
Vizita de lucru a tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU 
pe șantierul Gurbăiwști din cadrul 

complexului de lucrări hidrotehnice

Mostiștea, din

I

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, miercuri dimineața, 
o vizită de lucru De șantierul 
Gurbănești din cadrul com
plexului de' lucrări hidrotehnice 
Mostiștea. din județul Călărași, 

După ce a survolat partea 
centrală a Cîmnieî Mostistei. e- 
Iicopterul prezidențial a ateri
zat in zona Barajului Gurbă
nești. La acest punct de lucru 
de pe salba lacurilor ce se în
tind de Ia Dunăre oină la rîul 
Ialomița, au fost aduse sisteme 
de mașini folosite la lucrările 
de îmbunătățiri funciare si de 
gospodărirea apelor.

Muncitorii de ne acest șantier 
de lucrări hidrotehnice, ca si 
numeroși țărani cooperatori, 
mecanizatori din comuna Gur- 
bănesti au intimninat pe condu
cătorul partidului si statului 
nostru cu cele mai calde senti
mente de stimă si dragoste, i-au 
exprimat direct recunoștința 
pentru activitatea sa neobosită 
pusă în slujba creșterii continue 
a forței economice a patriei 
noastre si. pe această cale, a 
bunăstării întregului popor. Cei 
veniti în întâmpinare scandau 
cu putere : ..Ceausescu—P.C.R.". 
„Ceaușescu si poporul", 
„Ceaușescu reales la al XIII-îea 
Congres", „Stima noastră si 
mîndria. Ceaușescu. România".

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a examinat modul în care sînt 
transpuse in practică măsurile 
si orientările stabilite, cu un an 
în urmă, pentru realizarea de 
mașini si utilaje de înalt ran
dament necesare importantelor 
lucrări prevăzute în Programul 
național de irigații, desecări 
Si combatere a eroziunii solului.

Secretarul general al parti
dului a examinat ctt multă a- 
tentie fiecare utilai, a cerut ex
plicații asupra caracteristicilor 
tehnice, a randamentului si con
sumului de carburanți, a con
dițiilor de teren in care pot fi 
utilizate. A retinut în mod de
osebit atenția instalația com
plexă de excavat cu rotor cu 
cupe, realizată la întreprinde
rea Mecanică Timisoara după 
concepția originală a specialiș
tilor români. De asemenea, a 
fost examinat modul de func
ționare și randamentul dragli- 
nei fabricată la uzinele „Pro
gresul" din Brăila.

județul Călărași
Conducătorul partidului și 

statului nostru a examinat a- ■ 
poi stadiul lucrărilor de acu- . 
mulări de pe riul Mostiștea, .- 
obiectiv care, in final, va asi
gura apa pentru irigarea unor 
mari suprafețe agricole. Din 
complexul de.lucrări prevăzute ? 
pe acest șantier au fost ter
minate două baraje, iar cel 
de-al treilea, aflat in apropie
rea comunei Gurbănești, se 
află în construcție. Cu ajuto
rul lor se acumulează apa rîu- 
lui Mostiștea și se pot pre
lua, printr-un canal de legătu
ră, debitele mari de inundații 
ale riului Ialomița.

Regularizarea cursului riului 
Mostiștea și folosirea apelor 
lui, împreună cu ale salbei de 
lacuri din această zonă, pentru 
irigarea unor întinse suprafețe 
agricole asigură obținerea unor 
recolte sigure și stabile, în 
orice condiții climatice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se intgosiike rit
mul lucrărilor pe acest șantier, 
iar pentru ridicarea eficienței 
investițiilor să se pună un ac
cent deosebit pe adîncirea văi
lor și lacurilor pentru a se crea 
condiții acumulării unor canti
tăți cit mai mari de apă cu 
investiții cit mai reduse și a 
se evita folosirea pentru lucrări 
de hidroameliorații a unor tere
nuri cultivabile.

Miniștrii prezenți, specialiștii 
au mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru vizită, pentru 
indicațiile și orientările date cu 
acest prilej și l-au asigurat că 
vor fi luate toate măsurile 
pentru transpunerea lor în via
ță, pentru a-și aduce și pe 
această cale contribuția la creș
terea potențialului productiv al 
pămintului. la obținerea de pro
ducții agricole stabile, cit mai 
imblșugate.

Prin întreaga sa desfășurare, 
noua vizită de lucru a pus pu
ternic in lumină preocuparea 
permanentă a secretarului gene
ral al partidului pentru crearea 
unei puternice sisteme de ma
șini și utilaje care să asigure 
înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a amplului program de 
irigații, desecări și combaterea 
eroziunii solului, menit să con
tribuie la dezvoltarea și moder
nizarea continuă a agriculturii 
românești, ramură de bază a 
economiei noastre naționale.

In Cetatea otelului din Călărași
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& activitatea ncastră, 
sud semnul Congresului al X/lhlea.

IfflHCH PWCEPUȚI, PASIONAII, 
MUNCIND ÎN CHIP COMMT, ASIGURĂ 

ASCENSIUNEA SPORTULUI ROMÂNESC
Este necesar să se acorde o atenție mult mai mare ridicării nivelului generai ai sportu

lui de performanță, promovării și afirmării pe scară tot mai largă a noi și noi talente din 
rindul tinerilor care obțin rezultate de valoare în întrecerile sportive pe plan național și in
ternațional. In legătură eu aceasta aș dori să subliniez necesitatea de a se acționa mai ferm 
pentru întronarea în toate organizațiile sportive a unui climat de muncă asiduă, de înaltă exi
gență și responsabilitate, de ordine și disciplină.

NICOLAE CEAUȘESCU

Rod al talentului șt strguin- 
ței sportivilor, dar și al pri
ceperii, pasiunii și abnegației 
tehnicienilor — succesul din 
Super Cupa campionilor mon
diali și olimpici se înscrie 
intr-un bogat palmares al e- 
chipei noastre de handbal. 
în imagine : echipa noastră 
revenită acasă după străluci
tul ei succes.

Marile succese ale sportului 
românesc din cei 40 de ani de 
viață nouă, liberă și prosperă 
ai țării — cu deosebire în ul
timele două decenii, in Epoca 
Ceaușescu — sînt datorate Par
tidului, clarviziunii cu care ă 
clădit, pe solide baze științifi
ce, mișcarea sportivă. Orien- 
tînd-o spre cuprinderea maselor 
largi de oameni ai muncii, în
deosebi a tineretului, în prac
ticarea exercițiilor fizice și a 
sportului, creînd o puternică și 
modernă bază materială, asigu- 
rînd un proces științific de 

instruire, Partidul a jalonat ce
le două drumuri de esență ale 
sportului : întărirea sănătății și 
mărirea capacității de muncă a 
tuturor, realizarea unor succese 
de prestigiu care să ridice 
România — și pe plan sportiv 
— intre forțele de prim rang 
ale lumii.

în marea sa grijă, Partidul a 
îndrumat permanent mișcarea 
sportivă spre selectarea, pregă
tirea și promovarea cadrelor de 
tehnicieni, ca suport de nădejde 
în procesul de pregătire știin
țifică a viitorilor performeri, 
tehnicieni care să acționeze 
permanent pe baza principiilor 
școlii socialiste românești de 
sport. Așa se face că astăzi ne 
putem mîndri cu antrenori, me- 
todiști, profesori prețuiți în în
treaga lume pentru pregătirea 
și pasiunea lor, pentru con
tribuția permanentă la progre
sul sportului prin științifizare. 
Căutați acasă, în România, sau 
solicitați în țările Europei și 
Asiei, ale Africii și Americii, 
pentru pregătirea reprezentati
velor naționale sau a echipelor 
de club, pentru a conduce 
cursuri de perfecționare a an
trenorilor sau pentru a îndru
ma sectoare importante de ac
tivitate din cadrul federațiilor 
internaționale, tehnicienii din 
handbai și volei, atletism și

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2-3)

PRIETENI Al SPORTULUI - LA TOT PASUL...
Ne aflăm pe platforma si

derurgică a municipiului Că
lărași. din vecinătatea Dunării, 
una dintre cele mai tinere Ce
tăți ale otelului. Ridicată din 
inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. impunătoarea ceta
te. cu hale uriașe întinse pe 
zeci de hectare, reflectă la mo
dul cel mai convingător dimen
siunile construcției socialiste 
în grandioasa ..EPOCĂ 
CEAUȘESCU". cea mai strălu
cită perioadă a istoriei poporu
lui nostru.

...Din capul locului, oamenii 
Cetătii otelului din Călărași 
ne oferă o frumoasă surpriză: 
în 10 puncte specifice de lucru, 
ei practică gimnastica la locul 
de muncă. „Este o noutate aici 
— ne precizează Ion Stanciu. 
șeful comisiei sport-turism a 
Consiliului iudetean al sindi
catelor — care a fost primită, 
însă, cu mare interes de toată

Ieri, in Divizia „A“ de fotbal
DINAMO-S. €• BttU

2-0 (10)
(Citiți cronica în pag. 2—3)

Astăzi, la Craiova, de la ora 14
UNIVERSITATEA CRAIOVA —

JIUL PETROȘANI

Pe aleile parcului din Călărași, alergările de cros sînt, acum, 
toamna, la ordinea zilei. Participă nu numai oamenii muncii 
din noua „Cetate a oțelului", ci și familiile acestora, copiii lor, 
cei care — peste ani — vor prelua ștafeta muncii pe marea 

platformă siderurgică

lumea. Firesc, pentru că fiecare 
practicant s-a convins de uti
litatea acestei activități, pentru 
sănătate, pentru snorirea capa
cității de muncă".

Ion Stanciu și prof. Aurel Ră- 
dulescu, președintele C.J.E.F.S. 
Călărași ne prezintă. însă, si 
alte laturi ale bogatei activi
tăți sportive de masă ce se 
desfășoară aici. Cea mai re
centă. pentru că se află în 
plină desfășurare o reprezintă 
competiția inițiată în întâmpi
narea marelui forum al comu
niștilor și înscrisă sub gene
ricul ..Daciadei" „Este o acțiune 

care a trezit un entuziasm 
general. în toate secțiile 
și sectoarele", ni se spu
ne. Lucru de care aveam să 
ne si convingem, aflînd că nici 
o subunitate a ..Cetătii" n-a ră
mas în afara întrecerii. mai 
ales în competiția de fotbal, 
care angajează 12 echipe. „încă 
un prilej pentru cei de la Pre
lucrări metalice de la Otelăria 
electrică sau de la Uzina coc- 
sochimică de a-si dovedi vo-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)

GIMNASTICA LA LOCUI DE MUNCĂ,
UN „COLABORATOR" IMPORTANT

in folosul sănătății, ca și al producției
Pornind de la o realitate r- gimnastica Ia locul de muncă 

este foarte utilă atit oamenilor, cit și producției, ea practicindu-se 
in multe intreprinderi și instituții din țară de către sute de 
mii de oameni — ne-am propus să discutăm cu cîțiva dintre 
conducătorii unor unități economice despre această importantă 
acțiune de sănătate, de înviorare.

Ing. Mircea Urmuzache, di
rector al întreprinderii de ace 
din București, zîmbește plin 
de înțelegere cînd află moti
vul vizitei noastre și, în cu
noștință de cauză, își prezin
tă convingător opiniile : „Știți, 
la noi, anumite operații — de 
control, sortare ș.a. — cer ca 
muncitoarea sau muncitorul să (Continuare în pag. 2-3)

Exercițiul fizic la locul de muncă — o adevărată repriză de 
sănătate, de refacere a forțelor

stea ore întregi pe scaun. 
Muncă „de birou", în general, 
cu efectele ei negative asupra 
organismului și — fără îndo
ială — asupra randamentului. 
Motiv pentru care, încă de 
prin 1950 — eu sînt de mulți



IN LUNA NOIEMBRff, START 
IN [TAPA DE IARNĂ A WARN 

COMPETIȚII NAȚIONALE 
NOTA EDIȚIE A ,,DACIADEI" -

DxlCUD/4

O EDIȚIE A
O dată cu ultimele finale 

ale etapei de vară, desfă
șurate zilele trecute, s-a 
încheiat ediția a 3-a a „Da- 
ciadci* *.  Analizînd activita
tea și rezultatele obținute 
în acest an, Comisia cen
trală de organizare a marii 
competiții naționale a evi
dențiat succesele realizate, 
in toate județele țării, in 
îndeplinirea la un nivel su
perior a prețioaselor indi
cații și orientări cu
prinse in Mesajul adre
sat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘFSCU, secretarul ge
neral al partidului nostru. 
Conferinței pe țară a «riț- 
eării sportive din 1984.

• Agențiile de vînzare și vîn- 
zâtorii volanți din întreaga țară 
stau la dispoziția participanților 
NUMAI ASTAZI pentru procu
rarea biletelor la tragerea obiș
nuită LOTO de mîine, vineri 2 
noiembrie a.c.
• Vă mai informăm că se află 

în vînzare bilete și pentru tra
gerea LOTO 2 de duminică 4 no
iembrie, prima din această lună, 
care oferă cîștiguri în autoturis
me Daci-a 1300“ și importante 
sume de bani.

Folosiți prilejul ce vi-1 oferă 
această tragere din finalul săptă- 
mînii și nu scăpați ocazia de a 
vă număra și dv. printre marii 
beneficiari de cîștiguri mari la 
sistemele Loto — Pronosport, ju- 
cînd numerele alese neîntîrziat. 
Unitățile de vînzare vă așteaptă!
• Continuă seria marilor cîști

Ieri, în cadrul Conferin
țe» de presă care a avut 
loc la sediul C.N.E.F.S., s-a 
anunțat eă in luna noiem
brie, in raport de condi
țiile specifice fiecărui ju
deț, va fi inaugurată ediția 
a 4-a a „Daciadei*,  toate 
întrecerile etapei de iarnă, 
la sportul de masă și de per
formanță, fiind dedicate ee-

ASCENSIUNEA SPORTULUI ROMÂNESC

(Urmare din pag 1)

gimnastică, tir și lupte, box și 
fotbal ș.a. și-au adus și își 
aduc o contribuție unanim apre
ciată la creșterea nivelului va
loric al unui mare număr de 
ramuri sportive. Cel mai re
cent exemplu ni-1 oferă antre
norii emeriți prof. univ. Ioan 
Kunst-Ghermănescu și prof. 
Ion Corncanu care au condus, 
la Timișoara și — respectiv — 
Ciudad de Mexico, cursuri de 
perfecționare a tehnicienilor de 
handbal și lupte, din diferite 
țări ale lumii, în cadrul acțiu
nii patronate de C.I.O. sub nu
mele de „solidaritate olimpică*.

Firește, toate forțele, întreaga 
lor rapacitate de muncă și crea
re este îndreptată spre dez
voltarea continuă a sportului 
românesc. Provenind din 
I.E.F.S. sau — in cazul perfor
merilor — din cursurile post- 
bceale de doi ani. de pe lingă 
I.E.F.S„ antrenorii noștri au la 
indemină o rețea anume creată 
pentru a învăța toată viața. 
De la cabinetele metodice ale 
cluburilor, multe dintre ele do
tate cu o documentare bogată 
și multidisciplinară, cu aparataj 
ultra-modern, pină la cursurile 
de perfecționare ale C.N.E.F.S.. 
Centrul de cercetări și Centrul

-------------- u -

„CUPA U.T.C.
Frumoasa sală din Tg. Mu

res a găzduit, la sfîrșitul săD- 
tămîni trecute, finala ce tară 
a „Cupei U.T.C. la badminton*  
(fediția a 6-a), competiție orga
nizată de C.C. al U.T.C. în în
tâmpinarea Congresului al XIII- 
lea al partidului. La startul a- 
cestor atrăgătoare finale au fost 
prezenți 82 de competitori, cîș- 
tigătorii etapei pe iudet si mu
nicipiul București. întrecerile 
au prilejuit dispute interesante 
de un bun nivel tehnic si spec
tacular. înregistrîndu-se un îm
bucurător salt calitativ.

CITIȚI NUMĂRUL 10

AL REVISTEI ILUSTRATE
In sumar :
FOTBAL • Comentarii asupra participării echipelor noastre 

în Cupele europehe • La jumătatea turului campionatului Divi
ziei A • Prezentarea echipei F.C.M. Brașov.

— Reportaje cu doi campioni olimpici : gimnasta Simona 
Păueă și luptătorul Vasile Andrei.

— Marginalii la campionatul mondial de pentatlon modern 
(juniori).

— Boxul nostru, în căutarea... „campionilor pentru mulți 
ani".

— Baschetul românesc în elita europeană.
— Două pagini de fotografii originale din sportul internațio

nal.
— „Viața sportivă" (imagini din activitatea internă).
— Orizont extern : • Meciul Karpov — Kasparov • Caleido

scop fotbalistic • Pe meridianele sportului • Rugbyștii reiau 
întrecerea pentru Cupa F.I.R.A.

— Cutia cu scrisori, Cuvinte încrucișate.
UN NUMÂR In 24 DE PAGINI, BOGAT ILUSTRAT.

CALITĂȚII ’
lui de ai XIII-lea Congres 
al partidului.

Noua ediție a „Daciadei*  
va programa și un mare 
număr de finale pe țara: 
39 în etapa de iarnă și 149 
în etapa de vară. Sub ge
nericul „Daciadei*  se vor 
mai desfășura ample între
ceri — cu 18 finale — cu 
prilejul .„săptăminii mon
diale a condiției fizice*,  la 
care vor participa peste 
5 000 de sportivi. De aseme
nea, in programul manifes
tărilor sint înscrise, pr.n- 
tre altele : ..Serile Dacia
dei “. o amplă ștafetă oma- 

național 
„Perfecționarea 
și desfășurării 
sportive națio- 

gială. simpozionul 
pe tema 
organizării 
competiției 
nale Daciada și creșterea 
contribuției ace6teia la dez
voltarea armonioasă și păs- 
traren sănătții populației*  
etc.

Așadar, de astăzi — pri
mele întreceri in etapa de 
iarnă a „Daciadei*  — edi
ția a 4-a ! SUCCES!

de medicină sportivă — totul a 
fost creat pentru ca tehnicianul 
implicat direct în procesul in- 
structiv-educativ să fie în pas 
(sau chiar înaintea lor !) cu 
noutățile survenite in lumea 
performanței maxime. Așa se 
face că școala sportului româ
nesc poate crea continuu spor
tivi de excepție, că după Nadia 
Comăneci au apărut pe marea 
scenă olimpică Eca'.erina Szabo 
și Simona Păuca, după cano
toarea Sanda Toma o avem 
astăzi pe Valeria Racilă, după 
Gh. Berceanu și Nicolae Mar- 
iinescu au venit, in sportul Mi
telor, Ștefan Rusu si Ion Drai- 
ca, după Ioianda Balaș șl Vio
rica Viscopo’eanu strălucesc 
astăzi in arena olimpică Mari- 
ciea Puică. Doina Meiinte și 
Anișoara Cușmir-S anciu, după 
Cornel Penu, Cristian Gațu, 
Ștefan Birtalan și Cornel Oțe
le» handbalul nostru promovea
ză jucători socotiți mari vedete 
internaționale, așa cum sint 
Vasile Stingă, Marian Dumitru 
sau Nieolae Munteanu, că — in 
general — „tricolorii*  schimbă 
ștafeta la momentul . oportun, 
fiecare nouă generație ducîn- 
d-o și mai sus, ridicînd tot
odată nivelul valoric nu numai 
în sportul românesc, ci și în 
cel mondial.

LA BADMINTON"
Primii clasați : categoria 14— 

19 ani, FETE — Erika Stich 
(Mures, de două ori consecutiv 
cîștigătoare a acestei cupe). Ea 
a fost urmată de Daniela Ti- 
mofte (Caraș-Severin). Liliana 
Soveja (Bacău). Cristina Iones- 
cu (București) ; BĂIEȚI — 
Florin Banu (Timiș). Florin Ba- 
laban (Bacău). Eduard Kreiling 
(Caraș-Severin). loan Dan (Mu
reș). Clasament general : 1.
Mureș 10 p. 2—4. Bacău. Timiș, 
Caraș-Severin 9 p. 5. București 
5 p. 6. Harghita 4 P- <C. ALBU).

Un festival reușit ca spectacol și învățăminte

SERBĂRI CARE APROPIE SPORTuFdE ÎS TINERILOR
Privind marea masă de ti

neri, cele citeva mii de par
ticipant la „Festivalul sportiv 
școlar de toamnă al Sectorului 
1“ și tribunele pline de alți e- 
levi și părinți, duminică pe 
„Tineretului*,  un vechi — a- 
cum pensionar — dar mereu 
tânăr dascăl bucuceștean, Vic
tor Tibacu. n-a putut să-și 
reprime emoția. Era pur și 
simplu impresionat de fru
moasa și ampla manifestare ce 
i se desfășura in fața ochilor, 
de entuziasmul și prospețimea 
celor angajați pe gazonul 
„centralului*  in atrăgătoare și 
sincrone exerciții de gimnasti
că. de grația fetițelor de la 
„Triumf*  in execuțiile acroba
tice sau ritmice, de spectacu
lozitatea salturilor de la tram
bulina elastică și alegoria con
comitentă. oferită de tinerii 
scrimeri ăi aceluiași club, de 
tabloul gimnic in care s-au în-
scris, pe tot gazonul, repre- 
zew.anti ai mai multor școli 
generale (nr. 17. 181, 192, 184. 
1 și 5) intr-un vast ansamblu 
și intr-o surprinzătoare armo
nie. dar mai ales de splendida 
reprezentație a liceenilor de la 
.J. L. Caragiale*.  ..D. Petres
cu*.  „Grivița Roșie*,  nr. 1. nr. 
12 și nr. 32 oferind o sugesti
vă și estetică suită de scene 
de mancă și sport. încheiată 
printr-un imens înscris de tru
puri tinere ilustrând evenimen
tul polii:'’ major al acestui an. 
Congresul al XIII-lea al par
tidului.

Chipul venerabilului dascăl.

Pregătirea excelentă, pasiunea 
pilduitoare, dragostea de patrie, 
dorința de a aduce Partidului 
prinos de recunoștință pentru 
minunatele condiții de care se 
bucură pentru desăvîrșirea lor 
— iată resorturile care i-au 
ajutat pe tehnicienii sportului 
românesc să-și aducă o contri
buție de seamă la succesele re
purtate de „tricolori*  la marile 
competiții mondiale și să devi
nă — ei înșiși — personalități 
de seamă ale sportului interna
țional, așa cum sint Ion Puică, 
Ion Moroiu, Nicolae Mără- 
șescu, Ion Popa, Radu Huțan, 
Maria Sîmionescu, loan Kunst- 
Ghermănescu. Oprea Vlase, Ni
eolae Nedef, Laseăr Pană, 
Eugen Trofin, Victor Mociani, 
Anatol Grințescu, Ion Cornea- 
nu și atâția alții. Lingă ei, 
alți și alți tehnicieni cresc fru
mos și drept, pregătindu-se să 
preia — și ei — ștafeta suc
ceselor sportului românesc. Co
muniști, convinși de justețea 
drumului trasat de Partid, teh
nicienii se află în fruntea ma
rilor bătălii pentru cucerirea 
celor mai înalte onoruri în 
sportul mondial. în numele și 
pentru gloria Tricolorului.

PRIETENI AI SPORTULUI
(Urmare din pag 1)

catia pentru cel mai popular 
dintre sporturi*  ne SDune mai
strul mecanic Vasile Comsa. 
organizatorul activității fotba
listice de masă de aici. „Prin Da- 
ciadă. continuă inimosul mai
stru. am creat simpatizanți pen
tru fotbal, peste tot. Avem a- 
cum opt echipe în campionatul 
municipal si o formație, ca să 
zic asa. etalon in Divizia C. Lo
cul I in serie, fără nici o in- 
frîngere. la un nas de promo
varea in B, performantă in care 
credem cu toții...*

Vremea frumoasă care stăruie 
ne meleagurile călărăsene face 
ca. alături de fotbal, muncitorii 
de aici să îndrăgească. aDroane 
în aceeași măsură, si cicloturis
mul. drumețiile no bicicletă. Ni
mic mai simplu si mai firesc, 
de vreme ce mii de angaiati 
sint posesori de biciclete, cu ele 
vin la lucru si tot cu ele fac 
popas în ~ cele mai pitorești 
puncte turistice din iudet. la 
Chiciu si Ostrov cu predilec
ție. dar si mai departe De firul 
Dunării, spre Borcea. Este o ac
tivitate sportivă carte place, 
care antrenează si familiile 
muncitorilor. Caravane întregi 
brăzdează căile rutiere. „Este 
o plăcere și o bucurie să le vezi 
Ia drum*  ne dă de înțeles Pe- 
trică Toma secretar al Clu
bului sportiv muncitoresc, el 
însuși prezent la multe aseme
nea acțiuni sportive de masă 
în folosul oamenilor, pentru să
nătatea si recreerca lor.

tntilnirile de handbal din cadrul festivalului școlar al Sectorului
1 au captat interesul oaspeților Stadionului tineretului

Foto : A. NEAGU

înconjurat ca întotdeauna cu 
drag și respect de mai tinerii 
colegi, s-a luminat de o bucu
rie intensă și, cind spectaco
lul de pe central se încheia in 
aplauzele fierbinți ale tribune
lor, ochii i s-au umezit de-a 
banelea. „Este emoționant să 
vezi atât de mulți tineri la un 
loc, atât, de frumoși și de en
tuziaști... Este minunat ceea 
ee au reușit să facă acești pa
sionați profesori, intr-un timp 
așa de scurt, cu elevii lor... Nu 
pot să nu le impresioneze 
niște ansambluri realizate cu 
elevi din mai muite unități și 
așa bine rinduite... Sportul are 
nevoie și de astfel de serbări 
care îl apropie de inimile ti
nerilor și mai mult...*

Spusele acestui decan al pro
fesorilor de educație fizică 
le-a mers la inimă celor ce au 
pregătit festivalul, minunatul 
spectacol de pe gazonul „cen
tralului*,  unii dintre ei foști 
elevi ai lui V. Tibacu. Ele ex
primau cea mai prețioasă a- 
preciere a unei trcbi bine fă
cute, a unei conlucrări frumoa
se înjghebate de activiștii 
C.E.F.S. al Sectorului 1. Ște
fan Iamandi, Natalia Alexan- 
drescu, la care au răspuns cu 
promptitudine și profesiona
lism profesori ca Doina Firică, 
Marcela Cîmpineanu, Elisabeta 
Vîlsan, Aurelia Rădăcină, Gh.

mu si DEVEHUII CICLIST?

Dacă aveți intre J3 și 15 ani și 
doriți să-i luați locul lui Mircea 
Romașcanu în plutonul cicliștilor 
de elită, adresați-vă clubului 
sportiv Olimpia (telefon 53.40.31). 
Acolo vă așteaptă Marin Nicu- 
lescu, Vasile Selejan și Ion Ar- 
deleanu, foști rutieri de cursă 
lungă, acum antrenori, pentru a 
vă destăinui secretele marii per
formanțe și pentru a vă pregăti 
să deveniți ași ai sportului cu 
pedale.

Este greu să te desprinzi de 
muncitorii din ..Cetate*,  pentru 
că toti vor să-ti vorbească, să 
demonstreze cu fapte, cu foi de 
concurs, pasiunea lor pentru un 
sport sau altul. Pentru sah. de 
pildă, sport în care normatorul 
Aurelian Voinea (categoria I. de 
clasificare) are ambiția de, a 
cuprinde mii de tineri, la con
curentă cu fotbalul si ciclotu
rismul sau chiar cu atletismul., 
cu crosul, pentru care un alt 
sufletist, otelarul Marian Stan- 
ciu. fost alergător de fond, rea
lizează acolo. în unitatea sa de 
muncă, o popularizare perma
nentă. prjn concursuri si com
petiții. Această toamnă lungă si 
însorită reprezintă o invitație 
pe aleile parcului din muni
cipiu sau pe cele ale zonelor 
de agrement din zona Ștrandu
lui Tineretului, de la pădurea 
Dumbrava si pe care tinerii 
muncitori călărăseni si fami
liile lor o primesc cu toată 
inima. „Fiindcă — asa cum 
încerca să anticipeze otela
rul Marian Stanciu — cine știe 
dacă nu și de la noi. de aici, 
nu se va ridica un mare atlet 
care să ne facă cunoscutî. nrin 
.Daeiadă», peste hotarele ora
șului si județului..."

Minunat: oamenii in această 
mindră cetate a industriei ro
mânești ! Pasiunea lor pentru 
muncă, efectuată cu simt de 
răspundere, cu angaiare fermă, 
muncitorească se împletește cu 
aceea pentru mișcare, pentru 
sport, activitate care intră în 
pas cu ritmul trepidant al pre
facerilor aeestui colt de tară...

Predescu, I. Sabău, Tr. Penea, 
O. Chiru, Gh. Matei, Em. La- 
zăr, M. Lisovschi și mulți alții. 
Dar a fost o laudă și la a- 
dresa celorlalți profesori care 
au prezentat, în cadrul festi
valului, echipe bine pregătite 
de fotbal (mai ales cea a Șco
lii generale nr. 178, instruită 
de Inimosul Paul Popescu, e- 
chipâ în care se întrevăd ci
teva speranțe ca Lucian Gheor- 
ghieș, Mircea Gheorghe, Radu 
nie, Constantin Munteanu și 
Cătălin Savu), de handbal și 
rugby...

De bună seamă, festivalul 
școlarilor din Sectorul 1 a fă
cut noi prieteni ai sportului 
în rindul acelor numeroși ti
neri care duminică au fost 
doar oaspeții tribunei. Mulți 
dintre ei coborînd spre prînz 
de acolo au rămas pe terenu
rile libere să se miște la rin
dul lor, să facă sport. Este 
unul dan marile cîștiguri ale 
acțiunii de pe „Tineretului", 
care probabil își va prelungi 
efectul și pe bazele unităților 
școlare respective, la fiecare 
sfîrșit de săptămînă, in fieca
re zi, cu toți școlarii, atrași de 
frumusețea și utilitatea sportu
lui. Doved:ndu-se astfel că 
festivalul și-a îndeplinit me
nirea..

Aurefian 3REBEANU
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Concursei

Începînd de astăzi, în

„COȘUL DE
• O amplă acțiune de depistare a tini 
baschet • Cine va inscrie cele mai mul 
de aruncări libere ? • Finala va avea Io 

prilejul derbyului Steaua - Dinar
în intenția de a impulsio

na depistarea elevilor si e- 
levelor din școlile generale 
(nelegitimati în sportul res
pectiv) cu aptitudini de a 
practica baschetul de per
formantă. federația de spe- 
cialistate si C.N.O.P.. au ini
țiat organizarea unei ample 
acțiuni de masă dedicată 
celui de al XIII-lea Con
gres al P.C.R.. si care este 
inclusă în calendarul .Da
ciadei".

Concursul intitulat „Coșul 
de aur", constă în execu
tarea a 25 de aruncări libe
re consecutive. cîstîgător 
fiind sportivul care va avea 
cele mai multe aruncări 
reușite. ..Coșul de aur“ are 
loc în etape pe scoli, co
mune si orașe, iudete si o 
fază finală. Termenele de 
disputare sint următoarele : 
1—15 noiembrie : faza pe 
clase si De scoli: 15—30 
noiembrie : faza ne locali
tăți ; 1—15 decembrie : faza
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dovedit, atit clubul Dunărea, 
cît si Clubul sportiv școlar 
nr. 2 dispun de iuniori va
loroși care chiar dacă nu 
au experienta-'tompetitionala 
a... vedetelor, pot suplini a- 
cest handicap prin dăruire 
si prin dorința de afirmare. 
Si nu mai departe de sîm- 
bătă conducerea clubului 
Dunărea a fost nevoită să 
scoată din lot pe Radules
cu si pe Mocanu de 
aceasta — se oare — 
nitiv. Dacă nu cumva 
va suspepda din nou... 
pendarea.
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gramind numai exerciții liber 
alese, se va desfășura atît la 
nivelul iuniorilor 
rilor II. la toate 
clasificare.

în comnetitia 
categoria maestre
tru. Mirela Barbălată. Tania Bo
țea. Lenuța Rus. Camelia Voi- 
nea. Angela Sandu Dar cele mai 
îndreptățite la locurile frun
tașe. în timp ce la băiati Marian 
Rizan. Marius Gherman. Ma
rius Tobă, Adrian Sandu si Dan 
Bigieă aspiră cu îndreptățire la 
podiumul campionatului.

------c

ULTIMA ETAPA

I
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O partidă care s-a desfășu
rat, în marea majoritate a tim
pului, într-un singur sens : 
spre poarta bravului portar 
Popa, autorul unor intervenții 
excelente care au limitat sco
rul la o diferență de 
două goluri. Gazdele au 
cat — și au reușit în 
măsură — să efectueze
țimă verificare a forțelor îna
intea grelei partide din C.C.E. 
de miercurea viitoare. La ca
pitolul demarcare, mișcare în 
teren, elevii lui C. Dinu și 
Gh. Mulțescu au arătat preo
cuparea permanentă de a ieși 
de sub supravegherea adversa
rului direct, băcăuanii repre- 
zentînd, în această privință, 
un adversar incomod.

Seria atacurilor „alb-roșilor“ 
va începe chiar din min. 1 
cînd Țălnar șutează puternic 
și Popa acordă corner. Două 
minute mai tîrziu, AUGUSTIN 
reia cu capul, pe lingă porta
rul oaspeților, mingea trimisă 
dintr-o lovitură de colț și des
chide scorul, lăsînd impresia că 
formația-gazdă va realiza un 
șoor-fluviiu. Ea domină copios, 
în continuare, și va avea, în 
min. 16, o mare ocazie de a-și 
mări avantajul, dar Dragnea 
trimiite peste bară o minge

DINAMO 2 (1)
S.C. BACĂU 0

Stadion Dinamo ; teren foarte bun;, 
timp însorit, do. friguros; spectatori
— circa "2 000. Șuturi : 22—5 (pe 
poartă : 11—1). Cornere : 7—3. Au 
marcat : AUGUSTIN (min. 3) și MO
VILA (min. 89).

DINAMO : Moraru - REDNIC. NI- 
COLAE, Marin, Stănescu — SUCIU, 
Drognea. Andone (min. 46 Movilă)
— ȚALNAR, Augustin (min. 66 Tulba), 
ORAC.

S. C. BACĂU : POPA
CÂRPUCI, 
Avădanei,
— Șoimon (min. ! 
(min. 78 loncu).

A arbitrat bine ; D. Buciuman ; Ia 
linie, cu greșeli. I, Ferenczi (ambii 
din Timișoara) și bine I. Crăciunescu 
(Rm. Vilcec).

Trofeul Petschovschi : 10.
to speranțe : 1—2 (0—6).

Andrieș. 
Arieni, Elisei — Adolf, 

C. Solomon, VISCRcANU 
55 Mîhuț), Penofl

Marin intervine la timp (min. 
67), iar Movilă dă emoții su
porterilor bucureșteni (min. 70) 
trimițînd, riscant, o minge care 
ajunge pină la urmă în bra
țele lud Moraru. După ce Popa 
se face iarăși remarcat (min. 
79 — șut Tulba, portarul bă
căuan boxează în ultimă in
stanță) iar Iancu (min. 80) șu- 
tează imprecis dintr-o poziție 
foarte bună, mai notăm situa
țiile din min. 81 (șut Rednic, 
boxează Popa, trimite

119 — 4!
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DE KARTING

feminină. la
Dana Dumi-

I cît si iunio- 
cateeoriile de

Momentul deschiderii scorului în 
Dinamo : Augustin a reluat

partida de ieri de pe stadionul 
balonul, cu capul, in plasă.

Foto : Aurel NEAGU

Sau cum se „joacă"
Fotbalul, se spune.. are 

două momente : cel ăl ata
cului și cel al apărării. Dar 
această axiomă se află din 
Păcate doar De hirtie în 
numeroase cazuri. EchÎDele 
noastre — si sînt destule — 
OPTEAZĂ nentru unul din 
momente, ceea ce face ca 
JOCUL să capete un anume 
profil. Pe teren propriu e- 
chipa gazdă atacă deseori 
cu înverșunare, si înverșu
narea... creste De măsură ce 
divizia coboară de la .A“ 
la ,C“. Duminica următoare 
însă, rolurile se inversează 
Echioa care atacase acasă, 
cu toate forțele, mai mult 
sau mai butin regulamentar 
se cantonează in aDărare. 
stimulată de faDtul că re
zultatul din minutul 1 o 
avantajează si — cine știe? 
— Doate să reziste... că asa 
e la fotbal...

Acest mod de a privi fot
balul scade mult din capa
citatea de perfecționare a 
jocului. Fără luotă de am
bele părți iocul stagnează 
iar rolul campionatului co
boară Dină la anulare.

Etapa de duminică a di
viziilor ..B“ si -C“ este 
deosebit de grăitoare in 
sprijinul celor afirmate.

în cele 123 de meciuri ale 
diviziilor ..B“ si ..C“. doar 
patru echipe au cistigat in 
deplasare ! Iată un scor care 
pune la îndoială — ca să 
folosim un eufemism — va
loarea disputei si. mai ales 
capacitatea ei de a asigura 
progresul in fotbal.

O defalcare a acestui scor 
scoate la iveală situația de
loc pozitivă din Divizia .B".

în cele 27 de meciuri ale

fotbal la „B“ și „C“
etapei trecute O SINGURA 
ECHIPA A REUȘIT SA 
CÎȘTIGE ÎN DEPLASARE ! 
Este vorba de Progresul 
Vulcan, care a învins cu 
2—1 la Mediaș. Iar dacă 
adăugăm că în seria I s-a. 
înregistrat un singur meci 
egal (Prahova — Otelul 
1—1) atunci comentariile le 
outeti face dv. cu mare 
ușurință.

Care să fie cauza acestei 
supremații a terenului pro
priu ? Numeroși conducători 
de club si antrenori sînt de 
părere că la baza acestei 
situații se află îngăduința 
arbitrilor fată de echioa 
gazdă. Acesta este si moti
vul pentru care numeroși 
conducători ai echipelor în 
deplasare solicită un obser
vator federal în timD ce 
echipa gazdă vede negru 
cînd constată apariția unui 
astfel de martor pe terenul 
ei.

Sigur că. asa cum susțin 
unii antrenori cu o doză de 
cinism ..pină Ia urmă totul 
se echilibrează, azi cîstisăm 
noi, miine cistigă ei", ceea 
ce e adevărat dar fotbalul 
suferă bate oașul, gazdele 
te iau pe sus. oasoetii sar 
la coardă ca să-si ferească 
picioarele, jucătorii de ta
lent întirzie să se afirme si 
de pe urma acestui mod de 
a privi iocul suferă în pri
mul rind fotbalul.

Ce e de făcut ? Poate că 
această problemă-cheie în 
fotbalul nostru ar trebui 
discutată oe larg în cadrul 
consfătuirii de mîine a fot
balului.

loan CHIRILÂ

URI, ÎN (IAPA INTtRMEDIARA A DIVIZitI „C“
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tn ultima etapă a campionate
lor republicane de karting — vi
teză pe ciroult și anduranță — 
desfășurate pe kartodromul din 
Galați (timp de două zile) s-au 
înregistrat rezultatele ; VITEZA 
PE CIRCUIT, 50 cmc. juniori 
mici — 1. B. Tarcea (Automobi
lul Drobeta Tr. Severin), 2. J. 
Tatu (I.P.A. Sibiu), 3. V. Vlad 
(Danubius Galați) ; juniori mari
— 1. B. Miclăuș (I.I.K.U.C.), 2. C. 
Caraivan (ACHIRA Tecuci), 3. 
St. stamatin (I.T.B.) ; seniori — 
L c. Pop (I.T.B.), 2. A. Tănase 
(Danubius), 3. N. Grecan 
(I.I.R.U.C.) ; 125 cmc — 1. P. Ni- 
culescu (Unirea Tricolor Bucu
rești), 2. M. Lungu (Unirea Tri
color). 3. M. Roșea (Automobil 
Galați) ; 175 cmc — 1. T. Podaș- 
că (Danubius Galați), 2. C. Min- 
ciu (I.T.B.). 3. N. Mjnteanu (Hi
drotehnica Constanța) ; 250 cmc
— 1. D. Toma (I.T.B.), 2. C. He-
răscu (I.I.R.U.C.). 3. R. Grozea 
(I.T.B.) ; echipe — 1. I.T.B.. 2. 
I.T.R.U.C. 3. Danubius Galați.
ANDURANȚĂ : 1. A. Tin ase — 
D. Ichim (Danubius Galați), 2. 
O. Badea — A. Minciu (I.T.B.), 
3. O. Mocanu — C. Caraivan 
(ACHIRA Tecuci) ; echipe — 1- 
Danubius Galați, 2. ACHIRA Te
cuci. 3. I.LR.U.C. (Telemac SI- 
RIOPOL — coresp.).
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ideală primită de la Țălnar. 
în min. 19 înregistrăm prima 
lovitură la poarta lui Moraru, 
un șut puternic expediat de 
Avădanei, dar mingea se duce 
peste poartă. In min. 32, Popa 
se va remarca din nou : Ma
rin trimite o minge precisă în 
mijlocul careului advers, Su- 
ciu reia „dintr-o bucată", dar 
portarul băcăuan respinge (ca 
la hochei) cu piciorul. Tot așa 
va interveni „nr. 1“ din unspre- 
zecele oaspeților și în min. 45 
la balonul șutat de Rednic.

Aceeași fizionomie a parti
dei și după pauză. Linia de 
mijloc, animată de Rednic, a- 
pare mai activă și mai inven
tivă și atacurile dinamoviștilor 
se înmulțesc : min. 49 — lovi
tură liberă executată de Au
gustin, mingea trece pe lingă 
poartă ; min. 51 — intervenție 
Popa la șutul lui Augustin ; 
min. 58, voleu Dragnea, la 

lui Rednic, intervenție

peste poartă) și diin mim. 88 
(Moraru boxează în corner ba
lonul șutat, din lovitură liberă, 
de Avădanei). Cu un minut 
inaintea fluierului final, MO
VILA înscrie al doilea gol al 
dinamoviștilor, trimițînd balo
nul în plasă, la o lovitură li
beră, astfel că tabela de mar
caj înregistrează, mai aproape 
de realitate, raportul de forțe 
din teren.

pasa
de mare efect Popa ; min. 64 
— Suciii ..foarfecă", balonul se 
duce pe lingă stîlpul sting al 
porții adverse. Oaspeții în
cearcă unele contraatacuri și

Eftimie IONESCU
în urma rezultatului de ieri,

CLASAMENTUL Diviziei •.A- se
prezintă astfel î
1. DINAMO 11 7 4 0 22-12 18
2. Steaua 10 6 4 0 20- 3 16
3. Sportul stud. 10 6 2 2 25-10 14
4. A.S.A. Tg. M. 10 4 3 3 9- 6 11
5. Gloria Buzău 10 4 3 3 14-18 11
C. Corvinul 10 5 0 5 15-12 10
7. F.C. Argeș 10 4 2 4 14-11 10
a. Rapid 10 3 3 4 13- 9 9
9. F.C.M. Brașov 10 4 1 5 12-12 9

ia. Univ. Craiova 9 3 3 3 14-15 9
ii. F.C. Olt 9 4 1 4 10-12 9
ie. Chimia Rxn. V. 10 3 3 4 9-13 9
13. F.C. Bihor 10 3 2 5 11-16 8
M. „Poli- Tim. 10 2 4 4 9-14 8
15. F.C. Ba*a  Mare 10 3 2 5 10-16 8
15. S.C. Bacău 11 3 2 6 11-17 8
17. Jiul 10 3 1 6 7-21 7
11. Polit. Iași 10 1 4 5 13-22 6

In seriile a V-a și a XII-a din 
campionatul Diviziei .,C“ — se
rii in care activează cite 17 echi
pe — s-a disputat ieri etapa a 
XI-a (intermediară) în care s-au 
obținut următoarele rezultate: 

SERIA A V-a
MECON București — Flacăra 

roșie București 3—0 (2—0), Avi
cola Crevedia — Sportul „30 De
cembrie" 1—1 (1—0). ICSIM
București — Tehnometal Bucu
rești 3—0 (1—0). Abatorul Bucu
rești — Danubiana București 3—0 
(2—0) — două goluri din lovi
turi de la 11 m. Chimia prazi- 
Plolești — IUPS Chitila 1—0 
(0—0), Luceafărul București — 
Carpați Sinaia 2—0 (1—0), Pe
trolul Băicoi — Minerul Filipeș- 
tii de Pădure 2—1 (1—1), Viscofil 
București — Aversa București 
2—1 (2—0). Poiana Cîmpina nu a 
jucat.

Pe primele locuri în clasament 
(după 11 etape): 1. ICSIM
BUCUREȘTI 15 p (29—9), 2. Da
nubiana București 14 P (17—15), 
3. Carpați Sinaia 12 p (15—11), 4. 
Petrolul Băicoi 12 p (11—15)... 
pe ultimele locuri: 15. Tehno
metal București 8 p (14—15), 16. 
Viscofil București 8 p (11—17), 
17. Aversa București 4 p (8—14).

SERIA A Xn-a
Progresul Odorheiu Secuiesc — 

Textila Prejmer 2—0 (1—0). Me
talul Tg. Secuiesc — Minerul Ba- 
raolt 3—0 (1—0). Precizia Săcele 
— Mureșul Topllta 1—0 (1—0),

Nitramonia Făgăraș — ICIM Bra
șov 1—1 (0—1), Unirea Cristuru
Secuiesc — Cimentul’ Hoghiz 0—0, 
Electro Sf. Gheorghe — Minerul 
Bălan 2—0 (1—0). Viitorul Gheor
gheni — Utilajul Făgăraș 2—0 
(1—0), Mobila-Măgura Codi ea — 
Celuloza Zărnești 2—1 (1—0). Me
troul Brașov nu a jucat.

Pe primele Ice -ri: 1. PROGRE
SUL ODORHEI 18 p (17—6), 2.
Metalul Tg. Secuiesc 15 p (22—7), 
3. ICIM Brașov 13 p (13—8)... 
pe ultimele locuri: 15. Metrom 
Brașov 8 p (15—19). 16. Unirea 
Cristur 8 p (8—13). 17. Textila 
Prejmer 4 p (2—15).

• ȘTIRI O ȘTIR! •
• FLACARA moreni — 

TRACTORUL BRAȘOV 0—0. 
Meciul s-a disputat ieri și a 
constituit o restanță din etapa a 
9-a a Diviziei „B“ — Seria a 
Il-a. (Gh. Ilinca, coresp.).
• A. S. MIZIL — STEAUA 

1—3 (1—2). în partida amicală 
disputată Ia Mizil golul gazde
lor a fost marcat de Cozarec 
(min. 29) iar cele ale oaspeților 
de Pușcaș (min. 31 și 52) și Ra
du II (min. 34) (R. Alexandres- 
cu-coresp.).

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA
(Urmare clin pag. 1)

ani in această întreprindere — 
ne-am organizat pentru a face 
ceva împotriva sedentarismu-. 
lui. Și exercițiul fizic a apă
rut ea o stringentă necesitate.

La început mai timid, apoi 
din ce în ce mai convinși, am 
dat acestei forme de gimnasti
că toată 
astăzi ea 
ință. Se 
menea țâ, 
mișcării, 
formate 
muncitoarelor care, competent, 
conduc exercițiile. Jana Stoi
ca, Minodora TrandafiTescu, 
Niculina Preda — ca să amin
tesc numai de cîteva 
instructoare de 
ani.

în majoritatea secțiilor gim
nastica se practică cu regula
ritate. La secția ace-cîrlig, la 
atelierul platine și în multe 
altele...

Privită din punct de vedere 
al conducerii, la noi, la între
prinderea ' de ace București, 
gimnastica la locul de muncă

atenția cuvenită, iar 
a devenit o obișnu- 

știe, în pauza de di- 
cinci minute sînt ale 

Avem instructoare 
chiar din mijlocul

Trandafir eseu,

sînt
foarte mulți

este apreciată ca un mare a- 
jutoc ce se acordă oamenilor 
și producției. Ea se constituie 
ca un „colaborator important" 
de care nu se poate să nu ți
nem seamă. Este motivul pen
tru care o susținem, o reco
mandăm cu toată căldura ce
lor ce — din diverse motive, 
mai mult sau mai puțin obi
ective — au ignorat-o pînă a- 
cum

cînd lucrul cere 
maximă, efort

con- 
sus-

Ing. Andrei Popescu, direc
torul întreprinderii Adesgo : 
„Voi începe prin a spune — 
nu fără oarecare mindrie — 
că întreprinderea noastră s-a 
numărat printre primele uni
tăți economice bucureștene ca
re au introdus și organizat 
practicarea sistematică a gim
nasticii la locul de muncă. A- 
vem, așadar, o tradiție, o ex
periență în acest domenuu, în 
acest binevenit „ti>me-out“, ca 
să folosesc o expresie din 
sport, cerut la mijlocul unei 
zile de lucru, pentru relaxare, 
pentru reîmprospătarea forțe
lor. Nimic, deci, mai bun, mai 
firesc astăzi cînd trebuie să 
ținem pasul cu tempo-ui vieții

moderne, 
centrare 
ținut.

Dar, 
păcate 
pauză 
locul de muncă se micșorează 
cu timpul, scade din intensi
tate, ori pur și simplu se în
trerupe din diferite motive. 
Vreau să spun că și în între
prinderea Adesgo au existat 
asemenea situații, că deprin
derea zilnică de mișcare nu a 
cucerit locul dorit în unele 
secții. Poate exemplul perso
nal — și la acest capitol — 
ar fî de natură să convingă 
mai mult. Mă refer la maiștri, 
la cei din conducerea secții
lor, parte dintre ei — deo
camdată — pe „banca rezerve
lor" în această întilnire cu e- 
xercițiul fizic, cu sănătatea.

Cum se Știe. întreprinderea 
Adesgo lucrează. în mare mă
sură cu și pentru femei. Așa
dar, specificul ne obligă, ne 
trimite la menținerea ținutei, 
a frumuseții, la practicarea — 
și ta locul de muncă — a gim
nasticii! Voi înscrie, fără în
doială, in agenda mea de lu-

dincum se Tntîmplă 
și în alte părți, această 
afectată gimnasticii la

cru, revigorarea gimnasticii 
la locul de muncă in între
prinderea noastră, convins că 
e în beneficiul tuturor. Al oa
menilor muncii, al randamen
tului în producție, al calității 
și eficienței".

Ing. Ștefan Mureșan, direc
tor general adjunct in Cen
trala industrială de medica
mente, cosmetice, coloranți și 
lacuri, ne vorbește despre în
treprinderea de medicamente 
București, unde gimnastica la 
locul de muncă se practică cu 
regularitate de aproape 2000 
de oameni ai muncii : „La în
treprinderea de medicamente se 
lucrează la mese, la benzi trans
portoare în flux continuu și ast
fel ajungem la ceea ce se cheamă 
muncă sedentară. Apare deci 
ca o necesitate, la noi, ca o- 
mul, care efectuează o perioa
dă de timp aceleași mișcări, 
să simtă nevoia de a face ceva 
care să-l refacă să revină la 
potențialul fizic inițial. Aces
ta este motivul pentru care, 
în urmă cu circa cinci ani, la 
această unitate industrială s-a 
introdus gimnastica la locul 
de muncă. O activitate căreia 
îi acordăm toată atenția, spri
jinind-o atit conducerea ad
ministrativă, cît și comitetul

de partid, comitetul de sindi
cat. Iar oamenii au acceptat-o 
fără nici o reținere fiindcă 
i-au simțit repede utilitatea. 
Ce să vă mai spun în susți
nerea acestor afirmații decît 
că la una din secții — control 
macroscopic — se fac exerciții 
de înviorare chiar de mai 
multe ori pe zi.

Bineînțeles, însă, că nu fa
cem această gimnastică fără a 
pre-țăti oamenii, că nu trecem 
la acțiune decît cu avizul 
competent al medicilor, al 
profesorilor de educație fizică. 
Au fost pregătiți instructori 
competenți și acum, în secții, 
se lucrează ținîndu-se seama 
de specificul muncii.

La secțiile de condiționare 
uscată și umedă, la atelierele 
dextran și perfuzabile, peste 
tot unde este posibil, gimnas
tica este prezentă între cei ce 
produc. Iată și o cifră apro
ximativă : sini cuprinși în a- 
ceastă activitate, în diferitele 
secții, circa 2000 de persoane. 
Sîntem convinși de utilitate^ 
ei și din acest motiv o v"-’-> 
sprijini și mai mult, folo<n ’ 
experiența cîștigată. Est" 
necesitate—"

Opinii consemnate do 
Modesto FERRARINI

Vosile TOFAN



Azi, la CIuj-Napoca, în C.C.E. la baschet feminin

UNIVERSITATEA - STADE FRANCAIS PARIS,
UN MECI DE

Duna ce a eliminat De cam
pioana Turciei. Besiktas (73—43 
pe teren propriu. 78—48 la Is
tanbul). echipa Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca sus
ține astăzi (la ora 18). în Sala 
sporturilor de pe malul Some
șului. primul meci din turul al 
doilea al C.C.E., întîlnind cam
pioana Franței, formația Stade 
Franțais Paris. Clujencele a- 
bordează partida cu optimism, 
dar si cu prudentă, cunoscută 
fiind valoarea echipei franceze.

McENROE - PRIMUL
CALIFICAT

PENTRU .MASTERS
Clasamentul celor mai 

jucători de tenis din lume, din
tre care primii 10 vor lua par
te la celebrul turneul „Masters" 
care se va disputa intre 8 și 13 
ianuarie ’85 la Madison Square 
Garden, din New York, are în 
frunte pe renumitul John Mc
Enroe. El a totalizat pin 
prezent 3118 puncte și nu 
poate pierde calificarea pentru 
această mare competiție, chiar 
dacă nu se mai prezintă la nici 
un concurs de acum și pină la 
data începerii turneului. El este, 
deci, primul jucător calificat in 
mod absolut cert pentru „Mas
ters". x

Care este insă situația celor
lalți ? Iată clasamentul (ulti
mul) în continuare : 2. Connors 
2 693 ; 3. Lendl 2 404 ; 4. Gomez 
2 047 ; 5. Wilander 1 658 ; 6. 
Nystroem 4 199 ; 7. Sundstroem 
1 193 ; 8. Smid 1 104 ; 9. Jarryd 

1 055 ; 10. Krickstein 961 ; 11. 
Teltscher 913 ; 12. Arias 822:13. 
Noah 739 ; 14. Cash 683 ; 15.
Edberg 674.

La „internaționalele" de judo ale Italiei
X 

SPORTIVII DE LA STEAUA ÎNVINGĂTORI

LA DOUA CATEGORII DE GREUTATE
La Modena s-au desfășurat 

campionatele internaționale de 
judo ale Italiei, competiție care 
a reunit formații fruntașe din 
Austria, Canada, Elveția. Franța, 
Iugoslavia. Polonia, România, 
Ungaria și 28 de echipe ita
liene. Din țara noastră a par
ticipat divizionara „A“ Steaua

MIDORI ITO, o nouă stea
a patinajului artistic ?

Unul dintre concursurile 
clasice ale patinajului artistic 
este și „Skate Canada“. Tra
diționala și prestigioasa 
dispută internațională „Skate 
Canada**  se constituie într-un 
fel de... uvertură a sezonului. 
Este, așa cum apreciază spe
cialiștii, primul mare concurs, 
primul mare test, care contu
rează valorile sezonului urmă
tor.

De aceea rezultatele cu 
care se Încheie acest concurs 
sînt „disecate**  atent și soco
tite ca un fel de... pronostic 
pentru viitoarele mari între
ceri oficiale. Cu ce rezultate 
s-a încheiat anul acesta 
„Skate Canada“ și ce ne spun 
ele T La masculin, victoria ca
nadianului Brian 
campion olimpic, a fost soco
tită normală, el detașîndu-se 
de principalii săi 
programul scurt și la progra
mul liber. Deci — un rezul
tat scontat. In schimb, la fe
minin. unde era de așteptat 
un duel aprig între speran
țele patinajului artistic 
S.U.A., Chin Tiffany, 
U.R.S.S., Natalia " * 
victoria a revenit 
treia concurente : 
Surprinzător, dar

Orser. vice-

adversari în

din 
și Lebedeva, 

unei a... 
Midori Ito. 
pe deplin

VIITOARELE EDIȚII ALE
Federația internațională de 

caiac-canoe a stabilit recent, cu 
ocazia Congresului său anual, 
datele și locurile de desfășura
re ale marilor întreceri din ur
mătorii ani. Astfel campionatele 
mondiale vor avea loc în 1985 
la Bruxelles, în 1986 la Mont
real și în 1987 la Duisburg. A 

fost decis ca în continuare această 
mare întrecere mondială să se

MARE INTERES
Lotul clujencelor este format 

din : Magdalena Pali (1.81 m). 
Mariana Bagiu (1,68 m). Adria
na Lungu (1,78 m). Gabriela 
Kiss (1,83 m). Suzana Sandor 
(1,83 m). Elisabeta Czegledi
(1.77 m). Aurora Dragoș
(1,83 m). Carmen Costanasiu 
(1,72 m). Tunde Enyedi (1.72 m) 
si Gabriela Mărginean (1,76 m): 
antrenor : Nicolae Martin. Ar
bitri : VI. Vasilievskî (U.R.S.S.) 
si J. Turek (Austria).

Una dintre „speranțele" tenisului din S.U-A. este Tim Wilkinson. 
El s-a impus in acest final de sezon fierbinte., ciftigind la Viend 
(in imaginea noastră surprins 
cu „F richer Cup*

Interesant ni se pare de sub
liniat faptul că intre acești 15 
jucători (socotindu-1, firește, și 
pe Mc&iroe !) sînt 5 jucători 
din S.U.A. și 5 din Suedia, țări 
care — cum se vede — domină 
acest clasament și care — logic, 
parcă — își dispută în luna de
cembrie finala „Cupei Davis’la 
Goteborg.

(antrenor : Ilie Gheorghe).
O frumoasă comportare au a- 
vut-o tinerii Gheorghe Dani 
(cat. superușoară) și George 
Ciuvăț (ușoară), clasați pe pri
mul loc. La „semimijlocie”, 
Doru Puțan s-a situat pe lo
cul 3. în clasamentul pe echi
pe, Steaua a ocupat locul 3.

meritat apreciază toți cel 
ce au urmărit concursul din 
uriașa arenă de gheață in o- 
rașul canadian Victoria. Japo
neza de 15 ani Midori Ito, 
clasată pe locul 7 la ultima 
ediție a C.M. disputată In 
luna martie la Ottawa și a- 
poi evidențiată la „Ennia 
Cup“ în Olanda, unde a ocu
pat locul secund după cam
pioana olimpică și mondială 
Katarina Witt (R.D. Germa
nă). Intră Midori Ito in elita 
patinajului artistic feminin cu 
această victorie ? Va deveni 
ea o stea ? Se pare că da, 
dacă avem în vedere talentul, 
puterea ei de muncă și arta 
dovedită la ,libere*,  punctul 
ei forte se pare. La „Skate 
Canada**  ea a fost a patra 
după „impuse**,  a doua după 
programul scurt și, după o 
excelentă prestație, prima 
după „libere**,  entuziasmînd 
spectatorii. Midori Ito speră 
— după cum a declarat — să 
aibă același succes și „acasă-, 
la Tokio, în martie 1985, cu 
ocazia Campionatelor mon
diale. Și n-ar fi de mirare să 
asistăm, în martie, la apariția 
definitivă în prim-plan. pe 
firmamentul patinajului artis
tic a unei strălucitoare stele.

CM. DE CAIAC-CANOE
dispute la Plovdiv (1989) și 
Poznan (1990) în cazul cînd nu 
intervine nimic deosebit.

Un fapt interesant este acela 
că a fost aprobată organizarea 
unui comitet al federației spe
cializat în probele de maraton 
la canoe care se vor putea or
ganiza pe trasee cu o distanță 
mai mare de 20 de km pe rîuri, 
lacuri sau chiar pe mare.

în C. M. de șah

KARPOV-KASPAROV 
REMIZĂ ÎN 

NUMAI 15 MUTĂRI...
In numai 15 mutări, notate 

pe fișa partidei a 20-a, Anatoli 
Karpov și Garri Kasparov au 
convenit, aseară la Moscova, 
asupra unui nou rezultat de 
remiză. Meciul pentru titlul 
mondial de șah continuă vineri, 
de la scorul de 4—0 pentru 
Karpov, care va avea piesele 
albe.

in timpul finalei) turneul dotat 
Laserfoto : A.P.—AGERPRES

FINLANDA iNVINGE 
TURCIA ÎN DEPLASARE I

La Antalya (Turcia), in meci 
pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal (grupa 
a 3-a europeană, din care face 
parte și echipa României), selec
ționata Finlandei a învins cu 
scorul de 2—1 II—0) formația 
Turciei. Golurile au fost marca
te de Hjeln (min. 10). Lipponen 
(min. 56), respectiv. Ilyas (min. 
78, din lovitură de la 11 m). Au 
asistat peste 10 000 de spectatori. 
Rezultatul constituie o mare sur
priză. • Alte două rezultate ia 
preliminariile C.M. : la Mielec, 
(g~. F Polonia — Albania 2—2 
(1—0)1: la Fraga (gr. 2) Ceho
slovacia — Malta 4—0 (2—0).'

TROFEELE DECERNATE 
DE REVISTA 

„FRANCE FOOTBALL*  
PARIS, 31 (Agerpres). —______ La 

Paris a avut loc marți ceremo
nia decernării trofeelor instituite

1I

Ian Rush de la F.C. Liver*  
i s-a decernat „Gheata de 
pentru sezonul 1983—84. la-

Lui
pool 
aur- ,-------- ---------- ----
tă-l in imagine, barat de Metgod 
(in prim-plan) de la Nottingham 
Forest. Același Ian Rush a înscris 
trei goluri cu prilejul meciului 
dintre echipa sa și Benfica (3—1) 
.din cadrul primului joc al turu
lui II al C.C.E.

Telefoto : A.P. — Agerpres

CORTINA D'AMPEZZO
DIN NOU GAZDA

A J.O. DE IARNA?
ROMA (Agerpres). — Comitetul 

olimpic italian va sprijini candi
datura stațiunii Cortina D’Am
pezzo la organizarea Jocurilor 
Olimpice de iarnă din anul 1992 
— a declarat un reprezentant al 
acestui for sportiv.

Pînă în prezent, pentru găzdui
rea .Olimpiadei Albe“ din 1992 
și-au mai depus candidatura sta
țiunile Berchtesgaden (R.F. Ger
mania) Falun (Suedia) și Val 
D’Isere (Franța).

DIN ȚĂRILE 

SOCIALISTE
U.R.S.S. Printre sporturile o- 

limpice se numără, așa cum se 
știe, și hocheiul pe iarbă. In ulti
mii ani, această disciplină a luat 
un mare avînt în Uniunea Sovie
tică. De cîțiva ani se desfășoară 
cu regularitate campionate atît 
la .masculin, cit și feminin, pre
cum și „Cupa U.R.S.S.". Parti
cipă echipe din toate republicile 
unionale, iar nivelul tehnic al 
formațiilor a crescut considera
bil, devenind competitiv pe plan 
internațional. Recent s-au înche
iat campionatele primei divizii. 
La bărbați, pe primul loc s-a 
clasat Dinamo Alma Ata, care 
ajunge pentru a 11-a oară în po
sesia titlului, în timp ce la fe-
minin victoria finală a revenit 
pentru a 2-a oară echipei Insti
tutului de cultură fizică (S.K.I.F.) 
din Moscova.

cursă

R.P.D. COREEANA. Dintre toa
te probele de atletism, cel mai 
popular în rîndul tineretului este 
maratonul. Și, nu întâmplător, 
maratoniștii din această țară s-au 
afirmat pe plan internațional, 
încă în 1975, tradiționala ___ “
de maraton de la Kosice (Ceho
slovacia) a fost dominată de at- 
leții din R.P.D. Coreeană. Atunci, 
pe primele două locuri s-au cla
sat Hoi Gang Sou, urmat de 
compatriotul său Hun Son Go- 
lag. In concursul din acest an, 
de la Kosice, pe primul loc s-a 
situat tot un maratonist din 
R.P.D. Coreeană: Li Dong Meng. 
După această victorie remarca
bilă sportivul din Phenian a de
clarat : „Să vă spun sincer, nu 
mă așteptam la ocuparea primu
lui loc deoarece nu eram obiș
nuit să alerg în condiții climate
rice neprielnice : ploaie, vînt, 
timp rece. In al doilea rînd, îmi 
era teamă de traseul dificil, cu 
urcușuri teren accidentat, pen
tru că prefer să alerg pe asfalt 

de revista franceză de speciali
tate „France-Football“. Pentru 
sezonul 1983—1984, „GHEATA DE 
AUR“ a fost cucerită de Ian 
Rush, de la F.C. Liverpool, care 
a înscris 32 de goluri în campio
natul englez (49 de goluri în în
treg sezonul, luîndu-se în calcul 
și golurile din cupele europene 
și cele înscrise în „Cupa An
gliei- și „Cupa ligii engleze-). 
„Gheata de argint- a revenit olan
dezului Marco Van Basten (Ajax 
Amsterdam) — 28 goluri, iar cea 
de bronz — belgianului Nico 
Claesen (F.C. Seraing) — 27 go
luri.

Francezul Michel Platini a fost 
recompensat cu mai multe trofee 
— pentru cel mal bun jucător al 
turneului final al Campionatului 
european, golgeter al aceleiași 
competiții precum și al campio
natului italian. In sfirșit, cel mal 
bun club de fotbal al sezonului 
a fost socotit F. C. Liverpool.

IN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI EUROPEAN 

PENTRU 
ECHIPE DE TINERET...

,.^-au desfășurat marțț două

Carnet extern
FURIA ENGLEZEASCA"

primejdie și...
Englezii și-au făcut de-a 

lungul secolelor un larg re
nume din seninătatea și sîn- 
gele rece cu care acționează 
chiar și atunci cînd se găsesc 
in situațiile cele mai grele, 
mai delicate, mai dramatice. 
Temperamentul lor predomi
nant nordic nu-i așează în 
categoria celor gata, în mo
mente de tensiune, să le fiar
bă sîngele în artere și să ac
ționeze „in fretta e furia**,  
adică în grabă și sub impul
sul, adesea păgubitor, al ner
vilor. De unde și multe anec
dote pe seama calmului lor 
imperturbabil, a greutății cu 
care sînt „scoși din țîțîni**.  
Dar, cricît de vechi i-ar fi 
renumele și de proverbial, 
„calmul englezesc**  nu este 
totuși lege... Mai ales dacă-1 
privim prin prisma atmosfe
rei din jurul soccerului...

Că în acest perimetru, unii 
englezi își cam pierd în ulti
ma vreme faimosul calm și 
că își ies rău din pepeni, 
ne-au dovedit-o în cîteva rîn- 
duri numeroși .,fans“ ai echi
pelor insulare. Despre cei ai 
lui Liverpool, care au făcut 
ravagii prin cîteva locuri pe 
unde au trecut în ultima vre
me — chiar și prin alte țări, 
unde' și-au urmat echipa, în 
periplul ei, deseori victorios, 
în Cupa campionilor —, am 
mai relatat. Un caz petrecut 
de curînd, la 20 octombrie, 
la meciul disputat de Leeds 
United la Huddersfield, în 
campionatul ligii a doua, ne 
convinge că ceea ce părea 
excepție întăritoare de regulă 
tinde eă-și cam schimbe ca
racterul. La Huddersfield, pe 
suporterii lui Leeds United

In Ungaria, campionatele pio
nierilor se desfășoară anual la 
majoritatea disciplinelor olimpice 
și se bucură de o mare populari
tate.

Recent au avut loc întrecerile 
la gimnastică, unde s-a impus cu 
autoritate tînărul Zoltan Vigh (in 
imaginea de mai sus). El a cu
cerit primul loc la individual 
compus, sol și inele. Specialiștii 
consideră că Vigh va fi in viito
rul apropiat un valoros gimnast 
de performanță.

și locuri plate. Totuși am reușit 
să cîștig, dar cu un timp mai 
slab (2h 18:54) decît doream, da
torită condițiilor arătate mal 
sus“.

R. D. GERMANA. Printre spor
turile neolimpice, de o popula
ritate remarcabilă se bucură po
picele.
„Cupei 
startul 
chlpe : ...
și in alte discipline sportive, baza 
de masă este un izvor nesecat 
pentru depistarea tinerelor 
lente.

La recentele întreceri ale
R.D. Germane” au luat 
un număr record de e- 
12 364 ! Și la popice, ca

jocuri. In grupa a 3-a. echipele 
Turciei și Finlandei au terminat 
la egalitate : 1—1 (1—0). prin go
lurile marcate de Kucuk Hasan 
(min. 35) pentru gazde, respec
tiv Niskanen (min. 49). Meciul a 
avut loc la Isparta (sudul Tur
ciei) , lată clasamentul 
înaintea ultimului joc < 
an (Turcia 
iembrie) :

I grupei, 
din acest

13 no-Anglia, la

1. Anglia
2. Turcia
3. Finlanda

0
1
1

1
1
2

1 
0 
o

__  __ _ susținut 
Prima întîlnire a

Echipa României nu a 
nici un meci, r.-— 
tinerilor noștri fotbaliști va avea 
loc la 2 aprilie 1985, cu Turcia, 
in România.

In grupa 1, la Zamosc (Polo
nia) reprezentativa țării gazdă a 
întrecut cu 2—0 (0—0) pe cea a 
Albaniei, prin golurile înscrise 
de Urban (în min. 56 și 69). 
samentui grupei :

Cla-

1. Polonia
2. Albania
3. Grecia

2 2 0 0
10 0 1
10 0 1

autoprimejdie
i-a cuprins o impresionantă 
„furie englezească**,  cu nimic 
mai... prejos decît a meridio
nalilor. Bilanțul dezlănțuirii. 
lor : vitrine pulverizate, porți 
distruse, , scaunele tribunelor 
smulse nouă răniți trimiși la 
spital 63 de arestări dintr-o 
masă imensă de „furioși**.

Cum instanța federală en
gleză a devenit mai drastică 
în sancțiuni, pentru a potoli 
manifestările huliganice din 
„soccer**,  președintele lui 
Leeds s-a grăbit să facă ur
mătoarea declarație : „Aceas
ta nu este opera huliganilor 
lui Leeds, ci a huliganilor so
cietății în general. Pe astfel 
de oameni nu-i considerăm 
suporterii noștri". Frumos 
spus, dar cum federația n-a- 
vea cum să sancționeze „so
cietatea in general**,  Leeds ră- 
mînea singura care trebuia să 
tragă ponoasele și învăța să 
nu se mai încreadă în „calmul 
englezesc**  al suporterilor ei...

După cum sîmbăta trecută 
cei de la Oxford United, pe 
terenul cărora Leeds a jucat 
următorul său meci de cam
pionat, temîndu-se de „furia 
englezească**  a oaspeților (sau 
chiar a propriilor „fans**  și 
pentru a-și proteja sediul și 
stadionul, au hotărît să piar
dă din încasări. închizîndu-și 
ghișeele și vînzînd bilete nu
mai suporterilor cunosouți și 
locuitorilor din Oxford și 
împrejurimi. O primă mo
rală : mai bine mai sărac, 
dar fără penalizări, amenzi, 
pagube materiale... A doua 
morală : furia... englezească 
este o primejdie și o autopri
mejdie ’

Aurelian BREBEANU


