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A CELOR CE MUNCESC !

A LUMII

Desen ae FlQkiN ILifc

Trăiască 1 Mai și fie

Ca flamurile cele roșii

Spre noi victorii să ne-nscrie. 

Ața cum năzuiau strămoșii I

Prin tot ce-i marele partid 

Uzine, fabrici ș> ogoare 
Fe-est’e de-mpbnin deschid 
Njmai spre zări înnoitoare.

Reverberăm in Mai cu rostu

Urare, monoton. Unire I* 
N.-i glasul poor precum jarul 

Din Romă--o-n deveni-o 

In care Ceaușescu-i farul I

In campionatul balcanic de caiac-canoe
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SARBATOAREA
MUNCII

Filele calendarului conțin 
eu semnificații in istoria 
nei națiuni, zile eu

simbol, zile intrate in 
oamenilor, sărbători dragi

12 VICTORII ROMANEȘTI DIN 13 PROBE
/ Balcaniada caiacițuior Si canoiș- 

tilor. desfășurată joi si vmeri pe 
lacul Snagov. s-a 
vizibil — cu un 
sportivilor noștri, 
din cele 13 probe 
oaspeții iugoslavi, 
tificat șansa ieri.

Încheiat — pre- 
succes net >1 

învingători in 12 
ale întrecerii cu 

Aceștia si-au fruc- 
in cursa de 

canoe dublu 500 m unde campionii 
mondiali ai distantei Matija Ljubek 
— Mirko Nisoviei, au Întrecut, după 
o luptă palpitantă- cele trei echi
paje românești (Feodor Gurei 
Dumitru Betiu, _ ____
Nichita Sergan. Ivan Patzaichin 
Toma Simionov). Proba canoelor 
dublu a fost ca si In ajun 

cea mai

Dobre Nencin

de
___  __ . _  ___ la

1 000 m cea mai frumoasă. Învin
gătorii fiind cunoscuți abia la ulti
mele lovituri de nagae Au condus 
Ia început Patzaichin si Simlonov

DIN CUPRINSUL

ACESTUI NUMĂR:
•-

aiapot Gurei ți Beuu (special-ști 
probei), pentru ca .vulpoiul* Ljubek 
să tișneaseă pe ultimii 50—60 m_ 

ta celelalte probe — victorii pe 
linie ale reprezentanților noștri, 
dintre care s-au detașat din nou Ion 
Geantă (intr-un finiș strins cu 
Milan Janici) $i Costieă Olaru, în
vingător autoritar la canoe simplu, 
în sfxrțit. să consemnăm si izbinda 
repetată a echipajului tinăr de 
caiac 4 (Velea — Letcaie — Con
stantin — Fedosei) in fata altei am
barcațiuni românești a consacra iilor 
(Diba — Jigarov — Dimofte — Giu- 
ra) ca și surpriza victoriei dublou- 
lui caiacistilor din noul val* I 
— Constantin) in fața celor 
buni specialiști de simplu ai 
(Geantă — I. Birlădeanu).

Rezultatele probelor de 500

(Velea 
mai 

i țârii

m :

K 1 :
Milan _
Birlădeanu (R) 1:50 7. Nicușor Eșea- 
nu (R) 1:52.0 Vasile Diba (R) 1:52.4: 
C1 : Costieă Olaru (R) 2:01.6. Mirko 
Nisoviei (I) 2:04.7 Ignat Feodorov
(R) 2:07.6. Ivica Sabijan (I) 2:08,4. 
Gheorghe Ti tu (R) 2:09.3 : K 4 F : 
România (Agafia Buhaev — Nasta
sia Ionescu — Teci» Borcânea — 
Maria Ștefan) 1:49.2 România (An
fisa Avram — Anisoara Sidor —
Nastasia Buri — Margareta Voican) 
1:54.0 România (Maria Ciucur —
Ana Larie — Dorina Lionte — Ro 
zemarie Motz) 1:55.9. Iugoslavia 
(Suada Buljabasici — Slavica Na-

Ion Geantă (România) 1:48.1. 
Janici (Iugoslavia) 1:49.0. Ion

Vladimir MORARU

(Continuare in pap a S-a)
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OUPA C.E. DE LUPTE, 
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Echipajul de caiac 4 (Angelin Velea — Ionel Lețcaie — Ionel Constantin — Nicolae 
Fedosei), dublu campion balcanic Foto : Vasile BAGEAC

Astăzi, in etapa a 27-a
a Diviziei „A“ de iotbal
• La Pitești, duelul celor două 
echipe ale lui... Dobrin • La 
Slatina, intre ambiția lui Hala- 
gian ți gindul „de podium* al 
Stelei • La lași, tîrgumureșenii 
vor să-și recapete punctul pier
dut în tur • La București, pro
blema liderului nu pare a Fi 
Jiul, ci... rezultatele de la Bra
șov și Ploiești • 
gazdele speră să 
eclipsa de formă a Corvinului
• La Brașov, gazdele nu vor 
să retrogradeze, oaspeții nu 
vor să renunțe la lupta pentru 
titlu • La Oradea debutează... 
stanța, duelul Hagi - Gingu in 
meci decisiv pentru ambii „poli* ai clasamentului

La Bacâu, 
profite de

LIDERUL EVOLUEAZĂ ACASĂ,
1. DINAMO 
z.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

multe zile 
Si fht* u- 

forță de 
conștiința 
a căror

semnificație se transmite din genera
ție in generație, fiind cinstite cu aceeași 
vie înflăcărare an de an. Printre acestea, 
Intiiul dc mai. ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, se înscrie intre 
sărbătorile care nu cunosc fruntarii, 
giate de toți oamenii 
meridianele globului.

întregul nostru popor 
MUNCII eu o angajare 
zi astă in făurirea de noi 
teriale si spirituale, pentru ridicarea pe 
trepte superioare a calității vieții, pentru 
prosperitatea continuă a patriei socialiste 
și a fiecăruia dintre fiii săi, creatori si stă- 
pini pe roadele muncii lor. Entuziasmul eu 
eare toti oamenii muncii dau glas chemării 
partidului, a secretarului său general, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, Ia o eficien
ță sporită a muncii reprezintă dovada cea 
mai trainică a unității de gîndire si ac
țiune a întregii națiuni in jurul farului 
său călăuzitor, credința nestrămutată in jus
tețea politicii partidului și statului nostru.

Elanul 
tăioarea 
acest an 
in toate ______ ___ ____
vele de oameni al muncii si-au intensificat 
eforturile pentru îndeplinirea inainte de 
termen a obiectivelor de plan, efervescenta 
creatoare «oldindu-se cu importante sporuri 
de producție in cele mai diverse sectoare 
ale economiei, care creează premisele creș
terii bunăstării poporului. Rezultatele obți
nute in primele luni ale anului sint o nouă 
mărturie a priceperii făuritorilor de bunuri 
materiale de a produce mai mult si la 
parametri calitativi superiori, de a da pro
duselor românești o notă în plus de com
petitivitate.

în unități industriale, pe șantierele con
strucției socialiste, pe ogoarele patriei sau 
in panteoanele științei si culturii, ziua de 
1 Mai este intimpinată in haine de lucru, 
exprimîndu-se astfel 
muncii din patria

muncii, pe
oma- 
toate

ZIUA 
entu-

intimpină 
deplină si 
Si noi valori ma-

creator, puternic stimulat de săr- 
muncii. s-a materializat si î» 

cu frumoase realizări si împliniri 
sferele activității sociale. Colectl-

oamenilor 
— români, 

naționalități 
cinsti rina 

adaosuri — 
a mintii si 
sub soarele

hotărîrea 
noastră 

maghiari, germani si de alle 
— voința lor unanimă de a 
muncii prin noi si valoroase 
izvorite din vigoarea brațelor, 
inimii — la zidirea vieții noi. 
socialismului. Și exprimă, totodată, voința 
poporului nostru de a trăi si munci ia 
pace, solidaritatea sa umană cu cei ce In 
alte părt* ale lumii trăiesc în sărăcie șl 
mizerie, cu eei cărora munca nu le aduce 
fericire cu cei ce luptă pentru îndepărta
rea asupririi si sărăciei, pentru triumful 
păcii în lume.

Sărbătorirea intiiului de mai este întlm- 
pinată deopotrivă cu ample si entuziaste 
acțiuni cultural-sportive prin care sînt o- 
magiate si în acest tel împlinirile, bună
starea si prosperitatea națiunii noastre so
cialiste. Cu acest prilej, sportivii noștri iși 
aduc din nou recunoștința lor fierbinte par
tidului secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele României 
socialiste pentru grija părintească șl con
dițiile create pentru practicarea exercitiiîor 
fizice și sportului de 
oameni ai muncii din 
tru sprijinul continuu 
sl afirmării sportului 
arena internațională.

către milioane de 
patria noastră pen- 

acordat dezvoltării 
de performantă in

RIVALII IN DEPLASARE
PROGRAMUL ETAPEICLASAMENTUL
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Sportul stud 26 
Univ. Craiova 23 
F.C. Argeș 
Steaua
Corvin ui

T-viște
Olt 
Eaciu 
Bihor

C.S. 
Jiul 
F.C. 
S.C.
F.C.
A.S.A. Tg. M 
Chimia 
Polii. Iași 
F.C.M. Bv. 
Petrolul Pl.
F.C. C-ța 
..Poli- Tim.
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13
11
10

9
9

10
10

9
8
9
7
9

10
6
7

20
20
20
20
20
20
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25
20
20
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20
25
25
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2 48 - 22 35
5 37-18
0
8
7
9
9
9

11
11
10
11
12
10
13
14
14
16

40-15
40-23
39-32
35-20 
30-31
24- 32
35-25
32-35
44-48
26- 31
20-32
20-31 
29-41
27- 49
27-49
25- 50

35
31
31
30
27
26
25
25
25
24
23
23 
22
22
22
17
17

Em. Dembrovschi La Con-
centrul atenției • La Ploiești,

Pitești : 
Slatina : 
lași : 
București

Bacău : 
Brașov : 
Oradea : 
Constanța 
Ploiești :

Toate partidele vo' începe la

F.C. ARGEȘ
F.G OLT 
POLITEHNICA 
DINAMO
(Stadion Dinamo)

- C.S. TlRGOVIȘTE
- STEAUA
- A.S.A. TG MUREȘ
- JIUL I

SPORI CLUB
F.C.M.
F.G BIHOR 
FOTBAL CLUB 
PETROLUL

- CORVINUL
- SPORTUL STUD.
- „POU“ TIMIȘOARA
- CHIMIA RM V1LCEA
- UNIV. CRAIOVA

pro 17,30
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icvingind merituos in toate etapele primei ediții

STEAUA - CAMPIOANĂ PE ECHIPE EA DIRT-TRACK
Din cauza unei ploi toren(ia- 

le, care a lăcut impracticabil^ 
pista stadionului Metalul di..pista stadionului Metalul din 
Capitală, ultimul act al cam
pionatului republican de dirt- 
track pe echipe a fost anulat, 
reprezentanții federalei și de
legații secțiilor moto partici
pante fiind de acord — in una
nimitate — ca prima ediție a a- 
cestei competiții să se încheie cu 
orainea stabilită după a treia 
etapă desfășurată recent la Si
biu : 1. STEAUA 109 p, 2. Me
talul București 89 p, 3. IPA Si
biu 53 p, 4. Combinata C. S. 
Brăila — Voința Sibiu 34 p.

Anularea întrecerilor finale 
de ieri după-amiază nu mini
malizează succesul steliștilor, 
care au dominat toate cursele 
anterioare. Pentru a vă face o 
Imagine clară asupra raportului 
de forțe existent intre eon- 
curenți, vă redăm punctele 
realizate de echipele menționa
te de-a lungul celor trei etape : 
Steaua 35 — 38 — 36 ; Metalul 
31 — 31 — 27 ; IPA Sibiu 19

— 17 —17 ; Combinata C. S.
Brăila — Voința Sibiu 10 — 9 
15. Prin urmare, formația clu
bului Steaua (antrenor — ma
estrul emerit al sportului 
Gheorghe Voiculescu, instruc
torul secției de motociclism — 
prof. Mihai Dănescu, maestru 
emerit al sportului) s-a distan
țat de la o reuniune la alta, 
grație unui evident plus de o- 
mogenitate și superioritate teh-

tori. Cu un Sarchis Ilalagian 
(23 p), in declin de formă și 
Dan Gașpar (11 p). debutant 
in confruntările seniorilor, me- 
talurgiștii nu puteau aspira la 
un loc mai bun. Cea de a 
treia treaptă a podiumului pre
mialilor nu putea scăpa tineri
lor elevi ai antrenorilor Ion 
Bobîlneanu și Nicolae Riureanu 
(I.P-A.), care dornici de afirma
re (remarcîndu-se, în special,

MIINE, PERJAR
ÎN „PREMIUL PĂCII

Reuniunea de mllne dimineață 
de pe hipodromul din Ploiești 
este marcată de disputarea „Pre
miului Păcii-, alergare semlciasl- 
eă In care printre protagoniștii 
sursei se numără și Perjar — 
campionul turfulul —, alături de 
un buchet de concurențl de va
loare ca : Realista, Grăbit, Sadău, 
Jurista, Catren și alții, cal cu 
excelente performanțe pe hipo
drom. Handicapul de IM m eu 
care este penalizat Perjar ni se 
pare cam excesiv, avlnd În ve
dere că in acest an el se află 
la a doua ieșire (optica handica
purilor nu s-a schimbat cu nimic 
față de anul trecut I). Tot In 
această reuniune mai remarcăm și 
„Premiul Beclean”, in care re
centul clștigător Trifoi — campio
nul de necontestat al generației 
de I ani — este sever penalizat 
eu SO m față de eoncurențl ea 
Sondaj, Plocon, Roditor și alții. 
După ultima reuniune, reușită sub 
toate aspectele, sintem curioși să 
vedem ce va urma. Perspectivele 
sint bune, mai ales că vom avea 
un report de 3 571 lei la pariul 
triplu clștigător din cursele 3-4-5 
Sun fond de pornire de 3 000 lei 

pariul event din alergările 0-7. 
După disputarea celor șapte reu
niuni se remarcă forma bună a 
formațiilor antrenate de S. Io- 
nescu, N. Gheorghe, M. ștefănescu 
șl R.I. Nicolae, situate în această 
ordine in clasament. Restanțlerl : 
D. Toduță șl M. Dumitru.

A. MOSCU

Echip* elubidici Steaua, campioană republicani tn 1983 (de la 
i lingă la dreapta) : Gheorghe 
Poștolache, Daniel Stoica, Ionel 
Șofran

Voiculescu (antrenor), Stelian 
Pavel, Gicu Scarlet și Gheorghe 

Foto : L MIHAICA

BANCA DE GIMNASTICĂ,

nici și fizică Liderul echipei mi
litare, maestrul sportului Ionel 
PaveL a acumulat mi,'- - dc 
puncte (36), iar coechipierii săi 
au adus următorul aport la cu
cerirea titlului : Daniel Stoica 
— 31 p, Stelian Postalache —22 
p, Gheorghe Șofran — 18 p 
și rezerva Gteu Scarlet — 2 p.

Fără doar și poate, principa
lii adversari al campionilor au 
fost alergătorii de la Metalul 
București (antrenor — maestrul 
sportului Cornel Veieoleseu) 
care au avut la ttnărul ai ta
lentatul motoddtst Gheorghe 
Marian (21 p) R mai experi
mentatul Iul coleg. Harta D»- 
bre (27 p) principalii realiza-

Marius Sosiți, realizatorul a 18 
p). S-au intercalat adesea prin
tre animatorii etapelor. In sfâr
șit combinata C-S. Brăila — 
Voința Sibiu cu un singur aler
gător (brăileanul Eugen Bete 
satu — 20 p) 
versarilor. n-a 
podium la nici

Nu putem 
sublinia faptul 
a campionatului național

ia valoarea ad- 
putut urca pe 

o reuniune, 
încheia, fără a 
că prima ediție 

" de 
dirt-track pe echipe a imprimat 
un plus de atractivitate acestui 
gen de curse motodcliste, da
torită echilibrului de forte pre
zent In mai toate manșele din 
program.

Troian IOANTȚESCU

AȘA CUM N-O
Specialiștilor în domeniul 

educației fizice și sportului, 
în special profesorilor de 
educație fizică din învăță- 
mintul de toate gradele, 
editura „Sport-Turism* le-a 
pus la dispoziție, de eurînd. 
o nouă lucrare cu un pro
nunțat caracter practic 
„Banca de gimnastică 
exerciții, ștafete ți p
eursuri aplicative*.

Cartea poartă în sine o 
notă de curiozitate, genera
tă de noutatea unei astfel 
de teme: banca de gimnas
tică, aparat prezent in toa
te sălile de sport, dar — 
se pare — insuficient folo
sit. Autor: conf. univ. Oc
tavian Bănățan, care reia o 
idee lansată încă din 1957 
într-o lucrare pe aceeași 
temă.

Simplitatea 
tatea exercițiilor 
de gimnastică 
de unde multiplele posibili
tăți de folosire a lor in 
orice fel de colective, fac 
din lucrarea amintită 
îndreptar foarte util specia
liștilor in dezvoltarea ca
lităților fizice, ca și în pre
lucrarea selectivă a unor 
grupe musculare solicitate 
atit in cadrul educației fi
zice școlare, cit și în spor
tul de performantă.

Răspunzind unor necesi
tăți curente, cu o largă arie 
de aplicare practică, cartea 
conf. univ. O. Bănățan. rod 
al experienței sale și a altor 
cadre de specialitate, se re
comandă prin buna selec
ționare și sistematizare a 
exercițiilor fiind de o mare 
utilitate in ridicarea nive
lului calitativ al predării 
educației fizice si sportului.

Mihail VESA

CUNOAȘTEȚI

și accesibili- 
cu banca 

prezentate,

un

ALTE APARIȚII
• P. Dungaciu — Aspec

te ale antrenamentului mo
dern în gimnastică
• N. Popescu — Retezat

(colecția „Munții noștri*)
•

(col. 
tic")

• 
nic, 
vora, Băile 
(col. „Mic îndreptar turis
tic*).

• I. Albulețu — Zona tu
ristică Porțile de Fier
• Elena Mătasă — Mun

tele de aramă (col. „Locuri 
și legende")
• N. Udroiu 

din miazăzi 
României*)
• Ab. H.

Gimnastica
(trad, din lb. ungară)

L Ciupea — Făgăraș 
„Mic îndreptar turis-

V. Berbece, V. Botvi- 
S. Purece — Băile Go- 

Ocnele Mari

Zăpezi
(col. „Cîntarea

Henriette — 
ritmică sportivă

Numârul următor al 
ziarului nostru vo apărea 
marți, 3 mai, la orele •- 
bișnurte.

Rugam pe coresponden
ții noștri din țară să M 
telefoneze luni, 2 mai, ist- 
oepind de la ora 13, la 
numerele cunoscute, rezul
tatele competițiilor oficia
le (fotbal Divizia „B* și 
„C* etc.).

Fostul internațional Nicolae Panait intr-o postură inedită

UTIL CÎNDVA FOTBALULUI, 
UTIL ACUM SEMENILOR SĂI!

eeva mai 
sportu- 
rotund 

desi- 
jucător

GIMNASTICĂ DE ÎNTREȚINERE

Iubitorii 
virstnici — ai 
lui eu balonul 
iți reamintesc, 
pur, de fostul 
Nicolae Panait. Compo
nent al echipelor divi
zionare Metalul 
doara (unde a 
pe postul 
central) 
București

I Hune- 
evoluat 
fundaș 

Qjnamo 
„unspre-

maladii a pielii 
irului.

Neputindu-se 
ea prin mijloacele me
dicinal moderne, el a 
apelat, in cele din ur
mă — luptindu-se sin
gur cu boala, dar fi
nind in parte teama ți 
de sfaturile ți expe
riența altora 
leacurile naturale

cor-

vinde-

Centrul de gimnastică 
Întreținere al clubului 
greșul București continuă să 
primească Înscrieri. Cadre 
specializate — profesori de 
educație fizică și medici — 
asigură Inițierea in gimnas
tică pentru copil, ca șl eon-

de 
Pro-

dițil de refacere după trau
matisme, Întreținerea sănătă
ții. Activitatea centrului se 
desfășoară intre orele S și 30. 
înscrieri și informații, la sa
la de gimnastică șl ta tele
fon : 37.11.13 sau 37.07.77.

otasrasșui* n nnu Noua formulă tehnică, deosebit 
da avantajoasă : 7 EXTRAGERI IN 
2 FAZE CU UN TOTAL DE 66 NU
MERE oferă șanse multiple da a 
clștiga : • AUTOTURISME „Da
cia 1 300* • MARI SUME DE 
BANI, variabile și fixe • EXCUR
SII PESTE HOTARE Biletele de 25 
lei varianta au drept de dștiguri 
la toate extragerile I

uagerea ezeeștlesala

Alături de Varga (în dreapta imaginii), fostul 
de la Dinamosău coechipier

ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI DE PARTICIPARE I

LITORAL ’83
Tarife convenabile In această perioadă

Toate oficiile județene de turism din țară șt fi halele I.TJI.R. 
București au pus in vinzare locuri pe Litoral pentru prima 
parte a sezonului la tariful de 71 lei/zl de persoană ta perioada 
1—31 mai șl 79 lei/zi/persoană ta perioada 1—U iunie ut

In tarif sint incluse cazarea și masa ta hoteluri d« cate
goria I.

Se pot procura bilete șt pentru perioade mal scurte deeft 
seriile complete de 13 zile, iar la transportul pe CXJL ea be
neficiază de o reducere de 35%.

Celor care vor veni pe Litoral In această perioadă le stau ta 
dispoziție numeroase mijloace de agrement: parcuri de dis
tracții. terenuri de sport, discoteci, piscine, ambarcațiuni nau
tice, spectacole artistice, tnthnlri sportive etc.

De asemenea, se organizează excursii ta Delta Dunării, Nor
dul Dobrogei, la Cetatea Histria, la Adamclisi, pădurea Ba- 
badag etc.

zecele* căruia a făcut 
parte ea fundaț stingă, 
alături de Uțu, Popa, 
Alexandru Vasile, Căli- 
noiu, Ion Nunweiller, 
Vasile Anghel, Varga 
ți alții), el s-a afirmat 
ia anii ’50 ca unul din
tre cei mai valoroși 
apărători din campio
natul nostru, sobru și 
decis in intervenții, ca
litățile tale de joc des- 
chiztndu-i porțile re
prezentativei țării, tn 
care ți-a făcut «n de
but inedit (de numai 
eiteoa minute) eu pri- 

la 
tn 

selecționatei

lejul partidei de 
Leipzig, din 1958, 
compania
R. D. Germane (ulte
rior, el a mai efectuat 
eu echipa națională un 
turneu in Brazilia). In 
plină maturitate spor
tivă. Panait a fost 
nevoii sd se retragă 
din activitatea eompe- 
tiționali, în anul 1963, 
din cauza unei grave

timpul, a reușit să pre
pare diferite soluții ți 
unguente care nu nu
mai că l-au scăpat de 
maladia de care sufe
rea, dar care i-au dat 
posibilitatea să contri
buie — ulterior — și 
la tămăduirea altor se
meni ai săi. Vestea 
despre succesele obți
nute in vindecarea bo
lilor de piele, chiar ți 
■ psoriazisului — făcu
tă mai de eurînd pu
blică prin intermediul 
revistei „Flacăra" — a 
produs, cum era fi
resc, oarecare vilvă ți 
in ultima vreme mii 
de oameni eu aseme
nea afecțiuni H solici
tă — fie prezentîndu-se 
direct la locuința *a 
din București (situată 
la capătul Șoselei Olte
niței),
sau

telefonic 
scrisori 
Doritor

fie 
prin 

ajutorul. 
sd-i ajute pe cei in su
ferință, Panait se stră-

duie să răspundă cit 
mai multor solicitări, 
dar — evident — posibi
litățile unui singur om 
sint totuși limitate. Ca 
fast sportiv de perfor
manță, el este insă 
foarte receptiv la ape
lurile ce-i sint adresa
te din lumea 
Așa se face că 
cei tratați de 
in ultima vreme 
diferite afecțiuni 
pielii s-au aflat 
unii se mai află încă 
— fotbaliștii 
viști Moraru.
și Mărginean, hocheis- 
tul Ioniță de la Steaua, 
gimnasta Doina Stăicu- 
lescu. de la asociația 
Flacăra roșie, campioa
nă a țării la „ritmică". 
„Și în viitor, a ținut să 
ne spună fostul jucător, 
ușile locuinței mele vor 
rămîne deschise pentru 
sportivii de perfor
manță care suferă de 
diferite afecțiuni der-

arenei. 
printre 
Panait 
pentru 

ale

dinamo-
Țălnar

lor țării in marile com
petiții internaționale".

Rămas, cum se vede, 
un mare prieten al 
sportului ți al celor 

care-l practică la ni
vel de performantă, 
trăind din plin bucu
riile, ca și emoțiile fot
baliștilor noștri trico
lori, Nicolae Panait — 
acum in virstă de 47 
de ani — are un mare 
sprijin în vrednica sa 
soție Emilia, fostă — 
la rindul ei — gim
nastă de frunte (cu
noscută sub numele 
de Scorțea). componen
tă a echipei României 
medaliată cu bronz la 
Jocurile ' Olimpice de 
la Roma. Tradiția spor
tivă a părinților or fost 
urmată un timp ți de 
fiul mai mare, Ciprian 
(care a jucat fotbal, 
dar care in ultima 
vreme s-a dedicat to
tal activității profesio
nale, ajutindu-și

Lecturind, împreună cu soția, corespondența sosită

care, 
dori 

ajutorul

matologice și 
bineînțeles, vor 
să solicite ; _ 
meu, avînd deplina în
credere în metoda mea 
de tratament. Voi fi 
bucuros să-mi pot a- 
duce, pe 
modesta 
buție la 
refacerea 
sportivii 
frunte, capabili apoi să 
lupte cu toate forțele 
pentru triumful culori-

această cale, 
mea contri- 

vindecarea și 
unora dintre 

noștri de

odată substanțial ta
tăl) ți este continuată 
acum de feciorul cel 
mic. Emil, in virstă 
de 11 ani, un real ta
lent fotbalistic — 
cum ni se spune 
echipa de copii 
trenorului Piți 
de la Dinamo.

O familie. deci, in 
care sportul are devo
tați susținători.

ața
— din
a an-
Varga,

Constantin FIRANESCU



31 CUPA DINAMO" LA CICLISM, ULTIMUL TEST

ÎNAINTEA CURSEI VARȘOVIA - BERLIN - PRAGA

între manifestările prilejuite 
de sărbătorirea celei de a 35-a 
aniversări a clubului sportiv 
Dinamo București se află și 
tradiționala întrecere de ciclism 
fond. Anul acesta. „Cupa Di
namo" se desfășoară între 3 
și 5 mai si se bucură de par
ticipare internațională.

'Programată Înaintea plecării 
lotului nostru reprezentativ ta 
cursa Varșovia — Berlin — 
Fraga. întrecerea organizată de 
clubul sportiv Dinamo Bucu
rești devine si un ultim test 
al ..tricolorilor", o ultimă eta
pă de pregătire si verificare 
pentru „Cursa Păcii". Cele trei

RUGBYUL ROMANESC SUB SEMNUL
ÎNTÎLNIRILOR INTERNAȚIONALE

• Partida de la Kiev, cu U.R.S.S., privită cu multă responsabi
litate • Azi, în Parcul copilulta, un prim trial in vederea me

ciului cu echipa de tineret a Angliei

După recenta partidă cu Italia, 
a cărei desfășurare nu a satis
făcut decit sub raportul rezulta
tului (13—6), Biroul federației 
române de rugby s-a reunit re
cent, luînd in discuție, cu multă 
luciditate, cu simț critic și auto
critic, atât partida amintită, cit, 
mai ales, evenimentul nr. 1 al 
rug by uilul continental d’n aceasă 
primăvară, meciul din 15 mai de 
la Kiev, dintre reprezentativele 
Uniunii Sovietice și României.

S-a apreciat că, după o serie 
de rezultate excelente (victoriile 
asupra Franței, meciul egal de 
la Dublin cu Irlanda, frumoasele 
prestații din partidele cu echi
pele naționale ale Tării Galilor 
și Noii Zeelande ș.a.), în lotul 
nostru reprezentativ, la foarte 
mulți dintre internaționalii noștri, 
chiar la cei ou vechi state de 
serviciu In ,,clubul tricolorilor", 
și-a făcut loc um greșit spirit de 
au tomul turnire, de culcare pe 
laurii succeselor trecute. De aici 
nu a fost decit un pas pînă la 
scăderea ștachetei exigențelor în 
pregătire, in evoluția multora 
dintre internaționalii noștri cu 
faimă.

De aceea, s-a hotărlt ca întn- 
nlrea cu reprezentativa U.R.S.S. 
— in plin progres, dovadă și re
centa ei victorie asupra echipei Franței, la M6rignac — să fie 
tratată cu maximă responsabili
tate șl exigentă, astfel ca echi
pa României să revină la forma

și evoluția care au consacrat-o 
pe plan mondial. la valoarea ei 
competitivă bmecunoocută.

Cu aceiași prilej. Biroul fede
ral a aprobat șl componența io
tului lărgit in vedere* partidei cu 
UJLS.S. FUNDAȘI — Codoi. L 
Constantin, V. Ion ; ARIPI de 
treisferturi : Fui cu. Aid ea, PUota- 
chi ; CENTRI : Lun?u, Virani, 
Becheș ; MIJLOCAȘI LA DES
CHIDERE : Alexandru, Podăres
eu ; MIJLOCAȘI LA GRAMADA : 
Paraschiv, Anton ; ÎNAINTAȘI 
LINIA A TREIA : M. Zaflescu, 
Murariu, Gh. Dumitru, Borș, Șt. 
Constantin, L. Constantin ; LI
NIA A DOUA : Dărâban, Cara- 
gea ; LINIA INTII, PILIERI : C. 
Dinu, Bucan, Pașcu, Csoma ; TA- 
LONERI : Munteanu, Grigore.

Dimitrie CALLIMACH1

secvențe ale competiției — e- 
tapa I, București — Giurgiu — 
București, 128 km (3 mai, start 
ta ora 16 de ta km 6,5), 
pa a n-a. București — 
xandria \
(4 mai, start ta ora 10 de 
km 7) si etapa a 
rest! — Oltenița 
10* km (5 mai.
10 de ta km 7,5) 
un bun prilej de afirmare pen
tru tinerii rutieri, speranțe ale 
ciclismului nostru.

La startul acestei interesante 
si atractive competiții rutiere 
de primăvară se vor afla cei 
mai buni alergători din tară. 
In frunte cu componenții lotu
lui național, tinerii rutieri și 
oaspeți de ta G ward ta Craco
via. Se vor alcătui clasamente 
pe etape si generale, indivi
dual si pe echipe.

eta-
Ale- 

București, 100 km 
" ' ta 

III», Bucu- 
— București, 
start ta ora 
— reprezintă

VOLEIBALISTELE ROMANCE 
APLAUDATE LA GRANADA
De vorbă cu antrenorul
Recent, la Granada (Spania), 

s-a desfășurat turneul de ca
lificare pentru C.E. de volei, 
la care a participat și repre
zentativa feminină a Români
ei. După cum se știe, echipa 
țării noastre s-a clasat pe pri
mul loc, obținind, împreună 
cu selecționata Suediei, drep
tul de participare la C.E. din 
toamna acestui an. La întoar
cerea voleibalistelor noastre, 
am solicitat antrenorului fede
ral V. Pavel, conducătorul de
legației, amănunte despre acest 
eveniment

— Sub raport valoric, turneul 
a fost peste așteptări, ne^a 
spus interlocutorul nostru, 
chipele Turdei. Spaniei 
Suediei, 1» special ultima, 
înregistrat mari progrese, 
toate aspectele".

— Cum s-a prezentat echipa 
României?

— Cu satisfacție trebuie să 
menționez plusul de tehnicita
te și, mai ales, pregătirea fi
zică superioară a voleibaliste
lor noastre. Pregătirea la mun
te JH» văzut*. Antrenorii S. 
Chiriță și V. Moșescu au cău
tat in permanență eea 
bună formulă de echipă. De 
altfel, toate Jucătoarele au fost 
întrebuințate In acest turneu. 
Se pare eă la ora actuală eea 
mai bună formală de echipă 
reprezentativă este: Marla E- 
nache. Ioana Liteanu, Mirela 
Popoviciu, Fidelia Crișan, Doi-

Si 
aa 

sub

TURNEELE FINALE

Succes de public
In sălile 

continuat întrecerile turneelor 
lor. Iată amănunte din etapele

.Victoria" din Ploiești și 
finale
a U-a

mal

federal V. Pavel
na Săvoiu și Daniela DrăghîcL 
Dar și celelalte componente 
ale lotului. Georgeta Lungu. 
Niculina Bujor, Iuliana Enes- 
cu. Mirela Zamfir, Speranța 
Găman și Mirela Pavel, sini 
bine pregătite, așa ci titulari
zarea este departe de a fi în
cheiată.

— Cum a fost apreciată, la 
fața locului, prestația român
celor?

— Sala plină. tumultoasă, 
dar foarte corectă și sportivă, 
a aplaudat tot timpul pe spor
tivele noastre pentru 
spectaculos prestat, ele 
net superioare partenerelor do 
întrecere. Tot ca apreciere esto 
suficient să amintim că ne-a» 
întors de la Granada cu șase 
cupe: pentru locul I, pentru 
comportare (oferită de munici
palitatea Granadei), pentru 
sportivitate-echipe. cup3 ofe
rită de generalnl comandant 
al Andaluziei, pentru cea mai 
completă jucătoare — Marfa 
Enache — și pentru cea mal 
bună trăgătoare — Mirela Fo- 
poviein.

— Cu alte cuvinte, 
obiectiv propus s-a 
Ce va urma?

— Un turneu in 
cia, apoi Balcaniada 
și. bineînțeles, 
europene din septembrie. 
R.D. Germană.

jocul 
fiind

primul 
îndeplinit.

Cehoslova- 
(Bulgaria) 

campionatele 
tn

Mihail VESA

DE VOLEI ALE JUNIORILOR

la Ploiești!
„Vrancea* din Focșani 
ale juniorilor și junioare- 
și a IlI-a :

CRAIOVENCELE UN PAS
au IMPORTANT SPRE TITLU

• Dupâ cum se știe, tot In
luna mal, ne va vizita echipa 
de tineret a Angliei, (sub 23 de 
ani), care va susține în țara 
noastră trei partide, la Timișoa
ra (15 mal), lași (1» si Bucu
rești (22). In vedere* întiliUrti- 
test din Capitală, azi. la or* 10, 
va avea loc în Parcul ~ - *
un prim joc de trial, 
vor lua parte rugbyști 
tenl sub 23 de ani.
• La Bîrlad, in meci 

(etapa a 22-a), Rulmentul 
Gri vița Roșie 6—2L

Copilului 
la care 

bucures-

restantă

PLOIEȘTI. în prtanui med al 
oeld de-a doua etape a turneu
lui final al juniorilor, CJ8.Ș. 
Steaua a dispus de C.S.Ș. Trico
lorul Ploiești cu 3—2 (12, -7, X 
-14, 14), După mal mult de 
două ore de joc, victoria a reve
nit bucureștenilor, cu Pițlgoi 
inspirat șl eficace în atac, bine 
secondat de Pădurețu, Dumitru 
și Velea. De la ploleștenk peste 
nivelul celorlalți s-au situat Des- 
pa și Mocanu.

C.S.Ș. Lie. ind. 12 CFR Bucu
rești — C.S.Ș. Tulcea 3—1 (11, -7, 
13, 6). Bucureștenli au ciștigat 
pe merit, dar nu au mal realizat 
același joc din prima zi, poate 
și datorită replicii mal slabe a 
adversarilor. Doar setul al m-lea 
a Cost mai echilibrat, tulcenii in
sistând mal muH în finaL Re
marcați : Dobre, Constantin, Hăn-

și Ambroxă (Lie. 12) Mica,clan _______ __ . ._ _
Cucuîici și Alexandrescu (T). In 
ultanui meci al zilei. Dinamo 
București — C.S.Ș. Bata Mare 
3—1 (-13, 0, 3, 14). împotriva
cursului jocului, băimărenil au 
ciștigat primul set, in special 
prin blocajele Iul Iuhasz. Apoi. 
dlnamoviștU an pireăuat inițiativa 
și-an dștlgat pe merit. Eviden- 
țlați : Drăgușln, Bădulescu, Bă
lan, Mlb&Uescu (O), Pușcaș șl 
Szilaghi (BM).

In ziua a treia s-au înregistrat 
rezultaiteâe : CSȘ Steaua — Dina

mo 0—3 (—7, —S, —14), C-Sta- 
Lie. 3 — C.S.Ș. B. Mare 3—0 (11, 
I, 11), Tricolorul — C.S.Ș. Tulcea 
3—0 (13, 13, 13).

V. MIHAIL

FRUMOASA 

„PRIMĂVARA 

A RUGBYULUI"...
Primăvara rugbyului s-a do

vedit si in acest an, la ediția 
a patra, o generoasă idee și 
o remarcabilă realizare. Pen
tru că nu e puțin lucru să 
reunești, vreme de o săptă- 
mină, sub acest frumos gene
ric — mai bine de 703 de spe
ranțe ale sportului cu balonul 
oval, din multe colțuri ale ță
rii. cu peste 30 de echipe la 
cele trei categorii de virstă. 
S-au întocmit, ca la orice în
trecere care... se respectă, si 
ierarhii, dar de ciștigat au 
avut toți copiii și juniorii midi 
prezenți (unde altundeva?) pe 
Stadionul tineretului din Ca
pitală. A avut de ciștigat pen

tru azi și pentru miine. rug- 
byul românesc!

Pe primele locuri s-au situat 
echipele C.S.Ș. 2 București — la 
categoria 10—12 ani (rugby in 
8) și cele ale C.S.Ș. Steaua 
București la 12—14 ani (rugby 
in 12) și 14—18 ani (rugby In

15). In clasamentul general. în 
frunte, din nou, C.S.Ș. Steaua 
— a treia oară consecutiv. Pe 
podium merită să urce si ini
moasa comisie de specialitate 
din Capitală (să amintim pe 
cițiva dintre cei mai activi 
membri ai săi: V. Vardella,

C, Cristăchescu, ȘL Cristea, D. 
Zamfir, P. Băducu, C. Căpă- 
țină).

Iati-i, tn fotografia realiza
ți de Al. Vena, pe participan
ta le Primăvara rugbyului 
1913...

FOCȘANI (prin telefon). ta 
competiția junioarelor, găzduită de 
sala „Vrancea”, formațiile din 
Craiova și Constanța etalează ca
lități remarcabile. In ziua a doua, 
tinerele voleibaliste de la C.S. „N. 
Tîtulescu" Craiova au trecut de 
un nou obstacol dificil, învinglnd 
echipa C.S.S. Lie. „M. Basarab- 
București cu 3—1 (—9), 11, 3, 3) .S-au 
remarcat Îndeosebi trăgătoarele 
Daniela Coșoveanu și Eugenia Co- 
tescu. In partida următoare, C.S.S. 
Viitorul Cluj-Napoca a dispus da 
C.S.S. Tîrnăveni cu 3—1 (14, — 
1, 12), intr-un meci de factură 
tehnică mal scăzută. Ultimul joe 
din ziua a doua, dintre C.S.S. 1 
Constanța și C.S.S. Focșani, a fost 
șl cel mal frumos, mai disputat 
șl tensionat. Foarte rutinate (une
le sportive avind la activ șl par
ticipări în Divizia ,,A“), constăn- 
țencele au obținut victoria cu 3—• 
<13, 10, 13), remareîndu-se de ta 
ele Tanța Drăgol șl Mirela Nls- 
tor, iar de la învinse Iosefina 
laru și Manuela Duda.

In cea de a treia zi de con
curs, ieri, voleibalistele de ta 
C.S.S. Lie. „Matei Basarab** au în
vins ușor echipa școlărițelor din 
Tlmăvenl : 3—0 (11, 3, 3) în nu
mai 50 de minute. Apoi, C.S.S. 
Focșani a marcat prima victorie t 
3—3 (Z, 3, —4, —13, 13) tn fața
dujencelor de ta C.Sta. VlltoruL 
S-au remarcat Daniela Trușcă da 
la localnice și Carmen Mureșan da 
la Învinse. Firește, partida 
mal ------- " ‘
mal 
fost 
pale 
ploană a țării : C.S. 
tu Ies cu' - /
stanța. După un med maraton, 
de bună calitate sub aspect teh
nic șl spectacular, succesul a su
rfs echipei cralovene, care face 
astfel un pas mare spre titlu. 
Scor : 3—3 (0, —13, —12, I, 1».
S-au remarcat : Eugenia Coteseu. 
Daniela Coșoveanu, Gabriela Du
mitrescu șl Aurelia Dobre, de ta 
învingătoare, Tanța Drăgol, Ma
riana Miron și Mirela Cazangiu 
de 1a merituoasele învinse.

așteptata â zilei — șt eea 
valoroasă de ptnâ acum — a 
cea dintre cele două prlncă- 
asplrante 1a titlul de cam- . . „ __ n.

Craiova șl C.S.S. 1 Con-

Modesto FERRARIN1

ÎNTRECEREA „CELOR 100" Al ELITEI ȘAHULUI
Dacă am fi întrebați vreodată care 

campionat de șah preferăm, am răs
punde fără ezitare : campionatul pe 
echipe. Cu toate că șahul este un 
sport individual prin excelență și cu 
toate că orice integrare a sa intr-o 
formulă de grup conține o inevitabilă 
doză de artificial, de îndepărtare de 
la specificul sau firesc, Și, totuși, 
șahul pe echipe are darul nu numai 
de a captiva pe spectator, ci — mai 
ales — de a-l stimula pe cel care 
îl practică. Ne-am convins încă o 
dată de aceasta urmărind ultimele 
zile ale finalelor campionatului na
țional pe echipe mixte, la Eforie 
Nord. Frumoasele săli de hotel puse 
la dispoziția celor 100 de competitori, 
în fapt întreaga elită a șahului nos
tru, se arătau neîncâpâtoare, nu nu
mai pentru numărul mare al celor 
aflați pe estradele de concurs, ci șl 
datorită afluenței de spectatori, oa
meni ai muncii aflați la odihnă, ca 
și turiști de peste hotare venițl în 
frumoasa stațiune a litoralului nostru.

Șahul jucat In echipă pretinde mo
bilizarea unor calități de combatant

cu totul deosebite, solicită competi
torului să-și modeleze tactica șl stra
tegia in funcție de rezultatul profilat 
in partidele coechipierilor săi. Este 
un adevăr cunoscut - am mai scris 
despre aceasta - că avem buni ju
cători și jucătoare de șah pe echipe, 
a devorați specialiști ai acestei forme 
de competiție. Ne gindim astfel, re- 
ferindu-ne și la ultima finală, la acel 
excelent căpitan de echipă care este 
maestrul Vasile Georgescu, ,,șeful de 
coloană* al Universității București, 
mobilizîndu-și jucătorii pentru excep
ționalul rezultat obținut, cu 3 titluri 
de campioni din cele 4 puse în joc. 
Sau Emanuel Reicher, antrenorul și 
,,sufletul" echipei I.T.B.-ulul, clasată 
pe locul doi, atît de aproape de pri
mul, care-și strunește in permanență 
echipierii. Ti laudă sau fi ceartă, fie 
ei șl mari maeștri, ca Florin Gheor
ghiu șl Victor Ciocâltea. Sau, desigur, 
Dolfi Drimer, maestru internațional la 
șah, dar profesor universitar In viața 
de toate zilele, jucător de bază al 
formației Politehnica, cunoscînd totul 
Ir abila tehnică da a scoate maxi

mum de pe mai multe table de joc 
deodată. In sflrșit. să n-o uităm cum
va pe harnica și atlt de simpatica 
antrenoare-jucâtoare a echipei Univer
sitatea lași, madStra internațională 
Margareta Perevomic, înconjurată de 
un mănunchi de tineri, In frunte cu 
campionul național Ovidiu Foișor, dar 
avind la baza formației juniori atlt 
de talentați, cum sînt Călin Navro- 
tescu și Sorina Dan, cîștigătorl al a- 
cestei categorii.

Ar mai trebui adăugate In aceste 
scurte notații — pe care le vom dez
volta în paginile revistei noastre de 
specialitate —, unele considerații de 
ordin general. In primul rfnd, faptul 
că echipa campioană, Universitatea 
București, care-și păstrează titlurile In 
clasamentul absolut și cel masculin, 
dar și-l adaugă acum și pe cel fe
minin, reprezintă un nucleu de jucă
tori deosebit de valoroși, un colectiv 
care știe să cultive performanța. S-a 
crezut că prin plecarea primului lor 
echipier de anul trecut, marele maes
tru Mihal Șubă (activînd acum la 
A.E.M. Timișoara), forța sa va scă

dea. Dar In locul acestuia a fost 
promovat la seniori tlnărul Lucian Va- 
silescu, care a realizat un scor de 
66% pe tabla a 5-a, majorind punc
tajul general al echipei. Tinerii și-au 
făcut simțită prezența și în cadrul 
altor formații. Astfel, la LT.B., am 
urmărit un „trio" juvenil Armaș-Băv- 
bulescu-Ștefanov deosebit de produc
tiv. La Politehnica, au strălucit O. 
Berechet șl D. Dumitrache. La Uni
versitatea lași, D. Anițoaie și S. Lu- 
pu. Iar Ier Petrolul Ploiești, campio
nul universitar Adrian Negulescu o 
făcut zile grele multor adversari la 
tabla Intfi. La mesele fetelor, tinerele 
Mariana Bâdici-lonițâ (Politehnica), 
Gabriela Olărașu (Univ. lașî) sau 
Gabriela Olteanu (Calculatorul) au fi
gurat printre performere. 'In general, 
nume noi, /nume ale șahului nostru 
In plină afirmare.

Un ultim moment de referință al 
campionatului. La festivitatea de în
chidere a actualei ediții, odată cu 
decernarea medaliilor, prof. Anghei 
Vrabie, secretarul F.R.Ș., a în mi nat 
diplomele acordate de Federația In
ternațională de șah, In cursul anului 
trecut, șahiștilor români posesori al 
unor titluri Internaționale. Printre 
acestea, titlurile de mare maestre

PERFORMERII FINALEI 
(in ordinea meselor)

1. M. Șubă (A.E.M. Timișoara) 
6 p (din 9) 67% 2. M. Ghindă 
(Universitatea Buc.) 6,5 (9) 72% 
3. C. lonescu (Universitatea Buc.) 
64 (9) 72% 4. A. Urzică (Calcu
latorul) 7 (9) 78% 5. D. Bârbules- 
cu (I.T.B.) șl M. Dominte (Cal
culatorul) 6,5 (9) 72% 6. P. Ște- 
fanov (I.T.B.) 6 (8) 75% 7. C
Navrotescu (Universitatea lași) 7,5 
(9) 83% 8. Marina Pogorevici 
(Universitatea Buc.) 5 (7) 71% 9. 
Elisabeta Polihroniade (Universita
tea Buc.) 5 (6) 83% 10. Smaranda 
Bolcu (I.T.B.) 6 (7) 86%.

internaționale obținute de Margareta 
Mureșan, Marina Pogorevici și Elisa- 
beta Polihroniade, echipierele noas
tre olimpice. Desigur, o notă sărbă
torească adăugată in plus frumoase
lor întreceri încheiate acum pe lito
ralul luminat de razele unui soare 
de primăvară.

Radu VOIA
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Nkoloe Ceaușescu l-a odra
pe teră a mișcării sportive, 
ce urmează vă prezentăm 
din octivitatea sportivă de 
oamenilor muncii de la orașe

1 ți 2 Mai, pe terenurile
și la locurile de agrement au fost programate 

atractive întreceri ți manifestări eultural-sportive 
.DACIADEI", pentru eoplii, tinerii ți oamenii muncii

SPORTUL-0 PREZENȚĂ DIN CE ÎN
ÎN VIAȚA OAMENILOR MUNCII DE

f

. ■ na din pregnantele realități care a- II testă creșterea calității vieții - grijă 
de căpetenie a partidului nostru - 

este tot mai bogata activitate de educa
ția fizică și sport care se desfășoară pre
tutindeni in țara noastră. Marea competiție 
sportivă națională „DACIADA*, creată din 
inițiativa tovarășului N1COLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, președinte
le României, a revitalizat puternic întreaga 
mișcare sportivă de masă, adunind ca in
tr-un impetuos fluviu mii, sute de mii, mi
lioane de tineri și oameni ai muncii de la 
orașe și sate, intr-o activitate sistematică și 
organizată, mijloc ideal de menținere și 
întărire a sănătății și capacității de muncă, 
de petrecere in mod plăcut și util a timpu
lui liber, de cultivare a unor inalte trăsături 
morale caracteristice omului nou.

„Sportul - bun al întregului popor” nu 
mai ezprimâ, astăzi, un deziderat al maseior, 
ei devine eu fiecare an ce trece o realita
te vie, grație grijii partidului, care a creat 
cadrul organizatoric și material cel mai 
propice și in permanentă perfecționare. O 
dovedesc fără putință de tăgadă mereu 
mai numeroasele întreceri și acțiuni sporti
ve de tot felul promovate de „Daciadă*,

cu un număr crescind de participanți de \ 
toate vîrstele și profesiile, ca și zestrea ma
terială in continuă sporire de care se bucu
ră asociațiile și cluburile, colectivitățile de 
oameni ai muncii. Terenuri și baze sportive 
do tot felul, spații pentru joacă, locuri de 
agrement cu dotări corespunzătoare in a- 
propierea orașelor și comunelor oferă ore 
de plăcută și binefăcătoare destindere fizi
că și psihică prin mișcare și sport in aer 
liber, intr-o largă paletă de manifestări, care 
vin in intimpinarea diferitelor preferințe.

Organele ș> organizațiile sportive și cu 
atribuții in acest domeniu, bizuindu-se pe 
inimoși și competent activiști, ca și pe un 
mare număr de instructori obștești din chiar 
rindul beneficiarilor ezercițiului fizic și spor
tului. iți foc un temei de mindrie din atra
gerea maselor de oameni ai muncii spre 
aceste activități de interes național, strădu- 
indu-se să transpună în viață prețioasele 
orientări și indicații cuprinse in Mesajul pe 
car< tovarășul 
sat Conferinței 

bi rind urile 
citeva aspecte 
masă dedicată 
p sate.

SUB EGIDA MARII COMPETIȚII NA
ATRACTIVE ÎNTRECERI Șl DEMONSTRAȚIJ

DE ZIUA MUNCII Șl ZIUA TINERET
in zilele de 

cluburilor, ea 
numeroase ți 
ta cadrul 
dornici să-ți petreacă in mijlocul naturii citeva ore libere.

Spicuim citeva din manifestările cuprinse ta programele elabo
rate de organele sportive ți cu

Parcurile si stadioanele, ba
zele sportive si locurile de a- 
greroent din București si din 
Împrejurimi vor găzdui ta zi
lele de 1 si 2 Mai numeroa- 

si demonstrații,
sportive si distractive 

prilejul Zilei

se Întrecerii
jocuri
organizate cu ----------
Muncii ți Zilei Tineretului, la 
care stat invitați să participe 
iubitorii exercițiului fizic si

sportului ta aer liber. Din bo
gatul program alcătuit de că
tre C.M.B.E.F.S., pe sectoarele 
Capitalei, spicuim :

In ziua de 1 Mai, tacepind 
de la ora 9, ta Sectorul 1 
vor începe acțiunile pe bazele 
Străuiețti ți Cirețarii, pentru 
elevii din scoli generale si li
cee. cu Întreceri de fotbal, cros, 
tenis de masă, baschet si te
nis de cîmp. Bazele P.T.T.. Lo
comotiva si Laromet vor sta 
la dispoziția oamenilor muncii 
din Întreprinderi si instituții, 
iar pe lacul Herăstrău vor e- 
▼olua performerii sporturilor 
nautice. în Sectorul 2 vor a- 
vea loc ample programe spor
tive pe frumoasele baze F.R.B., 
Electronica, Tel-Toboc. precum 
Si ta pădurea Pustnica, din a- 
propierea Capitalei. De aseme
nea. se vor desfășura acțiuni 
pe „Voinicelul” si Metalul — 
Sectorul 3, Oltenița, „Temera
rii”, Automatica si LM.G.B., 
din Sectorul 4. Vor avea loc 
Întreceri si demonstrații si pe 
bazele LC.A.R., Electromagne
tica (Sector 5), Urbls (Sectorul 
•) țl Buftea (Sectorul agricol 
Dfov).

In ziua de 2 Mai vor oon- 
tirrua Întrecerile pe bazele a- 
mtatite. la care se vor adăuga 
ample Întreceri sportive si de
monstrații în Parcul tineret u- 
tai (finalele pe municipiu ale

Crosurile fi~au cîștigai o binemeritată popularitate fax riadul iubitorilor sportului de toate vtrstele

Comuna dimbovițeană 
Runcu. cu satele ti 
răsfirate pe colinele 

ce coboară din căușul 
Leaotei. de-o parte ți de 
alta a Ialomicioarei, era 
pînă nu demult un loc re
tras, unde nu se intimplă 
mai niciodată nimic care să 
depășească perimetrul său 
restrîns. Munții neoferind 
pas de trecere, străinii nu 
prea ajungeau în zonă. E- 
xistă aici „lacul fără fund” 
al brebilor, cocoțat ca un 
cuib de rândunică la strea
șină unei stînci. Acesta dă 
numele celui mai răzleț 
sat Lacul este năpădit de 
nămol șl de plante, sub ră
dăcinile cărora zace 
cole o legendă, pe 
murmură un fir de 
vorind din mlaștini.

De vreo trei decenii ți 
mai bine, ta anii socialis
mului, Runcu a Început să 
se „deschidă spre lume*, 
grație mai ales atragerii 
sătenilor spre industrie. 
Mai tatii gifiitoarea mocâ- 
nită a deschis drum spre 
lemnul șl mangalul exploa
tate de pe coamele împădu
rite ale descendenților Le
aotei, spre cariere de piatră 
pentru fabrica de ciment 
din Fieni. oferind locuito
rilor — crescători de ani
male și pomicultori — in
trarea viguroasă in mediul 
muncitoresc. Mai apoi, lo
cui mocăniței a fost pre
luat de autocamioane iar 
cel al vechiului și noroio- 
sului drum de care — de 
șoseaua care urcă pînă in 
inima munților. „Fața co
munei noastre — îmi spune 
tînărul primar, Vasile Bre- 
zeanu — s-a schimbat mult 
în ultimii ani. Si oamenii 
s-au schimbat mult, odată 
cu pătrunderea tuturor ele-

Comuna 
Runcu. r-X c*FÎ v»ra ♦
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mentelor de civilizație. Co
muna este acum in Între
gime electrificată ți aproa
pe In fiecare casă există 
radio si televizor, in toate 
satele s-au introdus de eu- 
rind rețele de conducte 
pentru apă potabilă. s-au 
construit noi cămine cultu
rale, noi scoli, s-a asfaltat 
țoseaua ta mare parte, 
avem centrală telefonică,

acest din urmă capitol dind 
jumătate din cota județu
lui”.

Dar Runcu a început să 
se deschidă spre lume deo
potrivă prin vocația tinere
tului comunei pentru artă 
ți sport. „Fluierași!* ți să- 
nierii pregătiți de inimoa
sa profesoară Maria Cojo- 
earu au dus faima comunei 
ta toată tara, prin locurile

tar- cele utilizate de ei fi
ind mai rudimentare. 
„Sportul as «ui • privit 
«a ceva ia util s> nesemni- 

ea ta adolescenta 
ooserva fostul 

principal la dispe- 
Combinatului de li- 
azbocimer.t, azi re

Runcu nu mai e locul izolat

unde nu se intimplă nimic

PRIN „DACIADA"
Șl „ClNTAREA ROMÂNIEIii

PE MARILE SCENE

iar sătenii Iți construiesc 
case tot mai frumoase ți 
confortabile. Majoritatea 
locuitorilor lucrează ta cele 
două mari unități Industri
ale din Meni, fiind meșteri 
pricepuți ta diverse sectoa
re ale Combinatului de 
lianți țl azbociment sau 
ale întreprinderii', de becuri 
„Steaua electrică”, dar fără 
a neglija si vechile îndelet
niciri ta cadrul gospodări
ilor individuale. De aceea, 
comuna Îndeplinește indicii 
de contractări Ia carne, lap
te, lină, fructe ți miere, la

fruntașe ocupate ta cadrul 
„Ctatării României” ți „Da- 
ciadei”. Cit privește ispră
vile sănierilor runceni ta 
marea competiție sportivă 
națională acestea nn Stat 
la Îndemâna oricui: 6 locuri 
L 4 locuri II ți 3 locuri III, 
de 4 ori ciștigarea trofeului 
„Săniuța de argint*, locul 
I pe tară adus anul trecut 
județului Dîmbovița ți alte 
prezente pe podium. Este 
ceva! Mai ales că materia
lele de concurs moderne in- 
tirzie să-1 bucure ți pe mi
cii sănieri de pe aceste pla-

Beativ, 
Boastră. 
maistru 
ceratul 
anti Si
întors acasă ți ales primar 
de consăteni. Azi mentali
tățile suit altele, sportul 
prinde la tineri si este ac
ceptai ți de vârstnici. Și nu 
doar sporturile de iarnă, ia 
eare z-aa afirmat tineri ea 
Mana Marina. Camelia Vu- 
ță. Alexandru Popescu, la 
sanie, Jean Simionescu. Icn 
Mihăilă. Ion Folea Ilie 
Milea sau Eusebiu Co j oca
ra, la schi, ei ți altele, În
deosebi fotbalul, care are 
echipă ta campionatul . ju
dețean docul II) ți citeva 
„vedete” ca Mănoiu, Simio
nescu. Popescu, Chlorniță, 
toți tineri muncitori la Fi- 
eni*. Șl tacă una — prima
rul Brezeanu. care, la peste 
45 de ani. coboară In teren 
cu aceeași plăcere ți am
biție ea acum vreo 
decenii, cind era 
„de regiune” sau de
Si nu pregetă să facă chiar 
pe antrenorul. Ultimele sale 
gînduri sint să realizeze, 
împreună eu tinerii, o tri
bună țl cabine la baza 
sportivă a comunei. Si să 
pună pe picioare atletis
mul— După cum 11 știm. 
W va tine 
„Sportul ml-a plăcut 
mi-a fost util ta viață, 
aceea mă străduiesc cit 
să-i determin pe tinerii 
azi să-1 practico ți ei. 
condiții evident mal 
conchidea el.

Aurelian BREBEANU

două 
jucător 

,.B“.

promisiunea.
I* 

De 
pot 
de 
in 

bune”

Există la întreprinderea 
mecanic* de utilaj chimic 
din București un om că
ruia 1 se spune „prietenul 
tineretului”— Astfel este 
cunoscut de toată lumea 
tovarășul Iile Lupan, pre
ședintele comitetului sin
dicatului. Și pe bună drep
tate! Fiindcă nu este ac
țiune sportivă lnltiatâ de 
organizația de tineret sau 
de asociația sportivă care 
sd nu se rueure si de 
sprijinul președintelui sin
dicatului. un mare iubi
tor al sportului, al fotba
lului (pe care l-a practi
cat ani de zile), al boxu
lui si Handbalului, al șa
hului si schiului, al bas
chetului si turismului de 
masă, mal recent al scri
mei. ta cea mal ttaâră 
secție a asociației I.M.U.C. 
Practic, Iile Lupan se a- 
flă prezent la Întreaga 
viat* sportivă din între
prindere, oferlndu-si servi
ciile. nu numai ta calita
tea pe care o are, ci șl 
ca instructor sportiv vo
luntar. Din Inițiativa sa 
asociația sportivă pregă
tește tm colectiv de in
structori obștești, ta mă
sură să răspund* nevoi! 
de inițiere ta sport a unor 
tineri și tinere, dorinței 
acestora de a ii nn numai 
practleanțl ai unei dis
cipline, ei șl organizatori 
pricepuți, asa etim are
nevoie orice colectiv de 
muncă, ta ateliere, secții
șl servicii. „Este o condi
ție a reușitei in acțiunile 
sportive de masă, ne spu
nea. Fără organizatori șl 
instructori, total îmbrac* 
m> caracter de improviza
ție Si noi trebuie să evi
tăm o astfel de situație...”

Să nu surprindă, de a- 
ceea. că prin această ini
țiativă a președintelui de 
sindicat. Ia I.R.U.C. fiin
țează cea mai bună (si 
mal harnică) rețea de in
structori sportivi voluntari 
din Sectorul Capi

talei (V st.).
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UNUL DIN MIILE
DE SPORTIVI DE LA „VULCAN"

La sfirțit de lăptăm’ni, o tonici excursie fri aerul ozonat al muntelui
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Unul din miile de oameni d 
muncii de la cunoscuta întreprin
dere bucureșteanâ „Vulcan", mo- 
delierul Mișu Tudor - un tinăr 
zvelt, cu frunte înaltă, cu o pri
vire în care citești siguranța de 
fine șl inteligența. In prima clipa 
ți se pare câ l-ai mai văzut un
deva, poate In secția turnătorie 
fonta, poate la cazane, ori prin
tre strungurile de la „mecanic șef, 
alături de alții și alții co el - 
muncitori care prin Investiția lor 
de forță fizică șl intelectuala foc 
ca produsele purtînd firma „Vul* 
can-România" să fie cunoscute 
pînă departe, peste multe para
lele șî meridiane ale pâmîntulul. 
lor acum, in prcg de Armindeni, 
zoresc să se depășească pe ei 
înșiși. Mișu Tudor, om de crea
ție, de muncă și em de sport 
aid, in halele „Vulcanului", are 
o biografie care „vorbește" eu 
cele mai convingătoare argumente 
despre posibilitățile de realizare, 
de împlinire In viață pe care le 
au cei ce se nasc și trăiesc In 
această țară • De cînd lucrezi 
la Vulcan, Mișu Tudor I • „Corn 
să vă spun... de cfr.d am Intrat 
cu adevărat in viată, adică cu 
weo 12 ani te mă" • Și old. 
la modelârie I - - -

aur. Dar a înțeles câ, pentru a fi 
un modeller te stare să citească 
cele mai complicate schițe, cunoș
tințele sale de școală generală 
au slnt suficiente. Și s-a înscris 
la liceul seral. Meșterul Costlcă 
Abăluțâ, care ne ascultă dialo
gul, intervine : „Băiat serios și 
harnic. Muncea bine, «cea și 
școală, făcea și sport. De fapt, 
ceea ce tace și ocmn. Colectivul 
■ecțisl ■ ajuns repede să fie 
mindru de ef.

Am reținut precizarea „ceea ce 
face și acum". „Muncește bine", 
e dovedește faptul că, urdnd trep
tele măiestriei, Mișu Tudor a ajuns 
ca astăzi vă fia omul care dă 
•ritmul aviz pieselor ce tes de fa 
modelărie, aplidnd Ihremnul 
„GT.G". Jnvoțâ". Dor nu te fi- 
cen. Liceul ka terminat de mult. 
«Mă pasionează, pe fitsgă toanele 
dfa fam. șl viata metafatai, pie-

• „Te< ds •>
tunci..."

Cu vreo
pe poarta 
băiat care _____  __ ____
niș de Olt să învețe meserie. în
trebat ce i-ar plăcea să focă, a 
răspuns fără să stea moft pe 
glnduri : Să sculptez 1 Dorința Iul 
n-a surprins prea mult și a fost 
repartizat ca ucenic te secția 
modelărie, să învețe meșteșugul 
tiparelor de piese turnate, adică 
să... sculpteze • ,,Intr-o shnbâtă 
meșterul Costicâ Abăluțâ atka 
spus : Vino, Mișule mii ne ca 
mine ta Pustnicu, să te tevâț cum 
să te orientezi prin desișuri dupâ 
hartă și busolă. Să fad și ta 
un sport. Am mers. Și de atond 
m-am legat sufletește de sport".

Dupâ doi ani de ucenicie, Mișu 
te dovedea că are e mină de

12 ani 
marii 
venea

Pe oricare tinăr care lu
crează in rețeaua „P.T.T.- 
București E vel Întreba de 
ee a Îndrăgit sportul iii va 
răspunde invariabil : „Fiind
că este o sursă de sănăta
te. Și apoi, pentru că exis
tă in asociația noastră spor
tivi un activist eu totul pa
sional, cam este Dumitra 
Chl osc— *

Adică secretarul asociației 
sportive P.T.T.. fostul măr
șăluitor de acum trei dece ■ 
mi te — fără nici o exa
gerare — cel de care tent 
legate multe din reușitele 
sportive ale ttaerScr din a- 
ceastă instituție cu peste 
(000 de oameni ai munci 
Sigur, ta P.T.T. primează 
atletismul. Numai în acest 
an au fost organizate peste 
12 acțiuni, alergări de cns. 
„Este un sport care place 
— ne asigura Letitia Marln- 
eaa. operatoare la Centrul 
de calcul — ta primul riad 
pentru eă se desfășoară ta 
aer fiber. Or, aoi care lu
crăm ere ta șir ta birouri 
te ateliere, avem nevoie de 
aileeare. de odihnă aetevi te 
atletismul ae sferă arest 
prilej—" Ca Letitia Marta- 
eaa glndeae multe alte ti

nere de la P.T.T.. cum ar 
fi oficianta Aaa Braț — de 
la „Posturi publice*. Aneuța 
Ionică — etoutiocaecatac la 
Centrala _N:ooâae Iorga* sau 
tefuririana Elena Albeseu — 
ocupanta tocului 2 pe Capi
tală ta oașul organizat re
cent in cinstea Zilei de 1 
ldal.

Atletismul reunește sute 
de amatori, băieți te fe
te. fără a rămtae totuși, 
tentat. Intre preferințele 
p.Lt-iștftor. Fiindcă pe ba
za asociației. de la intrarea 
î> Străulesti. an avut pri
lejul să cunoaștem alte su
te de sportivi, jucători de 
tenis (Teodor Tăria — e- 
teetrooiecanic la „Frecves 
țe*. tng Dumitra FUotii — 
din Centrala Victoriei), 
multi iubitori al fotbalului 
(an campionat pa asociație 
reunește în prezent nu mal 
puțin de 14 echipe ; ooocu- 
rote la tocul I. dștigătoa- 
rea de anul treci— echipa 
praiect-telecomurdcatil gl oea 
a cahlelor). pe cei care se 
pregătesc pentru eompetiti
fle dedicate Zilei de » Mai 
— basehetbaBsti. handba- 
BstL jucători de tenia de 
masă. De Ziua ta iernați o-

aaiă a muncii, baza spor
tivă P.T.T. de la Străulești 
va H — ea și in anii pre
cedent! — o mică arenă a 
„Daciadei". consiliul asocia
ției sportive luind toate mă
surile pentru ea acolo să 
poată practica disciplina 
preferată cit mai multi ti
neri și tinere.

„In același timp, toarte 
urniți dintre tinerii noștri 
vor pleca in excursii. Cei 
evidențiați eu ocazia con
cursului organizat in apri
lie, in pădurea Băneasa, 
dar și alții pentru care o- 
rientarea turistică si sportul 
ta general constituie un 
binevenit prilej de relaxare, 
de reîmprospătare a puteri
lor* ne asigură tovarășa 
Viorica Burdea, oficiantă la 
Centrala Victoriei, locțiitor 
al secretarului Comitetului 
U.T.C. pe institufie. înțele
gem din cuvîntul reprezen
tantei organizației de tine
ret că sportul face, tatr-e- 
devăr. casă bună cu cei ce 
muncesc ta această impor
tantă instituție bucureștea-

Tiberiu ST AMA

::

MERCURUL TERMOMETRELOR ESTE IN URCARE.
SE SIMTE ACEST LUCRU SI PE BAZELE DE AGREMENT?
Raid-anchetă în trei orașe cu populație mare

REALIZĂRI Șl PERSPECTIVE LA GALAȚI
„Gospodarii orașului nostru — 

ne spunea tag. Viorica Popescu, 
prlm-vlcepreședlnte al Consiliului 
popular municipal Galați — a- 
cordă s deosebită atenție zonelor 
de agrement puse ta dispoziția 
oamenilor mundl gălățeni. Preo
cuparea noastră, a tuturor, este 
de a înfrumuseța, de a mări con
tinuu spațiul șl numărul acestor 
locuri, in care „joaca", sportul, 
divertismentul ta general, stat ta 
ele acasă".

Pentru înfrumusețarea și ame
najarea bazelor de agrement din

orașul Galați, municipalitatea * luat o serie de măsuri menite să 
atragă — prin Îmbunătățirile a- 
duse — tot mal mulțl amatori de 
a-și petrece timpul liber— afară. 
Astfel, ta pădurea Glrboavele, 
principalul loc de agrement al gâ- 
lățenllor (zona cuprinde peste 
M ha de pădure), au Început 
lucrările de regenerare a porțiu
nilor de pădure defrișate sau us
cate. Există aid un frumos „sat 
de vacanță* eu IDS de locuri, te
renuri de sport, un parc zoologfo.

DINTR-UN TEREN 
DE SĂNĂTATE

ARID, 0 OAZĂ 
LA PLOIEȘTI

de
te

te

Telemac SIRIOPOL, coresp.

două bazine de tr-ot 
lac

MULTIPLE POSIBILITĂȚI DE DESTINDERE

tot mai bogată de amenajări pentru sport, oferi din plin bucuria
Fotografii de Dragoș NEAGU ți Ion M'HAICA

In cadrul acțiunii de gospodă
rire fi înfrumusețare declanșată 
ta municipiul Iași, un accent <*-o- 
sebit a fost pus pe dezvoltarea 
zonelor de agrement. Există două 
mari asemenea zone, ta care ti
neretul, oamenii muncii lte pot 
petrece în mod util șl plăcut o 
parte din timpul liber. Una se 
află chiar în centrul orașului și 
cuprinde ' ’ ‘
(pentru copil șl adulți), un 
pentru agrement, o arenă de po
pice, amenajări pentru practicarea 
tenisului, precum și o plajă.

A doua zonă Importantă de a- 
grement se află la Clrtc, la pă
durea și lacul cu același nume, 
unde se poate practica gimnastica 
(exlstînd porticuri, paralele, bară 
fixă, inele), atletismul (un sector 
special pentru săriturn. pnn'on’p

te unde există fi posibilitatea de 
■ tace canotaj.

De notat fapta! că, in pădurea 
de la Clrle, numeroase Întreprin
deri fi instituții legene fl-au ame
najat spații corespunzătoare pen
tru sport te agrement. Este cazul 
întreprinderii mecanice («colina 
(arenă de popice, plajă, cabană 
vestiare, jocuri pentru copil), în
treprinderii metalurgice (teren de 
fotbal, pistă de atletism, • arenă 
de popice, terenuri de Handbal, 
baschet etc,). Trustului da con
strucții-montaj (arenă de popice, 
cabană, căsuțe etc.), Combinatu
lui de fibre sintetice. Combinatu
lui de utilaj greu, întreprinderii 
Județene de transport etc. Tot 
aid. Casa pionierilor te șoimilor 
patriei a amenajat un frumos „sat 
de vacanță".

hectare, cu două hectare de pta- 
M cu nisip fin, unde scăldatul 
te zilele fierbinți se Îmbină eu 
canotajul de agrement, cu bărci 
populare te hldrobidcllcte. De 
for-Împrejur, Iubitorii aporturilor 
oa mingea var găsi cit». două 
terenuri de volei, handbal, bas
chet te imul de fotbal, te ease 
ae adaugă o popleărle, un teren 
de minigolf te 1 mese din beton 
pentru ping-pong. Cel mici vor 
avea bucuria să se dea ta lea
găne, In caruselul mare sau alte 
aparate, toate realizate din mate
riale recuperate, de meșteri pto- 
leștenl, In timpul lor liber. Nu
meroase bănci mărginesc aleile, 
tar pe o laZură a bazei au fost 
akficate un camping ea căsuțe, 
O braserie- cofetărie te tm res
taurant.

Planurile 
sortări derii 
Buoov, ta 
Interesantă 
punct de atracție pentru 
viratele. După cum ne-a informat 
petal lucrării, tovarășul Gheor- 
ghe Vlntllâ, pe măsură ce sec
toarele stat gata, stat luate eu 
asalt de cetățenii crasului, care 
aa surpriza să găsească mereu 
atee el alte posibilități de sport 
te agrement, care au transfor
mat, cum scrtam ta început, un 
pămtat arid tatr-a splendidă 
sază de sănătate ■

Mircea COSTEA

prevăd posibilitatea 
bazd ptaă ta Parcul 
care funcționează • 

grădină zoologică, 
toate

PENTRU IEȘENI
O zonă de agrement tot mai 

solicitată se află ta sudul oră
șelul — ta cartierul „Alexandro 
cel Bun" — șl cuprinde un teren 
de fotbal, alte amenajări pentru 
practicarea sporturilor, a tirului 
ca arcul șl o pistă de ciclism. 
Tot aici se află ta cura de fini
sare terenuri de tenis, volei, bas
chet, handbal șl altele.

ta fine, să mal notăm faptul că 
municipiul Iași pune la dispoziția 
cetățenilor săi, de toate viratele, 
alte clteva zone de agrement, cum 
stat cele de la Bucium-Repedea, 
Breazu, Poieni, Galata șl Cetățula, 
In măsură să satisfacă toate gus
turile șl să acopere cerințele unei 
populații care este atrasă tot mal 
mult de binefacerile mișcării te 
exercițiului fizic In aer fiber. 
Constantin CATRTNESCU, coresp.

::« •
::



După campionatele europene de lupte

ÎNVĂȚĂMINTE PREȚIOASE 
PENTRU... LOS ANGELES!

campio- 
(22—29 

examen

Repetiție importantă înaintea 
natelor mondiale de la Kiev 
septembrie) și, firește, un sever 
în perspectiva Jocurilor Olimpice de la 
Los Angeles, întrecerile continentale de 
lupte libere și greco-romane,- disputate 
timp de șase zile la Palatul sporturilor 
din Budapesta, au oferit, în ansamblu, 
un spectacol sportiv de calitate, de bun 
nivel tehnic, evidențiind progresul va
loric realizat pe plan european în a- 
ceastă disciplină cu tot mai largă răs- 
pindire.

Se știe, au fost decernate (la ambele 
stiluri) cele 60 de medalii care i-au răs
plătit pe cei mai buni, au fost stabili
te, fără prea multe surprize, ierarhiile 
la fiecare categorie de greutate. dar 

de puțin, 
— pentru

aceasta n-a însemnat, cituși 
pentru sportivi și — mai alea

GRECO-ROMANE
Ștcian Rusu $l Ion Drdica

piltCdll ctști^c

mcdâlii de aur
Să reamintim, in primul 

rind, că la greco-romane echi
pa noastră reprezentativă (ia 
care a debutat tinârul Ilia 
Minți și au reintrat, după o 
mai lungă absență. Constantia 
Alexandru și Roman Codrea
nul a cucerit două medalii de 
argint (prin Ion Draica și Con
stantin Uță) și două de bronz 
(prin Stefan Rusu și Ilie Matei) 
sportivii rcmâni fiind prezenți 
în lupta pentru medalii la șap
te din cele 10 categorii 
greutate. Este MAI BINE de- 
cit la C.E. de la Varna (o me
dalie și 5 puncte in plus), dar 
MAI SLAB. MAI PUȚIN ca 
la C.M. de la Katowice (ace
lași număr de' puncte - 
dar o medalie în minus 
mai ales, lipsa „aurului* care, 
desigur, dă cu totul altă stră
lucire și valoare oricărui bi
lanț sportiv).

Se putea, oare, mai mult! 
Credem că da! O spunem pen
tru că altădată luptătorii de 
greco-romane au reușit să-și 
depășească obiectivele asuma
te (pentru C.E. de la Buda
pesta: 3—4 medalii și 26 de 
puncte) și aveau și acum con
diții s-o facă.

Analiza celor 44 de întîlniri 
susținute de sportivii noștri 
arată că. în ansamblu, echipa 
s-a prezentat bine pregătită, 
cu o capacitate de efort la 
parametri superiori, cu un po
tențial care i-a ajutat să ob
țină o serie de victorii impor
tante în fața unor adversari 
redutabili. Dar nu și pe 
mai importante!...

După cum se știe. în sportul 
luptelor contează mult, uneori 
decisiv, tragerile la sorți șl 
ele ne-au dezavantajat. în ma
joritatea cazurilor. încă din 
primul tur (mai sint — ca în 
oricare altă disciplină — și- 
arbitrajele!). dar ele nu mal 
constituie de multă vreme 
„surprize*, deci nici justificări, 
■ă spunem, totale. „Nu sini

de

31. 
$1.

cele

antrenori o „cădere de cortină*. Pentru 
căi tocmai în perspectiva marilor eveni
mente amintite la înoeputul acestor rân
duri, campionatele europene aa oferit 
concluzii și învățăminte extrem de pre
țioase. a căror studiere atentă, urmată 
de măsuri corespunzătoare, va 
mina, credem, așa cum dealtfel 
petrecut lucrurile și 
trecut, de la Varna, 
litate, dinamism și 
sportul luptelor, pe

In cele ce urmează, ne vom referi eu 
precădere la evoluțiile sportivilor ro
mâni. incercind • apreciere a rezulta
telor și raportarea acestora la posibili
tățile existente pentru ea sportul lupte
lor din tara noastră d obțină ta vi
itorul apropiat succese est mal presti
gioase.

deter- 
s-au 

după ediția de anul 
un nou salt de ca- 
spectaculozitate in 

plan continental.

de rezultatemulțumii 
spunea antrenorul emerit Io» 
Cornexnn. Se potexo eiștiga 
medalii de aur la categoriile 
74 și 82 kg. fa general, m 
puteam eiștiga mai multe me
dalii—*. Dar. Ștefan Rusa, 
campionul mondial de la Ka
towice. care cu numai citeva 
luni în urmă H surclasase, aca
să. pe polonezul Andrzej Șo
pron. a pierdut acum in fața 
acestuia. In primul meci. • 
infringer* neașteptată (ea 2— 
7!) care nu s-a datorat numai 
arbitrajului! După cum Iri 
Ioa Draica i-a lipsit acel piua 
de insistentă, de încredere ia 
for tete proprii pentru a renși 
victoria — si prin aceasta de 
a cuceri titlul continental — 
In întilnirea. decisivă, cu so
vieticul T. Abhazara. Alte re
zultate puteau fi mai bona 
dacă, de exemplu. sportivii 
noștri nu ar fi manifestat (ia
că) scăderi— costisitoare la 
lupta la parter din apărare. 
Nu ne propunem o analiză de
taliată a evoluțiilor *i rezulta
telor obținute la toate catego
riile de greutate Vom sublinia 
doar că Ilie Minți, Constantia 
Alexandru, Roman Codrii — 
s-au situat, prin comportarea 
lor, intr-o grupă valorică se
cundă și că la aceste categorii, 
dar șl la altele. In paralel cu 
intensificarea muncii de pre
gătire a luptătorilor respectivi, 
vor trebui căutate și alte so
luții. prima fiind, firește, 
aceea a promovării unor spor
tivi tineri, care să obțină titu
larizarea in echipa reprezenta
tivă.

Citeva cuvinte doar despre 
perspectiva participării luptă
torilor de la greco-romane la 
campionatele mondiale 
Kiev, fără îndoială cu 
unei pregătiri generale 
tense. Lotul actual 
după părerea noastră, 
va valori certe, sportivi 
mare talent. El. ca și ceilalți 
sportivi ai acestui lot. știu să 
învețe si din greșeli. să-și 
perfecționeze, în continuare, 
măiestria. De aceea ne expri
măm convingerea că ei se pot 
afirma șl mai viguros, că la 
campionatele mondiale pot ob
ține și „aur“! Se poate vorbi 
chiar de un număr de 
candidaturi la medalii!

de la 
condiția 
mai in
dispune, 
de cite- 

de

7—8 
Dar,

O ECHIPA DE TENIS 
CARE TREBUIE AJUTATĂ

Activează, in momentul de 
fată, cu bune rezultate ia cam
pionatul Diviziei „A“ de tenia 
echipa bucureșteană Construc
torul feroviar. Intr-o perioadă 
relativ scurtă, antrenorii for
mației. fostul campion euro
pean (în proba de dublu ti
neret) Florin Niță si Virgil Po
pescu au reușit să formeze si 
să includă în echipă. în afară 
de seniori, si o serie de ju
niori talentați, între care Adi 
Avram, Coste! Iancu. Dan 
Marcu si alții, dovadă a serio
zității cu care cei doi tineri 
tehnicieni privesc meseria- că
reia i s-au dedicat. Numai că 
atunci cind trebuie să partici
pe la antrenamente, componen- 
țli echipei sint nevoițl să se 
Împrăștie pe mal multe baze 
sportive Ga Străulești. la Bă-

August") 
mult din 
«Ar fi •
antreno-

neasa. la Centrul „23 
ceea ce diminuează 
calitatea pregătirilor, 
soluție — ne spunea 
rul Vlrșfl Popeseu. Adoptare»
ei urgentă se impune cu ații 
mai mult cu cit în primele zile 
ale lunii mai se reia campio
natul pe echipe. Ce avem ia 
vedere 7 Pe str. Sevastopol e- 
xistă e bază sportivă de tenis, 
dotată cu vestiare, cu dușuri, 
aparținînd asociației sportive 
Locomotiva, a cărei echipă ac
tivează in categoria Onoare. 
Dat fiind că baza aparține Mi
nisterului Transporturilor si 
Telecomunicațiilor, adică
luiași departament care ne tu
telează si Pe noi. cred că s-ar 
putea ajunge la o înțelegere 
în sensul ca și echipa noastră 
divizionară „A* să fie găzduită 
pe aceste terenuri". în ceea ce 
ne privește, credem că soluția 
propusă ar putea avea sorti de 

izbîndă. Numai să existe 8 a- 
năvoință I

Ion GAVR1LESCU

aoe-

aflațiION DRAICA, unul dintre luptătorii 
mereu pe podium

doar citeva

LIBERE
Dii non, ikl un sportiv

pc podiiia!
Nici u luptător de ta 

-libere* pe podiumul de 
Budapesta! Deși, recent, 
plenara federației de speciali
tate. intr-unui din materialele 
prezentate se anticipa obține
rea a 2—3 medalii! Este ade
vărat că Nicu Hineu si Ioa 
Ivanov au fost Ia— un pas de 
podium, dar nici ei n-au reu
șit să—1 facă, pierzmd prin tuș 
meciurile derisive. în rest, 
două foarte modeste locuri 5 
(Gbeorghe F adore și Andrei 
Iankc), ceilalți cinci luptători 
români partiripanți ta aceste 
„europene* neclasindu-se „in 
primit V*. fiind eliminați In 
tururile preliminare! BILANȚ 
CP TOTUL NESATISFACA- 
TOR. care aproape na ar mai 
avea nevoie de comentarii—

SI totuși! Trebuia să spu
nem că cri mai valoroși com- 
pooenti ai echipei — In pri
mul rind Aurei Neaga și ▼»- 
sile Pușca— — au decepționat, 
după cum nici Traiae Marineo- 
cu, creditat cu șansa unei me
dalii, nu s-a ridicat ta nivelul 
așteptărilor. Spuneau, a doua 
zi după finale, antrenorii loa 
Crisnie și Vasile larga: ^N-aaș 
dormit toată noaptea! Credeam 
că de-acum înainte rom veni 
și noi, cei de ta „libere*, eu 
fruntea sus Ia ..ora bilanțului*, 
dar echipa a concurat sub ni
velul pregătirii și al cerințe
lor. Va trebui s-o luăm de ta 
ineeput și s-o facem altfel de- 
cît pini acum!—"

Intr-adevăr, cam așa stau

stilul 
te 
in

lucrurile, 
sportivii 
confirmă, 
două-trei
o. 
nu 
tui 
de o asemenea amploare 
valoare. Este 
dintre aceste 
influențate si 
bilanțului de

cu
Hin-

Pentru că. 
consacrați nu 
tar ceilalți — 
excepții (Nicu 

Claudin Tămăduianu...) —
se dovedesc a fi încă deș- 
de competitivi in Întreceri 

ri 
posibil ca unele 
aprecieri să fie 
de amărăciunea 
la Budapesta. 

Dar. nu ne gindim numai ta 
acest bilanț, numai ta aceste 
rezultate, ci. in general, la re
petatele nereușite ale luptelor 
libere de a reveni in elita a- 
cesteț discipline. Să amintim 
doar că anul trecut, de pildă, 
nld ta campionatele europene 
de la Varna, nici la cele mon
diale de la Edmonton sportivii 
noștri n-au fost prezenți 
podiumul de premiere!

Este, desigur, necesară și 
deplin meritată criticarea 
cestei situații de care se 
vinovată și federația de 
cialitate. Luptele libere 
insă. în aceeași măsură, nevoie 
si de vorbe 
jîn efectiv, 
te aspectele 
te ta lotul 
secțiile cluburilor și asociații
lor. sint— negative! Iată. în 
lot există, să spunem ..pe 
banca de rezerve*, tineri cu 
certe perspective de rapidă _a- 
firmare internațională 
Itaa Rișnoveann. Aurel 
nas. Aurel Suteu Rada dpri- 
aa. Laszle Gergely— SI să nu 
uttăm nici crie 17 medalii cu
cerite de tinerii luptători de la 
„libere* ta anul 1992. la cam
pionatele europene de juniori 
de la Leipzig, ta Bal-aniada 
de la SeJonJe si la „Turneul 
Prietenia* de la Leningrad. Pe 
rind asemenea performante și 
in palmaresul seniorilor?

Don GARLE$TEAN’J

pe

pe

face 
spe- 

au.

bune, de un spri- 
pentru că nu toa- 
m uncii desfășura
re prezenta tir. In

Iu- 
Găll-

Sportul

„CUPA 1 MAI * LA TIR 
A REVENIT 

TRĂGĂTORILOR
DE LA DINAMO

• Corneliu Ion, o nouă 
„demonstrație** la pistol 

viteză: 597 p!
O foarte reușită competiție, 

„Cupa 1 Mai“ la tir, desfășu
rată timp de trei zile la po
ligonul Dinamo din Capitală, 
s-a Încheiat cu succes. Trofe
ul a revenit trăgătorilor de 
la clubul Dinamo, care au re
ușit să cîștige, în total, 8 vic
torii, onorînd și pe această cale 
aniversarea celor trei decenii 
și jumătate de la înființarea 
clubului lor.

Una dintre, cele mai așteptate 
probe a fost cea de pistol vi
teză, la startul căreia s-au 
aliniat cei mai buni specialiști 
români ai disciplinei. La capă
tul celor două manșe, doi tră
gători, Corneliu Ion și Teodor 
Tașcâ, au reușit să acumuleze 
același punctaj, competitiv : 
597 p. A urmat regulamentarul 
baraj de 3 serii la 4 secunde, 
pe care campionul olimpic l-a 
dominat net: 149—145 (De sem
nalat că, trăgînd cu o muniție 
de calitate mai slabă, Corneliu 
Ion a avut de depășit și 3 ra
teuri în prima manșă...).

O altă întrecere de interes, 
mal cu seamă dat fiind faptul 
că trăgătorii de la cluburile 
Steaua și Dinamo se înfrun
tau direct, a fost cea de pușcă 
liberă 3X40 f. Victoria a surîs 
lui Ilie Codreanu (în reveni
re?!), care-1 devansează pe 
mal tînărul său coleg de club 
Florin Cristofor, cu 4 puncte.

REZULTATE TEHNICE, pis
tol viteză, seniori : 1. c. Ion 
(Steaua) 597 p, 2.T. Tașcă (Di
namo) 597 p, 3. M. Stan (Stea
ua) 592 p; pușcă liberă, 3X40 f:
1. L Codreanu (Steaua) 1157 p,
2. F. Cristofor (Steaua) 1153 p,
3. M. Dumitrescu (Dinamo) 
1152 p ; pușcă 10 m, senioare : 
1. Eva Olah (CSU Brașov) 
381 p, 2. Daniela Toader (Uni
rea Focșani) 378 p, 3. Dumitra 
Matei (Dinamo) 372 p ; juni
oare : 1. Aurelia Toader (Stea
ua) 372 
(Steaua) 
bur (CS

p. 2. Mihaela Ignat 
360 p, 3. Aurora Bar- 
Baia Mare) 359 p.

Radu TIMOFTE

12 VICTORII
(Urmare din pag. I)

drijanskl — Gizela Ozvar — 
Ziska Hajnalka) 1:58,3 ; C 2 : iu
goslavia (Matija Ljubek — Mirko 
Nlsovici) 1:45,9, România (Feodor 
Gurei — Dumitru Bețiu) 1:46,4, 
România (Dobre Nenciu — Ni- 
chlta Sergan) 1:49,8, România 
(Ivan Patzaichin — Toma Simio- 
nov) 1:50,8 ; K 2 : România (An
gelin Velea — Ionel Constantin) 
1:42,3, România (Ion Geantă — 
Ion Bîrlâdeanu) 1:44,2. România 
(Ion Luca — Ilie Nicolae) 1:46,5— 
8. Iugoslavia (Ivan Isakovici — 
Tatar Vuk) 1:48,3 ; K 4 : Româ
nia (Angelin Velea — Ionel Leț- 
caie — Ionel Constantin — Nico
lae Fedosei) 1:28,1, România (Va- 
sile Dîba — Ionel Jigarov — Pe- 
trică Dimofte —Alexandru Giura) 
1:28,9, Iugoslavia (Lujld — Isako
vici — Tatar — Karanovlcl) 1:30,5. 
Clasament pe puncte : România 
37 p, Iugoslavia 15 p.

La Școala generală nr, 147 din Capitală

CÎND SUNĂ
Cind ^sună de sport' 

Școala generală nr. 147 
cartierul Sălaj-Vicina, 
mică a celor imbrăcați in uni- 
formă e demult aliniată. Am 
putea rpune chiar „încălzită", 
joaca din timpul recreației fi
ind o repetiție s mult aștep
tatei ore de sport. Alinierea 
ia această mare școală bucu- 
r efte end cu aproape 2 000 de 
elevi este necesari spre a de
limita spațiul, „frontul de lu
cru" sub soarele primăverii, 
deoarece în curte — cit e ea 
de încăpătoare — participă la 
ora de educație fizici și cite 
zece clase odată! Alinierea mai 
e necesară așa, ca privire ge
nerală, înainte de a incepe 
joaca ți sportul in chip orga
nizat. conducerea școlii proce
dează la o trecere in revistă 
a sutelor de „treninguri" info- 
iate de nerăbdare, gata să se 
arunce asupra grămezilor de 
mingi, de corzi care, in chip 
sfidător parcă, se odihnesc la 

efemeră pen- 
directoarea Doina Șerb.

Paula 
ori 

secretarul

te 
dia 

lumea

soare. Odihnă 
tru că 
directoarele adjuncte 
Istrate. Teodora Cherciu. 
prof. Dănuț Călin, 
biroului organizației de partid 
nu zăbovesc — voit — prea 
mult, spre a lăsa nestingheriți 
musafirii de o oră: joaca și 
sportul.

Dar, „Afară e vopsit gardul,

DE JOACA, DE SPORT...
inâuntru-i leopardul fot 
snu, iaad). A/<r4 « rportal ți 
joaca pentru cei miei (imagi
nea de tați e luată de la mult 
disputatele reprize 
corzile se invirtesc

duse de învățătoarele Maria 
Mehedinții, Ana Mazilu, Man
eta Dobre f.a.

O școală eu mult sport, cu un 
exigent și competent colectiv 
de profesori de educație fizică

elicele). Înăuntru insă, adică 
in noua ji moderna sală de 
sport, sint leoparziil... Elita, 
puternicele ți ambițioasele re
prezentative ale școlii, cei mai 
talentați, cei mai silitori la 
orele de educație fizică con-

Iulia Georgescu, Irina Ho- 
su, Maria Rococeanu. Constan
tin Mușat — o școală .n care 
lecția de educație fizică este 
atrăgătoare nu numai crin ea 
însăși.

Vasile TOFAN



k

VĂETUȘ, GINDEȘTE-TE LA
Fior ea Văetuș în prim-plan ! 

Două goluri 
miercuri, 
luri decisive, 
balanța jocului.
celui de al treilea, autogol, dar 
sub amenințarea „virfului” nos
tru. Golurile le-a văzut mai 
toată lumea, pe micul ecran, 
au fost descrise de 
ceva nu s-a văzut 
■ine insusi.

După venirea «ie 
«loara. Văetus n-a 
lăudat, la Dinamo. Mircea Lu- 
eescu a crezut, totuși, in el. 
■i l-a făcut internațional „A” 
In meciul cu Cipru. Multi au 
■trîmhat din nas. atunci, dar 
el. Văetuș. si-a făcut «iatoria 
înscriind primul gol. A urmat 
o perioadă grea, dnd pe tu
tă, dnd titular neagreat de tri
bune. Cînd neacomodat, dnd 
nervos, dnd in contratimp. Pu
blicul (mai exact unii supor
teri «iinamovisti) îți pierduse 
răbdarea, li vedea numai de
fectele. ii uitase calitățile, li 
uitase golurile, chiar si pe cele 
două marcate Cralovei. în re
turul trecut, ta București, li
nii îl voiau rezervă, alții D 
doreau mai
antrenorii n-au cedat. Dumitru 
Nicolae-Nieușor l-a tlnut In

cu „olimpicii-, 
la Rm. Vilcea, go- 

care au întors 
Si „forțarea"

presă. Alt- 
: lupta eu

la Hune- 
fost prea

tehnic. Noroc că

SANCJIUMI SEVERE
PENTRU ABATERI

NEPERMISE
In baza celor prevăzute________  ta 

Regulamentul <ta onganizaz* a 
acttvMățM tetbalistlce, pentru 
cazuri grave, Comisia de dta- 
cipHnă a FJU. a dLctat 
SANCȚIUNI DRASTICE Îm

potriva unor ju«dtort divizio
nari care au amenințat aau 
chiar l-au lovit pe arbitri. In 
loc să-șl expttce taeu<xesul 
dintr-o purtizM prin slaba kw 
pregătire, prin antrenamen
tele superficiale pe care le-nu 
tăcut ți, pe de altă parte, 
prin JOCUL MAI BUN AL 
ADVERSARILOR Oo asemenea 
eventualitate trebuie totdeau
na exclusă 7 De ce T) unii 
jucători atribuie infrîngerea 
echipei lor NUMAI ȘI NU
MAI ARBITRILOR. Și une
ori, nu se limitează la „tra
diționalele” proteste la deci- 
zliile acestora, ci Încearcă prin 
tot felul de ACTE HULIGA
NICE (injuria, amenințări, 
bruscări și chiar LOVIRI) 
să-i determine pe arbitri să 
schimbe decizia care nu le 
convine.

Astfel ta meciul Carpați 
Sinaia — Danubiana București, 
cînd localnicii înscriseseră UN 
GOL PERFECT REGULA
MENTAR, jucătorul HAKA 
(Danubiana) s-a repezit la 
unul din arbitrii de linie 
APUCtNDV-L DE GIT 1

Analizind cele petrecute. 
Comisia de disciplină l-a a- plicat lui Ilara. MAXIMUM 
DE PEDEAPSA prevăzut in 
regulamentul F.R.F., SUSPBN- 
DÎNDU-L PE TIMP DE DOI 
ANI. Și patru jucători de la 
Bradul Vișeu, oare l-au lovit 
pe arbitru, ta meciul cu Avln- 
tul Reghin, FORȚINDU-L SA 
LE ACORDE UN GOL ÎN
SCRIS DIN OFSAID ȘI NE
VALIDAT LA ÎNCEPUT DE 
CONDUCĂTORUL PARTIDEI 
au primit „răsplata" cuveni
tă, din partea Regulamentului, 
TIPLEA sl OLEA FIIND SUS
PENDAȚI PE CITE UN AN, 
TOTH PE 9 LUNI, iar URDA 
PE 3 LUNI In plus, ln locul 
aoelui 2—0 pentru cane, pro
babil, își frecau mllnlle cei 
de la Bradul Vișeu, meciul a 
fost omologat cu rezultatul de 
3—0 pentru Avtatul Reghin, e- 
chipa din Vișeu fiind ta ace
lași timp suspendată pe două 
etape, pierzind, deci, respec
tivele maturi fiără oa măcar 
să joace 1

Ne oprim la aceste două e- 
xemple, deși lista ar putea 
cuprinde și alte cazuri. Este 
clar că in unitățile cu prici
na munca educativă n-a fost 
privită ca un obiectiv priori
tar, după i 
N-AU FOST 
sancțiunile pronunțate Împo
triva altor echipe șl jucători, 
în cazuri similare, deși ele au 
apărut la timpul respectiv ln 
ziarul nostru.

Din păcate, nu e dată, 
antrenorii s-au FAcur 
RECT VINOVĂȚII DE 
TELE JUCĂTORILOR, 
CHIAR SEMNALUL 
IriR DE NESPORTIVITATE 
Comisia de disciplină l-a tri
mis pe aceștia sțme judecare Colegiului central al antreno
rilor. Așteptăm cuvlntul aces
tui organism !

com, probabil. PRELUCRAT!

FAP- 
DÎNU 

ACTE-

Jock BERARIU

CĂMĂTARU!

PRINCIPALUL CRITERIU: TINEREI FI 
Șl DORINȚA DE AFIRMARE

„11 “-le titular la Ddnamo. mi- 
zind pe calitățile tai de ..pun
cher”. Si. acum. Gheorghe Stai- 
eu l-a făcut titular la „olim
pici”, convins că el Florea 
Văetuș, este „virful” care știe 
să se bată. Fără o tehnică spec
taculoasă. fără să placă prea 
mult cronicarilor. Florea Văe
tus e Înaintașul tenace, gen 
Gerd M iii Ier, care se află me
reu acolo unde trebuie, 
ratează, ratează, insă ți 
chează. Șl marchează 
trebuie.

Văetus nu-i nici prea 
nici prea bătrln. Are ‘

care 
mar- 
riad

tfnâr.
27 de

ani ! Virstă la care așteptăm 
să „explodeze”. Dacă s-a În
vins pe el, trednd peste o 
perioadă grea din viață, peste 
răutățile suporterilor, peste e- 
clipsa de formă, peste dure
rea pierderii tatălui, dacă si-a 
regăsit moralul, dacă antrenorii 
cred in ri. Văetus poate urca 
acolo sus. unde a fost doar 
citeva zile. Intr-un fel. Văetus 
poate repeta istoria lui Cămă
tarii. a ti ta vreme rămas ta a- 
fara aplauzelor.

Mireeo M. IONESCU

O serie de 
demonstrează 
decisă să acorde toată atenția 
unui mijloc sigur si eficient de 
selecționare a celor mai talen
tate elemente, la diverse eșa
loane competitionale. Pornind 
de la ampla acțiune cart a 
cuprins întreaga țară si a ur
mărit o 
situației 
inițiativă 
forul de 
întreprinsese, 
proiectate selecții pentru 
riile Diviziei „C“ ți. recent, 
eu prima organizare de tria
turi pentru Divizia „B“, În
treaga preocupare a F.R.F. se 
vădește intensă si fructuoasă.

acțiuni de trial 
că F.R.F. este

primă inventariere a 
juniorilor noștri, o 
pe care de multi ani 
specialitate n-o 

eontinuind
mai

eu
■e-

DE LA GALAȚI, ÎNAPOI PE „FILIERA ILIE - PROȘTEANU
Urcușul din retur al Stelei șl frumoasele intenții ale centrului din Gheocea

In echipa care a evoluat la 
Galați In primul med din ca
drul celei de a II-a ediții a 
Campionatului european de ju
niori ,.B” (1—0 cu Grecia),
clubul bucureștean Steaua a 
avut doi reprezentanți : Ion 
Iile — unul dintre cei mai 
buni jucători de pe teren — 
ți Eusebio Proțteanu. Centrul 
de copii ți juniori din Ghen- 
oea a fost ded printre cele 
mai bine reprezentate si nu-i 
de mirare deoarece duhul mi
litar are una dintre cele mal 
puternice pepiniere din tară. 
Iar de dnd a luat ființă Lu- 
oeafărul, Steaua a alimentat 
continuu acest centru național 
cu jucători tineri ai talentatl. 
Dar — pentru că există ai un 
„dar”, unul eu implicații des
tul de serioase, din păcate . 
datorită foarte multor cauze, 
aceste veritabile talente s-au 
pierdut pe drumul Întortocheat 
ai promovărilor.

Steaua s-a aflat deseori In 
focul disputelor pentru locu
rile fruntașe ale competițiilor 
rezervate 
ai titluri 
trecerea 
cest an.
tar a avut insă o comportare 
mai puțin lăudabilă. A Început 
slab Întrecerea, dar iată că. din 
retur, după schimbarea antre
norului 
■oktate
succese 
VQcea. 
Sport dub la Bacău, 
C. S. Tîrgoviște, 3—0 cu Spor
tul studențesc). Steaua a pă
răsit subsolul clasamentului. în 
echipa pregătită de Nicolae 
Pantea aflindu-se In prezent 
dțiva jucători deosebit de în
zestrați. cu mari sanse de a fi 
promovați în viitorii ani în e- 
șaloanele superioare. Este vor
ba de portarul Tudor, fundașul 
central Drîndea, mijlocașul Cos- 
tin, înaintașul Ruse.

Intr-o recentă discuție 
cu Bujor Hălmăgeanu, 
centrului, acesta ne 
printre multe altele, că actuala 
echipă de „speranțe” e en ade
vărat de speranțe, alcătuită din

tineri care se bat — in sensul 
bun al cuvîntului — pentru cu
lorile clubului. „Căutăm să pri
vim insă mult mai departe de 
rezultatele dintr-o etapă 
alta ale campionatelor de jta-* 
niori sau de speranțe — 
mă B. Hălmăgeanu. Din 
trecută am pornit • 
campanie de primenire a 
ror crupelor eentrului prin lăr
girea eu mult a ariei de se
lecție. Am ineeput să umblăm, 
să căutăm. In colaborare eu 
Inspectoratul școlar municipal 
testăm sute de elevi din seoli- 
le aflate pe raza

alir- 
v*ra 

mare 
tutu-

u
v

cum pentru instruirea efectivă 
a celor apti si dornici să prac
tice fotbalul. La noi. la Steaua, 
sL bineînțeles, nu numai pen
tru Steaua...**

Cum si actuala conducere a 
marelui club bucureștean pri
vește cu atenție proorla-i pe
pinieră. avem ferma convin
gere că intențiile subliniate 
mai sus se vor materializa 
treptat in viitorul apropiat. Ar 
rfgtiga Steaua, ar eistiga fot
balul nostru. Cum a cTști- 
gat ți la Galați, cu o echipă ta 
care s-au aflat si doi dintre 
juniorii plecați din Gbencea.

Recentele trialuri de la 
Suceava, București si Arad au 
demonstrat, din start, că preo
cuparea pentru o continuă cer
cetare a fondului de jucători, 
pentru depistarea și punerea 
în valoare a celor mai talen
tate elemente 
justificată.

Așa cum se 
a< tium 
impune 
tingere 
sistăm însă asupra unei condi
ții importante : criteriul sau. 
mai bine spus, criteriile de se
lecție. Se înțelege că fotbaliș
tii vizați de aceste trialuri sînt 
cei tineri sau foarte tineri 
(pînă la 24—25 de ani), din 
grupul celor necunoscuti. nein- 
cluzindu-i deci pe foștii divi
zionari „A“ sau pe vechii di
vizionari ..B“ ale căror posi
bilități sînt arhicunoscute. în 
această privință, modul de se
lecție al reprezentativelor se
riilor a II-a și a III-a a res
pectat aceste principii.
chipa primei serii au apărut 
însă fotbaliști cunoscuti. multi 
foști divizionari ..A”. Se im
pune, de aceea, ea la viitoarea 
acțiune principiul de alcătuire 
să fie ACELAȘI pentru toate 
seriile : convocarea (din gru
pul sportivilor tineri sau foar
te tineri, mal puțin cunoscuti) 
acelor elemente de talent care 
pot urca mai repede, eu aju
torai unor asemenea apariții, 
treptele afirmării. Succesul a- 
eesiei inițiative va fi. ast
fel, si mai mare.

este pe deplin

știe, asemenea 
continua. Se 
o deplină a- 

in-

vor 
spre 

a scopului lor, să

In e-

juntâritor. * rocerit 
de campioană. In tn- 
„speranțeior” din a- 
echipa «duhului mlli-

ri modificarea lotului, 
cu o suită de frumoase 
(1—0 cu Chimia la Rm. 
5—1 au Jiul. 1—0 cu 

1—0 eu

ȘTIRI...

avută 
șeful 

relata.

lectorului

1. WU“ CRAIOVA 23 16 4 3 66-19 36
X. C.S. T-vițte M 14 5 7 94-30 33
3. F.C. Bihor 25 14 4 1 42-36 32
4. Corvinul 26 ÎS • 11 35-26 30
>. F.C. C-ța 25 14 1 10 59-37 29
C. F.C. Argeș 26 16 9 7 35-22 29
T. F.C.M. Brașov 26 13 3 11 47-39 28
L wPoli- Tlm. M 11 6 9 41-35 28
t. Sportul stud. 26 12 4 16 35-40 28

te. Steaua 26 12 2 12 36-38 26
ÎL S.C. Bacău M 12 1 U 29-42 25
11. AJSJL. Tg. M. 26 11 2 13 37-36 24
13. Petrolul M t 1 12 46-41 23
14. Jiul M 9 5 12 37-41 23
ÎS. „Poli“ lași 2S 9 4 13 29-48 20
ÎS. F.C. Olt M t 1 16 36-86 18
17. Chimia 26 It 11 27-57 16
ÎS. Dinamo 26 4 f 16 26-50 14

chiar la transfor- 
noastre in- 
Luceafărul. 

necesare, a-

Ne gîndim 
marea pepinierei 
tr-un centru tip 
Avem condițiile 
vem șapte antrenori (P. Mi
hai, R. Troi, N. Drăgan, N. 
Pantea, L. Sătmăreanu, C. Hal
da, V. Negrea), care pot des
fășura o instruire adecvată eu 
juniorii și 
ceasta insă 
ajutați ea 
la selecții 
ți liceele 
noastră sportivă. Știți de fapt 
ee ne-ar trebui pentru a face 
eu adevărat un salt semnifi
cativ in această activitate ? 
Concentrarea unora dintre co
piii noștri in două-irei scoli eu 
internate, cum sînt, de exem
plu, liceele T. Viadimirescu si 
Semănătoarea. Am ciștiga mult 
mai mult timp decît pînă a-

copiii. Pentru a- 
este necesar să fim 
să avem intiietate 
in școlile generale 
apropiate de baza

Eftimie IONESCU

Luni

CAPETE DE AFIȘ1 - MECIURILE
DE LA SATE MARE ȘI ARAD

• nouă etapă ln Divizia „B“

Lnurențiu DUMITRESCU

Era min. 75 ol meciului „U“ Cluj-Napoca — C.S.M. Reșița, dis
putat duminică in cadrul seriei a III-a a Diviziei „B\ cind stu
denții iu înscris singurul gol al meciului : Bucur, care nu 
vede în imagine, a 
fi mingea a intrat

»e 
executat o lovitură liberă din afara careului 
tn plasă eu tot efortul portarului reșițean 

Foto : Ioan LESPUC — Cluj-Napoca

ȘTIRI... ȘTIRI:..
JU- 
LA

• SELECȚIONATA DE 
NIORI. ÎNVINGĂTOARE 
BOTOȘANI. Lotul reprezenta
tiv de juniori, c«re se pregă
tește pentru turneul final al 
campionatului european din 
Anglia, a susținut, joi, o par
tidă de verificare, la Botoșani, 
cu divizionara „B“ din locali
tate. Echipa antrenată 
cel Pigulea si Costlcă 
ciștigat cu 1—0 (1—0). 
Iul marcat de Hagi in 
din penalty. în continuare, ju
niorii „tricolori” vor mai sus
ține si alte partide 
pînă in 8 mai. cînd 
veni la București. 
REANU, coresp.).

de Mar- 
Toma a 
prin go- 
min. 24,

(T.

amicale, 
vor re- 
UNGU-

• PROGRAMUL JOCURILOR 
DIN 
din 
Se 
de la ora 11. 
zul — Șoimii 
stad. Autobuzul, iar 
Victoria — Gaz metan Mediaș 
pe stad. Dinamo (ambele în 
Div. - - -
rul 
pe 
I.C.S.I.M. — Chimia Brazi pe 
stad. I.C.S.I.M.-Floreasca. Fla
căra roșie — A.S.A. Mizil pe 
stad. Flacăra roșie — Dudești 
Luceafărul — Abatorul pe tere
nul II al stad. „23 August" 
(toate în cadrul Diviziei .Ci-

CAPITALA. 
diviziile 
dispută

,B” 
luni 
astfel : 
I.P.A.

Meciurile 
Si -C" 

2 mai, 
Autobu- 

Sibiu pe 
Dinamo

,,B“) ; Aversa — Mine- 
Filipeștii de Pădure 

stad. Aversa-Pantelimon,

Luni 2 mai se 
in eșalonul secund 
tapă, care cuprinde suficiente 
partide interesante, atît în lup
ta pentru șefia celor trei serii, 
dt si in zona de... foc a cla
samentelor. în seria I. Dună
rea C.S.U. Galați s-a detașat 
in frunte, avînd acum un con
fortabil avans de 6 si. res
pectiv, 7 puncte față de prin
cipalele ei urmăritoare. Gloria 
Bistrița si C.S.M. Suceava, lu
cind pe teren propriu, cu Du
nărea Călărași, sansele gălăto
nilor devin si mai mari în pri
vința promovării. Dacă în 
frunte conturile sînt ca si în- 
cheia te. la periferia clasamen
tului cîteva jocuri atrag, în 
mod deosebit, atenția. Ne re
ferim la partidele Viitorul 
Gheorgheni — Viitorul meca
nică Vaslui, Unirea Dinamo 
Focșani — Prahova Ploiești si 
C.S.M. Borzești — Delta Tul- 
cea.

în seria a doua, fruntașa cla
samentului. Rapid București, se 
îndreaptă cu viteză mare spre...

dispută si 
o nouă e-

numită Di- 
unde nu- 

ei suporteri 
vreme.

ADMINISTRAȚIA Dt STAI LOIO PRONOSPORI INTORMEAîA
AST AZI — ULTIMA

DE PARTICIPARE
mai 

bilete

zi 
!

Agențiile Loto-Pronosport 
pot elibera numai astăzi 
cu numerele preferate de partl-
cipanți pentru tragerea excepțio
nală Loto de duminică 1 mai 
1983, care va avea loc la ora 15,30 
in sala clubului sportiv Progre
sul din București, atr. dr. Stai- 
covicl nr. 42 ; numerele clștlgă- 
toare vor fi transmise la televi
ziune și radio ta cursul serii. Se 
reamintește că, ta cadrul a șapte 
extrageri cu un total de 66 nu
mere, vor fi atribuite clștiguri In 
autoturisme „Dacia 1 300“, mart

sume de bani și excursii peste 
hotare. ÎNCERCAȚI SA VA NU
MĂRAȚI ȘI DV. MIINE PRINTRE 
MARII CIȘTIGATORI !

NUMERELE EXTRASE
I.A TRAGEREA LOTO DIN 

APRILIE 1983
EXTRAGEREA I: 11 83

71 62 70 10 28 3 
EXTRAGEREA, a Il-a : 3

21 6 61 81 87 57 50
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI: 1.075.160 Iei, din care 
233.511 lei, report la categoria 
1.

29

69

67

CIȘTIGURiLE TRAGERII 
.LOTO 2“ DIN 24 APRILIE 1983

Cat. 1 : 1 variantă 100”, a — au
toturism Dacia 1300 si 2 varian
te 25°,0 a 17.500 Iei : cat. a 2-a: 
4 variante 100®,o a 15.038 lei șl 5 
variante 25% a 3 997 lei: cat. a 
3-a: 16 variante 109% a 3.138 lei 
a>i 43 variante 25% a 784 lei ’ 
cat. a 4-a : 
lei : cat. a 5-a : 
200 lei ; cat. a 
te a 100 lei.

REPORT LA 
18.056 lei.

Autoturismul 
la categoria 1.__ ___ ____ _
let jucat 10G%. a revenit partl- 
einantului Vasilc Ion din Con
stanța.

gara «ie destinație 
vizia „A”, acolo 
merosii și inimoșii 
o așteaptă de multă 
Chiar «iacă Rapid se deplasea
ză la Sâcele. echipa Precizia 
din localitate nu-i poate schim
ba practic... macazul. Și aici 
atenția se îndreaptă spre jocu
rile care opun echipe de la 
periferia clasamentului. Se de
tașează astfel partida de la A- 
lexandria. dintre Unirea și 
Progresul Vulcan, ca și cele 
două intilniri din Capitală. Au
tobuzul 
(stadion 
Victoria 
(stadion

O atracție la cote mai înal
te o exercită seria a III-a. a- 
colo unde lupta din frunte a 
celor trei foste divizionare „A“. 
U.T.A., „U“ Cluj-Napoca si
F. C. Baia Mare (toate cu spe
ranțe si sanse sensibil egale 
la promovare) se află tn prim- 
plan. Meciul nr. 1 al etapei 
se dispută la Satu Mare, unde 
Olimpia primește vizita texti- 
liștilor arădeni. 11 urmează cel 
de la Arad, dintre Rapid si 
„U“ Cluj-Napoca. Băimărenii, 

o 
ei întîl- 

pe teren propriu, pe 
Sighet. tn „zona lanter- 
Metalurgistul Cugir — 
Reșița si Aurul Brad — 
Timișoara sînt jocurile

— Șoimii I.P,A. Sibiu 
Autobuzul) si Dinamo
— Gaz metan Medias 
Dinamo).

112,50 variante a 746
377 variante a

6-a : 2.439 varian-
CATEGORIA
.Dada 1300“ 
obțin ut pe un

1 :
de 
bi

avantajați de program, au 
sarcină mai ușoară, 
nind.
C.I.L.
nei“.
Gloria
U.
cu
că
la

M.
o miză mai mare. Amintim 
toate partidele vor începe 

ora 11-

Sportul Pa g a 7-a



Debut bun la turneul de calificare pentru CE de polo CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ
ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 9-7

BRUGES, 29 (prin telefon). 
Vineri seara a început turneul 
de calificare pentru C.E. de 
polo, la care iau parte repre
zentativele României. Olandei, 
Cehoslovaciei și Greciei. In 
meciul inaugural, meci care se 
anunță dificil. echipa țării 
noastre a obținut victoria î»

nu. Arbitri : Van den Vreken 
(Belgia) și Demey (Franța). 
Reprezentativa Româniși in- 
tilnește sîmbătă formația 
Greciei, iar duminică pe cea a 
Olandei.

Pină la ora Închiderii edi
ției. nu ne-a parvenit rezulta
tul meciului Olanda — Grecia.

Cele 109 reprezentative femi
nine și masculine de tenis de 
masă, aflate la Yoyogi Natio
nal Stadium din Tokio, au con
tinuat disputele din cadrul 
probelor pe echipe ale celei de 
a 37-a ediții a campionatelor 
mondiale.

Echipa feminină a României 
a primit replica medaliatei cu 
bronz a ediției precedente, 
formația U.R.S.S. A fost o

fața selecționatei Cehoslova
ciei : 9" '7 (4—2. 2—2, 2—1,
1—2), reușind 
dorită revanșă 
înfrîngere de 
Poloiștii români 
voluție bună —

astfel o mult 
după recenta 
la București, 
au avut o e- 
după cum a-

precia secretarul F. R. Nata- 
țle. Lucian Dumitrescu —. im- 
punîndu-și jocul în prima 
parte a intîlnirii. Partida s-a
mal echilibrat spre final, dar,
In duda eforturilor adversari
lor. victoria nu a mal putut
scăpa echipei noastre. Au mar
cat Costrăș 3. Moiceanu 2, 
Hagiu 2. Garofeanu Râduea-

ACTUALITATEA ÎN TENIS
FL Segârceanu victorios la Tampa

• In turul al doilea al tur
neului international de tenia 
de la Tampa (Florida), oon- 
tind pentru ..Marele premiu*, 
jucătorul român Florin Segăr- 
ceanu a înregistrat un nou 
sueoea dispunind de tenisma- 
nul american Drew Gitlin « 
7—6. 6—1. ealificlndu-se pen
tru sferturile de finală. Alte 
rezultate : Kriek (S.U.A.) —

Van Patten (S.UJA) 7—5. 7—5. 
Lutz (S.U.A.) — Johnstone
(S.U.A.) 6—3. 6—2, Tim Wil
kinson (S.U.A.) — Bauer
(S.U.A.) 6—4. 6—4.
• In turneul de la Dallas 

(Texas), din cadrul W.C.T.. in 
sferturi : John McEnroe — To
mas Smid 6—1. 6 4. 6—3.
Vitas Gerulaitis — Guillermo 
Vilas 7—6. 6—4. 6—2. In „op
timi* Gerulaitis fl tatrecuse oe

întilnire frumoasă, in care 
s-au confruntat stiluri de joc 
diferite și în care, in cele din 
urmă, victoria a revenit spor
tivelor sovietice cu 3—1. Re
zultate : Olga Nemeș — Fliura 
Bulatova 2—1 (—17. 20. 21).
Maria Alboiu — Inna Kova
lenko 0—2 (—10, —8), Olga 
Nemeș, Liana Urzică — Fliura 
Bulatova, Inna Kovalenko 0—2 
(—16. —13). Maria Alboiu —
Fliura Bulatova 0—2 (—6, —14).

In zilele următoare, formația 
noastră va lntllnl echipele 
Suediei, Japoniei. Austriei și 
Finlandei. In această erupă, 
clasamentul după trei tururi 
este următorul : Japonia 6 p 
(9:0), Coreea de Sud 6 p (9:0), 
U.R.S.S. 6 p (9:1), Anglia 5 p 
(6:5). România 3 p (3:9). Aus
tria 3 p (0:9), Finlanda 3 p 
(0:9), Suedia 3 p (0:9). în cea
laltă serie conduce echipa R.P. 
Chineze, care nu a cedat pînă 
acum nici un set.

Alte rezultate din prima 
grupă valorică : masculin — 
R.P. Chineză — R.F. Germania 
5—0, Coreea <ie Sud — Ceho
slovacia 5—0, Franța — Iugo
slavia 5—4. Suedia — S.U.A. 
5—1. R.P. Chineză — Suedia 
5—0, Franța — Cehoslovacia 
5—3, Iugoslavia — S.U.A. 5—L 
Coreea de Sud — R.F. Ger
mania 5—0. Ungaria — U.R.S.S. 
5—3, J aponia — Coreea de Sud 
5—1. Anglia — Polonia 5—4, 
Italia — Danemarca 5—2 ; Un
garia — Italia 5—2, Japonia — 
Anglia 5—3. Polonia — Dane
marca 5—1 R.P.D. Coreeană — 
U.R.S.S. 5—1 ; feminin — R. P. 
Chineză — Iugoslavia 3—0, 
R.P.D. Coreeană — R.F. Ger
mania 3—1, Olanda — Ungaria 
3—1, Cehoslovacia — Franța 
3—0 Coreea de Sud — Anglia 
3—0, Japonia — Finlanda 3—0. 
Suedia — Austria 3—0.

întrecerile continuă.

TELEX • TELEX • TELEX a TELEX

H0CHEIȘTI1 SOVIETICI VIRTUALI CAMPIONI MONDIALI
Prima din cele trei eta

pe ale turneului final (locurile 1—1> al campio
natului mondial de r.ochd 
pe gheată grupa -A" a 
simplificat total disputa 
pe-.tru cucerirea titlului, 
astfel că, de pe acum, re
prezentativa Uniunii So
vietice se poata considera 
ciștigătoare a competiției.

Joi. In matineu. la 
Munchen, echipa U.R.S.S. 
a intîlnlt formația Suediei, pe care a întrecut-o 
net. cu scorul de 4—o 
(2—0. 2—0, 0—0). Reamin
tim că In primul tur, cu 
dteva zle In urmă, acest 
med fusese foart» echili
brat șl soveticil ciștigaserâ 
cu 5—3.

Seara, echipa Cehoslova
ciei a Întrecut selecționa
ta Canadei cu 5—4 (2—1,
3—2. 0—1). luindu-si ast

fel revanșa după acel 1—3 
din primul tur.

★
In fotografie, aspect din 

partida Cehoslovacia — Ca
nada. Fundașul cehoslovao 
Igor Libar urmărește pu
cul împreună cu canadia
nul Doug Hal ward. Atent 
la fază. Arnold Kadlek.

Telefoto : AP-Agerpres

celălalt argentinian de renu
me. Jose Luis Oerc cu 7—6. 
3—6. 6—1. 6—3.
• Pentru turneul de ia Ro

land Garros, care va Începe la 
23 mai. organizatorii vor lansa 
opt invitații speciale pentru 
care stat vizați, printre alții. 
Iile Năstase (riști gă torul tur
neului in 1973). Adriane Pa- 
natta (Italia) și tinerii jucă
tori francezi Tarik Bon h abile». 
Jerome Potier si Christophe 
Bernelle.

v

BASCHET • Med amical, la 
Sofia : Bulgaria — Brazilia 92—71 
(39—49) • CF Barcelona a cîștlgat 
..Cupa Spaniei" în*recînd în fina
li, la Valencia, pe Inmobanco cu 
125—93 (62—41).

CICLISM • în Turul Spaniei, 
etapa a »-a (Panticosa — Zarago
za, 133 km) a fost eîștlgaU de 
Italianul Giuseppe Saronnl — 4h 
31

SĂRITURI • Proba feminină de 
trambulină, la Woodlands (Te
xas), a revenit lui Peng Yuanchun 
(R.P. Chineză) 498,57 p, urmată de 
Wendy Nyland (S.U.A.) 488,57 p
31 Sylvie Bernier (Canada) 469,65 p.

VOLEI • In prima zi a tradi
ționalei competiții internaționala 
masculine „Cupa Volan", ce sa 
dispută în orașul Szekesfehervar 
(Ungaria), echipa României a în
vins cu scorul de 3—0 (15—13. 
15—10, 16—14) reprezentativa
R. D. Germane. Alte rezultate 1 
Ungaria — Austria 3—0 ; Bulga
ria — Cuba 3—0. • Turneele da 
calificare pentru C.E.: Viena (fe
mei) : Franța — Iugoslavia 3—1 
(—7, 10, 13, 11), Italia — Elveția 
3—0 (5, 9, 5) ; Atena (bărbați):
Iugoslavia — Belgia 3—0 (4, 0,
7), Finlanda — Turcia 3—0 (7, 9, 
3).

JUCĂRII ȘI SILUETE
Ne exislă semn mai încu

rajator pentru viață deci! e- 
cezta: armele intră in dizgra
ție ! Trăiesc inci mulți oameni 
care aa cunoscut ororile a 
doui războaie mondiale. Dar 
chiar și unul era de ajuns pen
tru « ne îngrozi. laii de ce. 
împreună cu toate argumentele 
distrugătoarelor tehnici moder
ne, lupta pentru dezarmare, 

intră in firesculpentru pace. 
omenesc.

Una dintre 
țiloc-e reții 
le-t furnizat

BUCURIE DE SCURTA 
DURATA

Zilele trecute, pe pista 
stadionului din Saint Quen
tin. mărșăluitorul francei 
Gerard Lelievre a făcut O 
tentativă de îmbunătățire a 
recordului continental în 
cursa de 50 km marș. Tre
buie să precizăm, de la bun 
început, că recorduri ofid- 
ale în probele de marș sînt 
doar cele realizate în con
cursuri pe pista unor stadi
oane. Ei bine, după ce a a- 
coperit cele 125 de tururi. 
Leliăvre a avut marea sa
tisfacție de a-și fi văzut 
împlinit obiectivul, timpul 
realizat de el (2.53:56,09) 
constituind un nou record 
european. ȘL ca în astfel de 
cazuri, după ce s-au revăzut 
toate cerințele regulamentu
lui, în caz de record, Lelievre 
a putut in sfîrșit, să-și savu
reze succesul și să se bucu
re de publicitatea corespun
zătoare evenimentului...

Dar numai pentru putină 
vreme căd din Spania a 
apărut, ca din senin, repli
ca potrivit căreia adevăra
tul recordman al Europei 
este mărșăluitorul spaniol 
Jorge Llopart (campion 
continental în 1978. la Pra- 
ca). Intr-adevăr, anul tre
cut, la 28 mai Ia Bergen, 
cu prilejul medului de 
marș Norvegia — Spania, 
el a fost cronometrat in 
3.52:15,00 — ecord. Numai 
că act jtă performanță, pur 
Si simplu a fost uitată de 
forul atletic norvegian ca 
să fie comunicată, spre o- 
mologare. Asociației euro
pene de atletism. O va fa
ce. probabil acum pentru 

_■ îndrepta lucrurile...
ENCICLOPEDIE OLIMPICA

Comitetul olimpic nipon 
Si Academia olimpică din 
„Tara soarelui răsare* au 
pregătit pentru tipar prima 
endclopedie olimpică în 
limba japoneză. Este vorba 
de o lucrare complexă. în

două volume. Primul dintre 
ele se ocupă de istoricul 
Jocurilor Olimpice din an
tichitate și ptaă în zilele 
noastre. De reținut faptul 
că, în 1964 ediția a XVIII-a 
a J.O. s-a desfășurat la 
Tokio, iar in 1972 a Xl-a 
„Olimpiadă albă* a fost 
găzduită de orașul nipon

lui. „cursa de șase ore*. La 
jumătatea Întrecerii. unui 
din piloU, vest-germanul 
Rolf Stommelen in virstă 
de 39 de ani. un as al 
curselor de rezistentă (a 
cîștlgat. intre altele, de trei 
ori cele „24 de ore* de la 
Daytona) a pierdui contro
lul mașinii sale ..Porsche 
935 Turbo* și, in plină vi
teză. a-a lovit de parape
tul de protecție, s-a răstur-

a fost răspunsul unui director 
de fabrici de jucării către un 
cititor îngrijorat de soarta (și 
de educația) copiilor noștri: 
NU, nu se vor mai proiecta și 
produce jucării care reprezin
ți arme, de la sabie de lemn 
la tun, de la pistol mitralieri 
la cingătoare cu „colț*.

Lumea sportului contribuie 
ți ea la instaurarea unui 
mat de pace, unui spirit 
nic. Ne amintim că după 
mul război mondial proba 
mită „patrulă militari* a 
înlocuită cu cea de „bia.lon*. 
O modificare formali, dar 
care trăda o atitudine. Prin 
1976, la Jocurile Olimpice de 
la Montreal dispare din pro
gramul întrecerilor de tir pro
ba de „armă liberi calibru 
mare*, cunoscută a fi execu
tată cu puști eu performanțe 
militare. Încă o atitudine evi-

*li- 
paș- 
uUi-
nu- 
fost

aport 
in 

in-

dențiată, desigur mult mai ne
tă decit in cazul înlocuirii 
„cerbului alergător* cu....... mis
trețul alergător* (ți uneori nu
mită — sub impulsul societăți
lor pentru protecția animalelor 
— chiar „țintă mișcătoare*).

Ultima veste este un 
modest, dar semnificativ, 
aceeași direcție: Uniunea
temațională de tir a decis să 
nu mai folosească, la proba 
de pistol viteză, ținte cu con
tur uman, ci să introducă țin
te obișnuite de tir, cu cercuri 
concentrice, care să nu poată 
sugera trasul asupra unei si
luete omenești.

Valul gindurilor pașnice era 
normal să pună stăpinire in 
primul rind pe lumea «portu
rilor. (vib)

CA ALTUL
Sapporo. Volumul al doilea 
este dedicat rezultatelor 
tehnice ale tuturor edițiilor 
Jocurilor și cuprinde o bo
gată statistică olimpică.

PRIMELE TIMBRE 
OLIMPICE PENTRU 

LOS ANGELES

Primele timbre dedicate 
celei de a XXIII-a Olim
piade de la Los Angeles, 
au fost puse In vinzare de 
serviciile poștale americane. 
Este vorba de un bloc de 
patru timbre flecare valo- 
rtad cite 40 de cențL care 
reprezintă un aruncător de 
greutate, un gimnast o 
înotătoare și un halterofil. 
Aceste timbre. realizate 
după desenele lui Robert 
Peak, un gravor din Arizo
na, fac parte dintr-o serie 
de 24. alcătuită din șase 
blocuri a cite patru bucăți 
fiecare. Următorul oioe va 
fi pus în vinzare la jumă
tatea lunii viitoare.

ÎNCĂ O VICTIMA
A VITEZE I

Duminica trecută la Ri
verside ta California. a 
avut loc una dintre probele 
clasice ale atrtomobillsmti-

nat de câteva ori și ma
șina a luat foc. Abia după 
cîteva minute pompierii 
l-au putut scoate pe Stom- 
melen din mașină. El a 
murit, însă, la puțin timp 
după ce a fost internat la 
spital. încă o victimă — 
a cîta? — în aceste nebu
nești curse automobilistice.

O ȘTAFETA INEDITA: 
PARIS - OLIMPIA

La sflrșitul sâptămînii vi
itoare, de la Turnul Eiffel, 
din centrul Parisului, se va 
da startul într-o cursă uni
că. Este vorba de o ștafetă 
care leagă Parisul de loca
litatea Olimpia din Pelopo- 
nez. distanța dintre ele fi
ind de circa 2000 de kilo
metri. Vor lua startul două 
echipe — una franceză cea
laltă greacă. Fiecare este 
formată din cite zece aler
gători care urmează să a- 
copere cite 20 de kilometri 
de schimb. Cursa se va 
desfășura fără oprire, n și 
noapte, concurențli odihnln- 
du-se ta mașini speciale 
care alcătuiesc o mare ca
ravană. Căd. să nu uităm, 
ta afara alergătorilor și o- 
fidalilor din caravană vor 
face parte medici maseuri. 
diverși responsabili cu ali
mentarea echipamentul. în
călțămintea eitc. Si un amă
nunt de ordin statistic: 
flecare concurent urmează 
să alerge dte 200 km: este 
adevărat că fractionați. dar 
tot 200 de kilometri sînt!

RubdcS '•eallrotâ de 
Romeo VB ARA

Fază din meciul disputat in preliminariile 
Ungaria (2—0). Wlthe, ta tricou alb,
opoziția lui Kocsls și Garaba.

• ECHIPA CEHOSLOVACIE ÎN
VINGĂTOARE IN R.F. GER
MANIA

Selecționata Cehoslovaciei, care 
se pregătește pentru medul cu 
România (15 mal, la București), 
a susținut un joc amical ta R-P- 
Germania, cu ectikpa din prima 
ligă, F.C. NUrnberg. Fotbaliștii 
cehoslovaci ou rfstigat cu 5—4- 
prin golurile iul Vlxek șl Cer- 
mak.

A jucat formația Hruska — 
Jakubee. Jurkemlk, Prokes (Flata), Levy, Chaloupka (Stamba- 
eher), Blcovsky, Zelensky, Vlzek, 
Danek (Janecka) Cermak (Ho- 
tovy).
• UN NOU CAZ DE CORUPȚIE 

IN FOTBALUL ITALIAN
ROMA (Agerpres). — După „a- 

facerea pariurilor clandestine*, 
fotbalul Italian este confruntat 
cu un nou caz da corupție in 
care stat implicate formațiile In- 
temazlonale șl Genoa. In me
ciul dintre acesta dnuă echipe, 
disputat la Genova, mflanezd an 
etșttmt ea 3—1 ded existase w

C.E., dintre Anglia și 
înscrie al doilea gol cu toată 
Telefoto : A.P. — AGERPRES

acord tacit pentru un meci nul. 
acord nerespectat de milanezi șl 
la special de Salvatore Bagnl, 
autorul golului decisiv, înscris cu 
5 minute taainte de fluierul fi
nal. In urmă dezvăluirilor făcu
te de ziarul ..Gașretta dello 
sport*, care mu exclude nici a- 
mestecul pariorilor clandestini, a 
fost instituită o anchetă reti- 
nlndu-se acuzația de .delict 
sportiv* Împotriva antrenoruliti 
genovez Giorgio VltalL a preșe
dintelui clubului Intern azi on. ile. 
Ivanhoe Fraizzoll, și a mai multor 
jucători. Cele două echipe risc* 
suspendarea jucătorilor implicați 
șl penalizarea cu 3—5 puncte ta 
clasamentul oarppionatulut
• ȘTIRI, REZULTATE
• In med amical, la Rio 

Janeiro : Brazilia — Chile 1 
(2—1). Au marcat Careca. Eder. 
Renato, respectiv Orellana (2).
• în prima etapă a campiona

tului nord-american. Cosmos New 
Y»rk a foat învinsă, la Toronto, 

cu 3—1, de echipa Blizzards.
• La Haga, în med amica rtl- 

neret) : Olanda — Suedia 1—1 
(•-O.


