zile ale re
coltei' sau la lansarea primu
lui vas mineralier românesc de 
55 000 de tone, la o expoziție 
industrială sau pe un șantier, 
pe întinsul țării pe care o me
taforă fericită l-a numit „ca
binetul de lucru" al secretarului 
general al partidului, al Pre
ședintelui României. In aceste 
ocazii — extraordinare pentru 
viața unui gazetar, care are 
prilejul unic de a se afla în 
vecinătatea faptului economico- 
social-politîc care înseamnă, în 
fond, fapt istoric, care va fi 
citit și învățat peste 20-30 de 
ani din cartea de aur a isto
riei României — în aceste oca
zii, zic, l-am văzut și l-am au- 

•zit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aflîndu-mă uneori la 

numai 2—3 metri distanță de 
primul bărbat al țării, l-am vă
zut și l-am auzit spunînd vor
be de valoare și profunzime 
istorică, după cum l-am auzit 
vorbind atît de apropiat și de 
omenos cu oamenii cum numai 
cel mai bun dintre cei mai 
buni români din viața noastră 
poate vorbi:

Și oamenii îl ascultau, și-i 
spuneau care sînt problemele 
lor, ale vieții și ale muncii lot 
de zi cu zi, și tovarășul 
Ceaușescu îi întreba și le cerea 
adeseori amănunte și explicații 
suplimentare, și atunci am în
țeles, prin cel mai strălucit e- 
xemplu al primului comunist 
din partidul nostru, am înțeles 
- direct, omenește - cum se 
nasc viitoarele și atît de im
portantele și atît de patrioticele 
hotăriri de partid. Din viața 
caldă a poporului I Imi amin
tesc, de asemenea, că la lan
sarea vasului mineralier Tomis 
un tehnician bătrîn spunea : 
„Acest vas l-am construit, de 
fapt, împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De 5-6 ori 
a venit la noi, la șantierul na
val, și a stabilit împreună cu 
noi ce trebuie făcut și cum 
trebuie făcut ca să iasă mai 
bine". O mărturisire cu valoa
re de simbol. Cel mai muncitor 
om din România - pilda noas
tră vie cea mai înaltă în mun
ca de zi cu zi - bărbatul pe

care de atîtea ori îl vedem in- 
toreîndu-se acasă, pe bulevard, 
după orele înserării, după o zi 
de lucru de regulă extrem de 
încărcată -, cu vizite frecvente 
în țară cu elicopterul, să vadă 
la fața locului cum a încolțit 
griul și care este starea cultu
rilor, cu numeroase întîlniri 
diplomatice importante, uneori 
tot în aceeași zl, de care a- 
flăm, despre toate acestea, ui
miți și adine impresionați de 
atîta consum de energie, de 
atîta risipă de energie in folo
sul țării, de care aflăm seara 
la televizor - ne este, perma
nent, exemplul cel mai strălu
cit și mai puternic. Un exem
plu care obligă și ne obligă 
pe noi toți. Ce mare forță de 
mobilizare a maselor, a întregu
lui nostru popor are exemplul 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu I

O legătură dialectică eviden
tă, cauzală determină dinamis
mul creator al societății româ
nești de astăzi, impulsionat de 
dinamismul revoluționar și cre
ator al partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Centru vital al întregii na
țiuni, al vieții ei politice, eco
nomice și sociale, marele arhi

VIRGIL CARIANOPOL

I
tect al acestei vieți mereu su
perioare calitativ, marele stra
teg a! luptei în pace pentru bi
nele patriei si al lumii. Parti
dul Comunist Român a scris vre
me de 60 de ani cea mai erof- 
că și mai emoționantă cronică 
vie din istoria neamului nostru.

Pentru tot și pentru toate, 
pentru împlinirile noastre de azi. 
și pentru cele de mîine, de 
care ne bucurăm și ne vom 
bucura noi, și se vor bucura 
copiii noștri, pentru toate nu
trim cea mai caldă și mai vie 
recunoștință partidului făurar, 
și-i mulțumim cu toții, și vîrst- 
nicii, și tinerii, între care se 
numără și sportivii, cu 
toată puterea inimilor noastre, 
bărbatului din fruntea partidului 
și a țării, îi mulțumim marelui 
român Nicolae Ceaușescu.

li mulțumim pentru prezent și 
pentru viitor.

li mulțumim pentru România 
de azi șî pentru ce va fi mîine 
România

Ii mulțumim pentru ce sintem 
noi, cu toții, azi șî pentru ce 
vom fi mîine.

li mulțumim din toată inima.

Marius POPESCU

PARTIDULUI, RECUNOȘTINȚA ÎNTREGII 
NOASTRE MIȘCĂRI SPORTIVE PENTRU 

PERMANENTA SA ASCENSIUNE
(pag. <-5)

Citiți in cuprinsul ziarului:

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR TRICOLORI PENTRU 
JOCURILE CU REPREZENTATIVELE UNGARIEI 

(pag. 7)

CINCI BOXERI ROMÂNI 
CALIFICAȚI ÎN SEMIFINALELE 
CAMPIONATELOR EUROPENE

(pag. B)



Beneficiind de minunate condiții de dezvoltare, asigura
te prin părinteasca grijă a partidului și statului nos
tru, sporturile tehnico-aplicative cunosc de la an la an 

o tot mai largă arie de cuprindere a maselor largi de tineri 
și vîrstnici. Cluburile, cercurile și secțiile cu profil tehnico- 
aplicativ sînt adevărate școli ale educației patriotice, ale 
pregătirii multilaterale pentru muncă și viață. In obișnuita 
noastră rubrică prezentăm noi secvențe din activitatea aces
tora.

ȘOIMILOR LE ȘADE
Glasul metalic al motoarelor 

vibrează pînă departe. Sus, 
sub cupolele norilor de primă- 
vaiă. citeva avioane caligra
fiază o adeyărată suită de a- 
rabescuri. Par niște păsări îm
bătate de bucuria primăverii : 
ba coboară în zbor de săgea
tă. ba urcă ..luminare". înșu- 
rubîndu-se în tonouri rapide, 
legănîndu-se pe aripi în volte 
largi.

Spectacolul acesta captivant 
s-a desfășurat și ieri, si alal
tăieri. de o bună bucată de 
vreme. în spațiul aerian al 
Ploieștiului. în zona aerodro
mului Strejnic al aeroclubului 
„Gheorghe Bănciulescu". Șoi
mii decolează în zori. Și pînă 
la ceasul prînzului Se zboară. 
Iar regizorul acestui program 
non-stop este un bărbat în vîrs- 
tă. pe care-1 găsim la start cu 
părul cărunt răvășit de vîntul 
dimineții, cu privirile tintă la 
aparatele din văzduh — Cons
tantin Manolache, maestru e- 
merit al sportului, omul care

RADIOAMATORUL
SEVER DIACONU, LOCUL 2 ÎNTR-0 
COMPETIȚIE INTERNAȚIONALA

La concursul anual de unde 
scurte organizat de asociația 
Italiană de radioamatorism, 
competiție care se bucură de 
o mare popularitate internațio
nală, fiind dotată cu trofeul 
„Golfo-Biclu Angelis", ingine
rul gălătean Sever Diaconu a 
reușit să cîștige premiul 2. 
Sportivul gălățean, profesor la 
Liceul industrial auto din lo
calitate. este maestru al spor
tului la radioamatorism si po
sesor a numeroase alte trofee 
și diplome cîștigate în competi
ții interne si internaționale.

„TRIATLONUL
Zilele trecute s-a desfășurat 

in Capitală un concurs origi
nal (în premieră pe țară) re
zervat culturiștilor și haltero
fililor, numit „triatlonul de

PE MICUL
ECRAN

Austria, 
Grecia, 

Israel, Irlanda 
— Portugalia, 
Belgia, Cipru 
Polonia — 

finala Cupei 
și Anglia —I

I
I

SÎMBATA, 9 MAI, 
cuprinsul emisiunii 
zaic" : Selecțiuni
C.E. de box de la 
pere (comentator 
Satmari) șl fotbal 
național: rezumatele me
ciurilor Elveția — Unga
ria, R.F.G. 
Iugoslavia 
Scoția — 
de Nord 
Franța — 
Olanda, 
R.D.G., 
U.E.F.A. 
România.

DUMINICĂ, 10 MAI, 
ora 16,15, în cuprinsul e- 
misiunii „Telesport" : 
Handbal masculin Stea
ua — Minaur (repriza a 
II-a), selecțiuni din 
Cursa Păcii (comentator 
H. Naum) și „Univer
siada — București 1981“ 
(reportaj de Cornel 
Pumnea) ; ora 19,30 (pr. 
II) : Teterama sport, e- 
misiune de Dumitru Tă- 
năsescu.

MIERCURI, 13 
ora 20,50: Fotbal: 
ria — România 
misiune directă 
Budapesta, comentator 
Cristian Țopescu).

în 
„Mo- 

din 
Tam- 
Sorin 
inter-

i

MAI, 
Unga- 
(trans- 
de la
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Sportul

BINE ÎN VĂZDUH
într-o viată petrecută pe cim- 
purile aviatice și-a cîștigat un 
loc de frunte în galeria mari
lor ași ai aviației noastre.

Glasul metalic al motoarelor 
se înalță ca un omagiu. Con
stantin Manolache își urmă
rește elevii la lucru fără să 
clipească. Sînt o parte dintre 
tinerii piloti de acrobatic ae
riană din lotul național care 
se pregătește pentru Jocurile 
balcanice aeronautice ce se vor 
desfășura în vară (în Turcia): 
Marcel Mitu. Mielu Fețeanu, 
Ana' Nina Ioniță, Ion Diaconu... 
Unul cite unul vin la aterizare, 
apoi trag din nou la start. Aici, 
o clipă, privirile lor se întîl- 
nesc cu privirile antrenorului 
și se înțeleg fără vorbe. Pe ca
lea undelor se întretaie mesa
je : „Liber Ia decolare „Li
ber Ia decolare 1".

Șoimilor le șade bine In văz
duh. Sub bagheta maestrului, 
urcă noi trepte în măestria pi
lotajului.

•V. T. MUREȘ

„CENTRELE-SATELIT-
Casa pionierilor și șoimilor 

patriei din Pucioasa — Dîm
bovița este cunoscută, mai ales, 
prin secția sa de modelism, 
condusă de maestrul sportului 
Dumitru Diaconescu. Cele două 
grupe a cîte 25 de pionieri cîi 
are secția realizează aeromo- 
dele, navomodele teleghidate, 
rachetomodele.

Cei din Pucioasa au „vîrfu- 
rile" lor. Anul trecut au dat 
un campion național — pe Ion 
Șerban, iar doi dintre mode- 
liștii de aici au obținut titlul 
de maestru al sportului: Ni- 
colae Cristian și Mircea Chira. 
Anual, la Pucioasa se desfășoa
ră ' tradiționala competiție 
„Henri Coandă“ și, prin stră
dania pionierilor muzeul avia
tic „Aripi românești" se îmbo
gățește continuu.

DE FORTĂ“a
forță1*. întrecerile au con
stat în ridicarea haltere
lor în 3 poziții : împins — cul
cat pc banchetă ; genuflexiuni 
cu bara și îndreptări cu hal
tera. Concurenții au executat 
la fiecare stil cîte 3 încercări, 
dintre care cea mai mare 
greutate a contat în întrecere, 
iar primul clasat a fost decla
rat sportivul cu rezultatul cel 
mai bun la total. Iată cîștigâ- 
torii pe categorii : 72 kg : Gh 
Zdoca 397,5 kg ; 77 kg : C.
Zdoca 490 kg (rezultat remar
cabil) ; 85 kg : D. Rcmeteanu 
442,5 kg ; +85 kg : Șt. Bichiș 
340 kg (toți de la Rapid). S-au 
mai evidențiat Gh. Nițu (Ra
pid), V. Pruteanu (I.E.F.S.), G. 
Crăciunescu (Rapid) și M. Bă- 
răitaru (I.E.F.S.).

Rîndurile de față sînt 
inspirate dintr-o reali
tate care atrage a- 

tenția oricărui iubitor al 
sportului în trecere prin mu
nicipiul Satu Mare. Acolo, în 
orașul de pe Someș, aproape 
că nu există inițiativă in do
meniul activității sportive de 
masă sau de performanță care 
să nu fie cunoscută. Spațiilor 
pe care ziarele sătmărene le 
rezervă acțiunilor de populari
zare a sportului, prin note, 
cronici, comentarii și ilustrații 
li se adaugă afișe, panouri și 
fotomontaje realizate de comi
sia de propagandă a C.J.E.F.S. 
Cu promptitudine, cu muli 
gust, cu spirit de inventivitate.

O uriașă minge de fotbal 
montată în piața din vechiul 
centru urban. Pe spațiile din
tre bentițele acestei mingi se 
află anunțuri la zi legate de 
concursurile și competițiile or
ganizate în săptămîna curentă. 
Dorești amănunte? Nimic mai 
simplu! Pentru că vizavi, de o 
parte și de alta a intrării spre 
C.J.E.F.S., vei întîlni panouri 
mari care cuprind în chenarele 
lor rubrici, pe discipline spor
tive, tot ce înseamnă viață

Demonstrație de karting a pionierilor craioveni, la o serbare cul- 
tural-sportivă, pe terenul din Lunca Jiului.

KAHilNGUL CRAIOVEAN ÎN PUN AVÎNî
• Pionierii... automobiliști, In
Un garaj și un kartodrom, 

chiar în curtea Casei pionieri
lor și șoimilor patriei din Cra
iova. Cîteva karturi, confecțio
nate de copiii care au îndrăgit 
sportul. Peste 300. Și un ini
mos conducător al cercului de 
karting, tovarășul Ion Muntea- 
nu, trecut de vîrsta tinereții. 
Iată dotarea si., „organigrama" 
cercului de karting craiovean.

— Mașinile lc-am făcut noi, 
ne spune tovarășul Ion Mun- 
leanu. Cu motoare „Mobra". 
Avem, deocamdată, 8. Dar mai 
facem...

ALE MODELIȘIILOR DIN PUCIOASA
— Dar ceea ce merită, in 

mod deosebit, să fie lăudat la 
această secție de aeromodelism, 
ne spunea tov. Ion Mihai, prim- 
vicepreședinte al C.O.E.F.S. 
Pucioasa, este strădania de a 
răspîndi modelismul in județ, 
îndeosebi în mediul rural. Pen
tru a cîștiga cit mai mulți a- 
depți, secția din Pucioasa a în
ființat „centre-satelit" unde, 
sub conducera unor foști spor
tivi, ca Emil Foamete sau 
Mircea Chira, se construiesc 
aeromodele și rachetomodele. 
Așa au luat ființă „cercuri de 
modelism" la Fieni, in comune
le Bezdead, Moțăeni, la școlile 
generale din Brănești, Gura 
Vulcanii etc. Din cînd in cînd 
se fac concursuri între secția 
din Pucioasa și „centrele-sate- 
lit". Pînă acum au învins cei 
din Pucioasa, dar in curînd ne 
așteptăm ca multe trofee să 
poposească și în vitrinele mo- 
deliștilor de la sate. (S. Nor.) 

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
• „PEPINIERA DE TALENTE". IN AEItOMODELISM cum poate fi 

considerat cercul pe care îl conduce prof. Gheorghe Ion la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei din Slănic — este tot mai rodnică. Numă
rul constructorilor de mini-avioane a ajuns la 120. Dintre performan
țele realizate în 1980 : 2 locuri I la Memorialul „Henri Coandă", prin 
Dragoș Ion, un loc I la etapa județeană a concursului caselor pionie
rilor și șoimilor patriei (Ștefan Chiru), 2 locuri II la aceeași compe
tiție (Cristian Boscornea și Ciprlan Bucur). Pentru anul acesta se 
speră și mai mult.
• SPORTURILE TEHNICO-APLICATIVE LA BISTRIȚA se află prin

tre .preocupările prioritare ale C.J.E.F.S. Drept dovadă este șl faptul 
că activitatea în acest domeniu a fost, de curînd, analizată de către 
Biroul consiliului județean, cu participarea cadrelor specializate în 
aceste discipline. S-a apreciat că baza de masă a modelismului, radio
amatorismului, kartingului este tot mai largă, activitatea tot mal bo
gată și se depun eforturi pentru o mai bună afirmare pe planul per
formantei. Le urăm succes !
• KARITNGUL ȘI AUTOMOBILISMUL cîștigă teren în tot mal multe 

localități din țară. De la Federația română de automobilism și kar
ting allăm că au fost afiliate, in ultima vreme, noi secții : I.C.M. 
Caransebeș, A.S. Metalul Tg. Secuiesc, C.S.U. Pitești, A.S. Transpor
turi Constanța, A.S. Sănătatea Botoșani, C.S. Oțelul Galați — la kar
ting și Rovine Dacia Craiova, Tractorul M. Ciuc, Sănătatea Botoșani 
și C.S. Oțelul Galați — la automobilism.

sportivă sătmăreană: bilanțuri, 
cifre și fapte din asociații și 
cluburi, clasamente și recorduri 
municipale și județene (in une
le cazuri comparate cu cele re
publicane și chiar mondiale), 
portrete ale unor sportivi, an
trenori sau activiști sportivi 
fruntași. în mod special, un to

Propaganda sportivă In municipiul și Județul satu Marc

TOTUL, CA ÎNTR-0 OGLINDĂ!...
tomontaj ilustrează contribuția 
sportivilor din acest județ la 
reușita întrecerilor în marea 
noastră competiție națională 
„Daciada".

Dar, preocuparea de a popu
lariza activitatea sportivă mer
ge mai departe, făcîndu-se sim
țită și în nucleele mișcării 
sportive sătmărene. Cele mai 
sugestive le-am întîlnit la li
ceele industriale nr. 5 (organi
zate din inițiativa profesorilor 
Ecaterina Papp și Francisc Do- 
bossi) și nr. 6 (prof. Virgil 
Gheție și Zsolt Felmeri), la 
cluburile sportive Voința (Fran-

drum spre „brățara de aur"
Privim spre pistă : karturile 

„ronrăie" de zor, conduse cu 
abilitate. In garaj — un elev, 
Cristian Buzatu (aflăm că în 
1980 a luat locul 1 la faza ju
dețeană), lucrează ajutat de doi 
colegi : Marian Miculcscu și 
Valentin Baciu.

— înlocuiesc cablul de ac
celerație care s-a rupt, ne 
spune Cristian. Că reparațiile 
le facem noi, completează, cu 
mîndrie.

— Și vă place ?
— Păi, cum să nu ? intervi

ne Valentin Baciu. Asta-i me
serie ! „Brățară de aur". Nu-i 
totul să conduci. Că am văzut
destui automobiliști stind pe 
șosea și așteptînd un „profe
sionist", cum vom fi noi, să le 
facă o mică reparație.

Privim spre instructor.
— Copiii au dreptate. Toți 

elevii mei de Ia karting se 
duc Ia clasele cu profil de me
canică auto de la liceele „Tu- 
dor Arghezi" și „Nicolae Titu- 
lescu" sau la Liceul nr. 4, cu 
profil auto. Mulți se duc Ia fa
cultățile tehnice. Partidul nos
tru le-a creat condiții să de
vină tehnicieni cu înaltă cali
ficare, iar mulți fac începutul 
aici, Ia acest kartodrom. Pri
viți și această aerosanie. Eli
cea am luat-o de Ia aeroport, 
motorul l-am cumpărat și a- 
cum... așteptăm iarna, să zbu
răm pc cimpiile înzăpezite. Da, 
da, „copiii mei" de aici au 
prins aripi, pot să zboare, să 
năzuiască tot mai sus. Iar a- 
ceste aripi au fost dăruite de 
partid.

Sever NORAN

cise Fcnyvesi) și C.S. Satu Ma
re (Emil Terebesi), la între
prinderea „Unlo" (Iosif Taar 
și Alex. Meszaros), la asocia
ția sportivă „Mondiala" (Er- 
nestin Varga) etc. Bine plasa
te, întotdeauna cu fapte la zi, 
panourile și fotomontajele din 
aceste unități sportive sau eco

nomice „ajută substanțial la 
creșterea numărului de partici
pant la activitatea sportivă de 
masă, Ia popularizarea compe
tițiilor din sportul dc perfor
manță", cum ținea să remarce 
unul dintre tehnicieni, prof. 
Ștefan Haukler, antrenor d« 
scrimă la C.S. Satu Mare.

Fiind la mijloc o muncă ob
ștească, merită, desigur, să cu
noaștem și pe cei care reali
zează această exemplară operă 
propagandistică. Munca, coor
donată de C.J.E.F.S., prin co
misia de propagandă, se des
fășoară sub îndrumarea profe-

UN GÎND BUN
ÎN FAVOAREA 
SĂNĂTĂȚII...»
— Totul a pornit de lo 

ideea măsurării forțelor, a 
unei întreceri, in pauza 
programului de lucru, in
tre noi cei de la serviciul 
„Mecanic șef". Am adus 
aici, în spațiul acesta mal 
mare dintre mașini, o greu
tate în chip de halteră și 
am început concursul. In 
fiecare pauză ne strîngeam 
in jurul ei și ne întreceam 
cu ambiție in a o ridica de 
cit mai multe ori. .Și cei 
mai solizi, dar și cei mai 
firavi dintre noi ne încer
cam puterile. Eram cu toții 
din ce in ce mai prinși în 
acest „joc" pasionant... Și, 
cum o idee nu vine întot
deauna singură, au mai a- 
părut și alte sugestii pe 
parcurs, sugerate de compe
tițiile sportive... Așa a 
ajuns aici, pe acest „po
dium", o halteră adevăra
tă care ne-a sporit pasiunea 
pentru concurs... Apoi s-a 
adăugat ideea unei întreceri 
la săritura in lungime, cu 
elan dintre mașini și „bă
taia" aproape de ușa atelie
rului. Băieții săreau cu 
multă poftă, se amuzau 
și-și creau o excelentă dis

poziție pentru partea a douo 
a zilei de lucru. Concomi
tent a venit și ideea unui 
alt gen de concurs, acela al 
abandonării fumatului, căci 
vorba-aceea sportul nu prea 
se împacă cu fumul de ți
gară. Mulți s-au lecuit de 
această patimă dăunătoare, 
alții și-au mai curățat plă- 
mînii timp îndelungat, cit 
au rezistat ispitei, constrînși 
de legămintul făcut față de 
colegi Oricum, a fost ți 
pentru ei un cîștig, chiar 
dacă s-au abținut doar tem
porar...

Cel ce ne povestea despre 
aceste „idei*1, în serviciul 
„Mecanic șef" al întreprin
derii bucurcștene „Flacăra 
roșie", era un om de statu
ră potrivită, uscățiv, trecut 
cam de mult de prima tine
rețe, dar de o sprinteneală 
juvenilă și de o vigoare 
ușor de deslușit sub halatul 
albastru de lucru. Era fre
zorul Ion Topală, președin
tele comitetului sindical de 
secție, care, împreună cu
strungarul Iulian Vică, 
secretarul organizației de
partid, inițiatorul Între
cerilor la săritura în
lungime, ne arată apoi
și lozinci sportive pe
pereți și pe mașini. Deasu
pra „podiumului" pentru 
concursurile de haltere, sus 
pe perete, tronează un afiș 
mare pe care stă desenată 
cu acuratețe și migală o 
halteră, încadrată de în
demnul scris frumos cu li; 
tere mari: „Decit o țigară 
fumată, mai bine o halteră 
ridicată!" Un îndemn și o 
concluzie la care acești oa
meni ai practicii au' ajuns 
prin practică. Un gînd bun 
în favoarea sănătății. Și 
care se cuvine a fi împăr
tășit...

Aurelian BREBEANU

sorilor Antoniu Biro — secre
tar, Ion Sabău, Viorel Dan și 
Zoltan Zsak — metodiști, bucu- 
rindu-se de sprijinul direct al 
unor activiști obștești, printre 
care se află ing. Vasile Jula 
(I.P.S.U.I.C.), Viorel Iluț (în
treprinderea poligrafică). Vasi
le Paulovici — artist scenograf 
la Teatrul de Nord, Paul 
Haukler și Vasile Nevezi — 
decoratori. „Sint oameni care 
nu pregetă niciodată să ne a- 
jute, să fie alături de noi — 
ne preciza prof. Ion Cioltea, 
președintele C.J.E.F.S. Satu 
Mare. Ar fi și o explicație : 
membrii comisiei de propagan
dă au fost bine aleși, din rîn- 
dul unor foști sportivi sau al 
unor oameni pătrunși de dra
goste față de sport".

Așadar, propaganda pentru 
sport, prin mijloace de agita
ție vizuală, cunoaște, în muni
cipiul și județul Satu Mîre, 
frumoase împliniri, sporind in
teresul tineretului pentru prac
ticarea sportului de masă și de 
performanță O experiență rod
nică ce ar merita să fie cunos
cută și de alte comisii de spe
cialitate din municipii .si județe.

îibariu STAMA



ENTUZIASTE Î«RI SPORTIVE OMAGIALE
inerii din întreaga țară se încadrea
ză, cu entuziasmul specific viratei, 
emulației creatoare generată in no

durile întregului nostru popor de măreața 
aniversare a Partidului. Faptelor de mun
că, înregistrate cu legitimă mindrie în aces
te zile, ei le adaugă nenumărate partici

pări la competiții sportive de masă, dedi
cate gloriosului jubileu. Cîteva — numai 
citeva — dintre cele mai reușite asemenea 
întreceri constituie subiectul materialelor 
prezentate in această pagină. Ca o consi
derație generată, se poate aprecia că ații 
aceste manifestări omagiale, cit și multe

altele care au avut loc pe întreg cuprinșii 
țării, au fost mai populate, mai animat^ 
mai atractive decit oricind. Tinerii și-au 
manifestat astfel, și pe terenurile de 
sport, prinosul lor de recunoștință față 
de partid.

In București, ca și in toate localitățile țării, zeci și sute de mii de tineri s-au întrecut cu entuziasm in ample întreceri de cros. Foto : Dragoș NEAGU

Pe traseele de la Palatul sporturilor fi culturii

MESAGERII TINERETULUI MUNCITOR DIN CAPITALĂ
SUS, PE CULMEA NEGOIULUI • ••

LA CROSUL OMAGIAL „A 60-a ANIVERSARE A PARTIDULUIu

plouat 
dar a- 
într-un
Parcul 

scutură

Toată dimineața a 
mărunt peste București, 
cum se arată soarele 
luminiș de nori și-n 
Tineretului pomii iși
de Pe straie ultimii stropi de 
apă. Pe platoul din fata Pala
tului sporturilor si culturii, sute 
și sute de tineri se adună în 
coloane, veseli, grăbiți.' nerăb
dători , ca întotdeauna în clipe
le dinaintea starturilor in în
treceri. Atmosfera este sărbăto
rească. cu drapele flancînd un 
mare și frumos panou pe ca
re citim : Crosul omagi al ,.A 
60-a aniversare a partidului", 
cu două șiruri de pionieri-trom- 
peti. gata să dea semnalul de 
întrecere, cu mese lungi încăr
cate cu splendide trofee spor
tive. Privim chipurile partici- 
pantilor la această marc între
cere de cros organizată de Con
siliul municipal al sindicate
lor șl ni se pare că le-am mai 
văzut, dar băieții și fetele gata 
acum de întrecere purtau hai
ne muncitorești. Ia Vulcan și 
..23 August", în halele cu rin
guri ale F.R.B.-ului și în ma
rile ateliere ale IREMOAS. la 
Flacăra roșie sau Timpuri Noi. 
Sînt — după cum remarcă to
varășul Viorcl Ștefănescu, pre
ședintele Consiliului municipal

al sindicatelor — mesagerii ti
neretului muncitor din între
prinderile și instituțiile Capita
lei, care tin ca prin participa
rea la această competiție să iși 
manifeste nețărmurita ior dra
goste față de partid, să-și ex
prime recunoștința pentru mi
nunatele condiții de muncă si 
de viată Ce le sînt asigurate. 
Băieți și fete căliți la școala 
muncii și a sportului. Pe Cos- 
tică Moroiu, electrician la tele
foane. l-am văzut și la finala 
Crosului tinerelului, din 2 maL 
ca si 
I.R.A.
— de
— de 
urmă

Dar 
sportive la start. Un semnal si. 
ca un val tumultuos, fetele co
boară aleea străjuită do arbuști 
în floare. Oficialii sînt la pos
turi. Recunoaștem printre ei 
pe Vasile Codrea, secretar cu 
problemele de sport-turism la 
C.S.M.. Radu Itu (Centrul na
tional de fizică). Gheorghe Cu- 
reliuc (C.E.F.S. sector 2). Elena 
Toma (F.R.B.), Gheorghe Cio- 
ranu (IREMOAS). dar facem 
cunoștință și cu un om care 
ne surprinde prin... vîrsta sa. 
Poartă în ochii de un albastru

pe Stroie Mariana, de la
Grivița. Nicolae Gbiță 

la Vulcan. Elena Dogaru 
la I.A.G.S.C.. aceasta din 
ocupînd locul 6 pe tară, 
trompetii cheamă pe

pal acea seninătate a împliniri
lor : „Ce copii frumoși am cres
cut ! Ce viață fericită le-a des
chis partidul în fată !“. Aflăm 
că Nicolae Tănăsescu este ac
tivist sportiv la Grupul 2 con
strucții și a venit să-și aducă 
băieții la cros. „Ce dacă am... 
84 de ani si șase luni ?“

Competiția s-a încheiat. Cîs- 
tiaătorii urcă pe podium : Vio
rica Constantin („23 August"). 
Elena Dogaru și Mariana Stroie 
— la fete Si Coslică Moroiu, 
Marin Nicola și Gheorghe IIu- 
tanu (I.C.M.P.) — Ia băieți. Din 
văzduh începe să picure. Și 
stropii de apă pe frunțile ti
nerilor aliniati în coloană ni se 
par broboane dc sudoare, aco
lo. la locurile de muncă de 
unde au venit.

Viorel TONCEANU

Vremea a fost potrivnică — sus, pe munte, a viscolii in 
zilele de 1 și 2 mai — dar cei 7 componenți ai grupului 
„Meridional", din asociația sportivă sibiană „13 Decembrie" 
au pornit să urce pe virful Negoiul. li însuflețea dorința de 
a cinsti, printr-o frumoasă acțiune, a 60-a aniversare a 
partidului.

— Am dorit să punem, pe cel mai înalt vîrf din masivul 
Negoiul, o placă comemorativă, ne-a declarat Carol 
Bilinschi, animatorul grupului. Am confecționat-o și am 
scris pe ea : „Omagiu P.C.R., la cea de-a 60-a aniversare, 
din partea colectivului de oameni ai muncii de la întreprin
derea 13 Decembrie Sibiu". Am pornit din oraș în ultima 
zi a lunii aprilie și am ajuns la cabana Negoiul în seara 
aceleiași zile. Eram 7. Două fete, Ana Luca și Li via Dan- 
ciu, muncitoare. Și cinci bărbați : rectificatorii loan Balaș 
și loan Băieși, strungarul Ionel Bobuț și cei doi... Bilinschi: 
eu și tatăl meu, care are 56 de ani și lucrează la sculărie. 
A doua zi, pe 1 mai, 
ne-a întors din drum, 
vreme, să fixăm placa 
pornit în zori.

— Pe ce traseu ?
— Prin Căldarea Serbotei și Căldarea Berbecilor. La vîr- 

ful Negoiul am ajuns cu prețul multor eforturi, pe la ora 
16,30. Dar ele au fost răsplătite. Cu prima lovitură de cio
can, cu care fixam în stîncă placa comemorativă, oboseala 
ne dispărea ca prin farmec. Eram fericiți că am izbutit să 
fixăm pe una dintre cele mai înalte culmi ale Carpaților 
acest simbol al dragostei fierbinți nutrite de întregul co
lectiv al întreprinderii noastre față de partid. (S.N.)

am încercat să urcăm, dar viscolul 
Ne-am îndîrjit. Voiam, indiferent dc 
comemorativă, așa că a doua zi am

5U0UU UE PARTICIPANȚI LA „FESTIVALUL
SPORTULUI PIONIERESC CUNSTANȚEAN"

ITINERAR SPORTIV

LA GIURGIU

competiții Sărbătorești 
ÎN JUDEȚELE TĂRII ' u u

La redacție am primit de la corespondenții noștri numeroase rela
tări privind desfășurarea unui bogat program de competiții omagiale. 
Iată cîteva dintre acestea :
SUCEAVA. Peste 15 000 de ti

neri și vîrstnicl — oameni ai 
muncii din întreprinderi, insti
tuții și cooperative agricole de 
producție — au luat parte la 
ample și numeroase întreceri o- 
magiale : la Suceava (cros). 
Fălticeni (volei, tenis, fotbal). 
Vatra Dornei (șah), Gura Humo
rului, Șiret* ,
Moldovenesc, Rădăuți.
dres cu).

ORADEA. Un număr 
mâții (Progresul, Alfa, 
torul, Voința Marghita, _______
Dobreștl, Minerul Suncuiuș etc.) 
și-au disputat întîietatea în „Cu
pa « Mai" la popice. Frumoase 
întreceri '
bal au 
sportive 
Voivozi, 
Ghișa).

SF. GHEORGHE. Un Interesant 
concurs de tetratlon școlar s-a 
desfășurat în localitate, cu par
ticiparea a numeroși pionieri și 
școlari. Disputele au fost foarte 
strînse, cele mal bune rezultate 
obținîndu-le fetele de la Școala 
generala nr. 3 din Tg. Secuiesc 
(959 p) și băieții de la Școala 
generală Malnas (759 p). (G.
Briotă).

Solea, Cimpulung 
(I. MSn-

de 18 for-
Conslruc- 

Bauxila

la tenis de masă, hand- 
organizat și asociațiile 
Voința Oradea. Minerul 

înfrățirea Oradea. (I.

PLOIEȘTI. In entuziaste con
cursuri. oamenii muncii de la 
întreprinderea „1 Mai“ ploiești, 
combinatele petrochimice Telea- 
jen și Brazi, PECO, s-au între
cut un număr mare de tineri 
șl vîrstnicl la fotbal, handbal, 
volei și popice. (Oct. Bălteanu).

CARANSEBEȘ. Ample Întreceri 
omagiale au avut loc și In oraș
ul nostru, cu participarea a sute 
și sute de tineri. Ne referim la 
concursurile de șah, tenis de ma
să, popice, la spectaculosul tur
neu de fotbal în care și-au dispu
tat întîietatea 13 echipe, finala 
urmlnd să aibă loc astăzi. 8 Mal. 
(N, Magda).

IAȘI. Peste 3 000 de studențl și 
cadre didactice din centrul uni
versitar Iași au luat parte la o 
amplă întrecere de marș inițiată 
în întîmpinarea celei de a 60-a 
aniversări a P.C.R. de către In
stitutul politehnic din localitate, 
în colaborare cu C.J.E.F.S.

Traseul (Piața Tineretului — 
Calea „23 August" — lireazu și 
retur), care a măsurat 20 km, a 
tost parcurs de toți participanții 
în pofida timpului nefavorabil — 
vînt șl ceață — și unor norționi 
mai dificile, cu teren variat. <D. 
Diacon eseu),

„O competiție fără precedent, 
ca dimensiuni și reușită" subli
nia prof. Adrian Velicu, șeful 
comisiei sport-turism și de pre
gătire pentru apărarea patriei 
a Consiliului județean Constan
ța al organizației pionierilor. 
Și a explicat de ce : „La eta
pa de masă a Festivalului au 
fost prezent) peste 50 000 de 
pionieri și pioniere, iar la fi
nalele pe județ, desfășurate la 
Constanța, aproape 1 000. Aceas
tă frumoasă și reușită între
cere rezervată celor mai mici 
sportivi constănțeni a prilejuit 
o foarte utilă trecere în revis
tă a tot ce cuprinde mai va
loros, pe plan sportiv, eșalo
nul foarte linăr al județului 
nostru. O manifestare sărbăto
rească in care copiii și-au do
vedit, și prin sport, recunoș
tința caldă față de partid, fău
ritorul vieții lor libere și feri
cite de azi".

Reușita „Festivalului" vizea
ză mal ales ramuri din sfera 
jocurilor sportive. Ca o notă 
generală trebuie să menționăm 
faptul că pionierii care s-au 
evidențiat (ureînd pe podium) 
au fost — cu prioritate — re
prezentanții unor unități de 
învățămînt din Constanța : la 
baschet, școlile generale nr. 29. 
12 și 5 în cazul băieților, nr. 
4, 5 și 12 in privința fetelor. 
La handbal, școlile generale 
nr. 30 t și 8 (băieți). nr 9 
32 și 18 (fete). La fotbal, șco
lile generale nr. 36, 9 și 32.

Cit privește voleiul, interesant 
de semnalat este faptul că in
tre școlile constănțene, ale mu
nicipiului (5, 7 și 22) s-a inter
calat și una din cuprinsul ju
dețului. cea din Cumpăna, 
unde, pe cit se pare, a fost 
creat un prim nucleu voleiba- 
listic de perspectivă.

în celelalte două ramuri de 
sport cuprinse în programul 
„Festivalului" succesul a fost 
de partea reprezentanților u- 
nor unități școlare situate, de 
regulă, în județ : la orientare 
turistică (întrecere desfășurată 
în excelente condiții tehnice, 
în vecinătatea comunei Topo- 

Constanța) 
Medgidia 

și Hîrșova 
și șoimilor 

Cumpăna,

logu — 100 km de 
cele din Cobadin, 
(șc. generală nr. 2) 
(Casa pionierilor 
patriei) la băieți, 
Constanța (șc. generală, nr. 27) 
și Medgidia (șc. generală nr. 3) 
la fete ; iar la oină cele din 
Canlia, Ciobanu și Cobadin.

Reușita deplină a acestei 
frumoase acțiuni sportive pio
nierești, care a angajat peste 
150 de școli și unități sportive 
școlare din județul Constanța, 
a dat imbold — cum remarca 
și prof. Traian Bucovală, In
spector metodist al Inspectora
tului școlar județean — pentru 
inițierea unor festivaluri simi
lare. cu periodicitate trimes
trială. toate (dealtfel ca și 
cel la care ne-am "oferit) sub 
genericul „Da'"'»-’"',"

T. BRADEJEANU

Noul județ Giurgiu a întîm- 
pinat a 60-a aniversare a creă
rii partidului cu frumoase re
zultate în sport. Zilele trecute, 
în orașul de reședință si în 
comunele din județ au avut loc 
competiții de handbal box si 
atletism.

Astfel. în comuna Dragomi- 
rești Vale, la competiția femi
nină de handbal, locul 1 a fost 
ocupat de Liceul ..Ion Maio- 
rescu" din Giurgiu, urmat de 
liceul din localitatea gazdă și de 
cel din Bolintinul din Vale. La 
box. în etapa de zonă a cam
pionatului de juniori mici și 
mari, s-a remarcat Ion Rece, 
care a ocupat primul loc. 
atletism s-a desfășurat 
județeană 
echipe al 
fete, locul 
sportivele . ______
din Giurgiu, locul II de cele 
ale școlii generale Cornetu iar 
locul III de școala genera'ă 
Vedea. La băieți, pe primul loc 
— Sc. gen. nr. 3 Giurgiu, pe 
locul II — Șc gen. Bolintinul 
din Vale, iar pe locul III — 
Școala din satul Remuș. co
muna 
chine 
zonă.
9 Si 
Vede.

Dumitru MORARU-SLIVNA

La 
etapa 

a campionatului pe 
școlilor generale. La 
I a fost ocupat de 
școlii generale nr 3

Frățești. Primele două e- 
vor merge Ia faza de 
care va avea loc intre 

10 mai. la Roșiori de

Sportul P(ig-(i3-o



Vibrantul omagiu adus de sportivi — îm
preună cu întregul popor - r'orioasei 
aniversări a partidului iubit reprezintă, 

în fapt, prinosul de recunoștință adus părin
telui de către fiii săi care, asemenea între
gului tineret, simt permanent grija pentru a- 
firmarea talentului, pentru deplina lor reali
zare. Cele aproape 1 000 de medalii cucerite 
la Jocurile Olimpice, !a campionatele mon
diale și la cele ale Europei sînt materializarea 
condițiilor create de Partidul Comunist Român 
mișcării sport.ve și a îndemnurilor sale, a în
țelepciunii cu care î-a indicat drumul spre 
marile performanțe.

Forța mișcării sportive din România - la 
inceput o surpriză, apoi o prestigioasă per
manentă în lume - stă în preceptul său de 
bază : EXERCIȚIUL FIZIC SI SPORTUL - BUN 
AL ÎNTREGULUI POPOR. Pornind de Ia aceas
tă răscoiitoare activitate, menită să dea con
sistență vechiului dicton „mens șana in cor

pora sano", să păstreze și să amplifice vi
goarea generațiilor călite la focul nestins al 
muncii, să contureze și mai puternic trăsă
turile tineretului nostru - curaj, abnegație, 
dirzenie, dăruire și să evidențieze calitățile po
porului nostru - putere de muncă, iscusință,

ingeniozitate, fantezie, sportul pentru toți re
liefează permanent talente de seamă, asigu- 
rind activității de înaltă performanță schimburi 
de ștafetă la nivelul crescînd a! exigențelor 
internaționale. In această dezvoltare - pe 
orizontală și pe verticală, în profunzimea și în 
continuitatea acțiunilor se regăsește perma
nent îndrumarea partidului, forța mobilizatoare 
a politicii sale în domeniul sportului.

Destinele fiecărui tînăr - împlinit în viață, 
ca și ale generațiilor României socialiste, că
rora li s-au deschis larg perspectivele reali
zării celor mai îndrăznețe vise, se contopesc 
în viața noastră nouă creată de Partid. Este 
suportul principal pentru care oamenii acestei 
țări, membri sau nemembri de partid, socotesc 
Partidul Comunist Român al lor, al tuturora, 
iar sărbătoarea împlinirii celor 60 de ani ca 
o sărbătoare a întregii națiuni. Este qsența în
crederii cu care este urmat Partidul, a unității 
de nezdruncinat a întregului popor în jurul 
Partidului și al secretarului său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, a convingerii 
de nestrămutat că singurul călăuzitor pe dru
mul spre culmile civilizației și bunăstării este 
Partidul.

TEZAURUL SPORTUL
Jocurile Olimpice 123 medalii

Nadia Comăneci:

MAI MULT CA ORICiND. ASTĂZI
NE MlNDRIM CĂ SlNTEM ROMÂNI!
Sentimentele puternice se 

exprimă greu în cuvinte, fie 
ele vorbite sau tipărite. Un 
asemenea sentiment încerc și 
eu acum, căutind să aștern pe 
o coală de hârtie gindurile pe 
care mi le prilejuiește acest 
ceas de mare sărbătoare, ju
bileul de țase decenii al Parti
dului Comunist Român.

Glorioasa aniversare a Par
tidului nostru este o sărbătoare 
a noastră a tuturor, a tuturor 
fiilor țării, căci pentru toți 
Partidul a fost și este un ade
vărat părinte. Un părinte care 
ți-a propus, de la început, ca 
țel al luptei sale neobosite fă
urirea unei societăți bune și 
drepte, în care criteriul fun
damental de apreciere să fie 
munca fiecăruia.

M-am născut în România 
nouă, in țara care pășise 
ireversibil spre progres și 
prosperitate, avînd în frun
te Partidul conducător care 
scrisese, la 23 August 1944, pri
ma pagină din istoria contem
porană a patriei. M-am născut 
într-o țară liberă, independen
tă și suverană, care era liberă, 
independentă și suverană pen
tru că la cîrma destinelor ei 
se afla Partidul comuniștilor, 
părintele care a luptat și a ve
gheat ca fiecare din fiii săi să 
simtă din plin mândria că 
este român.

Și ne mîndrim, astăzi, că 
sîntem români, că trăim in 
această patrie minunată, ne 
mîndrim că sîntem prețuiți și 
respectați pretutindeni în lu
me. Ne mîndrim că glasul nos
tru se face auzit răspicat în 
lume prin vocea celui mai iu
bit fiu al poporului, prin vocea 
celui mai vrednic fiu al 
Partidului, secretarul său 
general, tovarățul ' Nicolae 
Ceauțescu, omul care în
truchipează înțelepciunea și 
geniul unui întreg popor, emi
nentă personalitate politică a 
contemporaneității, ctitor de 
istorie nouă a României so
cialiste.
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Ivan Pai 
Ella Coi

europene, cei mai buni sportivi

MEDALII DE AUR - 28 Aurel V<
MEDALII DE ARGINT - 36 llie Băic
MEDALII DE BRONZ - 59 Ana Pet

Aur Argint Bronz Vasile C 
Crista SzNadia Comăneci — gimnastică 5 3/2 1

Ivan Patzaichin — canoe 3/2 2/2 — Gheorgh' 
Maria ALeon Rotman — canoe 2 - 1

lolanda Balaș-Soter — atletism 2 - ■ ■-
Mihaela Peneș - atletism 1 1 - CanSerghei Covaliov - canoe 1/1 1/1 *-
Gheorghe Berceanu — lupte 1 1 -
Ștefan Rusu - lupte 1 1 _ *
Lia Manoliu - atletism 1 - 2
Vasile Dîba — caiac 1 - 2
Dumitru Pîrvulescu — lupte 1 - 1

Aurel VeiNicolae Martinescu — lupte 1 - 1

Campionatele mondiale -- 354 medalii Nadia C< 
Haralamb
Vasile Ni.

MEDALII DE AUR - 107 Afanasie
MEDALII DE ARGINT - 114 Constanții
MEDALII DE BRONZ - 133 Ștefan Ru

Aur Argint Bronz Simion >«■
Elena Trandafir - popice 7/6 1/1 2/2 Gheorghe
Cornelia Petrușca - popice 6/5 1 1/1 Notă — fj
losif Tismănar — popice 5/4 6/5 1/1 probe pe e

’ în baza rezultatelor înregistrate de sportivii noștri in cele mai impoi
la campionatele mondiale și

Și încă » mai 
mult. Pentru că, 
pentru cei de-o 
seamă cu mine, 
pentru generația 
de 20 de ani, pen
tru întreg tineretul 
țării, chipul tova- 

. rășului Ceauțescu 
înseamnă chipul 
părintelui drag, 
căruia ii datorăm 
toate cite avem. 
De mic copil, sen
timentele mele fa
ță de Partidul-pă- 
rinte și-au făcut 
loc în inimă ți in 
conștiință sub for
ma dragostei de 
copil față de tova
rășul Nicolae
Ceauțescu, senti
ment pe care nu 
l-am învățat la 
școală, sentiment
lăuntric asemănător celui filial 
față de mamă, față de tată...

De aceea, cea mai frumoasă 
zi din viața mea va fi întot
deauna după-amiaza de 19 
august 1976, cînd, cu prilejul 
festivității organizată la Pala
tul sporturilor ți culturii, du
pă Jocurile Olimpice de la 
Montreal, am primit din mina 
tovarășului Nicolae Ceauțescu 
cea mai înaltă distincție a Re
publicii Socialiste România — 
titlul de Erou al Muncii Socia
liste. Nu împlinisem 15 ani, 
eram cel mai tînăr Erou al 
Muncii Socialiste, primul spor
tiv care primea această distinc
ție. Am fost felicitată ți săru
tată de tovarășul Nicolae 
Ceauțescu, de tovarășa Elena 
Ceauțescu, am înțeles că urmă
rise cu atenție evoluțiile și 
performanțele noastre, ața cum 
urmărește tot ce se înfăptuieș
te în această țară. Iar dacă un 
titlu olimpic înseamnă împlini
rea visului de glorie sportivă 
al fiecărui tînăr, răsplata ta
lentului și vocației sale, acor
darea celor mai înalte onoruri 
ale statului reprezintă in pri
mul rînd o răsplată a muncii

de zi cu zi pentru atingerea 
măiestriei.

Recenta festivitate de deco
rare a laureaților J.O. de la 
Moscova, printre care m-am 
numărat din nou, este o nouă 
dovadă grăitoare că activitatea 
noastră, a sportivilor de per
formanță, este privită cu multă 
atenție de Partidul ți Statul 
nostru. Dealtfel, .întreaga acti
vitate de educație fizică fi 
sport a fost statuată din pri
mii ani ai puterii populare, 
prin documente de partid ți 
de stat, ca activitate de interes 
național. Ața se ți explică cre
area puternicului sistem națio
nal de educație fizică ți sport 
intr-un răstimp scurt, ața se 
explică și apariția ți consoli
darea unor „școli românești" 
in mai multe ramuri sportive.

Iată de ce îmi alătur glasul 
de cel al tuturor sportivilor 
patriei, al întregului popor, 
pentru a-mi exprima ți cu pri
lejul jubileului Partidului Co
munist Român profunda recu
noștință pentru minunatele 
condiții de viață ți afirmare 
create, pentru orizonturile lu
minoase deschise acestui hartlic 
ți talentat popor!

I

echipa — 384,25 p și la

NADIA COMANECI.
născut la 12.lt.1961, în 
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Studentă la I.E.F.S. © Partici
pări la J.O. : 1976 — Montreal: 
campioană olimpică la indivi
dual compus — 79,275 p, para
lele inegale — 
nă — 19,950 p, 
chipa — 387,15 
sol — 19,750 p;
va : campioană olimpică la bîr-
nă
19,875 p (împreună 
Kim), locul II 
393,50 p și la individual com
pus — 79,075 p (împreună cu 
Maxi Gnauck) ® Participări la 
campionatele mondiale : 1978 — 
Strasbourg : campioană a lumii 
la bîrnă — 19,625 p, locul II cu . _
sărituri — 19,600 p; 1979 — Fort Worth : campioană mon
dială cu echipa — 389,550 p (accidentată nu a luat parte 
Ia întrecerile individuale) • Participări la campionatele 
europene : 1975 — Skien : campioană continentală la : 
individual compus — 38,85 p, sărituri — 19,500 p, para
lele inegale — 19,650 p, bimă — 19,500 p, locul II la sol
— 19,400 p; 1977 — Praga : campioană continentală la 
individual compus — 39,300 p, paralele inegale — 19,650 
p (împreună cu Elena Muhina), locul II 
19,500 p; 1979 — Copenhaga : campioană 
individual compus — 39,450 p. sărituri —
— 19,600 p, locul III la bîrnă — 19.250 p.

S-a 
muni-

20,000 p și bîr- 
locul II cu e- 
p, locul III la 
1980 — Mosco-

19,800 p și la sol — 
cu Nelli 

cu echipa —

la sărituri — 
continentală la 
19,775 p și sol

români sin

C 1 - 
(S. c< 

pere : c 
locul III 
locul III 
Belgrad : 
cearevo) 
la CI - 
la C 1 - 
Duisburg 
pusta), 1 
campione 
tinental 
grad : lo< 
la C 1 —

Ion Corneanu: _NOI MEDALII, ACESTA ESTE ANGAJAMENTUL Ml
In sărbătoreasca zi a glorio

sului jubileu, acum cînd evo
căm cele mai scumpe pagini 
din istoria tării si a poporului, 
îndreptîndu-ne fată de partid 
cele mai profunde gînduri de 
recunoștință pentru toate cele 
cîte le-a înfăptuit în cei 60 de 
ani de la făurirea lui. trăiesc 
cu toată ființa mea marea fe
ricire de a fi comunist, de a 
trăi în chip comunist. Partidul 
înseamnă viata mea. lui îi da
torez toate împlinirile mele, 
realizarea celor mai cutezătoare 
năzuințe. La școala comuniști
lor și prin exemplul lor pildui
tor am învătat să iubesc si să 
respect mun,ca. să fac tot ceea 
ce-mi stă în putință pentru a

contribui, potrivit profesiei și 
îndatoririlor mele, lâ descope
rirea și pregătirea unor tineri - 
care să reprezinte cu cinste si 
demnitate sportul românesc în 
arena internațională.

în ansamblul condițiilor create 
mișcării sportive, prin grija pă
rintească a partidului, și spor
tului luptelor i-au fost asigu
rate largi posibilități de răspîn- 
dire. de progres și afirmare 
multilaterală. Un mare număr 
de tehnicieni — antrenori, ar
bitri. alti specialiști — au pu
tut astfel să contribuie la rea
lizarea unui palmares străluci
tor. binecunoscut iubitorilor de 
sport din tara noastră. îmi a- 
mintesc și acum cu aceeași e-

Sanda Toma: ȘTIU CUI DATOREZ TOTUL...... J '
Pentru cei mai tineri dintre 

noi, pentru cei care nu au atins 
nici măcar jumătate din vîrsta 
Partidului nostru iubit, cei 60 de 
anii pe care îi aniversăm înseam
nă, în primul rînd, istorie. Am 
învățat la școală cum și de ce a 
luat ființă Partidul Comunist Ro
mân. Am învățat cum a crescut 
și s-a întărit, am învățat, dm 
cartea de istorie, cum a luptat în 
anii grei ai ilegalității. Am învă
țat, tot din cartea de istorie, cum 
a intrat Partidul în istorie, pen
tru a făuri istoria noii Românii.

Pentru noi, cei mai tineri, isto
ria începe cu zile fericite. Cu lu
mină electrică în toată țara, chiar 
și în Ștefăneștii Boto>șanilor unde 
m-am născut în 1956, cu știință 
de carte pentru toți, cu învăță- 
mînt gratuit și neîngrădit, cu in
dustrie. cu tractoare și vapoare, 
cu Dacia 1 309, cu spitale și hote
luri, cu case noi, cu creșe și gră
dinițe, cu metrou, cu hidrocen
trale și lecolte tot mai bogate ; 
cu cîteva zeci de Românii ale a- 
nului 1938 într-o singură Româ

nie de azi. Cu toate acestea și 
încă mai mult : cu pace !

Noi, cei mai tineri, ne bucurăm 
de toate aceste roade. Mă număr 
și eu printre cei care au avut 
fericirea să beneficieze Încă de 
la vîrsta copilăriei de toate con
dițiile create pentru manifestarea 
plenară în orice domeniu de acti
vitate. In cazul meu, energia și 
dorința de afirmare specifice 
vjrstei și-au găsit cîmp de îm
plinire în sport, activitate pe 
care partidul și statul nostru au 
ridicat-o la rangul de interes na
țional. Avintul pe care l-a luat 
mișcarea sportivă In contextul 
marilor prefaceri revoluționare 
din țara noastră, sistemul națio
nal de educație fizică și sport, 
mi-au dat posibilitatea să urc 
treaptă cu treaptă un drum ce 
pare astăzi firesc oricărui tînăr. 
Am început sportul în școală, ju- 
cînd handbal. Am fost selecționa
tă apoi, datorită calităților mele, 
pentru atletism, sport pe care 
l-am practicat la liceul de spe
cialitate din Cîmpulung Muscel.

In 197.6 o largă acțiune de selecție 
a federației de canotaj, temeinic 
fundamentată științific, m-a adus 
în acest frumos sport. Condițiile 
excelente de pregătire, antrena
mentele complexe m-au ajutat să 
progresez foarte rapid. In 1979, 
la Bled, am cucerit titlul de cam
pioană mondială, iar anul trecut, 
la Moscova, titlul olimpic.

Știu cui datorez toate acestea.
Iată de ce, alături de toți spor

tivii țării, de întreg tineretul 
patriei, folosesc prilejul glorioa
sei aniversări .a eroicului nostru 
partid pentru a-mi exprima cal
da recunoștință pentru grija și 
îndrumarea părintească simțite zi 
de zi, pentru condițiile de sport, 
muncă și viață create. Pentru 
noi, tinerii sportivi, crescuți și 
educați de partid și beneficiari ai 
celor mai bune condiții de pre
gătire și afirmare, nu există do
rință și voință mai puternică de- 
cît aceea ca prin performanțe cît 
mai valoroase să contribuim la 
creșterea continuă a prestigiului 
scumpei noastre patrii.

moție de î 
rostită de s 
partidului, 
Ceausescu, 
sportivii roi 
Jocurile Oii 
real. A fost 
bătoare din 
sportului ro 
și trăiesc si 
mîndriei că 
ea, că m-ar 
tovarășului 
că m-am ni 
felicitați si 
tivitatea de 
obținute la

Se știe ci 
decenii în 
școală în mi 
tului român* 
liberare, au
cese remarci 
limpice. can 
le si europe 
competiții d< 
gîndim întoti 
titluri și sut- 
cerite De toc 
mii. prestigii 
sportivă inte 
le datoră n ] 
grijă părinte 
de zi. De ac 
rația noastră 
trenorii. pent 
sportivii frui 
dorință mai 
de a răsplăti 
ceastă dragos 
mai numeroas 
tigiu pentru j 
mânesc. Este, 
versarea glori 
partidului, an 
al tuturor cel< 
această ramur 
mine — un a 
m un ist.
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Bronz

noe 5/3 2/1 8
— tenis de masa 5/5 2/2 7/4
liac 4/2 8/7 1/1

4/4 3/3 2/1
ice 4/4 1 2/2

4 1 —
e 4/4 - -
3 4/4 X—
■ popice 4 - -
tenis de masa 3/3 6/4 1/1

e europene — 494 medalii
1EDALI1 DE AUR - 113
1EDALII DE ARGINT - 190
4EDALII DE BRONZ - 191

iac 
gimnastica 
• caiac
iac 
caiac 
j — lupte

'-'•r.oe
— lupte

Aur
9/5
9
8/8
7/7
5/5
5
4 
3/1
3

Argint 
11/9 

2 
1/1 
2/1 
5/5 
1
2
2/2

cintfi : numărătorul medaliile cîștigate, iar

Ioan Kunst-Ghermănescu

Ivan Patzaichm

UITAT

ani de ca- 
medalii o-

să fiu tot- 
nrețuirii ce

în 14 
cinci 
care trei de aur,

întreaga noastra GENERAȚIE A PĂȘIT

numitorul

petiții internaționale, la Jocurile Olimpice, 
oială, Nadia Comăneci și Ivan Patzaichin...

PATZAICHIN.
Mila 23. 
student 

Căsătorit, 1 copil • 
la J.Q. : 1968 —
Mexico : campion 

C 2 — 1000 m (îm- 
Serghei Covaliov) ;

IVAN
născut la 26.11.1949, la 
Tulcea. Funcționar și 
la I.E.F.S*------
Participări 
Ciudad 
olimpic 
preună 
1972 —
— 1000 
1000 m
Covaliov);
campion olimpic la C 2 — 
m (împreună cu Tema Simio- 
nov), locul II la C 2 — 500 m 
(împreună cu Petre Capusta) 
® Participări la campionatele 
mondiale : 1970 — Copenhaga : 
campion al lumii la C 2 —
1000 m (S. Covaliov), locul III 

1971 — Belgrad : locul II la C 2 —.1000 
locul III la C 1 — 500 m ; 1973 — Tam- 

lumii la C 2 — 1000 m (S. Covaliov),
— 500 m; 1974 — Ciudad do Mexico :

— 500 m și la C 1 — 1000 m ; 1975 — 
la C 1 — 1000 m; 1977 — Sofia (Pan-

n al lumii la C 1 — 1000 m, locul III 
m; 1978 — Belgrad : campion al lumii 
m, locul III Ia C 1 — 1000 ; 1979 —
on al lumii la C 2 — 500 m (Petre Ca

la C 1 — 1000 m • Participări la 
>pene : 1969 — Moscova : campion con-
— 1000 m (S. Covaliov) ; 1971 — Bel- 
C 2 — 1000 m (S. Covaliov). locul III

de 
la 
cu 
campion olimpic la CI 
m, locul II la C 2 — 
(împreună cu Serghei 

1980 — Moscova :
1000
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COMUNIST Corneliu Ion

Partidul nostru împlinește 60 
de ani. 60 de ani de luptă, 
de luptă glorioasă. de 
luptă revoluționară desfășurată 
sub cel mai generos stindard, 
în slujba celor mai nobile idea
luri — dreptate pentru toți, e- 
galitate pentru toți, libertate 
pentru toți. 60 de ani pentru a 
transforma visul celor mulți 
în realitatea zilelor noastre, care 
a început să-și definească con
turul la 23 August 1944.

Multe și grele au fost bătă
liile. cu atît mai semnificative 
sînt victoriile. Cea mai impor
tantă mi Se pare aceea că 
Partidul Comunist Român, năs
cut din proletariat, pentru a 
apăra interesele proletariatului, 
este astăzi partidul întregului 
popor. Partidul întregii Româ
nii. Partidul nostru, al tuturor. 
Sîntem mîndri că astăzi. la 
noi. ființa națională a unui po
por este caracterizată de unita
tea întregii națiuni în jurul 
unui singur partid. în jurul 
unui singur conducător. în a- 
ceastă unitate stă marea forță 
a partidului nostru, a societății 
noastre. Partidul sîntem toți !

M-am născut în 1949. in anii 
în care visul de odinioară în
cepuse să devină realitate. M-am 
născut în Deltă, la Mila 23. în
tr-un sat de pescari. Mediul na
tural, îndeletnicirea străbună, 
pe care am practicat-o din fra
gedă copilărie mi-au dezvoltat 
aptitudinile pentru canoe.

Aveam 19 ani în 1968. cînd 
am cucerit primul titlu olim
pic. La întoarcerea din Mexic

am fost felicitat și decorat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. A 
fost cea mai frumoasă zi din 
viata mea, a fost ziua în care 
mi-am pus în gînd să nu deza
măgesc niciodată, 
deauna la înălțimea 
mi se acorda.

Am cîștigat. 
rieră sportivă, 
limpice. dintre _ . 
alte 17 medalii de aur. argint 
și bronz la campionatele mon
diale si europene, peste 25 de 
titluri de campion al tării, zeci 
de regate internaționale, sute 
de. curse. Am cunoscut suprema 
satisfacție de a asculta. în cins
tea victoriilor mele. Imnul de 
Stat al patriei, al României so
cialiste, mi-au dat lacrimile, nu 
o dată, privind tricolorul înăl
țat Pe cel mai înalt catarg. Este 
un simtămînt care nu se poate 
descrie, sint clipe în care sim
țeam nevoia să strig : Eu. Ivan 
Patzaichin din România, de la 
Mila 
noist

Nu am uitat niciodată 
unde am plecat. Nu am 
niciodaiă că dacă a fost posi
bil ca fiul de pescar Ivan Pat
zaichin să ajungă cel mai bun 
dln I’-.lme' aceasta s-a datorai 
condițiilor pe care le-a avut, 
condiții pe care tatăl sau bu
nicul ldi nu le’au Putut avea. Condiții de a face sport, dar 
în primul rînd condiții de a 
trăi omenește. De a munci, de

23. sînt cel mai bun ca- 
din lume !

a învăța, de a spera.
Toate acestea mi Ie-a 

ni le-a dat. 
toate acestea 
60 de ani de 
dul Comunist 
durile căruia

de 
uitat

dat, si 
Pentru 
în cei
Parti-

PE DRUMUL LUMINOS
In anii aceștia, de cînd Parti

dul Comunist Român se află în 
fruntea țării, conducîndu-i cu în
țelepciune destinele, am parcurs 
drumul de la sportiv și membru 
al echipei naționale la antrenor 
emerit și președinte al Federației 
române de handbal, de la stu
dent la profesor universitar și 
rector al I.E.F.S. Fără îndoială, 
s-ar putea spune că un destin, 
unul singur, poate reprezenta o 
excepție. Dar, mărturie că nu este 
așa stau rezultatele " '
românesc, 
primul 
cum și 
put — 
ingineri 
lificare, , „ 
tru a fost comun, că toți — fără 
nici o deosebire, impusă altădată 
de naționalitate — ne-am bucurat 
de părinteasca grijă a partidului, 
am parcurs laolaltă drumul indi
cat de el, mereu ascendent.

Există astăzi o școală a spor
tului românesc, 
parte și 
nostru, o 
îndemnul, 
permanenta 
Udului, la 
țelul nobil 
gului popor 
neficia de binefacerile 
și căreia i s-a încredințat 
principală misiune 
permanentă și eficientă 
rea vigoarei tineretului, 
rea sănătății tuturor, la 
capacității de muncă a 
popor. Din acest imens 
tinerețe sînt selectate marile _ ta
lente.

Handbalul românesc a putiit a- 
junge la neegalata performanță 
de a cuceri - fn 5 ediții — de 4 
ori titlul mondial, de a fi prezent 
mereu pe podiumul olimpic pen-

handbalului 
devenit din anonim 

performer al lumii, pre- 
colegii din anii de tnce- 
astăzi profesori, doctori, 
sau maiștri cu înaltă ca- 
faptul că destinul nos-

din care face 
cea a handbalului 

școală creată la 
sub conducerea și 

îndrumare a par- 
baza căreia se află 
de a se oferi între- 
posibilitatea de a be- 

sportului 
ca 

contribuția 
la spori
ta întări- 
creșterea 

întregului 
torent de

Ștefan Rusu

PORT IN INIMA
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FĂURIT DE PARTID
tru că partidul l-a ajutat fără 
contenire. Primind de la această 
școală a sportului și a caractere
lor tineri talentațl, dornici să 
contribuie la gloria sportului 
românesc, gata să muncească cu 
întreaga lor capacitate, cu abne
gație și dăruire, handbalul nos
tru s-a bucurat, în același timp, 
de o bază materială mereu mai 
bună (astăzi există moderne săli 
de sport în majoritatea orașelor -■ lQjlniClenl

de învăț ă- 
școlile de 
permanent 

răspundă

țârii), precum și de 
pregătiți în institutele 
mint superior sau in 
antrenori, 
de partid, 
prin fapte 
acordate, 
au muncit . ___ -
buind în aceste decenii de aur 
la faima sportului românesc.

Mărturisesc cu emoție 'și mîn- 
drie că handbalul, echipa repre
zentativă, sportivii de frunte și 
tehnicienii lor s-au bucurat de a- 
fecțiunea celui mai iubit fiu al 
poporului, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. afecțiunea care ne-a 
onorat, obligîndu-ne in același 
timp la autodepășire.

Acum, cînd întregul popor îșl 
sărbătorește gloriosul partid pen
tru cei 60 de ani de neîntreruptă 
luptă în folosul și spre binele pa
triei, handbalul — întreaga sa fa
milie — se angajează să nu pre
cupețească nici un efort, să-și în
zecească puterile pentru a do- 
bîndi noi succese, pentru a am
plifica izbînzile și a-și dovedi ast
fel recunoștința pentru minuna
tele condiții ce i-au fost create. 
Ne angajăm să facem totul pen
tru o contribuție și mai substan
țială, continuă, la sporirea pres
tigiului sportiv internațional al 
României socialiste.

Mobilizați 
dornici să 

condițiilor și încrederii 
sportivii și antrenorii 
cu abnegație, contri-

SENTIMENTUL UNEI

cuvîntare 
il general al 
?ul Nicolae 
tîlnirea cu 
irticipanți la 
de la Mont- 
li mare săr- 
ga istorie a 

si am trăit 
sentimentul 

articipat la 
în preajma 
Ceaușescu. 

printre cei 
i pentru ac- 
i rezultatele 
ediție a J.O. 
aproape trei 

luptelor, o 
oală a spor- 
:atâ după E- 
foWfoute suc- 
i Jocurile O- 
ele mondia- 
i multe alte 
TPloare. Ne 

că zecile de 
medalii cu- 

:ridianele lu- 
srit în arena 
nală. toate 
ului, a cărui 
o simțim zi 
pentru fede- 
îtru noi an- 
?care dintre 
nu există 
decît aceea 

istă grijă, a- 
u noi si cît 
torii de pres- 

sportului ro- 
im. la ani- 
ti jubileu al 
nentul nostru 
re activăm în 
or/ivă. Pentru 
ament de co-

DRAGA A VIEȚII MELE
CALITATEA DE MEMBRU DE PARTID

Acum, la cea de-a 60-a aniver
sare a creării Partidului Comu
nist Român, aș dori ca, alături 
de sportivii ți antrenorii care lu
crează in domeniul tirului, de 
ceilalți performeri ai țării, de în
tregul nostru popor, să exprim 
cele mai calde mulțumiri, recu-

noștința cea mai profundă pen
tru minunatele condiții de muncă 
și viață pe care noi, cu toții, le 
avem la dispoziție. Întotdeauna 
am dorit ca pe terenul de sport, 
pe poligoanele lumii, să repre
zint cu cinste și demnitate culo
rile scumpe ale țării mele, iar 
prin rezultatele obținute să con
tribui la ridicarea prestigiului 
României in lume.

Gloriosul jubileu al acestor 60 
de ani îmi prilejuiește, ca cetă
țean al țării, un adevărat mo
ment de bilanț. Am numai 28 de 
ani, dar împlinirile vieții mele 
de om al muncii și de performer 
sportiv sînt numeroase. Am 
absolvit Academia de Studii 
Economice și sînt ofițer; am 
o familie în sinul căreia mă 
simt excelent, doi copii minunați, 
un apartament nou într-un fru
mos cartier al Bucureștiului ; sînt 
sportiv al unui club puternic, bi
necunoscut și afirmat peste ho
tare, Steaua, în cadrul căruia 
m-am pregătit și am devenit 
campion olimpic. Acum, la aceas
tă aniversare glorioasă, pot afir
ma cu toată convingerea, cu toată 
dragostea, că ceea ce am reușit 
se datorează minunatelor condiții 
de muncă și de viață, favorabile 
afirmării plenare a personalității 
umane, oferite nouă, tuturor ce
tățenilor României, de Partidul 
Comunist, de statul nostru socia
list.

Dar cea mai de preț, cea mai 
dragă realizare a vieții mele este 
calitatea de membru de partid. 
Cinstea de a mă număra printre 
purtătorii- carnetului roșu mă o- 
bligă la a-mi continua și înteți 
eforturile din domeniul meu de 
muncă, precum și pe terenul de 
sport. Va trebui " 
manțele obținute 
pe lingă titlurile 
limpic, european, 
țional să-l cîșiig 
dial individual, singurul care-mi 
lipsește din palmares. Voi face 
totul pentru a reuși și această 
performanță, cu gîndul că și ea 
va fi un mijloc de cinstire și re
cunoștință adus Partidului, crea
torul vieții noi din România de 
astăzi.

să repet perfor- 
pînă acum și, 
de campion o- 
balcanic și na
și pe cel mon-

Partidul, 
a luptat 
existentă

Român, din rîn- 
face parte și 

campionul olimpic Ivan Pat
zaichin. Pentru toate acestea 
acum. Ia aniversarea gloriosului 
jubileu, gîndul mi se îndreaptă 
cu dragoste si recunoștință că
tre partid, vizionarul și făuri
torul destinelor noastre.

Ne povestesc, adesea, antrenori 
sau arbitri mai vîrstnicl cum se 
practica sportul înainte vreme. 
Ne vorbesc cu mîndrie de tradi
ția muncitorească a luptelor 
greco-romane, dar, de fiecare da
tă, nu uită să ne amintească, cu 
amărăciune, de sălițele periferice 
lipsite de dotările necesare, unde 
se întâlneau să „facă lupte'4 la 
ceasuri tîrzii de noapte, după 
munca istovitoare.

Pentru tineretul generației din 
care fac parte asemenea lucruri 
sînt aproape de neînchipuit ! Eu, 
de exemplu, de mic copil am 
vrut să fac sport și mi s-a părut 
absolut firesc să mă duc pe sta
dion sau într-o sală bine utilată, 
să găsesc acolo și materiale și 
echipament și antrenori pricepuți, 
gata să mă învețe tot ceea ce nu 
știam și doream să aflu despre 
atletism, despre fotbal și. desi
gur, despre lupte. La fel se în
tâmpla și se întîmplă, de cînd mă 
știu, cu toți copiii Rădăuțiului 
meu natal, cu toți copiii țării. 
Este așa pentru că, prin grija pă
rintească a partidului, sportul a 
devenit cu adevărat un bun al

RECUNOȘTINȚEJ »
tuturor. Partidului 
împlinirile noastre 
tul că pe atîtea baze moderne ne 
putem întări sănătatea, ne des
tindem după orele de muncă, în
vățăm să fim mai curajoși, mai 
buni, mai prietenoși, într-un cu
vânt, învățăm și ce înseamnă o- 
menia. Partidului îi datorăm și 
toate succesele care noi.

îi datorăm și 
sportive, fap-

Valeriu Irimescu

SA DEVENIM OAMENI Șl SPORTIVI DE FRUNTE
Rugbyul românesc a>re o istorie 

șapte decenii. Dar adevărata sa 
torie, cuprinzînd — atît cantitativ dar 
mai cu seamă calitatv — cele mai 
frumoase împliniri, a început abia 
în anii cînd țara noastră a intrat în 
noua eră, 'făurită de partidul co
muniștilor.

Eu unul am avut șansa de a face 
parte d ntr-o generație de rugbyști 
cărora partidul le-a asigurat cele 
mai bune condiii de afirmare, pe 
toate planurile, inclusiv pe cel spor- 

format ca 
citadele a 
așa poate 

„Grivlța 
de la co- 

___ nimic nu e 
e vorba de terenul 

de devenirea ca

de 
is-

tiv. Am crescut, m-am 
sportiv sub culorile unei 
muncii și a sportului — 
fi numita binecunoscuta 
Roșie". Am învâțat aici, 
muniști, câ fârâ trudă 
posibil, fie că 
de întrecere sau 
om. Șl m-am străduit să aplic în 
tot ceea ce am făcut îndemnul co
muniștilor. de a te autodepăși ne
contenit. Condițiilor tot mai bune de 
pregătire asigurate la echipele din 
care am făcut parte - cea de club 
sau cea reprezentativă - le-am răs
puns prin abnegație și dăruire to
tală, prin eforturi care au avut un 
singur scop: gloria sportului româ
nesc I Iar atunci cînd am devenit 
antrenor am considerat că este de 
datoria mea să continui în același 
fel, să contribui la educarea sporti-

v*lor de astăzi în spiritul muncii, al 
devotamentului față de culorile na
ționale. al recunoștinței pentru tot 
ceea ce partidul — în rindul căruia 
am avut marea bucurie de a fi pri
mit — a făcut și face in vederea for
mării unui tineret sănătos, armonios 
dezvoltat.

Actuala generație de rugbyști are 
asigurate condiții de formare și de- 
săvîrșire ca sportivi și ca oameni 
cum cei din generația de pionierat 
nici nu puteau îndrăzn" să viseze. 
Și, spre lauda sa, se străduiește să 
fie la înălțimea dragostei, a minu
natului cadru de afirmare creat de 
partid. Astfel, echipa națională a 
întâmpinat glorioasa aniversare a 
Partidului Comunist Român cu victorii 
obținute în fața unora dintre cele 
moi puternice formații din lume. Pa- 
raschiv Dinu, Dumitru, Fuicu, Stoica, 
Murariu, Constantin și ceilalți trico
lori se pregătesc chiar în aceste zile 
să susțină ultimul asalt pentru cu
cerirea titlului de cea mai bună echi
pă europeană Ei si 
plinească un gîna 
turor 
ruqbystică. cinstind și 
glorioasa aniversare 
manifestîndu-și astfel 
recunoștința față de 
încercatul călăuzitor 
noastre.

ii-au propus să îm- 
„ care este al tu- 

ce’or ce activează în mișcarea 
în acest fel 
a partidului, 
dragostea șî 

înțeleptul și 
al națiunii

sportivii de performanță, le-am 
realizat în acești ani. Ele nu sînt 
doar rezultatul talentului nostru 
ci, în primul rînd. rezultatul con
dițiilor minunate asigurate pentru 
• pregătire ridicată, pentru parti
ciparea la cele mai mari compe
tiții internaționale. M-am gindit 
la toate cîte le datorăm partidu
lui, de fiecare dată cînd am reu
șit să cuceresc o victorie pentru 
gloria sportului românesc. Sint 
sentimente sincere, de profundă 
dragoste și recunoștință, pe care 
le-am trăit atunci cînd am deve
nit campion al lumii, în Mexic, 
de 4 ori consecutiv campion eu
ropean, la Oslo. București, Prie- 
vidza și Goteborg, și campion o- 
limpic la Moscova. Aceleași gin- 
duri și sentimente le port in 
inimă tot timpul și dorința mea 
cea mai puternică este să pot 
adăuga succeselor mele sportive, 
altele cît mai multe, cit mai pres
tigioase, pe care să le pot dedicg, 
așa cum am făcut-o întotdeauna, 
cu fierbinte devotament. PARTI
DULUI. Ca și ceilalți sportivi 
fruntași care se antrenează in 
prezent în vederea participării la 
Universiada de Ia București, mă 
angajez să muncesc cu pasiune 
și dăruire pentru a-mi perfecțio
na pregătirea, iar la apropiatele 
întreceri de lupte din cadrul a- 
cestei mari competiții să cuce
resc titlul de campion mondial 
universitar, pentru a contribui 
astfel și eu la bilanțul general pe 
care sportul românesc îl va ra
porta partidului.



Pentru inițiative utile sub egida „Daciadei" CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS
LUNA MAI-LUNA ATLETICII GRELE ALE ROMÂNIE] INTRĂ ÎN FAZELE FINALE

Pentru sportivii de perfor
mantă. calendarul „Daciadei" 
pe luna mai prevede nu mai 
puțin de 11 mari acțiuni, din
tre care o finală a seniorilor 
(la haltere) și 5 finale ale ju
niorilor (la lupte libere si greco- 
romane. la judo, box si rugby). 
Programul este completat cu 
fazele de zonă la caiac-canoe 
și volei, la lupte graco -romane 
și libere (seniori).

Toate aceste competiții sînt 
distribuite ne durata întregii 
luni. în așa fel incit nici o 
săptămînă nu rămîne fără im

portante evenimente sub egida 
..Daciadei". întrecerile vor fi 
găzduite de nu mai puțin de 
11 centre, de la București la 
Tg. Jiu, trecînd prin Tîrgoviște, 
Arad. Sibiu, Galati. Brașov, 
Suceava. Sala Mare. Munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
sau Slatina — ceea ce dovedeș
te grija organizatorilor Pen
tru o largă răspîndire a să- 
mîntei sportului prin mijloci
rea fazelor înaintate ale com
petiției naționale „Daciada".

O privire sumară asupra Pro
gramului acestei luni scoate la 
iveală o caracteristică intere
santă a ansamblului de mani
festări. Simpla însirare a ra
murilor care concentrează ma
sele de sportivi (lupte la am
bele stiluri, judo, haltere box, 
rugby etc.) indică un numitor 
comun : sporturi de forță, dis
cipline din grupa numită „at
letică grea". Această reunire 
este, firește, rodul coincidentei, 
dar — cu putină fantezie — am 
putea numi împrejurarea : luna 
mai — luna sporturilor de for
ță, sub stindardul „Daciadei" !

împrejurarea este favorabilă 
unor inițiative locale. Sporturi

le de forță, cele care cer voini- 
cie. bărbăție, spirit combativ, 
răspund foarte bine trăsături
lor caracteristice ale tînărului 
român. Nu e nevoie, ca do
vadă. să amintim de tradiția 
trîntei sau de succesele obișnu
ite ale flăcăilor noștri >n con
cursurile de box sau lupte, ca 
și in meciurile de rugby. Aseme
nea însușiri, se cer insă a fi 
cultivate si ce ocazie mai bună 
s-ar găsi decît aceasta pe care 
ne-o oferă buchetul de finale 
în sporturile de forță ale ..Da
ciadei “ ?

Momentul este propice pen
tru. organizarea ad-hoc. fără 
prea multe pregătiri sau cere
monii, a unor întreceri de masă 
— cu caracter de selecție — în 
mediile școlărești. studențești, 
ale tinerilor din întreprinderi 
si instituții, ptintre ostași, pen
tru desemnarea „CELUI MAI 
PUTERNIC" în raza locală 
(școală, fabrică, unitate etc.). 
Poate fi aleasă o singură pro
bă tipică (tracțiune în brațe, 
de pildă) sau un ansamblu de. 
exerciții (tracțiune, aruncări, 
ridicare de haltere etc.) Im
portant este caracterul stimula
tor al unor asemenea întreceri 
în mediul restrîns, cu posibili
tăți ulterioare de extindere.

Ediția a 34-a a campionate
lor internaționale de tenis ale 
României a continuat in două 
săli bucureștene din pricina 
instabilității timpului. La com
plexul „23 August", unde are 
loc întrecerea fetelor, în ab
sența surorilor Lucia și Maria 
Romanov, partenerele lor, Cris
tina Bota și, respectiv. Dorina 
Brăștin. au avansat fără să fi 
jucat. Alte 3 favorite — toate 
jucătoare din R.P. Chineză — 
au evoluat foarte bine, impu- 
nîndu-se net în meciurile sus
ținute, prestînd în același timp 
un tenis cu multe virtuți teh
nice. Astfel, îneă de miercuri, 
Elena Jecu a trebuit să se 
mulțumească a cîștiga doar 
două ghemuri, iar Georgeta 
Onel — unul singur în confrun
tările cu abilele lor partenere 
din R.P. Chineză. Singură, Ga
briela Szbko a reușit să „smul
gă" trei ghemuri.

Iată ultimele rezultate din 
primul tur: Florentina Cocan — 
Dana Cherebețiu 6—0, 6—1;
Zhu Xiao Yun (R.P. Chineză) 
— Vasilica Ivan w.o. Marilcna 
Totoran — Cristina Trocan 6—3, 
6—2; Duan Li Lan (R.P. Chi
neză) — Gabriela Szoko 6—2, 
6— 1; Iva Aleksandrova (Bul
garia) — Teodora Tache 6—4,

1—6, 6—1; Nadia Bechcrescu — 
Cristina Cazacliu w.o.

Evoluînd în aceeași notă 
bună cu care ne-a obișnuit de 
Ia o vreme, junioara Alice Dă- 
nilă a obținut victoria și în 
turul al doilea, întreeînd-o cu 
6—2, 6—0 pe Cristina Bota, in 
timp ce colega sa de la clubul 
Dinamo, Marinela Totoran a 
depășit-o net pe Dorina Brăștin 
în două seturi: 6—1, 6—2.

în turneul masculin, notăm 
forma în continuare bună a lui 
Sorin Popa. în turul al doilea 
el l-a întrecut cu 6—1, 6—4 pe 
Andrei Leonte. în cadrul ace
luiași tur. Liviu Mancaș a dis
pus cu 6—1, 6—3 de Bebe Al- 
măjan.

Ultimele rezultate din primul 
tur: Bogdan Toma — Evgheni 
Jcleazkov (Bulgaria) 6—4, 6—4; 
Ovidiu Pavel — Waldemar Ro
gowski (Polonia) 6—2, 6—1: La- 
urențiu Bucur — Michael Le
wandowski (Polonia) 6—1, 6—4; 
Cristinel Ștefănescu — Ilin Iliev 
(Bulgaria) 6—4, 6—3. Dacă
ploaia va înceta, întrecerile ar 
putea fi reluate azi pe terenu
rile din parcul sportiv Progre
sul. în caz de vreme nefavora
bilă, competiția continuă in 
cele două săli bucureștene.

De azi și pină duminică, la Tîrgoviște
Ion GAVRRESC'J

FINALELE „DACIADEI" DE VARA 
LA LUPTE LIBERE (juniori)

La Tîrgoviște. în Sala spor
turilor. încep azi și continuă 
pînă duminică Ia prînz între
cerile finale ale „Daciadei" de 
vară la lupte libere, pentru ju
niori (mari și mici). După con
fruntările etapei de zonă, care 
au avut loc la A râd. București. 
Sf. Gheorghe. Gheorgheni și 
Zalău. cei mai buni juniori 
luptători s-au calificat pentru 
aceste finale. La competiția ju

niorilor mari (18—20 de ani) 
sint înscriși 141 de luptători, 
iar în aceea a juniorilor mici 
(15—17 ani) — 172.

Finalele se vor desfășura pe 
două saltele. Federația de spe
cialitate a selecționat 14 arbi
tri. printre care Ion Crîsnic, 
Constantin Popescu. Petre Co- 
man (București), Ion Oprea 
(Oradea) ș.a.

STEAUA—SELECȚIONATA ARMATEI TURCE
6-4 LA LUPTE LIBERE

La Bușteni a avut loc întîl- 
nirea internațională de lupte 
libere dintre Steaua București 
și Selecționata armatei turce. 
A fost o competiție interesan
tă. echilibrată, cîștigată in fi
nal de sportivii noștri cu 6—4. 
Iată rezultatele, în ordinea 
categoriilor : N. Dineu (Steaua) 
b. tuș min. 5 pe Ahmed Ero- 
glu ; C. Păunescu (Steaua) p. 
tuș min. 5 la A. Sleyhanli ; Șt.

Goraș (Steaua) p. tuș min. 1 
la Y. Sari ; G. Anghel (Steaua) 
b.p. R. Yuksel ; O. Dușa 
(Steaua) b.p. O. Ondcr ; CI. 
Tămăduianu (Steaua) p.p. la B. 
Sabancioglu ; C. Mărăscu 
(Steaua) p.p. la Y. Topuz ; I. 
Ivanov (Steaua) b.p. II. Cicck ; 
V. Pușcașu (Steaua) -> b.p. R. 
Kîlici ; E. Panaile (Steaua) b.p 
M. Peke.

ADMINISTRAȚIA OE STAT LOTO-PROmmi INFORMEAZĂ
ZILNIC. MARI SUCCESE 

LA LOZ IN PLIC !

La seriile obișnuite și speciale 
de Loz în plic aliate in vinzare, 
precum și la emisiunea specială 
limitată Lozul primăverii con
tinuă să se atribuie zilnic cîști- 
guri în autoturisme și bani. Iată 
numai cîjiva dintre cei mai re- 
cențl posesori de AUTOTURIS
ME obținute la acest sistem da 
joc deosebit de simplu și avan
tajos ; Dccu Dumitru (Tuicea). 
Oprită Domnita (satul Noapte- 
șea, jud. Mehedinți), Sztojka La- 
jos (satul Ciueani, jud. Harghi
ta). Apostu Ilie (Cugir), Mirea 
Ion (Craiova) și Radu Ilie (com. 
Ciochina, jud.. Ialomița) — „DA
CIA * 1300“ : Lamer loan (com. 
Mireșu Mare. jud. Maramureș) și 
Portscher Eduard (com. Chioșda 
Veche, jud Timiș) — „Skoda 120 
L“ ; Mușoaie loan (Sibiu), Raicu 
P. Ion (corn. Valea Dragonului, 
jud. Ilfov), Ituva Ana (corn. Bo-

zovicl, jud. Caraș-Severin), Cris- 
tea loan (satul Luncșoara, jud. 
Arad) și Kasie Ibadula (Constan
ta) — „Trabant 601". Perseve
renta vă poate aduce și dv. sa
tisfacții asemănătoare I

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 8 mai, se desfășoară înce- 
pînd de la ora 16,30 în sala Clu
bului „Finanțe-Bănci" din Bucu
rești. str. Doamnei nr. 2 ; nu
merele cîștigătoare vor fi trans
mise ia radio în cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 1 MAI 1981

Categoria 2 : 1 variantă 100% a 
21.631 lei și 13 variante 25% a 
5.408 lei ; categoria 3 : 11,50 a
7.994 lei ; categoria 4 : 37,25 a
2.468 lei ; categoria 5 : 169 a 544 
lei ; categoria 6 : 270,25 a 340 lei ; 
categoria X : 1.517 a 100 lei.

Report la categoria 1 : '406.808 
lei.

j-AWWWWW

După C. M. de tenis de masă

ECHIPA FEMININĂ — UN SALT VALORIC

Campionatele mondiale de 
tenis de masă de la Novi Sad 
au re’iefat faptul că, în ceea 
ce privește întrecerea feminină, 
s-a mărit decalajul între teni
sul de masă din R. P. Chineză 
și cel din țările europene și 
chiar față de celelalte repre
zentante de marcă ale Asiei, 
în același timp, s-a înregistrat 
un echilibru de forțe, mai ales, 
între următoarele 12 compo
nente ale primei grupe valo
rice, astfel că fiecare întîlnire 
s-a desfășurat, se poate spune, 
de la egal la egal, rezultatele 
stînd pînă la ultimul joc sub 
semnul incertitudinii. Acest e- 
chilibru se explică, de aseme
nea, și prin faptul că din fie
care echipă au făcut parte ju
cătoare cu o bogată experien
ță. cu succese deosebite pe 
Plan european si mondial.

Iată, de ce. in acest context, 
performanța echipei României
— Eva Ferenczi, Olga Nemeș, 
Maria Alboiu — poate fi con
siderată bună, ea situîndu-se 
pe locul 6 în ierarhia mon
dială (în total au luat parte 
51 de echipe), fiind a treia 
„europeană" în clasament (du
pă U R.S.S. — campioana con
tinentală „en titre" și R.F.G.
— marea surpriză). înaintea 
unor formații cu o carte de 
vizită recunoscută : Ungaria, 
Suedia. Anglia, Franța, la ca
re trebuie să adăugăm și Ja
ponia. Și aceasta, cu atît mai 
mult, cu cît reprezentativa 
României a fost cea mai tînără 
echipă (media : 16 ani) pre
zentă la disputele din prima 
grupă valorică. Acest salt va
loric are, după opinia noastră, 
două cauze principale. Prima 
se referă la pregătirile efec
tuate. Pe tot parcursul anului, 
componentele lotului au mani
festat disciplină, interes. do
rință de a acumula cît mai 
mult, iar modul cum au fost 
organizate antrenamentele fe
telor (trebuie să evidențiem

CARE TREBUIE CONFIRMAT
* *

contribuția antrenorului E. Pro- 
copetz) în ultima perioadă cre
dem că ar trebui să constituie 
model și pentru următoarele. 
A doua : Ia alcătuirea lotului. 
După cum se știe. îmbolnăvi
rea de ultimă oră a Măriei 
Alexandru, care prin persona
litatea sa impunea și domina, 
a făcut ca centrul de greutate 
al responsabilității să treacă pe 
umerii Evei Ferenczi, în spe
cial, și ai Olgăi Nemeș, care, 
astfel, s-a>u simțit mai impli
cate, mai datoare, reușind in 
acest mod să-și pună mai 
pregnant în evidență valoarea, 
în felul acesta, ele au reali
zat o serie de succese în fața 
unor echipe care candidau la 
un loc fruntaș (Iugoslavia, An
glia, Ungaria ș.a.), realizînd, în 
final, una din surprizele actu
alei ediții a C. M.

Cum au jucat fetele ? Iată 
părerea antrenoarei federale 
Ella Constantinescu : „Eva Fe
renczi, cotată ca una din tine
rele de viitor in tenisul de 
masă european, s-a impus în 
fața unor adversare puternice, 
in fata cărora, pînă acum, nu 
mai reușise victoria. Dealtfel, 
cu 11 succese și 4 înfringeri ea 
a înregistrat un coeficient re
marcabil, dacă avem in vedere 
valoarea partenerelor. A Ie de
păși pe Perkucln, Batinici, Ha- 
mmersley. Bergerct, Magos, Ur
ban, Stromval, înseamnă des
tul. Ea a dat dovadă dc ma
turitate tehnică și gîndire tac
tică, avînd o comportare cons
tant bună, impunîndu-se prin 
top-spinuri și contre puternice, 
dispunînd, totodată, de una 
dintre cele maî tari lovituri de 
forehand din arena feminină 
internațională. Punctul nevral
gic îl constituie încă serviciile, 
insuficient de dificile. De ase
menea, dacă va reuși să atace 
cu un coeficient de siguranță 
sporit pe serviciile foarte gre
le ale asiaticelor va putea ob
ține succese și mai mart Olga

Nemeș a fost „omul nr. 2". Ea 
a impresionat prin calitățile jo
cului, aproape de al marilor 
sale adversare. Olga are doar 
12 ani (!). fiind cea mai tinără 
participantă din grupa valorică 
1, dar, cu toate acestea, ea a 
acționat lucid, constant, av.nd 
o contribuție decisivă la victo
riile echipei, iar jocurile pres
tate cu Perkucin, Popova și 
Magos, spre exemplu, au fost 
edificatoare în ceea ce privește 
calitățile și disponibilitățile sa
le. Să mai adăugăm că Eva și 
Olga au reușit calificarea și in 
optimile probei de dublu, ceea 
ce reprezintă un alt succes pen
tru ele. în sfirșit, Maria Al
boiu. Selecționată în ultimul 
moment, ea a avut o contri
buție notabilă la realizările c- 
chipei, făcînd pereche la dubiu 
cu Ferenczi ; fiind introdusă, 
ca în cazul meciului cu Anglia, 
pentru stilul ei de joc. Așadar, 
o evoluție bună a tuturor jucă
toarelor, ceea ce ne oferă spe
ranțe pentru viilor".

Amintind de speranțe, să nu 
uităm a face precizarea că 
evoluția bună de la C. M. a 
fetelor trebuie să se răsfringă 
asupra întregii activități a te
nisului de masă feminin, de
oarece în prezent se dispune 
de o rezervă care se anunță 
de valoare, dar pe care secțiile 
(de la Arad. București, Buzău, 
Cluj-Napoca, Tg. Mureș, Rm. 
Vilcea ș.a.) trebuie să o va
lorifice la maximum. La apro
piatele campionate europene de 
juniori (iulie-august în Ceho
slovacia) și la cele de senioare 
de anul viitor de la Budapesta, 
jucătoarele noastre trebuie să 
confirme prin rezultate cît mai 
bune posibilitățile manifestate 
la recentele campionate mon
diale.

Emanuel FANTANEANU
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LA INTILNIREA CU SEZONUL ESTIVAL-„LITORAL ’81“
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM VĂ INVITĂ :

in stațiunile 
de pe țărmul

de odihnă
românesc al

Mării Negre :
MAMAIA. El-ORIE NORD, EFORIE SUD,

CAP AURORA, VENUS, SATURN-JUPITER
Rețineți : s au pus în vinzare locuri pentru lunile mai 

și iunie, perioadă in care se aplică importante reduceri 
de tarife : astfel, in luna mai o pensiune completă ne 
zi/persoană costă doar 57 lei, iar in iunie 65 lei fată de 
cca. 110 le zi'persoană tarif ce se practică în lunile 
iulie și august. - g
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ȘTIRI DIN RUGBY
• ÎN TURNEUL FINAL al 

campionatului de juniori, care 
se desfășoară în aceste zile la 
Pitești, s-au disputat alte două 
partide. Cîștigătoarea precedentei 
ediții, C.S.Ș. Locomotiva Bucu
rești. a dispus la un scor cate
goric : 21—0 (11—0) de C.S.Ș. Vi
itorul CIujrNapoca. în schimb, 
echipa clasată anul trecut pe lo
cul secund, R.C. Grivița Roșie, 
a făcut doar meci egal, 3—3 
(3—0), cu cealaltă reprezentantă 
a orașului de pe Someș. C.S.Ș, 
Locomotiva. Astăzi au loc ulti
mele două jocuri din grupe, ur
ni în d ca sîmbătă să se dispute 
meciul pentru locurile 5—6 în 
clasamentul final, iar duminică 
— finalele pentru locurile 3—4, 
respectiv 1—2 (I. FEȚEANU, co-
resp.).

• ÎN TURNEUL DE PROMO
VARE pentru Divizia „A“ : 
C.F.R. Cluj-Napoca — T.C. Ind. 
Constanța 15—3 Olimpia Bucu
rești — C.S.M. Suceava 3—3, 
vulcan București — Dacii I.P.A. 
Sibiu 11—0.



Pregătiri intense
la Snagov

Pentru meciul de la Bekescsaba

LOTUL DE TINERET
SE PREGĂTEȘTE LA ARADATMOSFERĂ DE ÎNCREDERE IN TABĂRA „TRICOLORILORJJ

• Astfizl, vizionarea meciului Hve(ia-Ungaria ia vidcomagnetoscop* Nicolae și Tilihoi,
candidați la postul lui jamcș, suspendat pentru douâ cartonașe galbene

Fotbaliștii „tricolori" sînt în 
plină pregătire pentru meciul 
de la Budapesta. I-am văzut 
ieri dimineață lucrînd în plin, 
deși în cursul serii aveau pro
gramat jocul școală cu juniorii- 
„canguri", cum sînt numiți ti
nerii care vor juca în Austra
lia.

In tabăra „tricolorilor", bucu
ria firească după rezultatul de 
pe Wembley s-a consumat ra
pid, făcînd loc unei atitudini 
sobre. în care se evaluează cu 
luciditate ce a fost pe Wembley 
și, mai ales, conturul meciului 
de la Budapesta. Să subliniem, 
în primul rînd, că fotbaliștii 
noștri pornesc de la ideea că 
datele meciului de pe „Nepsta- 
dion" vor fi diferite de cele ale 
marii remize din Anglia, despre 
care cotidianul londonez „Daily 
Telegraph" a scris, chiar în ti
tlu, cu un umor amar tipic bri
tanic: „România a învins An
glia eu 0—0!“, un titlu plin de 
semnificații, în care e cuprins 
întregul angrenaj psiho-tactis 
al meciului.

Ce e nou în tabăra „tricolo
rilor"? Să începem cu o absen
tă de nimeni dorită. F.I.F.A. a 
comunicat federației noastre de 
fotbal că Sameș nu va putea fi 
utilizat la Budapesta, deoarece 
cartonașul galben de pe Wem
bley se adaugă celui pe care îl 
primise la Oslo. O absență re
gretabilă, desigur, mai ales că 
se referă (poate) la cel mai 
bun om de pe teren în meciul 
cu Anglia. Intre timp a fost 
chemat la lot Tilihoi, care, îm
preună cu Nicolae, candidează 
la postul de stoper. Să mai no
tăm că Iordănescu acuză o con
tractară musculară, de pe urma 
meciului cu Dinamo.

Ce spun jucătorii? Să încer
căm o sinteză a observațiilor 
lor în legătură cu meciul de la 
Budapesta, care vor fi comple
tate în cursul zilei de astăzi, 
cînd întreg lotul va urmări în
registrarea pe videomagnetos- 
cop a partidei Elveția — Unga
ria (2—2). Jucătorii noștri, in
diferent de vîrstă și experiență, 
sînt unanimi în a spune că 
„meciul de Ia Budapesta va fi 
mai greu dccit cel de la Lon
dra. din mai multe motive; ne 
gindim la faptul că englezii 
n-au putut să se debaraseze de 
un anume complex de superio
ritate, 
voriți 
stare 
cazul 
au in

Selecționabvlii in plină cursă spre ...Nepstadion
Foto : Dragoș NEAGU

considerîndu-se mari fa- 
ai jocului — o asemenea 
psihică fiind exclusă in 
fotbaliștilor unguri, care 
fată o echipă care a ob-

ȘTIRI...
In
atractivă 
vorba de

,A“,

CAPITALA va 
partidă 
întilni- 

Dinamo 
va avea 
Șoseaua 
ora 17. 
CORV&- 

(2-0).

ȘTIRI...
e StAIBATĂ 

avea loc o 
amicală. Este
rea divizionarelor 
și Progresul-Vulcan care 
loc pe stadionul din 
Ștefan cel Mare, de la

® C.S.M. SUCEAVA — 
NUL HUNEDOARA 4—1 
Intîlnirea s-a disputat marți și 
a revenit la scor divizionarei 
„B“ din localitate. Au marcat : 
Avădanei (3) și Petrescu de la 
Învingători, respectiv Dumitra- 
che. (I. MANDESCU — coresp.).

« ETAPA INTERMEDIARA IN 
SERIA A Il-a A DIVIZIEI „B“, 
Miercuri 13 mai va avea loc o 
ncuă etapă intermediară în seria 
a Il-a a Diviziei „B“. Federația 
de fotbal a stabilit ca toate 
partidele din această etapă să 
înceapă de la ora 16,30.
• VIITORUL MECANICA VAS

LUI — POLITEHNICA IAȘI 0—2 
(0—0). Oaspeții au prezentat © 
formație cu multe noutăți și au 
obținut victoria cu scorul de 
2—0 (0—0), prin golurile marcate 
de Dănilă (min. 66) și Opaiț 
(min. 89). (M. FLOREA — co
resp.).

O EXAMEN DE PROMOVARE 
A ARBITRILOR ÎN CATEGORIA 
I. Federația română de fotbal 
organizează în ziua de 10 mai 
examenul de promovare a arbi
trilor în categoria I. Iată cen
trele în care va avea loc exa- 

BUCUREȘTI (participă 
candidați din județele Giurgiu, 
Olt, Teleorman, Prahova, Dîmbo
vița și municipiul București), 
IAȘI (Constanța, Tulcea, Brăila, 
Vrancea, Galați, Bacău, Neamț, 
Suceava, Botoșani, Iași și Vaslui), 
PREDEAL (Vîlcea, Argeș, Brașov. 
Buzău. Covasna, Harghita, Mureș 
și Bistrița-Năsăud) și ARAD (Dolj. 
Mehedinți. Gcrj, Caraș Severin, 
Hunedoara, Sibiu, Alba, Timiș, 
Arad, Bihor, Sălaj, Cluj, Satu 
Marc și Maramureș).

« ARBITRUL M. SALOMIR LA 
C.E. DE JUNIORI. Printre arbi
trii care vor conduce meciurile 
din cadrul turneului final al 
Campionatului european de ju
niori, din R.F.G., se va afla și 
Mircea Salomir, care, în ziua de 
25 mai, în prima etapă din gru
pe, va arbitra partida Spania — 
Anglia.

memil :

ținut, totuși, trei puncte cu An
glia. In afară de asta, stilurile 
sânt complet diferite: în timp 
ee englezii au intrat foarte re
pede intr-un stereotip de joc 
eare a putut fi contracarat cu 
destulă precizie, fotbaliștii un
guri au — față de ei — un plus 
de inventivitate tehnică și o 
viteză de reacție superioară, 
care ridică probleme mai di
verse. Bineînțeles că toate a- 
eestea sint arme cu două tăi
șuri, dar c bine să fim foarte 
atenți și să calculăm toate po
sibilitățile". .

Antrenorii tratează cu mult 
calm apropierea meciului cu 
Ungaria. Echipa știe că ultimul 
meci oficial de la Budapesta a 
adus echipei noastre un prețios 
1—1 în cadrul Campionatului 
european, în 1972, după o par
tidă în care „tricolorii" au ter
minat în trombă, fiind la un 
pas de victorie. Cu toții știu că 
— după ce acel 1—1 de pe 
Wembley a fost egalat miercu
rea trecută, în cadrul unei par-

tide oficiale cu o încărcătură 
sporită — noua trambulină psi
hică — egalul de pe Nepstadi- 
on, din 1972 — e un excelent 
prilej pentru continuarea fru
mosului duel care a început, 
sub auspicii atît de frumoase, 
între echipa generației mai 
vechi și „tricolorii" de astăzi.

După jocul de aseară, fotba
liștii noștri își continuă pregăti
rile, la Snagov. Ei sînt con
vinși de faptul că stilul mai 
variat al fotbaliștilor unguri 
(față de cei englezi) va putea 
fi contracarat cu armele unui 
joc complet, care să pună pro
bleme deosebite apărării gaz
dă, în care numele jucătorilor 
sînt mult mai puțin sonore de- 
cît cele ale sextetului din față.

Să le urăm succes în scurta 
„campanie Nepstadion", la ca
pătul căreia „tricolorii" sînt 
hotărîți să-și păstreze calitatea 
de echipă neînvinsă într-o gru
pă deosebit de puternică.

loon CHIRILA

La ora cînd apar aceste rîn- 
duri, Lotul de tineret se află 
la Arad, la cîteva zeci de kilo
metri de Bekescsaba, orașul în 
care marți se va disputa meciul 
Ungaria — România (tineret), 
în cadrul campionatului euro
pean. în cursul zilei de astăzi. 
„Tineretul" va juca un meci de 
pregătire cu Selecționata Aradu
lui. în lotul echipei s-a produs 
indisponibilitatea lui Fîșic. care 
s-a prezentat accidentat. De ase
menea. sînt incerti Alexa și 
Suciu.

Echipa de tineret a evaluat 
cu... maturitate evoluțiile con
tradictorii din meciurile cu An
glia, care ne-au oferit un 4—0 
la Ploiești și un 0—3 la Swin
don. „Unde e adevărul?" — 
s-au întrebat cei tineri. Proba
bil undeva la mijloc, cele două 
rezultate fiind explicate prin 
degajarea tinerească cu care 
echipa a evoluat pe teren pro
priu și frica de rezultat înre
gistrată în deplasare, la care se 
adaugă și valoarea remarcabilă 
a celeilalte echipe engleze, în 
care vîrful de culoare 
son s-a ridicat peste 
coechipierilor săi.

Echipa de tineret a 
miercuri după-amiaza 
de pregătire cu divizionara 
Metalul, pe terenul acesteia. 
Scorul final, mai puțin impor
tant (0—0). a fost afectat de te
renul deosebit de greu.

în linii mari, nu se întrevăd 
schimbări în structura forma-

Thomp- 
valoarea
susținut 
un joc 

,,B'

ției. Accidentarea lui Fîșic e 
un moment de handicap, cu 
atît mai mult cu cit Cîmpeanu 
nu și-a găsit ritmul Ia Swin
don, el păsțrînd — se pare — 
deprinderile jucătorului care, Ia 
echipa sa de club, vine din 
linia a doua.

Antrenorul C. Drăgușin ne 
spunea că „scorul de Ia Swin
don nu reflectă nici pe departe 
nivelul general al echipei noas
tre, care s-a lăsat surprinsă de 
cîteva ori in apărare, anulind 
unele combinații frumoase ini
țiate în special de Klein și L. 
Moldovan, doi mijlocași în care 
am încredere și care sînt capa
bili să reechilibreze jocul echi
pei noastre, care va fi nevoită 
să joace fără Vlad, care a cu
mulat două cartonașe galbene. 
Vrem ca în meciul dc la Be
kescsaba să arătăm că jocul 
de Ia Swindon nu poate umbri 
un sezon bun al echipei de ti
neret, care este într-o creștere 
constantă și care va putea fur
niza Lotului mare, in perspec
tiva anilor care vor veni, cîțiva 
oameni dc nădejde. Meciul dc 
la Bekescsaba este important 
în primul rind din acest punct 

• de vedere. Sper că el va fi o 
uvertură dc bun augur pentru 
marele meci al echipei naționa
le de pe Nepstadion".

Echipa de tineret își va con
tinua pregătirile la Arad, ur- 
mînd ca în cursul zilei de luni 
să se deplaseze la Bekescsaba, 
cu autocarul, (i.ch.).

REZULTATELE ETAPEI INTERMEDIARE DE IERI
DIN SERIA A V-a A DIVIZIEI „C“

Ieri. în seria a V-a, „bucu- 
resteană". a campionatului Di
viziei ,.C“ s-a disputat etapa a 
XXV-a, intermediară. în care 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: Automatica București — 
Viitorul Chirnogi 2—1, Voința 
București — Danubiana Bucu
rești 2—0. Abatorul București — 
Petrolul Videle 1—1, Chimia Tr.

Măgurele — F.C.M. Giurgiu 
3—2. Electronica București — 
LC.S.I.M. București 2—0, T.M. 
București — Cetatea Tr. Măgu
rele 6—0, Ș.N. Oltenița — Teh- 
nomctal București 2—0. Petro
lul Bolintin nu a jucat.

în clasament, continuă să 
conducă Automatica București 
cu 39 de puncte.

ASCENSIUNEA LUI S.C. BACĂU ARE RĂDĂCINI ADÎNCI Șl TRAINICE
Cu o pepinieră atît de pro

ductivă, S.C. Bacău a început, 
bineînțeles. să-și făurească 
noua sa echipă. Procesul s-a 
materializat prin explozia de 
nou promovați, provocată de 
antrenorul D. Nicolae-Nieușor, 
în 1977. Dintr-un „foc", ȘoșU. 
Cărpuci, Lunca, Chitaru, Pa- 
naite. Ursache, Antohî, Vama- 
nu, Botez, Andrîeș. După două 
sezoane, Traian Ionescu i-a a- 
dăugat pe frații Solomon, Șoi
man și L. Moldovan. Confir
mare. in corpore, fără nici un 
rebut. Toți aceștia au rezistat 
bine Ia contactul pretențios cu 
prima divizie, demonstrînd că 
selecția și instruirea lor fuse
seră cu desăvîrșire valabile. An
trenorul secund Nicolae Vătafii, 
„curea de transmisie" _ între 
mandatele a trei „principali", 
spune : „Nicușor și-a _ asumat 
marele risc al promovării în 
bloc. Traian Ionescu. conform 
preceptelor moderne, i-a obE- 
gat pe juniorii de ieri să facă 
marcaj și pressing. Profesorul 
Angelo îi învață acum jocul". 
Dar să vedem ce spune An
gelo Nieulescu : „Am preluat o 
echipă bine pregătită fizic, do
minată, însă, de asigurarea fa
zei de apărare. Venise momen
tul depășirii acestui stadiu, 
conferirii unei note ofensive, 
după o partitură tactică suplă. 
M-am străduit să îmbunătățesc 
mișcarea colectivă, să degrevez 
subordonarea la posturile fixe, 
in favoarea suplinirii temporare 
în fazele jocului. Bacăul are o 
echipă tinără. autohtonă, în 
care doar Iorgulcscu și Șoiman 
vin de pe alte meleaguri. Echi
pa a ajuns într-un punct feri
cit în care PREZENTUL și 
VIITORUL sînt asigurate".

în spatele acestei afirmații 
stă o muncă responsabilă și 
constructivă, începută acum 8 
ani. De oe vremea cînd C. So
lomon, Cărpuci, Soșu și com
pania, niște băieței îndrăgostiți 
de minge, bateau la poarta 
clubului sau a liceului pentru 
a dobîndi prima legitimare.

Ion CUPEN

Despre S.C. Bacău s-a scris 
mai puțin. La vremea respec
tivă, ascensiunea altor echipe 
(F.C. Baia Mare. Corvinul, de 
pildă) a fost salutată cu gest 
mai larg, declanșat poate și de 
spectaculosul datorat relațtei 
inedite dintre promovarea ace
lor formații în prima divizie și 
comportarea 
de bună. La 
artificii iscat 
altor echipe 
S.C. Bacău a 
dar sigur, ajungînd, în actualul 
campionat, după 26 de etape, 
să supravegheze zona de frunte 
a clasamentului (29 o, golave
raj +5). ajungînd să creeze 
complexe oricărei gazde ale 
sale (vezi recenta victorie de 
la Brașov unde nu izbutise ni
meni acest lucru), ajungînd să 
participe la întocmirea lotului 
național de tineret cu nu mai 
puțin de 4 jucători (C. Solo
mon, Șoiman, L. Moldovan. Fî
șic).

Care ar fi pilonii pe care se 
sprijină edificiul fotbalului bă
căuan, ridicat într-o zonă atît 
de netradițională, fotbalistic 
vorbind, îneît, la debutul ope
rațiunii. a putut să smulgă ur
mătoarea glumă unui tehnician 
rutinat și hîtru ca Cibi Braun- 
Bogdan : „In Moldova, copiii 
cînd întîlnesc o minge de fot
bal îi dau cep. crezînd că-i pe
pene" !

Ei bine, copiilor, să admitem, 
naivi, de ieri, li s-au creat 
condiții propice pentru învă
țare și instruire în jocul de 
fotbal. Totul a început prin 
1973—74. cînd înființarea Liceu
lui de fotbal local (astăzi Club 
sportiv școlar) a coincis și cu 
instalarea la președinția lui 
Sport Club a profesorului Cor- 
neliu Costinescu, om harnic, 
energic și priceput, care a pus 
repede pe picioare un centru 
viabil de copii și juniori. Pe 
fondul sprijinului efectiv al or
ganelor locale, fotbalul băcăuan 
se întîlnise cu șansa de a fi 
modelat în același timp, de un 
pedagog cu mare 
(prof. C. 
și de un 
care, caz 
a agendei 
brica ..Ziua de astăzi", a șters 
cuvîntul astăzi. inlo?uindu-l cu

lor surprinzător 
lumina focului de 
de alții, la umbra 
gata consolidate, 
urcat, însă, încet

experiență
Anghelache, la liceu) 
conducător de club, 
rar. pe prima pagină 
sale de lucru, la ru-

și juniori, campioană naționalăPromoția ’79 a Centrului de copii

miine... Amintirea unei retro
gradări, în 1964, și șubrezimea 
momentului, cînd nume sonora 
dar... din afară nu garantau con
tinuitatea în performanță, im
puseseră o asemenea politică 
fotbalistică realistă. O nouă re
trogradare, în 1974, avea sa 
confirme, dealtfel, fenomenul. 
Dar timpul începuse să curgă 
pentru S.C. Bacău, pe aripile 
frumosului tandem asigurat do 
Liceul de fotbal și Centrul da 
copii și juniori. Deși se crease, 
la un moment dat, inconvenien
tul unui paralelism stînjenitor. 
el avea să se dovedească doar 
unul de suprafață, formal, con
cretizat doar în interpretări ne
adecvate. De unde provine ju
cătorul X sau Y, afirmat po 
prima scenă a fotbalului româ
nesc ? De la liceu, sau de la 
centru ? Acesta a fost, o vre
me. mărul discordiei, fruct dul
ce din care mușca, în ultimă 
instanță. Bacăul fotbalistic și 
mișcarea noastră fotbalistică. 
O ambiție măruntă, topită, în 
cele din urmă, în simbioza o- 

asigurată de cele două 
potrivit căreia
sau Y. la o 

binevoitoare,
fără excepție, pînă

fotba- 
analiză 

acoperl- 
ia 

in

biectivă 
unități, 
liștii X 
atentă, 
seră.
promovare, același traseu : 
diferent de prima legitimare.

el au trecut pînă la maturizarea 
sportivă și peste gazonul cen
trului și prin băncile liceului cu 
profil de fotbal, din localitate, 
în procesul firesc de școlari
zare. Numitorul comun cel mai 
sugestiv : baza materială a clu
bului (5 terenuri de iarbă, unul 
de zgură, 5 terenuri de mlni- 
fotbal) este deschisă, deopotri
vă, și învățăceilor de la club 
și celor de la liceu. Astăzi sl 
președintele lui S.C. Bacău, C. 
Costinescu. și directorul liceu
lui. D. Varodin, și antrenorii 
D. Chîriță N. Radu, P. Gavri- 
lescu (centru), M, Petrovici, G. 
Constantinescu (Clubul școlar) 
spun, la unison, că afirmarea 
actualei generații de fotbaliști, 
susținută și de titlul național 
de juniori în 1978—’79, se dato- 
rește colaborării fructuoase, pa
siunii colective. (Ca o dovadă, 
parcă, că pecetea paternității 
s-a șters de mult, joi 23 apri
lie. în încăperea în care fuse
seră convocați factorii de răs
pundere, pentru ca articolul de 
față să se poată naște, între D. 
Varodin și Angelo Nieulescu 
s-au derulat scurte și rodnice 
tratative pentru cedarea unul 
mijlocaș talentat, Ignat, de la 
Clubul Sportiv Școlar la Sport 
Club Bacău).
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CINCI BOXERI ROMÂNI ÎN SEMIFINALELE „EUROPENELOR" PREZENTE ROMÂNEȘTI
TAMPERE, 7 (prin telefon). 

Ultima zi a sferturilor de fi
nală a adus boxerilor români 
alte două medalii de bronz (ală
turi de cele 3 asigurate de 
miercuri), pe care vor încerca 
vineri să le transforme în ..ar
gint". Alături de Constantin Ti- 
toiu (muscă). Valentin Silaghi 
(miilocie) și Georgică Donici 
(semigrea), joi au obtinut cali
ficarea în semifinalele compe
tiției Dumitru Cipere (cocoș) și 
Ion Ccrnat (grea). Ultimii doi 
au boxat în gala de seară și 
i-au avut ca adversari pe Aii 
Benmaghenia (Franța) și. res
pectiv. Gyorgy Alvics .Ungaria). 
Partida Cipere — Benmaghenia 
a fost un autentic duel între

DUMITRU CIPERE
doi tehnicieni. In primul rund. 
Cipere este surprins cu o con
tră la fată si numărat în pi
cioare. fapt care îl determină 
pe boxerul francez să atace cu 
insistentă la reluarea luptei. 
Dar Cipere adoptă o tactică 
excelentă. își valorifică la ma
ximum jocul de picioare, pun- 
ctînd precis cu directe si ..un- 
doi“-uri. sanctionînd toate gre
șelile si imprudențele făcute de 
adversarul său. în felul acesta, 
el echilibrează lupta si în run-

Cipere și Cer nat,
dul 3. cu aceeași manieră de 
luptă care l-a derutat pe Ben
maghenia. Cipere acumulează 
punctele necesare victoriei. Ast
fel. Cipere îsi asigură și el me
dalia de bronz si dreptul de a 
lupta în semifinale.

Cel de-al doilea boxer român 
victorios al zilei a fost ..greul" 
Ion Cernat. Adversarul sSu. 
Gyorgy Alvics (Ungaria), a în
cercat să impună lupta de a- 
proape. tactică acceptată de Cer
nat. S-a desfășurat apoi o 
dispută cu destule momente In
teresante. dar si faze confuze, 
datorită faptului că spre sfîr- 
șitul fiecărui rund Alvics lși 
tinea adversarul, motiv pentru 
care a fost atenționat de arbi
tru. Mai activ si mai clar in 
acțiuni. Ion Cernat cîștigă la 
puncte, cu o decizie de 4—I. 
calificindu-se in semifinale.

Deși nu a boxat rău. lipsa 
de experiență și-a spus cuvin- 
tul in cazul lui Mihai Ciubo- 
taru (semimijlocie). Cu toate că 
a avut cele mai mari șanse de 
calificare, el s-a lăsat surprins 
de contrele suedezului Vesa 
Koskela. fiind numărat si apoi 
abandonat de arbitru in ultima 
repriză.

Sub așteptări au evoluat. în 
gala de orlnz. Marin Ouatu 
(miilocie mică) si Teodor Pîr- 
jol (supergrea). Ouatu a căutat 
tot timpul lovitura decisivă, in 
timp ce adversarul său Mihail 
Takov (Bulgaria) a punctat 
prudent, cîștigînd la puncte. 
..Supergreul" Teodor Pirjol a 
fost surprins de mobilitatea si 
viteza de execuție a lui Via- 
ceslav Iakovlev (U.R.S.S.) care 
a cîstigat clar la puncte (5—0).

în semifinalele de vineri vor 
lupta, deci. 5 boxeri români. O 
performantă frumoasă, care spe
răm că va fi confirmată si în 
penultimul act al întrecerii. Iată 
programul semifinalistilor noș-

învingâtori ieri
tri. Cat muscă : Constantin Ti- 
toiu — Jarmo Eskelinen (Fin
landa). cocoș: Dumitru Cipere — 
Viktor Mirosnicenko (U.R.S.S.). 
mijlocie : Valentin Silaghi — 
Pedro Van Raamsdon (Olanda).

ION CERNAT
semigrea : Georgică Doni~i — 
Kurt Seiler (R.F.G.) și grea : 
Ion Cernat — Aleksandr Iagub- 
kin (U.R.S.S.).

Mihai TRANCA

PESTE HOTARE
• IN TURNEUL INTERNA

TIONAL FEMININ DE TENIS 
de la Perugia, Virginia Ruzici 
(România) a învins-o cu 6—3, 
6—0 pe Christine Jolissant (El
veția). O altă jucătoare româncă. 
Lucia Romanov, a eliminat-o cu 
0—6, 6—3. 6—1 pe cunoscuta 
campioană Virginia Wade (An
glia). Alte rezultate mai impor
tante 1 Chris Evert-Lloyd — 
Ivonne Vermaak 6—0, 6—0; Sa
bina Simmonds — Regina Mar- 
sikova 6—2, 4—6, 6—1; Ivonne 
Madruga — Dana Gilbert 6—1, 
6—1; Patricia Pedrado — Elisa
beth Ekblom 7—6. 6—3.

In orezent. tn clasamentul 
computerizat al celor mai bune 
jucătoare de tenis din lume pe 
primul loc se află Martina Na
vratilova 360 p, urmată de 
Chris Evert-Lloyd 350 p. An
drea Jaeger 260 p, Regina Mar- 
sikova 255 p, Virginia Ruzici 
220 p ete.

• TRADIȚIONALUL TUR
NEU INTERNATIONAL DE 
ȘAH „Costa del Sol", desfășu
rat la Malaga, tn Spania, s-a 
încheiat cu victoria fostului 
campion mondial, Mihail Tal 
(U.R.S.S.), care a acumulat 7 
puncte din 11 posibile, neîn
vins. Pe locurile următoare 
s-au clasat marii maeștri Ma- 
rovlci, Ivkov (ambii Iugo-

PREȘEDINTELE F.I.S.D. A SOSIT ÎN CAPITALĂ
Joi seară a sosit în Capitală 

președintele Federației Interna
ționale a Sportului Universitar 
(FI.S.U.), dr Primo' Nebiolo. 
pentru a participa la reuniunea 
Comitetului executiv al F.I.S.U.

La sosire, dr. Primo Nebiolo 
a fost întîmpinat de reprezen
tanți ai Comitetului național de 
organizare a Universiadei de 
vară de la București.

SE PROFILEAZĂ SERIOASE
MODIFICĂRI ÎN IERARHIA POLO-ULUI

ACTUALITATEA
• VA MAI AMINTIȚI in- 

timplarea din cursa de 3000 m 
la C.E. de sală de la Grenoble, 
încheiată — din vina arbitrilor 
— cu un tur mai puțin 7 Epi
logul ei a fost decis zilele tre
cute la Nisa, la reuniunea con
siliului Asociației europene de 
atletism : in unanimitate s-a 
votat ca francezul Alex Gonza
les, ciștigătorul probei, si fie 
considerat, de drept, campion 
continental. Un campion insă 
fără... rezultat, deoarece timpul 
său fusese înregistrat pe 2820 ml 
O decizie, fără îndoială, justă a 
A.E.A. I. • UN REZULTAT cu 
totul excepțional a înregistrat 
zilele trecute, la Lisabona, fon- 
distul portughez Fernando Ma- 
mede: 5000 m în 13:19,2. Să fie 
și el unul dintre cei ce și-a 
propus, pentru acest an. corec
tarea recordului lumii pe aceas
tă distanță ? • AU FOST STA
BILITE datele de desfășurare a 
viitoarelor competiții conti
nentale de sală, campionatele 
europene din 1982 la Milano (6 
și 7 martie) și 1983 la Buda
pesta (5 si 5 martie) • „CUPA 
EUROPEI" la maraton care va 
avea loc, anul acesta, la 13 
septembrie, la Agen, se va des
fășura pe echipe din 6 alergă-

In atletism
tori (contează 4) din peste 20 
de țări. Cu acest prilej, neofi
cial, se va desfășura și un 
maraton feminin. • A III-A 
EDIȚIE a „Cupei mondiale" 
(precedentele in 1977 la Diisel- 
dorf și 1579 la Montreal) va 
avea loc la 5 si 6 septembrie, 
la Roma. Vor lua parte echi
pele masculine si feminine ale 
Africii, America, Asiei, Euro
pei, Oceaniei, Statelor Unite, 
primele 2 clasate în finala Cu
pei Europei (Zagreb, 15 și 16 
august), tn mod excepțional, 
pe al 9-lea culoar (!), vor con
cura reprezentativele Italiei, 
țara organizatoare. Este pentru 
prima oară că la „Cupa mon
dială" iau parte 9 echipe I • 
C1TEVA REZULTATE de pes
te Ocean unde activitatea, in 
aer liber, se desfășoară in plin: 
Los Angeles : Eric Brown 100 
m — 10,20, 200 m — 20,39, An
thony Campbell 110 mg — 
13,55; Walnut : James Sanford 
100 m — 10,19, Greg Foster 
13,48, Edwin Mozes 400 mg — 
48,61 și Andree Philips 48,97. 
Dar nici europenii nu stau cu 
brațele încrucișate : Roma : 
Sylvana Cruciata 3000 m — 
8:46,8 record național, Stefano 
Cecchini 800 m — 1:46,7.

slav ia), Csoni (Ungaria) cu 6*4 
p, Victor Ciocâltea 6 p, Fer
nandez (Spania), Vera (Cuba), 
del Corrail, Calvo (ambii Spa
nia) 51/, p, Rivas, Martin (am
bii Spania) 4*4 p, Bellon (Spa
nia) 2‘4 P.

La întrecere au luat parte T 
mari maeștri și 5 maeștri in
ternaționali. Reprezentantul 
nostru, marele maestru Victor 
Ciocâltea. a fost distins cu un 
premiu special pentru cel mai 
mare număr de victorii — 4.

• LA ZAGREB ȘI SISAK A 
CONTINUAT TURNEUL IN
TERNATIONAL MASCULIN 
DE VOLEI dotat cu „Trofeul 
Iugoslavia". In ziua a doua re
prezentativa României a întîl
nit, 1* Zagreb, echipa Franței 
de care a dispus cu 3—0 (7, 8, 
6). Voleibaliștii noștri, in sex
tetul de bază : Oros, Dumănoiu. 
Pop, Căta-Chitiga, Stoian, 
Girleanu (au mai fost introduși 
pe parcurs : Enescu, Grădina
ra. P. Ionescu șl Vrîncut), au 
desfășurat un joc îmbunătățit 
față de prima zi, impunlndu-se 
dar în fața francezilor care se 
ilustraseră tn partida preceden
tă împotriva echipei țării gaz
dă. Tot la Zagreb, Italia, for
mație care arată o formă deo
sebită. a întrecut net, cu 3—0 
(11, 4, 4), selecționata U.R.S.S., 
in rîndul căreia se află însă 
doar doi „olimpici" (Lascionov 
și Krlvov). în celălalt meci, la 
Sisak : Iugoslavia — Bulgaria 
3-0.

In clasament conduc neînvin
se echipele Italiei și Iugoslaviei 
cu cite 4 p (setavera j egal 6:2) 
urmate de cea a României 3p 
(5:3). U.R.S.S. 3 p (3:5), Bulgar- 
rlei șl Franței — cite 2 p (se- 
taveraj egal — 2:6).
• IN ZIUA A PATRA A

TURNEULUI DE CALIFICARE 
PENTRU C.E. DE BASCHET 
masculin din Turcia s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
grapa de la Izmir : Olanda — 
România 87—84 (46—41), R.F.
Germania — Suedia 75—43 
(35—22) !, Portugalia — Bulga
ria 78—73 ! Clasament : 1.' 
R.F.G. 7 p (318—294), 2. Olan
da 7 p (331—295), 3. Suedia 
6 p (279—296), 4. România 6 p 
(355—336), 5. Portugalia 5 p 
(274—313), 6. Bulgaria 5 p (289— 
312). în ultima zi a turneului 
preliminar au loc jocurile : 
România — Bulgaria. R.F.G. — 
Portugalia șl Olanda — Suedia. 
Grupa de la Istanbul : Turcia 
— Ungaria 78—77 (42—36). Gre
cia — Belgia 90—78 (46—45), 
Anglia — Finlanda 91—80 ! Cla
sament : 1. Grecia 8 p (358—■ 
321), 2. Turcia 7 p (314—307), X 
Anglia 6 p (327—219), 4. Unga
ria 5 D (337—343). 5. Finlanda 
5 p (334—358) 6 Belgia 5 p
(319—341).

Recent, la Long Beach (S.U.A.) 
s-au încheiat întrecerile celei de 
a doua ediții a „Cupei mondia
le" la polo, cel mai important 
turneu al anului, care a reunit 
șase din primele opt clasate la 
J. O. de la Moscova (au lipsit 
Olanda și Italia), cărora li s-au 
adăugat selecționatele 
țară organizatoare) 
Bulgariei " '
Desfășurat 
întrecerea 
evidențiat 
țiilor U.R.S.S. și 
clasate în această ordine pe pri
mele locuri. Poloiștii sovietici 
nu au pierdut dccît un singur 
punct (5—5 cu Spania), obținînd 
șase victorii <10—6 în meciul cu 
Iugoslavia). Antrenorul Boris 
Popov a aliniat același lot care 
s-a impus și în vara trecută, la 
Moscova, o echipă robustă. în 
plină maturitate, care cu greu 
poate fi întrecută la această oră !

Ca și la J. O., selecționata so
vietică a fost secondată de e- 
chipa Iugoslaviei, cu 5 victorii 
și un rezultat egal (7—7 cu 
S.U.A.). Miro Cirkovici nu a 
prezentat decît un debutant (pe 
Rukovici), bazîndu-se, în con
tinuare, pe Krivokapici. Gopce- 
vici. Polici, Mustur. Roje. Bebici 
și Trifunovici, formație oe care

(locul 12
la nouă 
olimpică, 
superioritatea

S.U.A. (ca 
și cea a 
la J. O.), 
luni după 
turneul a 

forma- 
Iugoslaviei,

CU

o pregătește pentru a cuceri in 
toamnă, la Split, titlul continen
tal.

In plină ascensiune, repre
zentativa Cubei urcă pentru 
prima oară pe podiumul unei 
competiții oficiale de mare am
ploare. Este de asemenea o e- 
chipă matură, care nu a suferit 
modificări esențiale în ultimii 
ani, victoriile sale în fața S.U.A. 
(10—9) șl Ungariei (9—8) fiind 
edificatoare asupra actualei forțe 
de joc a cubanezilor. „7“-le spa
niei, singurul care a pus în difi
cultate pe campionii olimpici, 
confirmă poziția fruntașă obți
nută la Moscova. Marea surpriză 
a turneului a fost locul VI obți
nut de multiplii campioni olim
pici, mondiali și europeni, polo- 
iștil din Ungaria. Echipa lor nu 
mal are pe Molnar, Szivos, Su- 
dar. Gerendas și Csapo ; nu-1 
mai are nici pe „magul" care a 
dus formația ungară la atîtea 
victorii, pe Deszo Gyarmaty. Iar 
noul antrenor, Mihaly Mayer, se 
pare că nu reușește să struneas
că pe cei cîțiva „cai nărăvași" 
(Farago, Horkay, Kuncz, Kiss) 
care l-au mai rămas, echipa a- 
țungînd pe • poziție pe care nu 
ne amintim s-o fi întîlnit vreo
dată în ultimele trei decenii.

Oricum se profilează serioase 
modificări în ierarhia polo-ului 
mondial, turneul Universiadei și 
campionatul european urmînd să 
ne ofere imagini și mai clare 
asupra actualului potențial al ce
lor mai bune echipe din lume.

Adrian VASILIU

Corespondență pentru „Sportul“

FOARTE RUTINE
BUDAPESTA, 7 (prin telex). 

Desigur, pentru iubitorii de 
fotbal din Ungaria, scorul alb, 
de la Londra, dintre Anglia și 
România, a constituit o surpri
ză. Foarte multe păreri incli- 
nă acum, după acest 0—0, că 
o victorie a românilor ar fi 
fost mai avantajoasă atît pen
tru selecționata României cît și 
pentru cea a... Ungariei ! Ori
cum să objii trei puncte, din 
patru posibile, în jocurile cu 
Anglia este o performantă re
marcabilă a fotbaliștilor ro
mâni. In ultimul număr al zia
rului „Nepsport" referindu-se 
la partida din capitala Angliei 
se publică următorul titlu : 
„Românii n-au vrut să taie o 
felie mai groasă din cozonac".

Ce se întîmplă în tabăra un
gară în ultimele zile 7 De 
miercuri, lotul se află cantonat

MODIFICĂRI IN LOTUL UNGARIEI
la centrul sportiv de la Tata. 
Portarul titular Katzirz nu 
este refăcut după fractura la 
degete, așa incit în locul său 
va apăra tot Mcszaros. Rezerva 
este Disztl (Videoton) introdus 
acum în lot ca și jucătorul de 
cîmp Komjati (Vasas). în rest 
a fost menținut întreg lotul de 
Ia Lucerna. Balint, Muller și 
Fazekas se vor alătura lotului 
luni, după reîntoarcerea lor din 
Belgia. în afară de cei citati 
mai sus, din lot mai fac par
te. printre alții. Mucha, Martos, 
Nyilasi, Torocsik. Kiss. Garaba. 
Csapo, Szanto. Antrenorul fe-

deral Kalman Meszoly a de
clarat că în zilele următoare 
de ‘pregătire urmărește mărirea 
capacității de efort a jucători
lor, exersarea schemelor tacti
ce în apărare și in ofensivă.

LASZL6 NISZKĂCS
„Nepsport" — Budapesta

• Meciul Ungaria — Româ
nia de la Budapesta, de 
miercuri, va începe la ora 21, 
iar întilnirea echipelor simi
lare de tineret de la Bekâscsa- 
ba se va juca marți de la ora 
18,30 (orele României)

Ipswich s-a impus cu autoritate In prima manșă

ATLETISM • La Kislodovsk, 
sportiva sovietică Nadejda Vino
gradova a stabilit primul record 
al lumii la heptatlon. Ea a reali
zat in 7 probe 6 212 p (federa
ția internațională stabilise bare
mul pentru primul record la 
6144 p). lată rezultatele : 100 m 
garduri : 14.34 ; greutate • 14,68
m; înălțime : 1,71 m : 200 m :
24.29 : lungime : 6.47 m • suliță . 
41,54 m : 800 m : 2:14.70,

BASCHET • La Bologna s-a 
disputat meciul amical dintre se
lecționatele Italici și Iugoslaviei. 
Baschetbaliștii italieni au învins 
cu 90—74 (47-44) • în cea de-a 
doua întîlnlre, desfășurată la 
Poitiers. Franța a învins cu 
102—90 (57—56) selecționata Cubei.

TELEX • TELEX
Cu o zi înainte, echipa cubaneză 
ciștlgase cu 117—108.

BOX • Campionul mondial la 
categoria grea (versiunea WBC). 
Larry Holmes, își va pune cen
tura in jec în fața șalangerului 
său oficial Leon Spinks, la 12 
iunie. Ia La» Vegas.

CICLISM • După desfășurarea 
a 13 etape în Turul Spaniei, pe 
primul loc continuă să se afle 
italianul Giovanni Battaglln. ur
mat la 1.07,0 de Pedro Munoz șl 
la 2:25,0 de Vicente Belda. Etapa 
a 15-a, disputată contracronome-

tru individual pe distanța de 
11.300 km, a fost cîștigatâ de 
francezul Regis Clare în 15:42,0. 
• Prima etapă a „Turului Ro- 
mandiei* a revenit Italianului 
Giuseppe Saronni — 213 km in 
5h 50:34,0. El i-a întrecut, la sprin
tul final, pe Vlllemaine (Franța) 
șl Van de Velde (Olanda).

ȘAH • Turneul de la Bad 
Kisslngen (R. F. Germania) a 
fost cîștigat de Korclnoi, cu 9 p 
din 10 posibile.

TENIS • La DUsseldorf, in ca
drul competiției masculine „Cupa 
Națiunilor", echipa Australiei a 
învins cu 2—1 selecționata Ita
liei. iar S.U.A. a întrecut cu 2—1 
echipa R. F. Germania.

După cum s-a anunțat, tn pri
ma manșă a finalei „Cupei 
UEFA", echipa engleză Ipswich 
Town, clasată pe locul secund, a 
învins cu scorul de 3—0 (1—0) pe 
AZ ’67 Alkmaar (Olanda), actuala 
campioană a țării. Cu tot timpul 
ploios, peste 30 000 de spectatori 
au fost prezenți in tribunele sta
dionului din Ipswich. Fotbaliștii 
englezi au deschis scorul în mi
nutul 28, cînd Wark a transfor
mat un penalty. Celelalte două

Alte știri,
• Intr-un meci restanță, con- 

tlnd pentru campionatul Angliei, 
echipele Leeds United și West 
Bromwich Albion au terminat 
la egalitate : 0—0.
• Pentru a 5-a oară, „Cupa 

Cehoslovaciei" a fost cîștigatâ de 
echipa Dukla Fraga. Fotbaliștii 
din Praga au învins tn finală cu 
4—1 pe Dukla Banska Blstrtca

goluri au fost marcate de tli.fs- 
sen (min. 46) șl Mariner (min. 
56). Arbitrul M. Prokop (R. D. 
Germană) a condus form a (ii le :

IPSWICH TOWN : Cooper —
Mills, McCall, Hijssen, Osman, 
Butcher. Wark, Muhren, Mariner, 
Brazil, Gates. AZ ’67 ALKMAAR: 
Treytel — Van der Meer, Spelbos, 
Metgod, Hobenkamp, Peters, Jon
ker, Arntz, Kist, Nygaard (Welzt), 
Toi. Returul va avea loc la 20 
mai la Alkmaar sau Amsterdam.

rezultate
• In campionatul Statelor Uni

te va avea loc, spre sfîrșitul lu
nii mal, © premieră : pentru pri
ma dată un meci oficial va avea 
în brigada de arbitri $1 • femeie. 
Debutul profesoarei Betty Bills, 
mamă a cinci copil, se va pro
duce la linie, în meciul Portland 
— Calgary.
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