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Cu deplină satisfacție și înaltă mindrie patriotică pentru mărețele realizări și luminoasele perspective

ȚARA ÎNTREAGĂ A CINSTIT MĂREȚUL ACT DE LA 23 AUGUST 
ÎNSCRIS CU LITERE DE AUR ÎN CARTEA DE ISTORIE A NEAMULUI

»

L
într-o atmosferă de puter

nică însuflețire, de profundă 
mindrie patriotică pentru ma
rile înfăptuiri ale prezentului 
nostru socialist si de încredere 
in viitorul comunist al patriei, 
poporul român, strins unit in 
jurul partidului, al secretaru
lui său general. tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. a sărbătorit, 

»

joi, împlinirea a 40 de ani de 
Ia revoluția de eliberare socială 
si națională, antifascistă si anti- 
imperialistă, eveniment de în
semnătate crucială pentru des
tinele tării, care a deschis o 
eră nouă în istoria României, 
In dezvoltarea ei pe calea în

Avinuu-t p.... d.apel pe luptătorul V s,.e Andrei, trece prin fața tribunei oficiale lotul olimpic, stră
lucit reprezentam al sportului din România la J.O. de la Los Angeles

dependentei naționale si pro
gresului social.

Țara întreagă a cinstit 
mărețul act de la 23 August 
1944 inseris cu litere de aur in 
luminoasa carte de istorie a 
neamului, care a Încununat 
lupta îndelungată si eroică a 
poporului nostru pentru liber
tate si independentă, pentru o 

viată demnă intre națiunile 
lumii.

Sărbătorirea zilei noastre na
ționale s-a constituit, totodată, 
intr-un moment de însuflcțitor 
bilanț, care a pus pregnant în 
relief adîncile transformări în
noitoare petrecute în România, 

victoriile remarcabile obținute 
in arcul de timp al libertății 
noastre, eu deosebire in anii 
de cind in fruntea partidului 
și a tării se află tovarășul 
Nieolae Ceausescu. eminent 
conducător politic, patriot în
flăcărat, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, 
care si-a făcut din slujirea de
votată a partidului si poporu
lui, a cauzei libertății, inde
pendentei si propășirii patriei, 
a idealurilor socialismului și 
păcii scopul suprem al pildui
toarei sale vieți si activități re
voluționare.

Cetățenii Capitalei, asemeni 
oamenilor muncii din întreaga 
țară, au participat la demon
strația dedicată marii noastre 
sărbători naționale, sub puter
nica impresie a cuvîntăril to
varășului Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, rosti
tă la Sesiunea solemnă comună 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Marii 
Adunări Naționale si Consiliu
lui Național al Frontului De
mocrației si Unității Socialiste 
consacrată împlinirii a 40 de 
ani de la înfăptuirea actului 
revoluționar de Ia 23 August 
1944. Vibranta evocare a actu
lui revoluționar de la 23 Au
gust 1944, a drumului glorios 
parcurs de România în anii 
construcției socialiste, a mari
lor succese dobîndife de popo-

IContinuare in pag. 2—3)

Parada sportivilor

0 IMPRESIONANTĂ REVĂRSARE
DE GRAȚIE, ARMONIE, OPTIMISM

...Un semnal. de trompeți ți 
pe marele platou din Piața A- 
viatorilor începe parada spor
tivilor. O impresionantă revăr
sare de grație, armonie, cu
loare, vigoare și op-
timism ale unui 
tineret care, după 
eliberarea Româ
niei, se bucură din 
plin de adevărul 
străvechiului dic
ton „mens sana in 
corpore sano“. Cei 
40 de ani ai liber
tății noastre au 
însemnat și pen
tru sport sansa li
nei afirmări ple
nare. Asemenea 
tuturor bunurilor 
materiale și spiri
tuale, stadioanele, 
toate arenele de 
la orașe și de la 
sate, mereu mai 
multe, mai moder
ne, au devenit 
ale tuturor, ale 
poporului întreg. 
Exercițiul fizic a 
intrat in viața co
tidiană a oameni
lor muncii, a ti
neretului, eălin- 
du-i și mai mult 
pe constructorii 
socialismului. Iar 
ideea nobilă, ge
neroasă, patriotică
a declanșării unei 
întreceri cu carac
ter national, in 
sensul cel mai pur 
al cuvîntului, ideea 
care a născut
„Daciada“, a declanșat ener
gii nebănuite, creind ca
drul cel mai propice pentru 
cuprinderea in activitatea spor
tivă a milioane de cetățeni ai 
tării, de toate vîrstele, creind 
suportul unor izbinzi și mai 
mari ale reprezentanților tri
colorului in marea arenă inter
națională.

Parada sportivilor — un e- 
moționant tablou al dragostei 
față de țară ți partid, față de 
conducătorul nostru iubit, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

In vîrful unei piramide a tinereții, cu flo
rile recunoștinței, Nadia Comăneci, cea 
mal strălucită reprezentantă a sportului ro
mânesc în anii cei mai frumoși ai libertății 

noastre

al recunoștinței pentru excelen
tele condiții de pregătire și 
afirmare, al mindriei de a fi 
contribuit la înălțarea scumpu
lui tricolor pe cele mai înalte 
catarge, de a fi obținut, in cei 
40 de ani de viață nouă, va- 

(Continuare in pag. a 4-a)
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TARA ÎNTREAGA A CINSTIT MĂREȚUL ACT OE IA Z3 AUGUST
(Vrmare din pag. 1)

rul nostru în toate domeniile de activitate, insufleltloarea 
perspectivă ce sc deschide tot 
mai larg Pe calea socialismului 
si comunismului umplu de 
mîndrie patriotică inimile mi
ilor de oameni ai muncii ve- 
niți să cinstească marea sărbă
toare.

Aniversînd glorioasa zi de 23 
August sub semnul intensifică
rii eforturilor creatoare ale în
tregii națiuni, oamenii muncii 
de la orașe si sate, toti fiii 
României socialiste si-au ex
primat hotărîrea nestrămutată 
de a înfăptui politica partidului 
si sfatului, de a transpune ne
abătut în viată insufletitoarcle 
chemări adresate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu de la înal
ta tribună a Sesiunii solemne, 
de a face totul pentru trium
ful mărețelor idealuri ale so
cialismului si comunismului, 
pentru afirmarea plenară a Ro
mâniei pe arena mondială, 
pentru făurirea unei lumi fără 
arme si fără războaie, o lume 
a păcii si cooperării intre po
poare.

Ora 8,30. Sosirea la tribuna 
oficială a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, si a tnva- 
rășei Elena Ceaușescn a fost 
întimpinată eu urale și urâ
ții. Minute in șir. cei prezent! 
in Piața Aviatorilor an aplau
dat îndelung, au scandat su
mele partidului, al secretaru
lui său general.

Alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescn. de tovarășa Elena 
Ceausescu, la tribuna oficială 
au urcat tovarășii CaustunlHn 
Dascăl eseu. Iosif Bane. Emil

Enaebe Petru 
Gere. Nicolae

Gâdea. Ana 
Nae. Ion Ra-

Bobu. Lina Ciobanu. Im Ce
man. Nicolae Constantin. Ion 
Dincă. Ludovie Fnzekns, 
Alexandrina Găinușe. Manea 
Mănescu. Paul Nieulesen. Con
stantin Olteana. Gheorrhe 
Oprea. Gheorgbe Pană. Ion Pâ- 
țan. Dumitra Popesrii Gbeor- 
ghe Rădulescn. Ilie Verdet. Ște
fan Andrei. Ștefan Birlea. Mia 
Dobrescu. Marin 
Enacbe, •
Giosan 
Muresan.
du. Ion Stoian. Ioan Totu. Ion 
Ursu, Richard Winter. Silviu 
Curtieeanu. Constantin Rado. 
Gheorghe Stoica. Nicn Ceau
șescu. precum si loan Avram. 
Ion M Nicolae si Gheorghe 
Petrescu. viceprim-minislri ai

Mihai
Suzana 
Elena

VIBRANT OMAGIU AL SPORTIVILOR DIN JUDEȚELE PATRIEI
La marea sărbătoare a poporului român. ZJ August tas*, a «O-a ani

versare a revoluției de eliberare socială, naționala, ant.fascistâ și an- 
tiimperialistă, sportivii din toate județele patriei s-au aflat alături de 
coloanele de oameni ai muncii la tradiționala defilare. El și-au adm 
un nou și vibrant omagiu față de partid, față de tovarășul NJeoiae 
Ceaușescu. iubitul nostru conducător, secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România. El au raportat eu mîndrie 
frumoasele succese realizate in activitatea de masă și de perfor
manță din cadrul „Daciadei*, ca și marile tzblnrt înregistrate recent 

la J.O. de la Los Angeles. A fost o ilustrare convingătoare a avin- 
tului general al mișcării noastre sportive, a vigorii și optimismului 

tineretului nostru crescut și educat de partid. Iată citeva din rela
tările corespondenților noștri :

CONSTANȚA, peste 5 000 de 
sportivi din Constanța au demon
strat cu prilejul Zilei de 23 Au
gust. Elevii școlilor generale șl 
liceelor au înscris, cu trupurile 
lor, prin fața tribunei oficiale, 
inițiale neasemuit de dragi po
porului nostru — „R.S.R.",
„P.C.R.*. precum șl „A 40-a ani
versare", „Al XlII-lca congres al 
partidului", „Pace".

Reprezentanții cluburilor spor
tive școlare nr. J șl 3 au făcut 
reușite demonstrații de gimnas
tică sportivă și ritmică modernă. 
Lor le-au urmat cei de la Farul, 
club fanion ai performanței con- 
stănțene șl naționale. N-a-j lip
sit din coloana sportivilor bas- 
chetballștll, fruntași in „Daciadă", 
rugbyștll. atlețll. Fotbaliștii de la 
P. C. Constanța au fost, de ase
menea. prezenți in marea coloană

Biroului 
Central 
Chinex, 

Popu- 
Moises

guvernului, membri ai Comite
tului Central al P.C.R., ai Con
siliului de Stat si ai guvernu
lui, membri de partid cu sta
giu din ilegalitate, conducători 
ai organizațiilor de masă si ob
ștești.

In tribuna oficială se aflau, 
de asemenea, Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, 
Li Xiannian. membru a£ Comi
tetului permanent al 
Politic al Comitetului 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii 
lare Chineze. Samora 
Machel. președintele partidului 
„Frelimo*. președintele Repu
blicii Populare Mozasnbie. Gaafar 
Mohamed Nimeiri. președintele 
Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan. Jose Eduardo 
dos Santos. oroedintele 
M.P.L-A.-Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii Populare 
Angola. general Mohammad 
Zia-ul Haq. președintele Repu
blicii Islamice Pakistan Canaan 
Sodindo Banani. președintele 
Republicii Zimbabwe, eoodueâ- 
torii delegațiilor de pxrtH si 
eavemamentale din țările «o- 
riilisie si eeie'.alte țări prietene

Se integri ri Imani de Stai 
al Republicii Socialiste Roraă- 

cfceazâ inc» nerea șaradei miti- 

eilor mnneii.
Parada militară rare a des

chis ampla manifestare *o«sa- 
erată celei de-a W-a aniversâri 
a revoluției de elibe-are socia
lă si n»ti—a1* agtifasrislă șa 
aatiimperiaJ.siă. s-a eoostituit 
intr-o ssțestevâ imagine a pre 
răririi si datini armatei noas
tre. creată sâ condasâ de par
tid. a wnitâtii sale ’adestmeti- 

zentat. in același timn. 
brant omagiu adus de ostașii 
tării tovarășului Nicolae 
Ceausescu, ctitor al Raminiei 
socialiste moderne, al doctrinei 
si «Prus ii apărării naționale.

O dată ri onorul solemn pre
zentat tării, partidului, coman
dantului suprem, armata a ra
portat îndeplinirea întocmai a 
prevederilor Directivei eomaa- 
dantulni suprem a sarcinilor 
privind realizam noii calități 
in pregătirea militară si poli
tică.

Parada militară a prilejuit, 
totodată, un ancaiament ferm 
al tuturor celor aflati sub dra
pel de a intimpina eu noi si 
cit mai bune rezultate in în
treaga activitate Congresul al 

a sportivilor. Au urmat reprezen
tanți ai asociațiilor sportive Hi
drotehnica (handbailști. luptători). 
Chimpex (voleibaliști, halterofili), 
T. C. Ind. (rugbyști). C.F.R. (po
picari) ș.a. Sportivii constănțenl 
dintre care 143 sînt nominalizați 
în diferite loturi naționale și pes
te zoo 000 participă la Întrecerile 
„Daciadel" au fost, din nou, la 
înălțime.

C. POPA

TIMIȘOARA. La marea demon
strație a oamenilor muncii timi
șoreni, coloana sportivilor a fost 
deschisă de reprezentanții spor
tului școlar, care au executat fru
moase exerciții in mișcare, pur- 
ttad fanioane șl eșarfe. Ajunși In 
fața tribunei oficiale, ei au for
mat piramide din virful cărora 
jf-au luat zborul zed șt zeci de 

XLII-lea al partidului, eveni
ment de epocală însemnătate în 
viata comuniștilor români. a 
întregii noastre patrii.

Si-au făcut apoi apariția in 
Piața Aviatorilor detașamente
le de gărzi patriotice. în sune
tele marșului ostâsesc. au tre
cut prin fata tribunelor. în pas 
cadențat, formațiuni reunind, 
sub semnul aceluiași ideal, cele 
mai diferite cateeorii de oa
meni ai muncii, bărbați si fe
mei, dind expresie hotârîrii în
tregii noastre clase muncitoare 
de a-si spori eforturile pentru 
continua înflorire a României 
socialiste si de a fi. in același 
timp, apărători de nădejde ai 
cuceririlor revoluționare ale 
poporului, ai independentei si 
suveranității patriei, ai pre
zentului si viitorului luminos.

Gărzile patriotice au fost ur
mate de detașamentele de a- 
Părare civilă, de Cruce roșie, 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, a căror 
defilare a pus in evidență mo
dul in care partidul nostru 
concepe complexitatea siste
mului national de apărare.

Semnalul trompetelor a anun
țat evoluția celor mai tinere 
vlăstare ale tării — pionierii și 
șoimii patriei. impresionantă 
revărsare de prospețime ți 
voioșie. Printr-o suită de exer
ciții pline de vioiciune, prin 
rin tec si joc. ei au dat clas 
bucuriei de a trăi intr-o tară 
liberă si prosperă, intr-o epocă 
ia care copilăria este ocrotită 
cu dragoste părintească. învă
țătura si Jocul, snortnl si mun
ca. celelalte activități in care 
rint angrenați elevii si-au găsit 
ilustrarea prin dinamice repri
ze de gimnastică.

întreaga evoluție 
cublioiat dragostea 
*i adinca stimă oe

a copiilor a 
nețărmurită 
rare intrea- 

ei generație tinără a Româ
niei le nutresc față de tovarășul 
Nîealae Ceauseseu tovazășa

Elena Ceaușescn. recunoștința 
lor profundă pentru minunatele 
condiții de viată si de învăță
tură create in anii noștri. în
deosebi ducă cel de-al IX-lea 
Congres al partidului.

Exprimind simțămintele tine
retului României socialiste fa
tă de conducătorul iubit al 
partidului si statului nostru, un 
grup de elevi a desfășurat a 
mare eșarfă roșie, oe care se 
puteau citi cuvintele : -Vă 
mulțumim din inimă pentru co
pilăria noastră fericită 1“

în același timp grupuri de 
pionieri au urcat la tribuna o- 
ficială si an oferit frumoase 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceausescu, tovarășei 
Elena Ceausescu celorlalți to

porumbel. Apoi. sportivii au 
înscris cu trupurile lor cifra 
după oare au urmat demonstrații 
cu cercuri mingi, jocuri de fot
bal și nanrthal. Sportul muncito
resc a fost reprezentat prin ti
nerii de la C.F.B. și din cele 39 
de asociații sportive timișorene, 
care au format grupuri masive 
executînd diverse exerciții din 
sporturile preferate. Coloana spor
tivilor universitari a cuprins re
prezentanții C. S. Politehnica, a- 
vtad în rindume lor pe proaspeții 
medaliat! la J.O. de la Los An
geles. Alexandru Buligan, Ale
xandru Folker și Aurora Pleșca. 
In final, copiii au înscris cu tru
purile lor cele 5. cercuri olimpice.

C. CREȚU

HUNEDOARA. Sute șl sute de 
sportivi au fost prezenți in co
loana demonstranților din Hune
doara la marea sărbătoare națio
nală a poporului nostru — 23 Au
gust. Primii sportivi care au de
filat au fost elevii de la Liceul 
nr. 2, urmați de cei din școlile 
generale si de la liceele 3 și 1. 
în fața tribunei oficiale, elevii Li
ceului 3 au înscris cu trupurile 
lor însemnele „B.S.R.", iar cel de 
la Liceul 1 cifra slmpolică „40“ 
șl însemnele „P.C.R.". Au trecut 
apoi, executînd exerciții cu eșarfe 
tricolore, elevi din școlile gene
rale nr. 1, 10 șl 7. In timp ce 

poporul !“. „Sti- 
sî mîndrîa — 
România de
dat clas depli- 

si inaliei mîn- 
întîmnină 
libertății

prin fata 
constituit

varăsi din condu
cerea partidului si 
statului, oaspeților 
de neste hotare.

Peste Piața Avia
torilor s-au așter
nut momente de 
liniște. Privirile 
s-au îndreptat spre 
intrarea în marea 
piață, unde primul 
grup de bucureș- 
teni se pregătea să 
deschidă marea 
demonstrație a oa
menilor muncii din 
întreprinderile si 
instituțiile Capita
lei.

Sute de drapele 
roșii si tricolore, 
purtate de repre
zentanți ai unor 
mari uzine, prece
dau portretul con
ducătorului parti
dului si statului 
nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
cel mai respectat 
si iubit fiu al na
țiunii, de numele 
căruia se leagă 
cele mai mari în
făptuiri ale popo
rului român. Cetă
țenii Capitalei exprimă și cu 
cest prilej satisfacția deplină 
pentru realizările obținute în 
dezvoltarea și modernizarea con
tinuă a celui mai mare oraș al 
patriei prin traducerea în viață 
a proiectelor îndrăznețe, de 
mare anvergură, din acești, ani.

Ambianta sărbătorească a 
Pieței Aviatorilor este în de
plină concordantă cu entuzias
mul și bucuria participanților 
la demonstrație. Multi dintre 
ei purtau portrete ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ale to
varășei Elena Ceaușescu, ale ce
lorlalți membri ai conducerii 
de partid si de stat

Prin nesfîrșite aplauze, prin 
urale si ovații. Prin urările 
scandate cu putere prin fața 
tribunei: „Ceausescu-P.CIU 
„Ceaușescu si 
ma noastră 
Ceaușescu — 
monstrantii au 
nei satisfacții 
drii patriotice cu care 
ziua aniversară a 
noastre

Trecerea coloanelor 
tribunei oficiale s-a 
intr-o vie si puternică mărturie 
a sentimentelor de fierbinte 
dragoste si înaltă prețuire cu 
care oamenii muncii din Ca
pitală. asemeni întregului ros
tra popor, ii incoojoară pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
elocventă expresie a profundei 
recunoștințe pentru pnnuitoa- 
rea sa activitate pusă in sluj
ba infiptuirii îdea’urilor de li
bertate. independentă si prospe
ritate ale națiunii române.

Capitala României socialiste 
Ia timpul prezent după cei W 
de ani de intens efort creator, 
iată ce a ilustrat eu putere 
marea demonstrație a oameni
lor muncii. A fost conturat în 
scurgerea coloanelor, chipul de 
azi al celui mai important oraș 
al patriei, oglindă vie a Ro
mâniei. centru vital al econo
miei naționale, care si-a men
ținut si consolidat în timp a- 
eest rol.

Zeci sî zeci de mii de boen- 
restenl au trecut intr-un ravoi 
imens si entuziast, prin Piața 
Aviatorilor, conturind imaginea 
stenică a marii colectivități a- 
mane din cel mai important 
oraș al României, care isi ex
primă hotărîrea de a munci 

colegii ior de la școlile generale 
nr. 3. 1 și 6 au executat un 
frumos ansamblu de gimnastică. 
Au urmat reprezentanții clubului 
sportiv școlar care se mindresc 
cu înotătorii Marius Crișan și 
Mihaela Dumitraș, cel de la F. C. 
Corvlnul. Metalul, club care a 
antrenat in activitatea sportivă 
de masă peste 8 000 de tineri și 
virstnid, dar care desfășoară șl 
o bogată activitate de perfor
manță la popice, volei, hand
bal etc. — și Constructorul. Co
loana sportivilor s-a încheiat cu 
un reușit ansamblu de gimnastică 
alcătuit de eleve de la Liceul sa
nitar și Liceul de matematlcă-fi-

BUZAU. Aproximativ 2 500 de 
tineri au format coloana sportivi
lor buzolenl care au purtat, în 
primele rtndurl, portretul mult 
iubitului nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Apoi 
stemele „R.S.R.* șl „P.C.R.", pre
cum șl emblema marii competiții 
sportive naționale „Daciada". Pe 
rînd, au trecut prin fața tribunei 
oficiale reprezentanți al C.S.M. — 
atlețl, luptători boxeri, jucători 
de tenis de masă. După aceea 
fotbaliștii de la Gloria, echipă 
proaspăt promovată in Divizia 
„A*, sportivii de la A.S.A. Apoi, 
un grup de sportivi în tricouri

<c
RAPID -

ieri, in
Pe stadionul 

Capitală, intri 
că dotată cu ,J 
versare" — la 
s-au aliniat 
„A“, trei din 
și echipa de | 
tului studentei 
ultima ei s] 
competiției, ca 
formații cu nJ 
Rapid șl F.C. 
tras în tribuna 
arene sportiva 
15 000 de sped 
subliniat dese 
fazele de la ca

Rapidiștii, îl 
de inimoșii 1 
atacat chiar d

noas- 
pro-

dat

(șut imprecis I 
putut deschidă 
11, dar lovitul 
tată de Manej 
careului, a fos 
tremis, în cori 
care se va oi 
inspirat și șuti 
Avram (min. I 
celași Manea I 
partea cealaltl 
pus la încerca 
35, cînd Sabăul 
pul o centrară 
tima ocazie al
a ratat-o tot
singur.

Imediat după 
giuleștenilor al 
gol ca și făcu 
lui Nemțeanuj
min. 53^KL 
ideală
Ion, a tras

e I
P

imitat, la poart 
în min. 56, di

cu dăruire pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de nrogres si bu
năstare ale întregii națiuni.

Tabloul dinamic al dezvoltă
rii multilaterale a României a 
fost completat de imagini su
gestive ale extinderii legăturilor 
sale internaționale. Salutu
rile frățești adresate în timpul 
demonstrației tuturor țărilor so
cialiste. urările de întărire o 
relațiilor cu țările în curs de 
dezvoltare, cu popoarele care 
au pășit pe calea dezvoltării 
libere si independente, cu toate 
statele lumii sînt expresia de
plinei adeziuni a poporului ro
mân la politica externă a par
tidului si. statului, hotărîrea de 
a o înfăptui neabătut, corespun
zător intereselor națiunii 
tre, cauzei socialismului, 
greșului si păcii in lume.

Sunetul trompetelor a 
apoi semnalul începerii tradi
ționalei defilări a sportivilor, 
tinerească revărsare policromă, 
degajînd vigoare si optimism.

întregul popor si-a reafirmat 
si cu acest prilej sărbătoresc 
deplina adeziune ta hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescn 
să fie reînvestit de Congresul 
al Xm-Iea în suprema funcție 
de secretar general al partidu
lui — chezășia sigură a dezvol
tării neîntrerupte a tării, a e- 
dificării socialismului și comu
nismului pe pămintul patriei.

Sărbătorirea memorabilului e- 
veniment a prilejuit o nouă și 
emoționantă manifestare a uni
tății strînse indestructibile a 
tuturor cetățenilor tării. fără 
deosebire de naționalitate, a în
tregii națiuni in jurul partidu
lui. al secretarului său general, 
tovarășa! Nicolae Ceausescu, 
nnitate ce dă forță si trăinicie 
orânduirii noastre socialiste.

Parada militară, demonstrația 
oamenilor muncii si defilarea 
sportivilor. îngemănate într-o 
grandioasă manifestare dedica
tă aniversării a patra decenii 
de Ia revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă 
ei antîimperialistă. se încheie 
într-o atmosferă entuziastă, de 
vibrant patriotism. Mulțimea a- 
flată în Piața Aviatorilor a in
tonat Imnul Frontului Demo- 
ereatiei și Unității Socialiste — 
. E scris pe tricolor unire 1“ 

a... curs nuri 
Rapidului. Sarj 
Agiu (min. 701 
te tare din mi 
toată lumea a 
plasa porții lu

Astăzi, în 

IN CUP^J:

Amatorii spe 
din Capitală vi 
un interesant 
ciclism-viteză 
automobilism. 
„Cupa a 40-a 
care șî-au am 
cei mai valoros 
Oradea. Tin

DIVIZIONAR

roșii, galbene și albastre înscriu 
cu trupurile lor inițialele „R.S.R.". 
Printre cei prezenți tn coloana 
sportivilor buzoienl au fost rug- 
byștil de la Rapid, elvil Liceului 
industrial nr. 4. care au înscris 
c-jvîntul „Pace", precum și un 
masiv grup reprezentind Clubul 
sportiv școlar, speranțele tn per
formanță ale mișcării sportive din 
acest județ.

D. SOARE

BRAȘOV. Aproape 4 000 de spor
tivi reprezentanți al cluburilor șl 
asociațiilor din localitate, au luat 
parte la demonstrația oamenilor 
muncii din municipiul Brașov 
organizată cu prilejul marii săr
bători de la 23 August. Sportivii 
au raportat, cu acest prilej, Suc
cesele realizate, mărturie fiind 
medaliile obținute la diferite cam
pionate mondiale, europene, în
treceri balcanice șl „Cupa Prie
tenia* șl, ca un corolar, cele trei 
bronzuri la J.O. de la Los Ange
les prin M. Clor șl M. Frățleă 
la judo și V. Szabo la scrimă 
(sabie, echipe).

Defilarea sportivilor a deschis-o 
un frumos minicar purtînd in
scripțiile „Trăiască P.C.R. !• șl 
„Mulțumim din inimă Partidului!*. 
Au urmat carele alegorice ale 
sportivilor de la A.S.A.. Steagul 
roșu, Tractorul șl Dinamo. De
monstrația sportivilor a fost în
cheiată de reprezentanți! aero
clubului județean.

C. GRUIA

Milne, star! I 
petițional de I 
și mult dorita I 
balul, cinstea i 
na avînd-o cel 
re „B“. Așadar 
nului secund s 
în mișcare, o 
sântă în persp 
celor 18 divizi 
vor lua și el< 
săptămină, dui 
brie. Ca de fi 
secundă a fotb 
nește la drum 
te de interes, 
lupta pentru n 
vizia „A“. în 
sînt angajate 1 
în centrul ei afl 
mai vechi sau 
zionare „A". E 
în această 
C.S.U. Galati, 
și C. S. Tîrgoi 
start cu atuul 
divizionă^^ ..A

HI P
In reuniunea 

start. Tenor i 
locul al doilea 
tn linia dreapt 
puternic solicit 
învingă pe Vn 
fuleuri. ciștlgîr 
tortei*. D. To< 
de a-1 fi prezt 
excelentă. „Pa: 
ceastă reuniune 
ștefănescu, ca 
care a reușit tt 
cu Crater, ta ce 
„Premiului Osl 
treetnd astfel
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CONCURSURI
DE NATAȚIE

/INGĂTOARE ÎN ÎNTRECEREA FOTBALISTICĂ
dc pc stadionul ..li August", 1-0 cu I. C. Daia Marc

C. TUDOSE Șl II. lilJOIU - MfBÂlll Df BRUNI
ugust" din 
fotbalisti-
40-a ani- 

il căreia 
divizionare 
1 secund 
e a Spor- 
-a derulat 

Finala 
pus două 
npatizanți, 
lare, a a- 

mai mari 
ii aproape 
care au 

u aplauze 
5 porți. 
;i mereu 
orteri, au 
ul minut 
și ar fi 

1 în min. 
ră execu- 
marginea 

ită in
Mia, 

i fel 
ol ale 
28) și 
23).

1 a 
în 

at cu 
Sepi. Ul
ii, uriașă. 
, scăpat

ex
cel 
de 
lui 
a- 

De 
fost 

min.
ca-

, portarul 
îi el un 
picioarele 
care, în 

in 

arta^L-a 
iltă, Lais. 
re jocul 
favoarea 

n. 65) și 
itat foar- 
careului, 

salonul în 
dar min

gea a zburat de 
gă bară. Și cînd 
seră numai două

înscris unicul gol al aces- 
finale: Manea, din nou, 
mai viguros și ambițios de- 
mulți dintre coechipierii 
mai tineri, lansat în viteză

puțin pe lin- 
mai rămăse- 

minute de joc

timp în atac, creîndu-și

s-a 
tei 
cel 
cit 
Iui 
pe stingă, a trecut de Arezanov 
și Ignat, și a șutat plasat, in 
colțuf lung : 1—0. Iar un minut 
mai tîrziu, faza s-a repetat ca 
trasă la indigou, dar mingea a 
trecut milimetric pe lingă 
stîlpul din stînga al porții.

Rapid a cîștigat astfel „Cu
pa a 40-a aniversare”, după un 
meci în care s-a aflat mai

mult
numeroase ocazii de gol.

Arbitrul Cr. Teodorescu (Bu
zău) a condus foarte bine urmă
toarele formații: RAPID: Mânu 
— Băjan, Grigore, Sameș, Ba- 
coș — Rada, Agiu, Ion Ion 
(min. 76 Cîrstea), ȘL Popa 
(min. 63 Preda) — Avram (min. 
61 Cirlan), Manea. F.C. BAIA 
MARE : Mia — Arezanov, Pin
ter, Ignat, Rus (min. 39 Raț) — 
Laiș, Sabău, Mnreșan — . Dra- 
gomirescu (min. 65 Roznai), 
Nemțeanu, Sepi (min. 55 D. 
Moldovan).

Laurențiu DUMITRESCU

PESTE 100 DE HALTEROFILI LA START!
• D. Cioroslan, V. Dociu și Șt. Tașnadi
s-au retras din activitatea competițională

salaVineri după-amiază, in 
Rapid din Capitală, au început 
intr-un cadru festiv întrecerile 
la haltere dotate cu ..Cupa a 
40-a aniversare”, competiție de 
mare anvergură la care partici
pă peste 100 de sportivi din 20 
de cluburi și asociații sportive, 
înainte de startul întrecerilor, 
la apariția celor 8 medaliati o- 
limpici. în frunte cu Petre Be- 
chern și Nicu VI ad. care au ur
cat pe treapta cea mai înaltă a 
podiumului la J.O., și a celor
lalți concurenti venitî din toată 
țara, spectatorii i-au răsplătit 
cu aplauze. In cadrul acestei 
ceremonii de deschidere, s-a a- 
nuntat retragerea din activitatea 
competitionala a unor haltero
fili valoroși, care au adus timp 
de peste un deceniu numeroase

perul Balta Albă din Capitală

E A M0T0CICLISM Șl AUTOMOBILISM
tu motor 
i astăzi la 
de moto- 

șosea și 
i trofeul 
are”. la 
rticiparea 
din Arad.

Pitești.

București, 
șov. Sibiu 
cerile se vor desfășura______
traseu in premieră, ales în ju
rul lacului de agrement din 
cartierul Balta Albă. Cursele 
motocicliștilor si automobiliști- 
lor se vor desfășura alternativ, 
cu începere de la ora 9.

Cimpina. Galati. Bra
si alte centre. între

ce un

succese — medalii olimpice, 
mondiale si europene. Este vor
ba de unii mari performeri, ea 
Dragomir Cioroslan (Olimpia 
București). Virgil Dociu (Stea
ua) și Ștefan Tașnadi (Clujana). 
care In viitoarea lor activitate 
in domeniul halterelor au toate 
condițiile de a se afirma in pre
gătirea si lansarea tinerelor e- 
lemente.

Iată primele rezultate ale re
uniunii de ieri. După stilul 
smuls clasamentele se prezintă 
astfel: Cat. muscă (52 kg), 1. A. 
Czanko (C.S.M. Cluj-Napoca) 
87,5 kg ; 2. D. Morar (Rapid A- 
rad) 85 kg ; 3. P. Toroscoi (Glo
ria Bistrița) 82,5 kg. De notat 
că învingătorul (elevul antreno
rului T. Roman) are doar 15 
ani ! Cat. cocoș (56 kg). 1. V. 
Cocioran (Steaua) 105 kg ; 2. 
M. Șeic (Chimpex Constanta) 
90 kg ; 3. O. Burz (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 85 kg. Cat. pană (60 
kg). D. Mateeș (C. S-. Onești — 
în curs de legitimare la Di
namo Buc.) 115 kg : 2. Gh. Popa 
(Chimpex Constanta) 112,5 kg ; 
3. I. Balaș (Rapid Buc.) 110 kg. 
Rezultatele complete la 
categorii le vom publica 
mărul nostru de luni.

Reuniunile în care vor 
majoritatea medaliatiilor 
nici, alături de cei mai 
halterofili ai tării, vor continua 
azi. de la ora 10 și 16 si mîine 
de la ora 10. în sala Rapid.

Ion OCHSENFELD

aceste 
în nu-

evolua 
olim- 
buni

I" LA STARTUL CAMPIONATULUI
“1 c°m-. nor mai vechi Pretendente la
A venit promovare nu poate fi omisă,

e cu fot- Ne referim la F. C. Constanta
ca corti- și C.S.M. Suceava, la Progresul
[{viziona- Vulcan București si Șoimii
ia eșalo- I.P.A. Sibiu, la vechiul duel
ne mîine ..U“ Cluj-Napoca — C.S.M. Re-
i intere- șița. urmărit îndeaproape de
lebutului F.C.M, U. T. Arad Olimpia Sa- 
“ care tu Mare si Gloria Bistrița, tre-
peste o cută in actuala ed’tie în seria
septem- a IlI-a din prima serie, unde în

:â. scena sezonul trecut s-a numărat printre 
stru por- fruntașe. Anticipăm. în conse- 
iSi pune- cinfă, o dispută pasionantă, pc 
ă fiind care o dorim desfășurată în ca- 
a în Di- drul de sportivitate si fair-play. 

obicei sub deviza cel mai bun să ciști- 
! echipe. ge. Mult succes !
ostele — Aceleași urări le adresăm și 
— divi- nou promovatelor în divizia se-
mai ele. cundă. Așteptam o confirmare a
Dunărea saltului înregistrat de cele 12
Ploiești cîstigătoare ale seriilor Diviziei

porni la ..C** care au obtinut dreptul de
t a evolua oe scena nr. 2 a fot-
plW? u_ balului nostru.

ȘTIRI • MECIURI
• ROMÂNIA — R. D. GER

MANA (juniori). Stadionul din 
Alexandria va găzdui mîine. de 
la ora 17. o atractivă partidă in
ternațională. Se vor afla față 
în fată. în cadrul unui meci 
amical, primele reprezentative 
de juniori ale României și R.D. 
Germane. Oaspeții vor mai sus
ține o întîlnire marți la Călărași, 
parteneri fiindu-le juniorii noș
tri din reprezentativa U.E.F.A. 
’86

0 ASTĂZI, LOTUL DE TI
NERET — S. C. BACĂU. în 
continuarea pregătirilor în ve
derea partidei amicale cu echi
pa similară a R- D. Germane, 
programată miercuri 29 august 
la Bacău. Iotul de tineret va 
susține astăzi un nou meci de 
verificare, in compania forma
ției S. C. Bacău. întîlnirea va 
avea loc pe stadionul .23 Au
gust” din Bacău cu începere 
de la ora 17.

• MÎINE. RAPID — NATIO
NAL CAIRO (Egipt). O atracti-

V

CATALIN TUDOSE NICOLAE NIȚOIU

• MOSCOVA, în cadrul con
cursului internațional de înot 
de la Moscova a fost stabilit un 
nou record mondial : echipa 
R. D. Germane (Kristin Otto, 
Karen Konig, Heike Freidrich. 
Brigitt Meinecke) — 3:42,41 in 
proba feminină de ștafetă 4 X 
100 m liber.

în proba feminină de 400 m 
liber, Astrid Strauss (R. D. 
Germană) a realizat un nou re
cord european, cu timpul de 
4:07,66.

Prima „manșă” a campiona
telor europene de lupte — în
trecerile de greco-romane re
zervate juniorilor (17—18 ani), 
s-a încheiat joi seara la Lodz 
(Polonia), consemnind o fru
moasă comportare a tinerilor

MIHNEA NĂSTASE 
ÎN SEMIFINALE

reprezentanți ai țării noastre. 
Dintre sportivii români, cele 
mai bune rezultate le-au ob
ținut Cătălin Tudose (cat. 52 
kg) și Nieolae Nițoiu (cat. 56 
kg), care au cucerit medalia de 
bronz la categoriile respective 
de greutate. In turneul final. 
Tudose l-a întrecut pe italianul 
Calafiore, iar Nițoiu pe polo
nezul Troezinschi. Astăzi și 
mîine, continuă competiția si
milară Ja stilul „libere”.

0 SANTA CLARA. Campio
nul olimpic la sărituri în apă, 
americanul Greg Louganis. a 
cîștigat campionatele SUA. dis
putate la Santa Clara (Califor
nia). totalizînd 707.01 p. Pe lo
cul secund s-a clasat Jim Grav 
— cu 700,47 p.

• HAVANA. în cadrul 
turneului internațional de polo 
pe apă. selecționata URSS a în
trecut cu scorul de 9—7 echipa 
Ungariei, iar reprezent; iva Ce
hoslovaciei a cîștigat la limită, 
cu 12—11. partida susținută cu 
formația Bulgariei. Cuba A — 
Cehoslovacia 16—10 : Ungaria — 
Bulgaria 17—6 ; URSS — Cuba 
B 18—9.

LA INDIANAPOLIS
WASHINGTON (Agerpres). — 

Tenismanul român Mihnea Năs- 
tase s-a calificat în semifinalele 
turneului international pentru 
juniori de la Indianapolis. în- 
vingîndu-1 cu 6—0. 6—1 pe Paul 
Charlesworth (Noua Zeelandă). 
Alte rezultate : Mike Velas
ques (SUA) — Joseph Lizardo 
(Filipine) 6—2. 6—3 ; Leonardo 
Lavalle (Mexic) — Augustin 
Moreno (Mexic) 6—3, 6—0; Jai
me Izaga (Peru) — Murphy 
Jensen (SUA) 6—7. 7—5. 6—0.

ECHIPA DE JUNIORI 
A ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE 

ÎN POLONIA
La Kielce (Polonia) s-au în- 

tîlnit echipele dq juniori ale 
Poloniei și României. Victoria 
a revenit tinerilor fotbaliști 
români cu 4—2 (1—1)

AMICALE • ȘTIRI
vă partidă amicală, mîine pe 
stadionul Sportul studențesc. 
Divizionara ,.A“ Rapid va pri
mi replica cîștigătoarei ..Cupei 
Egiptului” formația National 
Cairo. Meciul va începe la ora 
11.

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA — BDIN VIDIN (Bulgaria) 
7—2 (4—0). Au marcat : Bel- 
deanu (min. 17) Cîrțn (min. 18 
și 48). Sorohan (m>n 28) Ma
tei (min. 31). Stănescn (min. 54). 
A. Popescu (min. 75) respectiv 
Semeonov (min. 73 și 74). Craio- 
venii au prezentat următoarea 
formație : Boldici — Negrilă. 
Ruicea. Cioroianu. Matei — A 
Ponescu. Sorohan Beldeanu 
Mănăilă — Cîrțu. Bicu. Au mai 
jucat : Bălăci Marius Zamfir 
Stănescu si D. Popescu. -(Șt. 
Gurgui — coresp.).

• F.C.M. BRAȘOV - ANSAR 
BEIRUT (Liban) 2—0 (1—0).
Ambele goluri au fosi înscrise 
de Văidean (min. 38 si 85). (C. 
Gruia — coresc.).

EVELYN ASHFORD-10,76 s pe 100 x I
ZURICH (Agerpres). — în ca

drul concursului internațional 
de atletism de Ia Zurich, sporti
va americană Evelyn Ashford a 
stabilit un nou record mondial 
în proba de 100 m. cu timpul 
de 10,76. imbunătătindu-și cu 3 
sutimi propria performantă, sta
bilită anul trecut. Proba mascu
lină de 800 m a fost cîștigată 
de brazilianul Joaquim Cruz — 
1:42,34, iar Sebastian Coe (Ma
rea Britanie) a terminat învin
gător la 1 500 m cu timpul de

3:32.39. Proba masculină de 100 
m a revenit multiplului campion 
olimpic Carl Lewis (SUA) în 
9.99.

Alte rezultate — masculin : 
lungime : Larry Myricks (SUA) 
8,42 m : înălțime : Dwight Sto
nes (SUA) 2,32 m : suliță : Uwe 
Hohn (RDG) 37.48 m : 1 milă : 
Said Aouita (Maroc) 3:49,54 ; 
feminin : 100 m.g. : Maria
Noeile Savigny (Franța) 13.13 ; 
800 m : Brit Macroberts (Cana
da) 2:01,99.

FOTBAL meridiane
0 în primul tur al Cupei 

Italiei” Internazionaie Milano 
a dispuă cu 3—0 de echipa Spăl 
din Ferrara. Au înscris Brady 
(2) și K. H. Rummenigge. Alte 
rezultate : Juventus — Palermo 
6—0. Fiorentina — Perugia 
4—0. Napoli — Arezzo 4—1, 
Roma — Pistoia 1—0. Milan — 
Parma 2—1. Cesena — Torino 
0—0. Lazio — Padova 2—0.

0 în meci amical la Buda
pesta : Ungaria — Elveția 3—0 
(0—0). Au înscris : Eszterhazy 
(min. 71 și 82) și Bodonyi (min. 
87).

0 La Malm3. tot în meci a- 
mical : Suedia — Mexic 1—1 
(0—0). Mexicanii au deschis 
scorul în min. 52 prin Aguirre, 
iar gazdele au egalat în min. 
54. din penalty, prin Prytz.

© în turneul de la Valladolid: 
Boavista Porto — M.T.K. Bu
dapesta 4—2 (2—2).

O A doua etapă din campio
natul R. D. Germane a progra
mat meciurile : Frankfurt/Oder
— Restock 3—1. Jena — Suhl 
4—0 Aue — Dynamo Dresda 
0—3. Chem ie Leipzig — Dynamo 
Berlin 0—3. Riesa — F. C. Karl- 
Marx-Stadt 1—1. în clasament 
conduc Dynamo Dresda, Frank
furt Oder și Dynamo Berlin cu 
cite 4 o. Nu s-au desfășurat 
partidele Magdeburg — Lok. 
Leipzig. Erfurt — Brandenburg.

0 în preliminariile C.M. de 
junior’ (zona Americii Centra
le, de Nord și Caraibelorl. Hon
duras — Barbados 2—1 S.U.A.
— Bermude 3—0. Honduras si 
S.U.A. s-au calificat pentru 
sferturile de finală. Tn cealaltă 
grupă : Panama — Guyana 2—1. 
Trinidad-Tobago — Antilele O- 
landeze 2—0 -S-au calificat în 
sferturi : Trin.dad Tobago și 
Guyana.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM > Raliul 

„Halkidiki- a luat sfîrșit la Sa
lonic cu victoria italianului Car
lo Capone (,.Lancia") urmat de 
kenyanul Mehta și de grecul 
Mosdus.

BASCHET • Pentru semifina
lele campionatului european de 
Junioare, la Toledo s-au califi
cat echipele : Iugoslaviei.
U.R.S.S.. Spaniei și Cehoslova
ciei.

CICLISM • Irlandezul Sean 
Kelly a cîștigat detașat „Marele 
premiu de la Plouay" (în vestul 
Franței) în 5.38:34 pe 218 km. 
O Concursul internațional de la 
Moscova : cursă cu adițiune de 
puncte (50 km) : Miklos Somodi 
(Ungaria^ 81 p. Martin Denc 
(Ceh.) 77 p. Ivan Romanov 
(URSS) 73 p. finala concursului 
de viteză a fost cîștigată de Lutz 
Hesslich <RDG) care a dispus de 
Serghei Kopîlov (URSS). într-o 
tentativă de record. Hesslich a 
realizat 10.021 s pe 200 m lansat 
— cea mai bună performantă 
mondială $ Etapa a treia a

cursei .,Wilhelm Tell“ (147,5 km, 
Volketswil — Gersau) a revenit 
elvețianului Guido Winterberg 
în 3.47:23, urmat Ia 3 s de so
vieticul Vedernikov șl austriacul 
Traxler.

GIMNASTICA > Sovieticul 
Dmitri Bilozercev a cîștigat con
cursul de la Olomouc realizînd 
119 p la individual compus. 
L-au urmat : Vladimir Artemov 
118.75 p și Iuri Balabanov 
117,55 p.

HOCHEI PE IARBA • Turneu 
la Moscova : Zimbabwe — Afga
nistan 1—0, Polonia — U.R.S.S. 
II 1-0. RDG — Cuba 2—1 URSS 
I — Finlanda 7—0.»

TENIS 9 în turneu demon
strativ de la Jericho (New 
York): Ivan Lendl — Ilie Năs- 
tase 7—6. 8—3, Andres Gomes — 
Paul Annacone 6—3. 7—6.

VOLEI Turnee Internationa
le la Havana : bărbați : URSS — 
Ungaria 3—0. Cuba — Polonia 
3—2. Cehoslovacia — Bulgaria 
3—1. femei : Cuba — Ungaria 
3—0. U.R S-.S. — Bulgaria 3—1.a
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uri ale 
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TENOR A CÎȘTIGAT PREMIUL VICTORIEI"
două clasamente. Au mai cîști
gat : Odeon, frumos susținut în 
lupta finală de tînărul Costeanu 
Meletin, oare, într-un final de 
excepție, a reușit s-o învingă pe 
Sumatra, cam neglijent condusă 
Papin, beneficiarul greșelilor ad
versarilor săî (Dumitrescu con- 
d'jcîndu-l însă frumos) și Sati- 
va cu care M. Iorga și-a de
monstrat din nou valențele de 
driver.

REZULTATE TEHNICE.: Cursa 
I : 1. Kaius (M. Stefănescu)
1:44,2. 2. Formosa. 3. Cinica. Co
ta : cîșt. 3. ord. triplă 83. Cursa

a Il-a : 1. Odeon (Costeanu)
1:318, 2. Suav. Cota : cîșt. 12.
ev. închis. Cursa a III-a: 1. Cra
ter (M. Ștefănescu) 1:28,9. 2. Su- 
van, 3. Jertfa. Cota : cîșt. 1,60 
ev. 90 ord. triplă 70. Cursa a 
IV-a : 1. Tenor (Toduță) 1:26.2. 
2. Vrednic. 3. Suditu. Cota: cîșt. 
9 ev. 4, ord. triplă 102. Cursa 
a V-a : 1. Meletin (Boitan) 
1:34 5. 2. Sumatra. 3. Viclean.
Cota : cîșt. 18, ev. 44, ord. triplă 
232. Cursa a Vl-a : 1. Crater (M. 
Ștefănescu) 1:27,2. 2. Cocheta 3. 
Osvald. Cota : cîșt. 1,80, ev. 6 
ord. triplă 1724, Triplu II—IV-VI

1546. Cursa a Vil-a : I. Papin 
(Dumitrescu) 1:31,2. 2. Hadeș, 3. 
Vitamina. Cota : cîșt. 6 ev. 10 
ord. triplă ’521. Cursa a VIII-a : 
1. Satîva (M. Iorga) 1:31,2. 2. 
Virtutea. Cota : cîșt. 3 ev. 25 
ord. 85.

Azi, de la ora 9. se va desfă
șura pe hipodromul din Ploiești 
Criteriul cailor de 3 ani. cu 
participarea campionului Bon 
alături de Tincuța și Grund și 
alți reprezentanți ai generației 
într-un handicap cu șanse re
distribuite egal pentru toți.

A. MOSCU

AD^IMAIRATIA DT STAI 1010 IHMIMHPOIH IsrOIHIAlâ
® Tragerea excepțională LOTO 

de mîine 26 august 1984 va avea 
loc în sala clubului sportiv Pro
gresul din București- str. Dr. 
Staîcovici nr. 42. începînd de la 
ora 16. Numerele cîștigâtoare vor 
fi transmise și la radio la ora 
20.15 (pe orosramul I) dar le 
puteti afla și de la serviciul te- 
efonic de informații speciale : 
051.

O Astăzi este ultima zi cînd 
vă mai ou’eți depune buletinele 
oentru concursul PRONOSPORT 
de mîine; Se anunță partide de 
atraetivitate sporită, ceea ce —

cum « și firesc — poate asigura 
o creștere a intersului dv.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 21 AU

GUST

Extragerea I : 85 25 18 26 55 
21 43 41 83

Extragerea a II-a : 8 57 49
67 56 86 33 27 50

Fond total de eîștiguri: 655.611 
lei, din care 146.800 lei report 
la categoria 1.
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O IMPRESIONANTĂ REVĂRSARE DE GRAȚIE, ARMONIE, OPTIMISM
(Urmare din pag. 1)

loroasa zestre de 1202 meda
lii la cele mai mari competiții 
internaționale, un palmares ce 
impresionează ți atrage respec-

să-si aducă omagiul la marea 
sărbătoare. Ei execută o succe
siune de cifre — IX, X, 
XII — sugerind, cu litere 
foc, congresele partidului 
cea mai fertilă perioadă 
istoria României, pentru

ri, 
de 

din 
din 
ca

Gimnastele, echipa de aur de la Los Angeles, pe frumosul c 
alegoric al Olimpiadei -84

tul lumii. O imagine convin
gătoare, tonică, a inepuizabilu
lui izvor de talente al sportu
lui românesc...

In fruntea 
tn alb poartă 
varășului 
încadrat 
fi țării, 
imagine 
profund ; .. _
conducătorului iubit, părintelui 
drag al tinerei generații. Flu
tură, în adierea viatului, dra
pelele. Se înalță spre tribună 
buchete de flori, atit de mul
te flori! Imbrăcați în culorile 
tele tai dragi nouă — roșu și 
roșu-galben-albastru —, acești 
sportivi din sectorul 6 dega
jează un tonic entuziasm.

Un frumos car alegoric, par
iind insemnele marii sărbători, 
intră in piață. Il urmează ti
neri in tricouri albastre — 
sportivi de la Steaua. Ei se 
răspindesc pe platou, executind 
axerciții pline de dinamism, ce 
'sugerează înaltele semnificații 
'«le acestei zile, spre a înscrie 
[apoi, cu trupurile lor, „23 Au- 

o dată de calendar, o 
inimă pentru toți fiii 

ani de la 
și patrio- 

fața țării, 
patru de- 

gloriosul

coloanei, tineri 
portretul to- 

i Nicolae Ceausescu, 
de stemele partidului 

Alăturare firească, 
cu putere de simbol, 

Si vibrant omagiu adus

imediat să apară înscris și sim
bolul apropiatului mare eveni
ment din viața comuniștilor, a 
întregului popor — cel de al 
Xlll-lea Congres. Pe fundal se

a succeselor din cartea perfor
manței românești. Se dă, din 
nou. glas voinței unanime a 
tineretului, a întregului popor, 
ca la apropiatul forum al co
muniștilor tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în cea 
mai înaltă funcție..

O alegorie încintătoare, inti
tulată simplu dar sugestiv „Ti
neretul pe șantierele țării" 
este prezentată de uteciștii 
bucureșteni. Ea simbolizează 
deplina angajare a tineretului 
Capitalei, al întregii țări, în 
ampla operă de construcție so
cialistă, emanînd vigoare, dra
goste de muncă, de știință ți 
cultură, de viață, recunoștință 
pentru minunatele condiții de 
afirmare asigurate in societa
tea noastră.

Un sentiment înălțător se de
gajă ți din momentul urmă
tor, realizat de sportivi 
sectorul 2. Imbrăcați în 
tume de culoarea cerului senin 
ți in alb imaculat, ei înscriu, 
pe platoul din .Piața Aviatori
lor, conturul țării, cu _portretul 
tovarășului 
în mijloc, și 
„Pace", ‘ ’ 
bine de 
turor fii 
nia — 
scumpe 
furare atit de profund firească, 
în timp ce porumbei îți iau

din 
cos-

Nicolae Ceaușescu 
apoi cuvîntul 

visul oamenilor de 
pretutindeni, visul tu

tor acestei țări. Româ- 
Pace, două cuvinte 

ce răsună intr-o ală-

MSust". o 
[dată de
•României. Sint 40 de 
actul de mare curaj 
tism ce a schimbat 
destinul poporului, 
tenii cuprinse intre 
august 1944 ți gloriosul august 
1984, ale căror însemne sint

Toate succesele obținute — rezultat al minunatelor condiții 
create pentru continua dezvoltare a mișcării noastre sportive

țării, primul „Erou al Muncii 
Socialiste" in sport, inegalabila 
Nadia Comăneci. Eroina unor 
întreceri de neuitat, cea care 
a promis să descopere și să 
formeze alte Nadii, poartă in 
brațe un superb buchet de 
flori roșii. Florile recunoștin
ței, din adincul

Defilează acum 
marilor cluburi, 
namo București, 
dejde al sportului 
unde au crescut sau s-au îm
plinit mari campioni, făurind 
un splendid buchet de succese 
sub faldurile tricolorului : 10
de medalii la Jocurile Olimpi
ce, 111 la campionatele mon
diale. 272 la campionatele eu
ropene. Pe impozantul car a- 
legoric dinamovist și în urma 
lui se află sportivi mult apre- 
ciați, reprezentind o 
dine de discipline, din 
cărora cele mai bune 
baliste ale țării dezvăluie, din 
mersul coloanei, o parte din 
frumusețea acestui joc. Vin, 
apoi cu flamuri alb-vișinii. ti
nerii de la Rapid, 
bastion al sportului 
resc, îndrăgit în întreaga țară, 
cu un reușit car alegoric și a- 
plaudate demonstrații de bas
chet și haltere. Urmează defi
larea reprezentanților unui club 
cu nume sugestiv — 
alegoria sporturilor 
impresionînd asistența, 
inițiale, C.S.T.A., și o 
desfășurare a bogatei palete de 
activități, 
dă, umplu 
la Clubul 
Aplicative, 
eu puțini 
pede o prezentă știută și apre-

veni purtind semeț flamurile 
patriei ți partidului, se află 
Ecaterina Szabo, Simona Pău- 
ca, celelalte gimnaste din echi
pa de aur de la Los Angeles, 
amintind, prin măiastră de
monstrație pe care o fac acum, 
de splendida confirmare a șco
lii românești la recentele J.O. 
Aplauzele primite în aceste 
înălțătoare momente le umplu 
tuturor sufletele de bucurie, 
așa cum se destăinuie asul

inimii, 
reprezentanții 

Mai întii Di- 
„Stilp" de nă- 

romănesc.

Un tineret armonios, cutezător, asaltînd înălțimile...

multitu- 
rîndul 
volei-

puternic 
muncito

Metalul, 
nautice 

Patru 
largă

înalță portretul secretarului ge
neral al partidului, președintele 
tării, incadrat de însemnele 
„EPOCA CEAUȘESCU", epoca 
realizărilor fără de egal, fără 
de precedent, inclusiv in do-

Sportivii „Daciadei", sportivii României social.
jfz.iate, la această paradă, de 
sportivi in alb, din sectorul 5 
al Capitalei.

Coloritul se schimbă continuu, 
desfătînd privirile. Predomină 
roșul. Astfel sint echipați ti
nerii din sectorul 3, care în
scriu în piață inițialele eroi
cului nostru partid, alături de 
cele ale patriei (executate de 
sportivi în culorile drapelului 
național), cele două grupuri 
fiind încadrate de două expre- ->

repre-
se 
se

oficială și 
platou apare scris, 
tinere, numele celui 
fiu al poporului, în 

răsună acordurile 
„Partidul, Ceaușescu, 
Prinos de recunoș-

meniul sportului : din 1965 pînă 
acum demnii reprezentanți ai 
tricolorului au obținut aproape 
1000 de medalii — mai exact 
965 —, covîrșitoarea majoritate

zborul spre zări.
Un impunător panou al ma

rii competiții naționale și, i- 
mediat, trecerea prin fața tri
bunelor a lotului olimpic, stră
lucit mesager al sportului ro
mânesc la Los Angeles. Sim
bolică, grăitoare îngemănare 
a „Daciadei" cu înalta perfor
manță... Trece delegația olim
pică, cuprinzînd sportivi și teh
nicieni, trec toți aceia care au 
făcut ca numele țării să fie 
rostit, din nou. cu admirație 
și respect, pretutindeni, pe me
ridianele lumii, realizînd un 
impresionant colan de aur — 
20 de medalii —, alături de 
16 medalii de argint și 11 de 
bronz, un total de 53 de trofee, 
impunind România pe locul al 
doilea în marea arenă olimpi
că. Port-drapel e luptătorul 
Vasile Andrei. Trec, cu chipu
rile îmbujorate de mîndrie și 
recunoștință, mari campioni, 
precum Ivan Patzaichin, Mari- 
cica Puică, Doina Melinte, Ani- 
șoara Cușmir-Stanciu, Nicu 
Vlad, Ion Draica, Valeria Ra
cilă, celelalte fete împreună cu 
băieții din flotila de aur a ca
notajului. colegii lor de la atle
tism, caiac-canoe, haltere, lupte, 
handbal, judo, înot, scrimă, tir, 
box. Pe carul alegoric „Olim
piada ’84", cu doi flăcăi zdra-

pagaei, campionul campionilor, 
Ivan Patzaichin : „Iată cea mai 
elocventă dovadă a tnaUei pre
țuiri pentru noi, sportivii țării, 
care putem trece cu capul sus 
prin fața tribunei unde se

de sub această egi- 
piața.. Sint tinerii de 
Sporturilor Tehnico- 
inființat in urmă 

ani, dar devenit re-

ia halterofililor —

tovarășul 
tovarășa

află 
Ceausescu, 
Ceausescu : ne-am făcut 
toria !“

In „scenă" au intrat 
zentantii cluburilor

Nicolae
Elena 

da-

sive piramide. Și tot în 
complet intră în piață 
stentanții sectorului 4. Ei 
răsfiră cu mișcări riim.ee, 
întorc spre tribuna 
fol marele 
cu trupuri 
mai iubit 
vreme ce 
SAntecului 
Stomânia".
tinți pe care sportivii țării il 
aduc tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, eminentul bărbat 
de stat de numele căruia se 
leagă progresul patriei, presti
giul și prețuirea de care se 
bucură România in lume. E 
rindul tinerilor din sectorul 1

mari

repre- 
_________ sportive 

școlare din București. Reprizele 
de gimnastică executate de ei 
se transformă intr-o C_ 
strație limpede a faptului 
această disciplină a U-. 
cu adevărat, un 
Apoi e rindul 
viitorilor dascăli 
al specialiștilor 
prinși acum in

Copiii țării, astăzi prieteni ai exercițillor fizice, miine 
campioni ai sportului românesc

demon-
• i că 

_ _ devenit, 
sport de masă, 
studenților. Al 
de la I.E.F.S., 
de miine cu- 

învățămîntul 
superior, in Centrul Universi- 
tor București. Sute și sute de 
tineri ți tinere prezintă as
pecte din activitatea sportivă 
a studenților. Mișcări precise, 
execuții spectaculoase, avînt 
entuziast, tineresc. In final, o 
piramidă se ridică spre înalt, 
simbolizind aspirațiile spre 
cele mai înalte cuceriri ale 
științei, tehnicii, artei. In vir- 
ful piramidei apare, îmbrăcată 
intr-un trening binecunoscut, 
avînd însemnat tn dreptul ini
mii, cu litere de foc, numele

ciată. Succesiunea a continuat 
cu defilarea altui mare centru 
al performanței românești, care 
a contribuit si contribuie deci
siv la îmbogățirea unui strălu
cit tezaur de izbînzi — Clubul 
sportiv al armatei Steaua. Pe 
frumosul car alegoric, precedat 
de cunoscutele steaguri in cu
lori roș-albastre, au urcat unii 
dintre sportivii fruntași ai 
bogatei palete de discipline 
practicate in clubul militar. 
Pe el se află cifre semnifica
tive pentru deosebita sa forță: 
64 de medalii la J.O., 168 la 
C.M., 309 la C.E. Trec handba- 
Itștii, într-o reușită '*
amintindu-ne de marile 
facții pe care acest joc 
oferit Stelei, sportului 
trec rugbyștii, 
toți ceilalți.

Răsună 
Un grup de 
poartă

alegorie, 
satis- 

le-a 
nostru, 

bas cheta aii știi,

Imnul „Daciadei". 
tineri vînjoși 

____ iă steagurile cluburilor. 
Defilarea sportivilor se încheie. 
Mersul înainte al sportului ro
mânesc, in pas cu țara, conti
nuă !

Geo RAF.ȚCHI
Fotografii de Dragoș NEAGU

riim.ee

