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In prezența tovarășului 

Nicolae Ceausescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a tovarășei Elena Ceausescu, în 
Capitală a avut loc, joi, 22 au
gust. adunarea festivă con
sacrată celei de-a 41-a aniver
sări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascis
tă si antiimperialistă.

Sărbătorirea actului isto
ric de la 23 August 1944 — 
moment de răscruce în cro
nica multimilenară a tării, 
ce a marcat începutul unei ere 
noi. revoluționare. de în
făptuire a celor mai înalte as
pirații de libertate și progres 
ale poporului nostru, de con
struire a socialismului și co-
munismului pe 
României — coincide 
fericit, în acest an, 
versarea împlinirii 
decenii de la

pămintul 
in

CU
a i

Congresul

mod 
ani- 

două 
l al 

IX-lca al Partidului Comunist 
Român, care a deschis perioa
da celor mai grandioase îm
pliniri pe care lc-a cunoscut 
patria noastră. Cu entuziasm 
revoluționar, într-o indes
tructibilă unitate. întregul 
nostru popor, aniversînd glo
rioasa zi de 23 August, adu
ce un cald și vibrant omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
eminent 
strălucit _ ___________
și patriot înflăcărat, personali
tate proeminentă a lumii 
contemporane, care și-a dedi
cat și își dedică întreaga viată 
și activitate împlinirii aspi
rațiilor fundamentale ale po
porului român, făuririi ri
nei lumi mai bune si mai drep
te pe planeta noastră.

militant comunist, 
strateg revoluționar

August 23 este aniversat in 
atmosfera ins'itlcțitoare, d« 
puternică emulație creatoa
re. de angajare revoluționară 
în care oamenii muncii, în
treaga națiune cinstesc săr
bătoarea națională a Româ
niei cu noi și remarcabile rea
lizări, acționează cu înaltă
răspundere șl dăruire pa
triotică pentru încheierea
cu rezultate cît mai buna 
a planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru în
făptuirea mărețelor obiecti

ve stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, pentru 
transpunerea în viață a Pro
gramului de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost intimpinați, la sosi
rea la Sala Palatului Republi
cii Socialiste România, unde 
a avut loc adunarea festivă, cu 
deosebită căldură, cu senti
mente de aleasă stimă și 
prețuire, cu puternice a- 
plauze și urale. S-a scandat 

îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — Româ
nia!

In această entuziastă at
mosferă, în prezidiu au luat loc, 
împreună eu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, membri și membri 
supleant! ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al
P.C.R., membri de partid
cu stagiu din ilegalitate, parti
cipant! la războiul antihi
tlerist, generali, conducători 

ai unor organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai oa
menilor muncii din Capitală, ai 
vieții noastre științifice, ar
tistice și culturale.

In sală se aflau membri ai 
C.C, al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, mem
bri de partid cu stagiu din ile
galitate, participant! la eve
nimentele din August 1944, 
generali activi și în rezervă, 
activiști de partid și de stat, 
fruntași in producție din mari 
unități industriale ale Ca
pitalei, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști români și 

corespondenți ai presei străi
ne.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai conducerii unor 
partide comuniste, muncitorești 
și socialiste, aflati în țara 
noastră, al ți oaspeți de pes
te hotare.

La adunare au asistat șefi 
de misipni diplomatice acre
ditați Ia București, atașați 
militari, membri ai corpu
lui diplomatic.

(Continuare în t>aa a 2-a)
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Sala Palatului era împodobi
tă sărbătorește. Pe fundalul 
scenei se aflau portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în
cadrat de drapelele partidului 
și statului, și urarea : „Trăias
că Partidul Comunist Român, 
in frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu

De o parte și de alta a sce
nei — înscrisul celor două mari 
evenimente istorice sărbătorite 
in acest an de poporul nostru : 
„Epoca Ceaușescu : 1965—1985
•— Epoca de glorii a României 
socialiste" și .,23 August 1944 — 
23 August 1985 — sărbătoarea 
națională a poporului român".

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Lui nd cuvintul. tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politie Executiv al
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ȚARA IN AUGUST
Te-ai îmbrăcat în straie de lumină, 
Tu, țara mea cu aur în priviri 
In zi de August bolta e senină 
Pe cerul mîndrei tale deveniri.

L

E-o fericire fiii să-ți trăiască 
La sinul tâu pe veci ocrotitor. 
Muncind uniți mereu să înflorească 
O țară de iubire ți de dor.

Se-nalță-n zare noile columne 
In țara mea de ne-nfricați eroi, 
Zidirile de astăzi au un nume : 
E numele acestei Epoci Noi.

O epocă ce poartâ-n noi ți-n toate 
Însemnul Bravului Conducător, 
E Ceauțescu-a țării demnitate 
Sub cer de August către viitor.

| AMPLU PROGRAM SPORTIV 1 * 3 
| OMAGIAL IN CAPITALĂ I

I Marea sărbătoare de la 23 
August este omagiată de ti
neretul și oamenii muncii 

I iubitori de sport din Capi
tală prin ample și entuzias
te întreceri, acțiuni de ma- 

Isă, jocuri distractive, orga
nizate, în zilele de 23, 24 și 
25 august, pe toate bazele, 
în parcuri și la locurile de 

I agrement. In cele șase sec- 
| toare va fi disputat trofeul 

„Cupa Eliberării" la nume- 
I roase ramuri sportive.

• Mari asociații sportive 
din sectorul 1, ca Locomo- 

Itiva, Combinatul Poligrafic 
București, Automatica,
I.P.G.G.B., vor organiza, pe 
baze și în săli, întreceri 

I polisportive la care sînt aș
teptați toți cei ce doresc 
să-și petreacă aceste zile 

Iprin mișcare recreativă. Ba
zele sportive Străulești, Ci- 
reșarii, Laromet vor găzdui 
Întreceri la fotbal, handbal. 

I popice, tenis de masă și de 
dmp, șah și jocuri distrac
tive.

I* Asociațiile din sectorul
3 li invită pe iubitorii de 
Sport la : F.R.B. (fotbal, 

1 handbal, tenis de masă),
Electronica Industrială (mi
nifotbal, șah, tenis de ma
să), Cutezătorii, Tei-Toboc 

I (minifotbal, tenis de masă și
de cîmp, înot), Mecanica 
Fină (fotbal, popice, tenis). 

ICTIAZ (tenis, șah. mini- 
fotbal).

■ • In sectorul 3 : Poli- 
color — volei, fotbal, hand- 

Ibal, șah, tenis; I.O.R. — 
popice, șah, tenis de masă. 
Timpuri Noi — bogat pro

O întreceri de masă pe toate bazele și terenurile ] 
școlare 0 Parcurile — puncte de atracție # 1 500 
de tineri și oameni ai muncii din sectorul 4 - la i 

I munte 0 Bogat program pentru studenți la I 
„Student Parc"-Tei ,

C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești ai P.C.R., a spus :

„Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimat! tovarăși,
Descbizind adunarea festivă 

consacrată celei de-a 41-a 
aniversări a revoluției de eli
berare socială $1 națională, an
tifascistă și antiimperialistă. 
in numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din Ca
pitală, vă rog să-mi îngăduiți 
să adresăm, en nemărginită dra
goste, adine respect și aleasă 
recunoștință. un vibrant și 
călduros salut celui mai iubit 
tiu al națiunii, strălucit revolu
ționar și patriot înflăcărat, mi
litant de frunte al vieții inter
naționale, care slujește eu 
nețărmurit devotament intere
sele supreme ale poporului ro
mân, cauza păcii și colaborării

VIOREL COZMA

gram de minifotbal, popice, I 
box, tenis de masă, volei, 
înot ; Voinicelul — karting, 1 
minifotbal, șah, handbal ; j 
Flacăra roșie — fotbal.
• Ample întreceri și ma- 1 

nifestări și in sectorul 4. La j 
Temerarii — întreceri de 
fotbal, handlial, tenis ; la i 
Șc. gen. nr. 190 — atractive 
întreceri de înot pentru co- ■ 
pil și |jneri ; la Danubia
na — concursuri de atle
tism, tenis, fotbal, handbal ; I 
1500 de tineri și oameni ai 
muncii vor pleca in excursii 1 
montane.
• Din programul acțiu

nilor organizate in sectorul , 
5 reținem : fotbal, handbal, 
volei — Electromagnetica ; I 
volei, handbal, tenis de ma
să, fotbal — Autobuzul ; 1
fotbal, volei, jocuri' distrac- | 
tive — baza de agrement 
Bragadiru. î
• Sectorul 6 : ample în

treceri polisportive la 
URBIS, Electra, Satul de , 
vacanță Roșu, în Parcul Mo- 
ghioros. aeromodele — I 
URBIS, înot — Satul de 
vacanță Roșu. .1
• La toate acestea adău- | 

găm acțiunile cultural- 
sportive ce vor avea loc la ] 
Student-Parc Tei, în Parcul 
Herăstrău (Teatrul de vară, 
Expoflora, pe lac). Parcul . 
Tineretului, pe Stadionul 
Tineretului, Stadionul Voin- 1 
ța ș.a.

După cune-sintem infor
mați, asemenea ample ac- | 
țiuni omagiale vor avea Ioc 
în toate județele țării. 

intre toate statele lumii, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sărbătorind mărețul aci de la 
23 August 1944, care a marcat 
începutul unei noi ere în is
toria României, intr-un gind și 
o simțire eu întreaga națiune, 
oamenii muncii din Capitală 
vă aduc, in aceste înălțătoare 
momente, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
fierbinte omagiu pentru neobo
sita activitate revoluționară ee 
o consacrati de peste 56 de ani 
împlinirii aspirațiilor de veacuri 
ale poporului, pentru tot ceea 
ce ați făcut și faceți pentru 
gloria și măreția României so
cialiste. pentru afirmarea fără 
precedent a seumpei noastre 
patrii in rindul națiunilor în
mii.

Mărețele izbinzi ale poporu
lui nostru, condus de partid, 
de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vor rămine înscrise 
cu litere de aur pentru totdea
una in conștiința poporului, in 
marea istorie a patriei, ca sim
bol al trăiniciei și demnității 
românești, al epocii de aur pe 
care cu mindric o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Cu adine respect, eu înaltă 
stimă și prețuire, salutăm pre
zența la adunarea noastră a 
tovarășei Elena Ceaușescu, mi
litant revoluționar de seamă al 
partidului, strălucită personali
tate politică a României con
temporane, ilustru om de știin
ță și reputat savant, a cărei 
activitate prodigioasă este con
sacrată dezvoltării multilatera
le a patriei, afirmării nobile

PATRIE LIBERA, DEMNĂ Șl PROSPERĂ —
ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Cu sentimente, gind uri și 
fapte de înaltă vibrație 
patriotică, de puternic 

entuziasm și înflăcărat elan 
creator, cu mîndria legitimă a 
grandioaselor sale înfăptuiri 
socialiste, poporul român săr
bătorești astăzi împlinirea a 
41 de ani de la victoria revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti
imperialistă de la 23 August 
1944, eveniment de importanță 
cu totul deosebită pentru des
tinele națiunii noastre, care va 
rămine, pentru totdeauna, în
scris cu litere de aur în isto
ria patriei.

Actul istoric de la 23 August 
— sublinia, cu înțelepciune și 
excepțională forță de analiză, 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU — „a deschis ca
lea împlinirii idealurilor și nă
zuințelor de dreptate și liber
tate ale poporului român, a cu
ceririi depline a independenței 
și suveranității naționale, a a- 
firmării României ca națiune 
liberă și demnă in rindul nați
unilor lumii". în acești 41 de 
ani — perioadă foarte scurtă, 
în bilenara sa existență — po
porul român, sub conducerea 
gloriosului partid comunist, a 
parcurs mai multe etape isto
rice, de la societatea burghe- 
zo-moșierească la societatea so
cialistă multilateral dezvolta
tă, în vastul proces de profun
de transformări revoluționare 
România devenind, spre stima 
lumii întregi, dintr-o țară a- 
grară, cu o industrie și agri
cultură slab dezvoltate, o țară 
industrial-agrară, cu o indus
trie puternică, modernă și o 
agricultură socialistă în plină 
dezvoltare.

în ansamblul realizărilor ob
ținute în această perioadă se 
disting cu deosebire cele în
făptuite începînd din 1965, de 
la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, 
care, act de voință al întregii 
națiuni, l-a ales în fruntea 
partidului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului, conducător înțelept, 
militant revoluționar și patriot 
înflăcărat, a cărui muncă ne
obosită și profundă gîndire 
creatoare și-au pus, durabil, 
pilduitor, amprenta asupra a tot 
ceea ce s-a realizat în ultime
le două decenii, cea mai fer
tilă și luminoasă perioadă din 
istoria patriei — „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU". In 
această grandioasă epocă de 

lor valori ale științei, păcii și 
progresului in Întreaga lume.

Salutăm, totodată, eu căldu
ră pe ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului 
care iau parte la adunarea 
festivă.

Adresăm, de asemenea, salu
tul nostru cordial oaspeților de 
peste hotare, precum și mem
brilor corpului diplomatic acre
ditați in Republica Socialistă 
România, prezenti Ia adunarea 
festivă.

Acționind eu hotărire pentru 
transpunerea în viață a indica
țiilor și orientărilor dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, oamenii 
muncii din Capitală raportează, 
cu prilejul marii noastre sărbă
tori naționale, că au realizat, 
de la inceputul anului, o pro- 
ducție-marfă suplimentară in 
valoare de 2,3 miliarde lei, în 
condițiile sporirii productivității 
muncii cu 9 la sută, față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut, economisindu-se 22 mii to
ne metal. 86 mii tone combusti
bil convențional și 92 milioane 
KWh energie electrică. In agri
cultură au fost realizate in bune 
condiții lucrările din această 
perioadă, iar in investiții planul 
a fost depășit, asigurind pune
rea in funcțiune înainte de ter
men a 14 capacități de producție 
și darea in folosință a numeroa
se obiective urbanistice si edi
litare.

Toate aceste realizări se da
torase sprijinului botăritor
primit din partea dumnea
voastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru eare, și eu aeest
prilej, vă exprimăm cele
mai calde mulțumiri, asigurin- 
dn-vă eă oamenii muncii din 
Capitală nu ver precupeți nici 

ctitorie de țară nouă și de via
ță nouă pe strămoșescul pă- 
mînt românesc producția in
dustrială a crescut față de 
1965 de peste 6 ori, fiind as
tăzi de 100 de orf mai mare 
decît in 1944, iar producția a- 
gricolă de circa 2 ori și ju
mătate, fiind de 7 ori mai 
mare față de 1944. Ca urmare, 
venitul național a crescut de 
peste 4 ori, fiind de 32 de ori 
mai mare față de 1944. S-au 
produs, in aceste două decenii, 
de impetuos avînt în toate do
meniile de activitate, mari 
transformări revoluționare și 
în nivelul de cultură și conști
ință al întregului popor, au 
cunoscut o dezvoltare fără 
precedent învățămintul, știința 
și cultura. După cum, prin po
litica sa internațională, prin 
importantele demersuri și ini
țiative ale partidului și statu
lui nostru, personal ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
România s-a afirmat tot mai 
puternic în lupta pentru cola
borare, dezarmare și pace, pen
tru o lume mai bună șl mai 
dreaptă.

Perioada celor 41 de ani, cu 
deosebire cea a ultimelor două 
decenii, a însemnat și pentru 
mișcarea sportivă românească 
perioada celor mai profunde 
înnoiri și transformări, a celui 
mai impetuos avînt, educația fi
zică și sportul, activități de in
teres național, cunoscînd o a- 
firmâre și dezvoltare fără egal 
in întreaga sa istorie. La baza 
tuturor succeselor realizate de 
sportul românesc, atît în acti
vitatea de masă cit și in cea 
de performanță, au stat im
portantele hotărîri cuprinse în 
diferite documente referitoare 
la acest domeniu, prețioasele 
sarcini, indicații și orientări 
reieșite din Mesajele adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conferințelor pe țară ale miș
cării sportive, din strălucitele 
cuvîntări sau din neuitatele în- 
tîlniri ale secretarului general 
al partidului nostru cu spor
tivii fruntași. „...Cerințele dez
voltării actuale și de perspec
tivă, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fac în mod obiectiv 
necesară creșterea rolului cul
turii fizice și sportului în pro
cesul educației socialiste și 
formării omului nou, in întă
rirea sănătății și vitalității na
țiunii noastre, in asigurarea 
condițiilor ca poporul român, 
tineretul patriei, să crească vi

un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, pen
tru înfăptuirea neabătută a ho- 
tărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului".

Despre semnificația Zilei de 
23 August a vorbit tovarășul 
Emil Bobu. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Adunarea festivă s-a Încheiat 
intr-o atmosferă entuziastă. In 
marca Sală a Palatului au răsu
nat îndelung urale și ovații. 
S-a scandat, din nou, cu 
însuflețire, „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul!“, 
,«Ceaușescu — Pace!". Sint mo
mente înălțătoare, de puterni- 
eă vibrație, eare exprimă nemăr
ginita încredere a întregului 
nostru popor în partid, in poli
tica sa științifică, cutezătoare, 
dragostea’ fierbinte și recunoș
tința față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

A fost reafirmată voința de 
neclintit a tuturor fiilor Româ
niei ca, strins uniți in jurul 
partidului, al secretarului său 
general, muncind cu devotament 
și abnegație revoluționară, să 
facă totul pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
pentru a asigura progresul mul
tilateral al României socialiste 
și afirmarea ci toi mai puterni
că intre națiunile lumii ca o 
țară înfloritoare, independentă 
și suverană, liberă și demnă.

Un grup de șoimi ai patriei și 
pionieri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Bena Ceaușescu frumoase bu
chete de nori.

In sală, la Încheierea adună
rii festive, au răsunat solemn 
acordurile imnului Frontului 
Democrației ți Unității Socialis
te — „E scris pe tricolor Unire".

guros și sănătos*'.  Obiectiv fun
damentai pentru mișcarea spor
tivă, această înaltă și onoran
tă cerință este realizată, in 
principal, prin perfectionarea 
continuă a marii competiții na
ționale „Daciada", generoasă și 
mobilizatoare inițiativă a secre
tarului general al partidului 
nostru, care cuprinde astăzi in 
diferite întreceri și manifestări 
sportive peste 8 000 000 de par
ticipant. Cu 41 de ani în ur
mă, statisticile vremii consem
nau existența a doar citeva 
mii de sportivi...

Paralel cu neîntrerupta dez
voltare a sportului de masă, 
în ultimele două decenii a fost 
realizată cea mai viguroasă a- 
firmare a sportivilor noștri 
fruntași în arena internaționa
lă, România fiind considerată 
astăzi drept una din marile 
forțe ale sportului mondial. Ne 
reamintim cu bucurie și min
drie, la această oră de bilanț 
aniversar, că din totalul de 
circa 1300 de medalii cucerite 
de performerii români la Jocu
rile Olimpice, campionatele 
mondiale și europene aproape 
1040 au fost obținute în ulti
mele două decenii, 237 pînă în 
1964 și numai 18 pînă în 1944, 
cifre care exprimă, cu toată 
puterea lor de convingere, gri
ja părintească pe care partidul 
și statul nostru, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu. o 
poartă mișcării sportive româ
nești, afirmării plenare — și 
în acest domeniu — a minuna
tului nostru tineret.

Cu nemărginită bucurie de a 
trăi într-o țară liberă, demnă 
și tot mai prosperă — Româ
nia socialistă —, cu cele mai 
alese gînduri și sentimente de 
dragoste profundă și fierbinte 
recunoștință față de partid, 
față de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tineretul- sportiv al patriei, în
tregul activ al mișcării noastre 
sportive omagiază, din inimi și 
conștiințe, marea sărbătoare de 
la 23 August și împlinirea a 
două decenii de la Congresul 
IX, eveniment memorabil in 
viața partidului, a poporului și 
a țării, angajindu-se, cu entu
ziasm și fermitate să îndepli
nească în cele mai bune con- 
dițiuni importantele sarcini în
credințate, mărețele hotărîri 
ale istoricului forum al comu
niștilor — cel de la XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.



ț__________________ ________________

Aflam, cîndva, în anii copilăuei de mult trecute, cit 
de frumoasă este țara in care trăim — România. O 
aflam, cu emoție, din cărțile de geografie, ori din 

proza marilor scriitori cu dragoste de țară și de oameni. 
Astăzi, privirile mîngîie nemijlocit toate frumusețile patriei, 
cele despre care auzisem sau citisem, cele care pe-atunci 
nu existau și care, acum, ne umplu inimile și sufletele de 
nemărginită mîndrie și încîntare. Prin grija partidului și sta
tului nostru, în ansamblul minunatelor condiții de viață și 
deplină împlinire create tineretului, oamenilor muncii, mi
lioane de cetățeni de toate vîrstele și profesiile străbat 
mîndrele și bogatele plaiuri ale României socialiste, in ne
numărate excursii și drumeții, spre taberele de vacanță sau 
stațiunile de odihnă, spre atractivele zone de agrement din 
toate județele...

Frumoasă ești, patria mea I Cu locuri care amintesc de 
istoria de ieri și de azi a neamului nostru. Cu vechi lăca
șuri, dar și cu impunătoarele edificii ale științei și culturii 
din vremurile noastre noi, din cei 41 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944 și, mai ales, din ul
timele două decenii ale epocii noastre de glorie, pe care 
o numim, cu dragoste și recunoștință, „EPOCA NICOLAE 
CEAUSESCU". Cu mari citadele ale industriei, cu orașe în
floritoare, cu toată salba modemelor construcții înfăptuite 
în acești 20 de ani de măreață ctitorie socialistă.

Mereu mai amplă, activitatea turistică, unul din dome
niile de referință ale mișcării noastre sportive, contribuie 
tot mai eficient la cunoașterea frumuseților patriei, la edu
carea patriotică și revoluționară a tineretului, la formarea 
omului nou a! societății noastre socialiste.

E MINUNAT, AICI, ÎN
La Gura Humorului, una din

tre cele mai pitorești localități 
sucevene, au făcut popas de ta
bără. în aceste zile de august, 
sute de tineri și tinere. Este o 
tabără de un fel deosebit, de
oarece participanții reprezintă 
elevi și eleve din liceele de 
toate gradele care fac parte din 
consiliile asociațiilor sportive.

Prezența a sute de elevi și e- 
leve din întreaga țară la această 
tabără nu face deeît să conti
nue o lăudabilă inițiativă a' 
C.C. al U.T.C., tradițională de 
altfel, pentru că a debutat cu 
aproape două decenii ta urmă 
și se materializează an de an, 
ta perioada vacanțelor școlare, 
avînd drept obiectiv realizarea 
unui schimb de experiență în 
domeniul muncii sportive, Îm
bogățirea permanentă a conți
nutului activității de educație 
fizică din școli pornind de la 
practicarea gimnasticii în cămi
ne sau în recreații, organizarea 
campionatelor pe clase și ani de 
studii, cupe pe ramuri de sport, 
stabilirea celui mai bun alergă
tor. săritor sau aruncător, a ce
lui mai tehnic fotbalist, baschet

balist, handbalist sau voleibalist 
etc.

Alegerea localității Gura 
Humorului ca loc de tabără se 
dovedește a fi inspirată, Liceul 
industrial minier constituind „o 
gazdă excelentă", iată un punct 
de vedere exprimat de prof. 
Vasile Nicolescu, din colectivul 
de conducere al taberei. Este 
un punct de vedere împărtășit 
de toți, Liceul minier din Gura 
Humorului reprezentind un mo
del pe județul Suceava și în 
privința dotărilor pentru proce
sul propriu-zis de instruire, dar 
și pentru desfășurarea unor 
multiple activități sportive.

_ „Totul este minunat, aici, în 
tabără, fetal cum a fost con
ceput programul de activități.

TABĂRĂ!
aceste ramuri de sport, m cu
noscutul liceu buzoian. Cu o 
frumoasă ținută sportivă s-au 
prezentat și alți fruntași ai în
trecerilor, la șah — Cosmin Bo
iangiu (Tulcea), la tenis — 
Cornelia Dumitrașcu (Tg. Jiu), 
la baschet — Luminița Păcura- 

. ru (Mediaș), la fotbal — Codrin 
Ceaușoglu (Ploiești), la badmin
ton — Gabriela Mohora (Ale
xandria) Și Cornel Alexe (Tg. 
Mureș) etc. O notă aparte pen
tru grupul de atlete din Drobe- 
ta-Turnu Severin, Luminița 
Măcău, Florica Cărbunaru și 
Virgini» Pircea, eleve ale prof. 
Gh. Tacotă. maratoniste de 
frunte în competițiile din acest 
an, la nivelul junioarelor și 
chiar al senioarelor. Parcul din

„TARA E IN PERMANENTĂ iNNOIRE
$/ MERITĂ SĂ O CUTREIERI MEREU...1'
Omul care îmi stătea în 

față. Ia sfârșitul manifestării 
de pe „Tineretului", prilejuită 
de sosirea în Capitală a marii 
„Ștafete a Păcii", era de sta
tură și virstă mijlocii, -uscățiv 
dar vînjos, avea chip aspru, 
rumenit de soare, ochi albaștri 
adînc înfipți în orbitele-i bro
date de sprîncene stufoase. în- 
treaga-i ținută, 
sport, tricoul și 
ciclist, acoperind 
un păr blond, decolorat 
alocuri de soare te făceau să 
ghicești cu ușurință că vine

pantalonii 
cascheta de 

in parte 
pc

sile Mocioi, cu Milu Floarea 
și cu elevii Ion Dumitrescu și 
Nlcolae Fometescu ne-am 
zis : ce-ar fi să facem și noi 
o ștafetă cicloturistică prin 
care să cinstim a 20-a aniver
sare a Congresului IX al 
partidului, precum și marea 
sărbătoare a eliberării țării 
și să ne alăturăm aici cu me
sajul nostru din inimă apelu
lui pentru pace al tineretului 
sportiv. Și, 
timp. • Și 
adunat pină 
cest tur pe

iată-ne ajunși 
ce amintiri 
acum din 

biciclete ?

la 
ați 
a-

de Ia drum lung pe care a ri
sipit ceva energie.
îmi spusese 
devreme, 
noscut, că a 
tovarăși

De fapt, 
cu un ceas mai 

cînd ne-am 
venit cu 

de-ai săi, 
din Gorj, pe 
muri ocolite 
tare ar vrea 
vorbă. Fie și 
pre ce ați

cu- 
cîțiva 

tocmai 
biciclete, pe dru- 
prin țară și că 
să stăm puțin de 
la urmă. • Des

pre ce ați vrea să stăm de 
vorbă, Gheorghe Adam ? l-am 
întrebat • Păi despre șta
fetă, despre pace, despre țară, 
despre cicloturism, despre 
noi. gorjenii, care am ținut si 
fim și noi aici. în această zi 
în care tinerii țării iși expri
mă dorința de pace. Și am 
vrea s*  se știe 
cind am auzit de 
di*,  strungarul 
la întreprinderea 
utilaj minier Tg. 
ohe Adam, adică eu, 
cu cadetul meu de

Știți, 
: Pt- 

it 
reparațU 

Gheor-

Multe și frumoase. Și pentru 
mine, care sint la al 29-lea tur 
prin țară, d-apoi pentru tova
rășii mei ! Țara e în perma
nentă înnoire și merită să 
o cutreieri mereu, să-i afli 
frumusețile vechi, cele create 
de natură, și pe cele noi, crea
te de miinile noastre, să te 
uiți în oglinda trecutului de 
vitejie al neamului, adică la 
monumentele istoriei și cul
turii, să calci locuri și să atingi 
lucruri atinse de cei mai vred
nici înaintași, să cunoști 
oameni de azi și faptele lor... 
Călătorind prin țară înveți 
multe, o iubești mai mult. 
Cred că marii noștri oameni de 
culturi, in frunte cu Emines- 
cu, au fost totodată mari pa- 
trioți și pentru faptul că au 
călătorit mutt. Nu știu alții 
cum slot, «tar eu deeît să-ml 
petrec eracedisl ttatatt ta- 
tr-o stațiune, intr-un «ta-

ILUSTRATĂ
DIM NĂVODARI
Zile minunate, zile de va

cantă in care mii șl mii de 
copii din Întreaga țară tră
iesc din plin bucuriile spor
tului, în tabere. Printre cele 
mai căutate tocuri se nu
mără și stațiunea de vacanță 
Năvodari. Se joacă fotbal și 
volei, se fac drumeții, dar 
mai ales se înoată în valu
rile mării. Fotoreporterul 
nostru Aurel D. NEAGU i-a 
surprins pe acești copii, o 
adevărată ilustrată pentru 
cei de acasă.

pe 
ta 

to-

gur loc, prefer să mă urc 
bicicletă și 
drum. • Nu vă întoarceți, 
tuși, obosit ? • Nu, dimpotri
vă ! întărit, cu mai multă 
poftă de muncă, cu optimism. 
Mișcarea, sportul in general 
ajută sănătății, iar sănăta
tea, bucuriei de a munci, de 
a crea, de a trăi. • Mergeți 
de mult cu bicicleta ? • De 
cînd mă știu ! • Ce vă
atrage mai mult în locu
rile pe care le vizitați ? • 
tn primul rind istoria patriei 
noastre. In acest circuit ne-am 
emoționat la Alba lulia, unde 
Mihai Viteazul a înfăptuit pri
ma unire a românilor, apoi la 
Blaj, la Mărăș&ști... Am fost, 
insă, tare impresionați de mo
numentul zilelor noastre, al a- 
cestei epoci, de Canalul Dunăre 
— Marea Neagră, pe. drept și 
frumos numit „magistrala al-

• Cînd vă veți 
acasă ce veți face ?

să pornesc

bastră". 
întoarce
• Băieții așteaptă, ca de obi
cei, să organizez un concurs, 
o întrecere ciclistă, fiindcă sint 
și instructor voluntar la două 
asociații din Tg. Jiu, Sănătatea 
și I.T.A., care încurajează a- 
ceastă frumoasă disciplină.
• Altceva 7 • Lucrez la o
bicicletă cu patine ca să 
putem merge și iarna pe bici
cletă ! '
cale cu 
viitorul 
drum...

tn rest, concursuri lo- 
ceilalți pasionați și, in 
concediu, din nou la

Aurelian BREBEANU

Recreere, odihnă, sport la Soveja... 
finind seama și de sugestiile 
noastre, ale participanților" — 
ne mărturisea eleva Daniela 
Cîrstea, din clasa a XII-a a Li
ceului industrial nr. 1 din Rlm- 
nicu Vîlcea. O reflecție pe care 
au mai făcut-o și alți partici
pant! la tabăra C.C, al ~ 
de la Gura Humorului, 
tați de prilejul ce li s-a 
acela de a-și îmbogăți 
riența în domeniul activității 
sportive din unitățile de Invă- 
țămînt pe care le-au reprezen
tat.

Am avut și noi prilejul să-i 
cunoaștem pe cîțiva dintre ele
vii care conduc în licee activi
tatea sportivă și sînt, în același 
timp, sportivi cu o veritabilă 
vocație. în fruntea lor l-am si
tua pe Marius Dumitrescu, de 
la Liceul Bogdan Petriceicu 
Hașdeu din Buzău, neîntrecut 
atît la baschet cit și la tenis. 
Experiența sa, de bună seamă 
că va cîntări mult în organiza
rea unor întreceri, în special la

U.T.C. 
încin- 
oferit, 
expe-

Foto Liviu AXENTE
Gura Humorului, precum și îm
prejurimile, cu alei șerpuind pe 
sub păduri seculare de brazi, 
le-au fost un admirabil loc de 
pregătire, cum, de altfel, au și 
ținut să recunoască.

Directorul taberei, prof. Sil
viu Evl, a avut cuvinte de mul
țumire atit pentru colaboratorii 
săi direct! (prof. Jean Popa și 
prof. Gh. lordache din Bucu
rești, prof. Ioan Samoilă dfil 
Buzău etc.) cit și pentru gazde 
— intelegînd nu numai condu
cerea Liceului minier, ci șl pe 
cea a orașului. în persoana pri
marului, Vasile Pîrîu, un îndră
gostit de sport, cum o dovedeș
te, prin tot ce a realizat pentru 
dezvoltarea educației fizice de 
masă și a sportului de perfor
manță — precum gl cuvinte de 
prețuire pentru elevii partici
pant! la tabără, receptivi la 
programul întocmit, totodată 
conștiincioși și disciplinați.

Tiberiu STAMA

PRIETENIILE VACANTEI...a 
excursie, activitatea sportivă con
tinuă non-stop, ta așteptarea re- 
tatttairil cu discoteca, unde tag. 
Petre Bițoiu ofer*  ultimele nou
tăți ta materie de muzică ușoa
ră. Pe la orele tl.M muzica se 
întrerupe și, ta prezența acele
iași asistențe numeroase, are loc 
prezentarea unul grup de tineri 
alplnlștl sovietici, care au es
caladat dteva vtrturi din masi
vul tUmalayan. Prezentarea dia
pozitivelor «Hor șt expUcațll- 
lo oferite «tai punctate cu ex- 
ctamațB, tar tntceMrUe puse v«- 
dese tatecectd Mirat*  ta riadul 

ara aa taobeie eu 
de tndrtffUe

Frumoasa șl pitoreasca stațiu
ne montană Bușteni de pe Va
lea Prahovei, asemenea unul Im
portant nod de cale ferată, este 
punct de plecare pe traseele tu
ristice ale Coștilel, Jepilor, spre 
Azuga, Predeal sau Sinaia. Pe 
partea stingă a șoselei ce duce 
spre Brașov, in imediata apro
piere a gării, pe fondul verde al 
pădurilor de bract, două clădiri 
albe se impun atenției. Este vor
ba de Complexul turtette pentra 
tiaecet Bușteni (boz*  a Biroului 
de turtea pentru tineret Bum- 
reștiț. sfe-etn pcețwa să vedem

cum se desfășoară aid, într-o zi 
de vacanță, activitatea sportivă șl 
de relaxare.

Așa cum ne-am convins și 
cum ne explica și directorul 
complexului, Mihai Groza, ac
tivitatea sportivă se află tn 
prim-planul preocupărilor zilnice 
ale celor prezenți aid. care, pe 
terenurile puse la dispoziție, des
fășoară dirse partide de Hand
bal. void, baschet. De o atenție 
aparte se bucură terenul de te
nta, lua*  eu asaM de dimlnaaț*  
pin*  seara de Iubitorii sporteăul 
alb. Pentru oet veaițl CM ostil-

-inetdrtat materiale sportive el 
complexului ofer*  Ine» eete ne
cesare. Pe teceMKtte de apert — 
foarte Ma» fcitmțtatdn pftai grija 
adminlsteMMuM Cristalul N*o-  
taae — #-au antrenat, printre alte 
echipe. fotbaliștii din iotul da 
Juniori UX.F.A. al «M noas
tre, baschetballștu de ta CHemle 
Haile, fotbaliștii de ta A. S. Mi- 
ztt etc.

Sus. pa platoul Bueegttor,
ne-am tnttlnit, pe cărări de
munte, eu un grup de tineri
romCnt, din R. D. Germană șl
U.R.S.S., care, tasoțtți de Mihai 
Șurlea, cel ce sa ocup*  de or
ganizarea de excursii ta cadrul 
B.T.T., fost schior de perfor
manța, se întorceau dlntr-o ex
cursie de o zi, ta care au pu
tut admira, ta afara panoramei 
unice oferită de platoul Bucegl- 
lor, și monumente ale naturii oa 
Babele, Sfinxul, Peștera Ialoml- eioara.

După-amiaza, la revenirea *ta

Șt tatr-adevlr ne-am despăr
ți*  d« această oază • tinereții șl 
voioșiei eu dorința mărturisită 
da a reveni, aid, unde — prin 
grija unor oameni competenți șl 
gospodari — zilele vacanței stat 
întotdeauna... prea puține.

Horațiu SIMA
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SUCCESELE SPORTULUI ROMÂNESC-O MĂRTURIE
—-- DIN ADÎNCUL INIMILOR,- - - - - - - - -
FIERBWITE BECUNOȘTINȚĂ PARTIDULUI, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Intr-c perioadă de mare efervescentă crea

toare a întregului popor, a întregii _ țări 
eare-și ridică — mîndră și demnă, stăpîna 
pe ea. pe destinul ei — fruntea spre soare, 
augustul istoric, piatră de hotar în devenirea 
României, marea sărbătoare națională a pa
triei. ziua a 23-a din această lună, ne trimit
— recunoscătoare — gîndurile și sentimen
tele tuturor spre marii autori ai vieții noas
tre noi.Recunoștința, ea este numele stării noastre sufletești.

Recunoștința, ea este expresia cugetărilor 
noastre.

Purtînd în inimi șl în cuget sărbătoarea li
bertății noastre naționale, sportivii României
— laolaltă cu întregul tineret, cu întregul 
popor — își îndreaptă azi gîndul profund 
recunoscător către partid, către marele ctitor 
al României moderne, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Organizate. îndrumate și evoluînd fericit 
grație unei politici a partidului în sport, po
litică atestînd marea importantă acordată a- 
cestui sector social, educația fizică și sportul 
din tara noastră răspund unor comandamen
te superioare, de înalt umanism, de mare 
utilitate socială.

Urmărind formarea unui tineret puternic, 
armonios clădit fizic și moral, urmărind 
menținerea și sporirea sănătății întregului 
popor, politica partidului în sport are în ve
dere formarea OMULUI NOU, superior, și in 
acest sector de activitate, prin mijloace for
mative specifice, educaționale.

Baza umană puternică, fizic și moral, asi
gură și reprezentarea superioară la nivelul 
performanței și ai marii performanțe inter
naționale. dovadă fiind sutele de mari vic
torii europene ș: mondiale obținute de la 
1944 încoace și mai cu seamă în ultimele 
două decenii, în „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
minunata epocă a ctitoriei României mo
derne.

Mare iubitor al tineretului, mare iubitor 
al sportului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
îndrumat și a sprijinit educația fizică și 
sportul în toată amploarea ei, de la „Dacia- 
dă“, marea olimpiadă a sportului românesc, 
apărută la inițiativa generoasă a secretarului 
general al partidului, și pînă ia mișcarea 
olimpică internațională, sprijinită efectiv — 
după cum declară însuși președintele C.I.O., 
Juan Antonio Samaranch — de țara noastră, 
de președintele României.

Este bine cunoscută grija părintească a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru spor
tivi, pentru evoluția lor în arenă și mai ales 
în viața de toate zilele, pentru devenirea 
lor socială, pentru integrarea lor ca oameni 
de nădejde în viața și munca țării.

Pentru tot șl pentru toate, sportivii Româ
niei își îndreaptă cu fierbinte recunoștință 
gîndurile spre partid, spre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul vieții lor, primul garant 
al împlinirii destinului lor, al împlinirii ma
relui destin colectiv al unui popor care îna
intează ferm pe drumul socialismului și al 
comunismului.

Marius POPESCU

BILANȚ
La . aniversarea marii noastre 

sărbători naționale de la 23 
August, îngemănată în mod fe
ricit cu o altă mare aniversare 
scumpă inimilor noastre, îm
plinirea a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, cînd 
prin vrerea unanimă a comu
niștilor, a națiunii întregi, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a fost investit în funcția su
premă de secretar general al 
partidului, în salba de mari 
realizări obținute în toate do
meniile construcției socialiste 
mișcarea sportivă își află, eu 
mîndrie, succesele dobîndite în 
domeniul performanței.

Departe de preocupările ma
selor largi populare în anii re
gimurilor de tristă amintire, 
dinaintea gloriosului 23 Au
gust 1944, sportul de perfor
manță este astăzi o realitate 
vie. prezentă în viața copiilor, 
tinerilor și vîrstnicilor, la o- 
rașe ca și la sate, pină în cele 
mai îndepărtate colțuri ale 
țării Competițiile interne și 
internaționale la toate nivelurile 
stîrnesc un tot mai mare in
teres, sînt urmărite și viu co
mentate. Este și aceasta o 
mărturie puternică, de necon
testat, a creșterii calității vie
ții, a preocupărilor tot mai di
verse a oamenilor din patria 
noastră, a orizontului social 
tot mai larg.

RODNIC, St
Medalii cucerite de

Pînă in

Jocuri Olimpice 2
Campionate mondiale 8
Campionate europene 8
Total 18

împliniri in arenă, împliniri in viafâ
într-o carieră sportivă de mai 

bine de 10 ani, în bilanțul meu 
s-au înscris cele mai mari suc
cese pe care și le poate dori 
un performer : campioană olim
pică, mondială, europeană, deți
nătoare a multor altor presti
gioase trofee. Sînt mîndră că 
victoriile mele, ale școlii româ
nești de gimnastică au avut un 
puternic ecou Internațional. Nu
mele României a fost prezent 
și elogiat în cele mai impor
tante ziare și reviste din întrea
ga lume. Marile performanțe rea
lizate în ultimii 15 ani de cam
pioanele de gimnastică ale Româ
niei au fost posibile datorită 
faptului că partidul și statul nos
tru au creat cele mai bune con
diții de muncă, de pregătire, ca 
și de realizare profesională, tu
turor practicanților sportului.

Ieri, gimnastă activă, azi an- 
trenoare — iată devenirea mea

în societatea noastră socialistă, 
în care nu se precupețește nimic 
pentru creștera continuă a bu
năstării oamenilor muncii, a în
tregului popor. Iar faptul cel 
mai important ce trebuie subli
niat la acest moment aniversar 
este că sportivii patriei noastre 
beneficiază din plin de tot ce 
le este necesar pentru perfec
ționarea permanentă a măiestriei, 
pentru obținerea celor mai mari 
succese, pentru realizarea integra
lă în arena sportivă și în socie
tate.

Pentru toate acestea, eu și co
legele mele, asemenea tuturor 
sportivilor, mulțumim din inimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, atît 
de scumpi inimilor noastre.

Nadia COMANECI
Erou al Muncii Socialiste

Ștefan Negrișan, proau.. al „./cutii românești dc lupte“, care se 
bucură de multă vreme de un statornic renume in arena spor
tivă internațională, a cucerit la campionatele mondiale din Nor
vegia titlul și medalia de aur, demonstrind că sportul nostru 

■ dispune de mari resurse.

O simplă privire asupra ta
belelor statistice referitoare la 
dinamica performanței sportive 
românești de-a lungul vremii 
atestă cu puterea convingătoare 
a cifrelor ce a însemnat pre
zența sportului românesc în a- 
rena internațională înainte «i 
astăzi, confirmă ceea ce se știe 
de fapt că, de la un nivel ne
semnificativ, s-a ajuns la unul 
de mare prestigiu, clădit și 
consolidat în timp. Pentru că. 
iată, de la 13 medalii obținute 
La Jocurile Olimpice, la cam
pionatele mondiale și europe
ne pină în anul 1944, s-a a- 
juns ca în 41 de ani să prin
dem în panoplia performanțe 
românești 1276 de medalii la 
aceleași întreceri (luînd in cal
cul numai seniorii), dintre care 
1039 numai in cele două de
cenii scurse de la Congresul al 
IX-lea, perioada cea mai fer
tilă din întreaga istorie a Ro
mâniei și pe care poporul o 
numește cu îndreptățită mîn
drie „EPOCA NICOLAE
CEAUȘESCU". Dar în anii is
toriei noastre noi, socialiste
sportivii români s-au afirmat 
și în altă competiție de presti
giu, Jocurile Mondiale Univer
sitare, care îmbogățesc și ele 
zestrea mișcării sportive cu alte 
216 medalii, ridicînd la 1492 
numărul acestora. Un calcul e- 
lementar ne arată că, față de 
perioada pînă la 23 August 
1944, in cei 41 de ani de viață 
liberă numărul marilor perfor
manțe realizate de sportivii ro
mâni a crescut de 82 de ori !

Această creștere de excepție, 
amplificată și dinamizată în 
„anii de aur“ de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., își 
are sorgintea în crearea și con
solidarea de către partid a

Am crescut in aceste timpuri eroice
Spre noi ți frumoase victorii

spor
1944 194

mișcării 
nentele f 
ganlc, sț 
de perfo

Sînt fericit că mă număr si eu 
printre sportivii români care au 
urcat pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumurilor olimpic și euro
pean. Am ascultat, anul trecut. 
La Los Angeles, și recent, la Ka
towice, cu mîndrie nețărmurită 
Imnul de Stat al României socia
liste. care a răsunat în cinstea 
primelor victorii obținute de mi
ne în sportul care m-a consa
crat.

Toate reușiteLe pe care le-am 
avut în performanță eu, fiu de ță
ran din comuna Piscu. județul Ga
lați. au fost obținute in „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU", timpul 
celor mai luminoase împliniri din 
milenara istorie a poporului nos
tru. Iată de ce mărturisesc că 
datorez totul grijii permanente 
cu care partidul ne-a înconjurat

și pe noi, halterofilii, ca pe tott 
sportivii țării, în tentativa reu
șită de afirmare pe plan mon
dial. Răspunsul meu ca sportiv 
născut și crescut în aceste timpuri 
eroice — voi împlini 22 de ani, 
în noiembrie — este angajamen
tul pe care-1 iau în fata parti
dului, a conducătorului iubit, 
de a munci mai bine, cu mai 
multă responsabilitate. pentru 
realizarea unor succese si mai 
mari. Prima ocazie, chiar peste 
cîteva zile, la campionatele mon
diale de haltere, cînd voi avea 
un examen greu, pe care sînt 
hotă rit însă să-l trec cu succes.

Nicu VLAD
campion olimpic și european 

la haltere

Alături de întregul nostru po
por, de toți sportivii patriei, și 
noi, fotbaliștii, trăim momente 
de mare vibrație și mîndrie pa
triotică, prilejuite de aniversarea 
a 41 de ani de la Eliberare și 
două decenii de la istoricul Con
gres al IX-lea al P.C.R., de cînd 
in fruntea partidului a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pilduitor exemplu de patriot și 
revoluționar pentru întregul tineret al țării.

în aceste ultime două decenii, 
pe care, cu deplin temei, po
porul le-a denumit „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU", m-am 
realizat ca om și ca sportiv. Am 
absolvit o facultate — A.S.E. —. 
mi-am întemeiat o familie și am

doi copii, pe care mi-i doresc 
mari și sănătoși. Iar ca sportiv, 
m-am bucurat de cele mai bune 
condiții de a practica acest fru
mos sport, fotbalul, care mi-a 
adus numeroase satisfacții și că
rora, împreună cu colegii mei 
de iot, sin tem hotărîți să Ie 
adăugăm altele. Sintem în preaj
ma importantului meci cu echi
pa Finlandei și acum, înaintea 
marii sărbători, ne angajăm să 
avem o comportare pe măsura 
așteptărilor și să facem un im
portant pas spre turneul final 
al C.M. din Mexic.

Costică ȘTEFĂNESCU 
căpitanul echipei naționale 

de fotbal

In această clipă de fericire...
Cu cele mai
Am Început să practic sportul 

luptelor pe mîndrele plaiuri ale 
Rădăuților, în anul 1967. Eram 
un copil, un tînăr care visa să 
devină într-o zi campion al țării 
și, poate, al Europei sau al... 
lumii. „Ai talent cu carul, bă
iatule, ai la dispoziție tot ce-ți 
trebuie, ai să reușești cu sigu
ranță 1" — îmi spune? primul 
antrenor maestrul Virgll Ghe- 
rasim. Aveam să mă conving cu 
fiecare an, cu fiecare zi, că. 
prin muncă și dărudre îmi sînt 
deschise, asemenea celorlalți ti
neri, din patria noastră, toate 
drumurile afirmării. Am devenit 
de mal multe ori campion al 
țării, sînt dublu campion al lu
mii ș’ de 5 ori al Europei, am 
în palmares 3 medalii olimpice, 
dimtre care una de aur. Sînt vic
torii oare mă bucură nespus de 
mult, dar știu că le-am obținut 
datorită grijii părintești pe care 
partddul nostru, personal tovară

șul Nicolae Ceaușescu. o 
poartă sportului românesc. O 
grijă căreia m-am străduit să-l 
răspund eu cftt mal muHe vlcto-

alese sentimente
rli și medalii, o grijă căreia îi 
răspund și îi voi răspunde mereu 
<aj cele mai alese gîndurl șl 
sentimente de profundă recunoș
tință.

Ștefan RUSU
maestru emerit la lupte 

greco-romane

De miercuri seara, nu_ cred_ să 
fie ființă mal fericită deeît 
Miercuri, pe stadionul din Zil- 
riioh, am luat parte la un con
curs de atletism din cadrul ..Ma
relui Premiu", principale adver
sare fiindu-mi campioana si re
cordmana mondială cehoslovaca 
Kratochvilova și colega mea 
Doina Melinte, campioana olim
pică la S» n>.

Pentru prestigiul României
Alături de întregul popor, laSăptămtas viitoare ne vom a- 

linla la startul camoionateloT 
mondiale de canotaj din Belgia. 
Vom evolua la această mare re
gată cu dorința fierbinte de a 
spori prestigiul sportiv al scum
pei noastre patrii. Datorăm, e- 
pocii pe care o trăim, pe care 
eu mîndirie o numim „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU", frumoa
sa noastră ascensiune pe plan 
internațional, bilanțul de excep
ție realizat de ech’pajele noastre 
la ultima ediție a J.O. de la Los 
Ange’es : sase medalii de aur ,1 
două de argint.

marea noastră sărbătoare națio
nală — ziua de 23 August — ne 
exprimăm profunda recunoștință 
pentru viața nouă, liberă sl dem
nă pe care o trăim, încrederea 
nestrămutată că îniSptuirite gran
dioase de pînă acum vor fi con
tinuate cu strălucire spre binele 
Si fericirea patriei socialiste, a 
noastră, a tuturor.

Valeria RACILA 
campioană olimpică Ia canotaj

Aceasta a fost, de fapt, a treia 
cursă din ultimele săptămâni. Am 
câștigat, cu un timp care mă o- 
norează. După o iarnă in care 
am efectuat un fructuos turneu 
de sală peste Ocean sl am cuce
rit medaliile de argint, la 1500 m. 
la Jocurile mondiale de la Pa
ris si Ia Campionatele europene 
de la Atena, am luat parte la 
„mondialele" de cros de la Li
sabona, unde am fost a patra. 
După ce, la 10 august, am eîstl- 
gat grupa „B" a „Cupei Euro
pei", acum, la Ziirlch, mi-am 
realizat, pot spune, cursa vieții 1 
în această clipă de mare feri
cire, gîndurile mele cele mai 
bune, de stimă șl recunoștință, 
se îndreaptă spre partidul nos
tru, ep.re conducătorul nostru 
iubit si stimat, care ne Încon
joară eu atâta dragoste si grijă 
părintească.

Ftțo LOVIN 
campioană europeano, 

medaliată olimpică

Dumitru Negoiță este, indiscu 
tabil, marea revelație a atle
tismului nostru masculin în 
actualul sezon de concursuri. 
La Balcaniada de la Siara Za 
gora, el a realizat un record - 
92,44 m — de o bună valoare 

mondială.
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ÎLOR/A ROMÂNIEI
in toate celelalte domenii ale 
vieții sociale.

Tot mal larga mișcare spor
tivă de masă, puternic stimu
lată îndeosebi după lansarea 
marii competiții naționale „Da- 
eiada", a mărit considerabil 
posibilitatea participării, depis
tării și selecției copiilor și ti
nerilor apți pentru marea per
formanță, iar rețeaua de uni
tăți specializate, cu cadre nu
meroase și bine pregătite, ca 
și bazele sportive moderne, re
partizate armonios pe întreg 

p0_ teritoriul țării, au asigurat pre- 
or_ gătirea acestora la un înalt ni- 
cel vel competitiv. O dovedesc
de locurile de origină a campioni-

In 1975, cina Na
dia Comănecl cu
cerea la Sklen pri
mul său titlu de 
campioană absolută 
a Europei, lumea 
sportivă și-a dat 
seama că se afla in 
fața unul talent de 
excepție. Perfor
manțele ulterioare 
repurtate de inega
labila noastră cam
pioană aveau să 
confirme intru totul 
marile ei posibili
tăți de a-șl etala cu 
virtuozitate fără 
seamăn lnalla-i mă
iestrie : triplă cam
pioană olimpică lo 
J.O. de la Montreal, 
din 1976, dublă cam
pioană olimpică la 
J.O. de la Mosco
va, din 1980, campi
oană mondială in 
197» și 1979, campi
oană absolută a Eu
ropei in 1977 și 1979 
— iată ‘doar o par
te dintre străluci
tele ei succese. Pe 
bună dreptate, Na
dia este socotită ca 
una dintre cele moi 
mari gimnaste ale 
lumii.

mai bune de instruire,’ sportivii 
se pregătesc cu hărnicie și pa
siune, se avîntă în întrecere 
cu dăruire, cu un fierbinte pa
triotism și nu cunosc bucurie 
mai mare decît aceea de a ve
dea tricolorul scump al Româ
niei ridieîndu-se pe catargul 
cel mai înalt.

România a devenit un nume 
prețuit și în arena sportivă 
mondială, școala românească 
este recunoscută în tot mai 
multe ramuri de sport. Este 
rezultanta anilor de glorie pe 
care îi trăim și îndeosebi a 
perioadei de aur pe care o 
denumim „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU', perioadă în ca
re sportul românesc a realizat 
cel mai bogat bilanț, încununat 
eu cele 53 de medalii, dintre 
care 20 de aur și locul II în
tre cele 140 de națiuni partici
pante la Jocurile Olimpice d< 
la Los Angeles, cea mai fru"-

O largă rețea de baze sportive moderne, bine dotate — stadioane, săli de sport, bazine de 
inot, patinoare artificiale etc. — a apărut pe harta țării, dovadă a grijii pe care partidul 
și statul nostru e poartă mișcării sportive, tineretului patriei. Un exemplu il constituie și 
sala de sport „Dacia" din Buzău (in fotografie), una din construcțiile ridicate in ultimii ani.
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lor noștri europeni, mondiali și 
olimpici, proveniți nu numai 
din orașele țării, cum se în- 
tîmpla cel mai adesea pînă nu 
de mult, ci și din mediul ru
ral, pentru că talentele se pot 
manifesta plenar oriunde și e- 
xistă posibilitatea reală a îm
plinirii lor.

Nu ne-am propus o statisti
că pe ramuri de sport, dar ori
cine știe că paleta discipline
lor in care sportivii români cu
ceresc locuri fruntașe în ma
rile întreceri este foarte diver
să și se lărgește continuu, 
mărturie a posibilităților mul
tilaterale create de partidul și 
statul nostru și care vin în în- 
tîmpinarea preferințelor și ap
titudinilor tineretului.

Crescuți și educați de partid, 
bucurindu-se de grija părin
tească a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, avind condiții tot

Miercuri, la Zurich, Maricica 
Puică și-a corectat cea mai 
bună performanță in proba de 
o milă, înregisirînd un nou re

cord european

tuoasă dintre toate prezențele 
României la întrecerea sporti
vă supremă a lumii.
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An de an. mișcarea sportivă 
românească a lansat în are
na internațională performeri 
de mare valoare, drapelul 
României socialiste ureînd 
pe înaltele catarge ale Jocu
rilor Olimpice. campionatelor 
mondiale. europene și balca
nice. Jocurilor Mondiale U- 
niversitare. ale altor competiții 
de anvergură. demonstrîndu- 
se, astfel, că pe meleagurile 
Dunării și Carpatilor — ca ur
mare a eforturilor continue ale 
partidului și statului — cresc 
tineri puternici. asemenea 
falnicilor stejari de pe mîn- 
drele si însoritele noastre pla
iuri.

Marile succese ale spor
tului românesc, obținute in 
cele patru decenii de viată li
beră și demnă, succese care au 
atins cotele de virf in ultimii 
20 de ani, in această cea mai 
fertilă epocă din istoria tă
rii, sînt urmarea permanen
tei griji a partidului, personal 
a celui mai iubit fiu al po
porului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului ; sînt ur
marea permanentei preocu
pări ca în toate sectoarele de 
activitate să se înregistreze o 
creștere pe măsura dezvoltării 
generale a patriei, consolidin- 
du -se o bază materială puter
nică și modernă, capabilă să 
răspundă celor mai înalte 
exigențe, asigurîndu-sc, tot
odată, specialiști cu înaltă 
pregătire, cu o concepție 
profund revoluționară despre 
muncă și viață.

Sportul, prin întregul său 
conținut, se adresează tinerilor, 
practicantii săi fiind, drept 
urmare. în proporție covîr- 
sitoare. cei aflati în „gene
rația viitorului". Aici, la a- 
cest nivel al arderilor inten
se. are loc „explozia" mari
lor » performante. numeroși 
fiind tinerii sportivi ale că
ror » rezultate se ridică la 
un nivel remarcabil. Marea 
noastră gimnastă Nadia Co- 
măneci, cel dinții sportiv 
„Erou al Muncii Socialiste", se 
afla la vîrsta „cravatei roșii cu 
tricolor" ■ cînd a adus sportu
lui românesc inegalabilele
sale victorii. Admirabilul
sportiv, antrenorul si comu
nistul de azi. Ivan Patzaichin, 
utecist fiind. domina deia 
carioea internațională, trofee
le sale îmbogățind panoplia 
sportului românesc. Aceleași 
minunate exemple le-au o- 
ferit sau la oferă și alti spor
tivi : halterofilul Nicii Vlad, 
luptătorii Ștefan Negrișan, 
Ștefan Rusu, atletele Doina 
Melinte, Maricica Puică. Vali 
lonescu. înotătoarele Tama
ra Costaehe. Nocmi Lung. 
Carmen Bunaeiu. canotoarele 
Valeria Racilă, Sanda Toma, 
iucătoarea de tenis de masă 
Otilia Bădescu, trăgătorul 
Corneliu Ion ș.a„ tineri care 
au făcut ca în toți acești ani 
numele drag al tării noastre 
să se afle în fruntea clasa

mentelor marilor competiții 
de pretutindeni. O răspla
tă, o recunoaștere a tot ceea 
ce s-a făcut pentru a avea 
condiții dintre cele mai bune 
pentru a se desăvîrși ca spor
tivi și ca oameni intr-o socie
tate care pune întotdeauna în 
centrul preocupărilor omul, 
dezvoltarea sa multilaterală.

Dacă în urmă cu decenii 
harta sportului românesc 
cuprindea doar cîteva cen
tre. in prezent nu există prac
tic localitate unde sportul 
să nu aibă constanți practi- 
canti. această lărgire a bazei 
de masă reflectîndu-se si în 
numărul tot mai mare de ele
mente dotate pentru marea 
performantă. De la Boto
șani. Suceava. Bacău. Iași. Ca
lați. Tulcea. Constanta. Doli.

P Preocupare pernțanentil 
pentru afirmarea tinerei ge- 
§*rațîi  0 Competiția na- j 
tfosală „Daciaâa", o ierild i 
nîlâ Olimpiadă a s&ortuTat 
jomânesc $ Continua per-J 
•acționare p procesul j 
bstructiv-educatiy al copil* 11 
W » Ju,5* ori,^r * In 
londe țațM numero^ ' pradt t 
acanți ai sportului 1

Olt. Timiș. Mureș. Sibiu.- 
Cluj. Covasna. Bistrița-Năsăud. 
București. într-un cuvînt din 
toate zonele tării au fost de- 

■ cu
trep- 

făcînd 
românesc.
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tele 
cinste
S-a răspuns, astfel,

fața mișcării 
secretarul general 
dului, ’ tovarășul 
CEAUȘESCU, care 
dezvoltarea continuă 
tului de performanță, 
rea contribuției acestuia 
afirmarea multilaterală a
neretului, la ridicarea Pres
tigiului sportiv al României 
socialiste în arena internațio
nală.

Un rol important în promo
varea sportului în rîndul ti
neretului. a întregii popu
lații. îl are competiția națio
nală „Daciada". această ve
ritabilă Olimpiadă a spor
tului românesc, izvorîtă din
inițiativa secretarului gene
ral al partidului. competiție 
care a permis, mai mult ca ori- 
cind. depistarea si promo
varea în forme Superioare 
de pregătire a elementelor- 
cu aptitudini deosebite pen
tru performantă. Continua 
perfecționare calitativă a 
procesului instructiv-ediieativ 
al copiilor si juniorilor 
prin . îmbunătățirea substan
țială a pregătirii tehnico-tac
tice. întemeiată pe o con-
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trăsăturilor 
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ce tînărului sportiv-competi- 
tor a condus spre obținerea u- 
nor performante remarcabile 
la marile întreceri ale spor
tului mondial. Cele 20 de me
dalii de aur cucerite de re
prezentanții noștri la ulti
ma ediție a Jocurilor O- 
limpice. ca și cele 67 de me
dalii obținute la ediția 1981 a 
Jocurilor Mondiale Univer
sitare de la București — cea 
mai amplă manifestare sporti
vă 
tara 
rum 
păcii 
doar 
meroasele 
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potential 
tru. la talentul 
tivi români.
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secretarul 
dului. 
Ceaușescu. „să facem 
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punderi ce 
drul politicii 
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„Tricolori i" se apropie de startul de toamna

MEXICUL, A DOUA OARĂ...

„PREMIANTll" DE LA PETROLUL PLOIEȘTI

Se apropie startul de toam
nă al echipei naționale. Si o 
dată cu apropierea meciului 
cu Finlanda cresc si spe
ranțele iubitorilor fotbalului, 
care așteaptă calificarea e- 
chipei pentru Mexic.

„Tricolorii" au mai fost 
în Mexic. Cu o echipă care, 
peste citiva ani. era denumită 
..de aur* *1, asa cum se întîmplă 
întotdeauna cînd o gene
rație de jucători a făcut să 
crească prestigiul fotbalului 
nostru. „De aur" a fost 
echipa de la Montevideo, care 
a debutat cu o victorie Îm
potriva „incașilor" peru- 
vieni. în 1930. „De aur" a fost 
Si echipa anului ’33. anul Bal
caniadei lui 13—0. „De aur*  a 
fost si echipa lui Lucescu. 
Dinu. Dumitrache si a tu
turor celorlalți care au rea
dus România în elita fotba
lului mondial, la Guadala
jara.

CiȘTIGURMJi TRAGEBH LOTO 
IMN 1* AUGUST

Cat. 1:1 variantă 85*/» — auto
turism Dada JM»;. cat. »l * va
riante wo% a io.sss M H » va
riante as% a 1.18» lei’; oat. ăl 
7 variante 186% a «.«• tei st 
50 vartmMe ss% a idW Jet; om. 
4 s 36,7» variante a 8.24» iei; 
cat. S : m variante a tos M ; 
cat. S > MS variante a fl» lot; 
cat. K: t .753,29 varianta • 18» 
let Report la categoria I : TS.ZM 
lai. Autoturismul „Dacia 1300* a 
revenit participantului Manea lUo 
din București.
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 23 august, va avea 
toc In București. în sala Clubu
lui dto str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 16.
• bum.nlcă 25 august, va avea 

loc ce® de a doua tragere LOTO 
2 din această lună, oferind par- 
ticipanțitor noi posibilități de a 
Intra tr> poses’a unor importante 
cîstiguri fa autoturisme „DACIA 
1300- precum si mari sume de 
bani Numai oină mîlne. slmbă- 
tă 1a orele obișnuite de tnchlde-

Misiunea echipei de as
tăzi este mai grea. Pentru că 
înseamnă „Mexicul a doua 
oară". Acest Mexic care i-a 
primit pe „tricolorii" anului 
’70 cu o căldură latină.

Guadalajara a fost. am 
putea spune. începutul unei 
veritabile ieșiri în lume. 
Fină la Guadalajara, victorii
le erau sporadice. „Mundia- 
Iul". pe care îl părăsisem nu 
prea onorabil în 1938. era 
mult în urmă. între timp, vic
toriile au fost mai rare 
decît înfrîngerile. Din cînd 
in cînd mai venea si cîte o 
surpriză stingheritoare, care 
readucea fotbalul nostru la 
condiția unei echipe din 
grupa a treia valorică.

Guadalajara a fost efor
tul unor oameni tineri, dornici 
să reziste sprintului spec
taculos si eficace al sportului 
nostru în anii ’70. Acest sprint 
deseori irezistibil, care a fă
cut ca în lumea sportului 
mondial să apară Nadia Coma
neci (Skien. 1975. urmat de 
Montreal, Praga si toate 
celelalte mari succese). Ilie 
Năstase (cel mai bun jucător 
mondial al anului 1972. liderul 
unei echipe care a jucat 
de trei ori cu „Salatiera" pe 
masă). Ivan Patzaichin. cam
pionul „salbei fără sfîrșit", 
si multi alti sportivi de 
vîrf.

Fotbaliștii au rezistat de 
două ori șocurilor valorice ale 
celorlalți sportivi. Asa se 
face că. după Guadalajara. a 
venit calificarea pentru „eu
ropenele" 1972. (primele opt 
echipe. într-o formulă di
ferită de cea a Parisului 1984). 
In sfîrșit. generația si mai 
tînără s-a simtit obligată, par
că. să încheie deceniul de 
aur cu frumosul său succes din 
Australia „cangurilor".

Acum. în preajma noilor 
bătălii pentru calificare, fot
baliștii români nu mai au 
de partea lor doar elanul ce
lor de la Guadalajara. care

Numărul următor al ziarului nostru va apărea luni
26 august, la orele obișnuite.

mmsiihiu r nu ini-mnsMii hfiimuii

Ultimele minute ale jacului de la Helsinki au văzut echipa Româ
niei in atac. Se așteaptă a j» mai mare intensificare a ofensivei, 
la Timișoara. Foto : Aurel D. NEAGU
veneau după o prelungită o- 
clipsă a fotbalului nostru, 
imediat după *38.  Acum el au 
în fată propria ștachetă, o 
ștachetă record. pentru că 
între timp Guadalajara a 
primit girul răsunătoarei ca
lificări în turneul final din 
Franța. în dauna Italiei. Ceho
slovaciei si Suediei.

Astăzi, echipa României nu 
mai e de mult o necunoscută 
sau una din a treia grupă va
lorică. Pe plan european, 
ea se află în prima, cel puțin 
prin prisma ultimului mare 
„turnir".

Antrenorul ei de astăzi. 
Mircea Lucescu. care a trăit 
pe gazon frumoasele zile ale 
Guadalajarei. face o frumoasă 
legătură între „generația de 
aur" de acum 16 ani si cea pe 
care o conduce astăzi, pentru 
ca fotbalul nostru să redevină 
„mundialist". iar el. antre
norul de astăzi, să trăiască sa
tisfacția unică de a fi în 
Mexic în dubla ipostază de ju
cător si antrenor, adică o si
tuație pe care nu am întîlnit-o 
decît rareori. exemplul cel 
mai la îndemînă fiind cel al 
lui Beckenbauer, care a jucat 
pe Azteca si iși va conduce 
Manschaft-ul si la viitorul 
turneu final.

Fotbalul nostru are obli
gația de a se Întrece pe sine 
pentru a nu rata această per
formantă. care ar face ca atlt 
de discutatul (si de iubi
tul) balon rotund să ofere 
soccer ului international un 
„grupaj" cu totul remarca
bil : calificarea pentru tur
neul final din Franța, prezen
ta Universității Craiova ta 
semifinala Cupel U.E.F.A.. o 
altă semifinală, cea a di- 
namovistilor. ta Cupa cam
pionilor europeni. O a doua 
calificare ta Mexic ar con
solida prezenta echipei Româ
niei ta prima grupă valo
rică a Europei.

în ultimii ani. sportul româ
nesc a urcat mult ta ierarhia 
olimpică — reper al unui pro
gres real — si a oferit arenei 
internaționale stele de Dri- 

re a agențiilor Loto-Pronosport, 
vă puteți procura bilele I
• Tragerea loto a Sa duml- 

nloâ » august se va dasOgura 
ta București, ta eala Ctubutat 
dta otr. Doamaet ar. I, eu ta- 
cepere o» te ora 1*.
• ICSna. stmbate. este ULTI

MA k pi pentru depunerea taRe- 
tlaatar ta concursul prono
sport en «prinde oole Bat a- 
tradttve partide dta cadrul ostor 
a serii ale Diviziei B. sare se 
vor disputa duminici, ta august. 
Dar lată oare stat aceste ia me
ciuri : 1. Dunărea Galați — Poli 
Iași; 1. CFR Pașcani — C.S. Bo
toșani; 3. FCM Brăila - F.C. 
Constanța; 4. Ceahlăul P. Neamț
— Oțelul Galați; S. C.S. Tîrgo- 
vlște — Progresul Vulcan: 1. E- 
lectroputere Craiova — I.P. Alu
miniu Slatina; 7. ICIM Brașov — 
Carpațl Mîrșa; 8. Chimica Tîrnă- 
venl — Automatica București; 1. 
Olimpia Satu Mare — Armătura 
Zalău; 16. Aurul Brad — Jiul ; 
it. FCM U.T.A. — FCM Bala 
Mare: 12. Unirea Alba Iulia — 
Mureșul Deva: 13. Gloria Bistrița
— Minerul Cavnlc. 

ma mărime, amintitul trio 
Nadia Comăneci — Ilie Năs
tase — Ivan Patzaichin sltu- 
îndu-se în categoria cele
brităților sportului mondial 
Iată de ce. echipa națională de 
fotbal nu trebuie să scape a- 
cest prilej unic, pentru a tine 
pasul acestor mari succese 
si pentru a le pune si mal 
mult ta valoare prin interme
diul necontestatei sale popu
larități.

loan CHIRILA

SPORTUL STUDENȚESC SE GiNDEȘTE LA... STIELIKE
— dialog CU

Ne-a vizitat, ieri, la redacție 
antrenorul principal al Sportu
lui studențesc, Constantin Ar- 
deleanu. A fost o vizită inte
resantă, după cum avea s-o 
mărturisească, pînă la urmă 
folositoare pentru „ambele 
părți", dornice de unele amă
nunte la zi...

A aflat mai tot ceea ce il 
preocupa, la ora actuală, ta 
legătură cu Neuchâtel Xamax, 
partenera de întrecere a „alb- 
negrilor" în cele două manșe 
ale primului tur din Cupa 
UEFA. Despre noii încorporați 
în rîndurile formației elveție
ne, Nilsen, Heinz Hermann și 
mai ales Stielike (asul vest- 
german transferat de la Real 
Madrid), aflat pare-se într-o 
formă deosebită.

— Și din „partea noastră" ce 
ne puteți spune ? — ne-am fă
cut părtași, din capul locului, 
la preocupările Sportului stu
dențesc in această perioadă de 
întrerupere a campionatului Di
viziei „A".

— tn primul rind, că ne con
fruntăm cu unele greutăți...

— Este vorba, desigur, de 
fundașii indisponibili, Mihai 
Marian și Munteanu II...

— Primul este aproape re
cuperat și, după toate probabi
litățile, iși va face reintrarea 
in echipă la 18 septembrie,

CRITERIUL CAILOR DE 3 ANI
Duminică dimineața. Pe hipo

dromul din Ploiești, se va desfă
șura „Criteriul cailor de 1 ani*,  
un mic derby, cu participarea a 
tot oe are mai bua in acest mo
ment generația de I ani. Va fi o 
alergară eu handicap. ta oare 
campionul generației, Suria, aeor- 
tli avantaj» os merg ptaă la Ut 
m, fi o alergare de frumos 
speotacoi Mpte. Dta programul 
reuniunii sd mai remarcă șt • 
alergare de viteză, ta care vom 
vedea ta lucru pe Mamas, cam
pionul turftHut. Trifoi. Crater, ou 
toții ta lupta pentru stabilirea de 
noi reoordtiri. Ttnăra generație 
este prezentă ta program eu ate
nuate de valoare cu Curtiș, Ra- 
rău, Briza șl alții. Se anticipează 
deoi o bună reuniune. Revenind 
la reuniunea de miercuri după- 
amiază să menționăm că ea a 
fost dominată de elevii antreno
rului M. Ștefănescu. care au cu
cerit trei victorii (cu Șoneta. in 
mare progres) șl cu un valoros 
racord. 1:28.8. cu Felcer șl Se
cret. ambii conduși fără greșeală 
de N. Sandu, care șt-s adus a- 
minte că a fost clndva șt cam
pionii; aprantltlor). R. Costlcă, 
ous rv fapte mari la noua for
mație a cucerit o victorie fru
moasă ou Rimcț, care a stabilit 
un nou record (1-32.3). Liderul 
celor 2 clasamente. G. Tănase. a 
mai cucerit o victorie eu Tran-

Folbaliștii de azi.
A fost pentru cunoscutul 

club de fotbal Petrolul Ploiești 
o vară plină de roade. Echipa 
de seniori a reușit frumoasa 
performanță de a reveni doar 
după un an printre diviziona
rele „A".

După ani de căutări și mun
că fără rezultatele așteptate, 
centrul de copii șl juniori a 
început să dea din nou ele
mente de perspectviă. Echipa 
de juniori I a Petrolului a 
ciștigat seria a 111-a din cam
pionatul republican cu un bi
lanț excelent : 22 de meciuri, 
20 de victorii, un egal și doar 
o infringere, golaveraj : 88—12, 
41 de puncte din 44 posibile. 
Apoi, în grupa semifinală, e- 
chipa nu a fost învinsă (0—0 
cu Piatra Neamț și 2—2 cu 
Progresul-Vulcan București), 
părăsind competiția doar dato
rită criteriului „goluri mai 
multe marcate*.  Oricum, rezul
tatele merită a fi evidențiate 
și ele au răsplătit munca de
pusă, cu migală, pasiune și 
pricepere, de antrenori ca N. 
Lindemberg, care a condus e- 
chipa ta campionat. A. Maroși, 
C. Oprișan sau E. Iuhasz. Iar 
promovarea ta prima echipă 
(sau ta reprezentativa de ju
niori) a lui Nnță sau Nieolae 
confirmă faptul că la Petrolul, 
unde s-au ridicat atiți fotbaliști 
de valoare, au Început să a- 
pară altf jucători de talent.

Acestea au fost rezultatele 
obținute de juniorii Petrolului, 
pe terenul de joc. Dar dup*  
ce campionatul s-a terminat, 
ta miez de vară, ta băncile li
ceelor șt ale facultăților ju
niorii de la Petrolul aveau să 
realizese o performanță exce
lentă pe iărîmul învățăturii.

După susținerea cu succes a 
bacalaureatului, acești tineri 
care abia au trecut pragul ju
nioratului, ta virată de 18 ani.

C. Ardeleanu —
pentru meciul, din deplasare, 
cu Neuchâtel. Problema nere- 
zolvati inid se numește Mun
teanu II, al cărui accident a 
devenit mai complicat decît 
s-a crezut la început, tn așa 
fel inctt el va trebui să supor
te, foarte curind, o operație de 
menise.

— Așadar, pentru Ion Mun
teanu, un „concediu" mai lung, 
ce se va prelungi dincolo de 
cele două manșe cu Neuchâtel. 
La cine vă gîndiți pentru pos
tul de fundaș lateral stingă ?

— Am încercat, cum se știe, 
cu Aurică Munt'eanu. Acum, In 
ultima vreme, ne gtndim ți la 
Burchel, ca o soluție care să 
ne scoată din încurcătură. Se

Duminică în Divizia ,,B“

0 [IAPĂ CI) MULTE PARTIDE AIRACTIVE
Caracteristica etapei de dumi

nică a Diviziei „B“ este că frun
tașele primelor două serii joacă 
în deplasare. De pildă, în prima 
serie, Oțelul Galați se deplasea
ză la Piatra Neamț, Iar Poli
tehnica Iași — la Galați, unde 
va întîlni cealaltă echipă gălă- 

fLHIPIfM
dat. oue a confirmat forma bu- 
nâ ta rare se află. Coronița,
N. Simian la reintrare, a reugK 
o victori» grape galopului luat 
pe ultim» turnantă Se Jucu. iar 
Piatra, acoperind un parcurs co
rect, nu s avu*  probleme ta ab
ținerea victoriei, t. Oan*.  condu
cta*-»  eu tact. Reeuitate tehnice: 
Cursa I: 1. Piatra (Oanâț 1:62.1.
1. Rondes Cota: ctșt. ’A». Cura» 
a H-a : t. Felcer (Sandu) 1:2»,a,
2. Daelada Cota: ctșt. 1.86. ev. t.
Cursa a tn-a t 1. Rimeț (Cootl- 
cl) 1 :M,3. 1. Hemograma, 3. Ju
rata. Cota: ctșt. 8, ev. 14, ord. 
triplă 116. Cursa a IV-a: l. So
net» (M Ștefănescu) 1:28.8, 1.
Pula. I. Anarla. Cota: clșt. 4, 
ev. 20. ord. triplă 58 triplu 2-3-4 
252. Cursa a V-a : 1. Coronița
(Simian) 1:42,2. 2. Grozav, 3. Ju- 
eu. Cota: cîșt. 3. ev. 35 ord. tri
plă 705. Cursa a Vl-a: 1. Secret 
(Sandu) 1:28.8, 2. Albimlța, 3. Su
giuc. Cotar cîșt. 1,80. ev. Închis, 
ord. triplă 837. Cunsa a VH-a : 1. 
Trandaf (Tănase) 1:34.0 2. Kalus. 
Cota: cîșt. 4, ev. 120. ord. 20.

A. MOSCU

inginerii de miine
au pornit pe drumul realizării 
în viață, CA OAMENI.

Și rezultatul a fost conclu
dent. înscriși 1» examenul de 
admitere în facultate, ȘASE 
DINTRE COMPONENȚII E- 
CHIPEI AU FOST PROMO
VAȚI și au devenit STUDENȚT 
ai Institutului de petrol și 
gaze din Ploiești, un institut 
greu, prin profilul său, și unde 
matematica nu iartă pe cei ce 
nu o cunosc pe măsura cerin
țelor și pretențiilor unui insti
tut cu renume internațional. 
Dar 6 jucători din echipa de 
juniori a Petrolului au reușit, 
cu puterile lor, cu bagajul lor 
de cunoștințe și stat viitori in
gineri petroliști. Ei se numesc 
Cristian Preda, Daniel Ioniță, 
Irinel Ene, Viorel Dragomlr, 
Adrian Ursea și Costin Arde
leanu — căpitanul echipei, 
care și la învățătură a dat un 
frumos exemplu. Pe doi dintr» 
ei — Ursea și Ioniță — i-am 
urmărit șl în meciurile noii e- 
chipe de speranțe a Petrolului, 
unde au fost promovați dato
rită calităților lor de fotbaliști, 
și poate îi vor urma și cei
lalți, pentru a fl, ta conti
nuare, împreună, la fotbal șl 
la facultate.

Succesul repurtat de cei 6 
juniori ai Petrolului la exame
nul de admitere în facultate • 
adus multă bucurie părinților 
și antrenorilor lor, care iși văd 
acum roadele muncii depuse, 
ale atenției cu care și-au ur
mărit copiii sau elevii la În
vățătură și sport.

Asemenea părinți și ase
menea antrenori merită toate 
felicitările, iar acest exemplu 
demonstrează din nou că În
vățătura șl sportul pot face 
casă bună ctad îți formezi copii 
buni și, mai ales, cînd te o- 
cupi cu seriozitate de ei.

Constantin ALEXE

va spune, probabil, că Burchel 
este un jucător de un alt pro
fil, că el n-a mai fost folosit, 
niciodată, in acest rol. Da, așa 
este, dar noi, aflați in această 
ingrată situație, sintem datori 
să încercăm. Apelind la un fot
balist foarte tinăr, de un real 
talent, s-ar putea ca Burchel 
să se adapteze, in timp util, 
cerințelor noului post, rezol- 
vindu-ne. astfel, una din pro
blemele perioadei de față.

— Altceva ?
— Să dorim mult succes tri

colorilor noștri, intre care și 
„băieții" mei, Iorgulescu, Hagi 
și Coraș, pentru meciul de la 
Timișoara, cu echipa Finlandei.

— Ne asociem cu plăcere la 
această urare.

Gheorghe NICOLAESCU 

țeană, Dunărea CSU. în a doua 
serie vor juca „afară" primele 
cinci clasate, dar credem că 
jocul cel mal important va fl 
găzduit de stadionul din Tirgo- 
vlște, unde C. S. va Întîlni for
mația bucureșteană Progresul- 
Vulcan.

tn sfîrșit, în seria a treia me
ciurile zilei au loc la Arad 
(U.T.A, — F. C. Maramureș) șl 
Brad (Aurul — Jiul Petroșani). 
Dar lată programul :

SERIA I S Dunărea CSU Ga
lați — Politehnica Iași, C.F.R. 
Pașcani — C. S. Botoșani, Pra
hova CSU Ploiești — Minerul 
Vatra Dornei, Dunărea Călărași
— Metalul Plopenl, C.S.M. Su
ceava — Chimia Fălticeni, F.C.M. 
Delta Tulcea — Aripile Bacău. 
Ceahlăul Piatra Neamț — Oțe
lul Galați, A. S. Mixil — Olimpia 
Km. Sărat, teri. F.C.M. Progresul 
Brăila — F. C. Constanța l—• 
I»—ta.

SKR1A A U-A : C. 3. TirgO- 
vtște — Pcogresol-Vulean Bucu
rești. Mecanică ftnă-Stcaua Bucu
rești — Avtntul Reghla, Blectro- 
putere Craiova — L P. Alumi
niu Slatina. I.C.3.I.M. București
- ȘotmU I.P.A. Sibiu, Muscelul 
Ctmpulung — Tractorul Brașov. 
I.C.I.M. Brașov — Carpațl Mîrșa. 
LM.A.S.A. Sf. Gheorghe — A. S. 
Drobeta Tr. Severin, Chimica 
Tlrnăvenl — Automatica Bucu
rești, Gaz metan Mediaș — Flacăra Moreni.

SERIA A III-A : Olimpia Satu 
Mare — Armătura Zalău, înfră
țirea Oradea — C.I.L. Mecanica 
Sighet, C.F.R. Timișoara — 
Strungul Arad, Minerul Lupenl — 
Mecanica Orăștle, Gloria Bistri
ța — Minerul Cavnlc, Aurul 
Brad — Jiul Petroșani, F.C.M. 
U. T. Arad — F. C. Maramureș 
Baia Mare, Unirea Alba Iulia — 
Mureșul Deva, C.S.M. Reșița — 
Metalul Bocșa.



Campionatele mondiale de box-tineret

BUCUREȘTII, A TREIA OARĂ 
GAZDA UNEI MARI COMPETIȚII

PUGILISTICE INTERNAȚIONALE
prePeste cîteva zile, mai 

cis în perioada 1—8 septem
brie. tara noastră va fi 
gazda unei mari competiții 
sportive internaționale. Cea 
de a IlI-a ediție a Campiona
telor mondiale de box pentru 
tineret va avea loc la Bucu
rești. pe ringul de la Patinoa
rul „23 August". Rezultatele 
excelente obținute de spor
tivii români, mai ales in ul
timele două decenii, au fă
cut ca multe dintre competi
țiile Internationale de ma
ximă importantă — campio
nate mondiale si europene — 
să-si afle locul de desfă
șurare In România. bucurîn- 
du-se de un frumos succes or
ganizatoric si de partici
pare. Iată-ne acum din nou 
In preajma unei competiții 
nugilistice care va concen
tra spre București atenția 
iubitorilor sportului eu mă
nuși din Întreaga lume : Cam
pionatele 
neret. 
deoarece nu este 
o premieră. Federația 
tră de specialitate avînd 
palmares organizarea 
două mari concursuri 
temationale — Campionatele 
europene de seniori in 1969 
si Campionatele europene de 
tineret in 1972. Tradiționala 
noastră ospitalitate a făcut 
ca la fiecare dintre aceste 
competiții să fie prezent 
un mare număr de partici
pant!. Nu este întîmplător 
faptul că intr-un inedit clasa
ment al numărului de parti
cipant! la cele 26 de ediții de 
nînă acum ale „europenelor" 
de seniori, ediția de la 
București (1969) ocupă locul 
secund (cu 180 de sportivi la 
start)j

înscrierile la Campionatele 
mondiale de tineret de la 
București ne Îndreptățesc să

mondiale pentru ti- 
Snunem din nou. 

nu este vorba de 
noas

ta... 
altor 

ln-

afirmăm că si din punct 
de vedere al numărului de 
participant! competiția va în
registra un succes. Vor urca 
oe ringul de la Patinoarul „23 
August" peste 200 de boxeri 
din 32 de țări. Vă reamintim 
că la primele două ediții ale 
acestei competiții au parti
cipat doar 98 de sportivi 
din 21 de țări la Yokohama 
(1979) și 119 boxeri din 22 de 
țări la Santo Domingo (1983). 
Avem toate motivele să cre
dem că si din punct de vede
re valoric apropiatele în
treceri vot fi o reușită. Pre
zența în concurs a perfor
merelor primelor ediții — 
formațiile Cubei. Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite 
— este, credem, un argument. 
Să nu uităm. Insă, că ierar
hiile în sport se pot schimba 
spectaculos. Cu ambiții mari 
vin la București multe alte e- 
chipe 
doresc 
rile de 
biecfiv 
elevii 
Mărgărit 
fac 
tind pentru...
Ultimele 
lecție si 
cărora va fi alcătuită echipa 
română, vor avea loc pe rin
gul de la Patinoarul ,23 Au
gust" în zilele de 24 (ora 17,30) 
si 25 (ora 10,30). _

Petre HENȚ

ai căror component! 
să cucerească centu- 
campioni mondiali, o- 

urmărit și de ...gazde, 
antrenorului Eustatiu 

Aceștia din urmă 
ultimele pregătiri lup- 

titularizare. 
două gale de se- 

verificare. ta urma

SPARTACHIADA
ARMATELOR PRIETENE

VARȘOVIA, 22 (Agerpres).
- In turneul de volei din ca- 

armatelor 
Wroclaw, echi- 
a întrecut cu 
(15—11, 5—15,

selecționata Ce- 
rezultate : 
Coreeană 

Angola 3—0.

— T.i 
drul Spartachiadei 
prietene de la 
pa României 
scorul de 3—1 
16—14, 16—14) 
hoslovaciei. Alte 
Bulgaria — R.P.D. 
3—0 ; U.R.S.S.
La atletism proba de 10 000 m 
a revenit sportivului Frank 
Heinze (R.D.G.) cu timpul de 
29:21,88, urmat de Martin Bra- 
bel (Cehoslovacia) 29:21,90, An
ton Pecziak (Polonia) 29:22,04 
și Gyorgy Marko (România) 
29:22,16. La triplu salt a cîștigat 
Ghenadi Valiukievici (URSS) 
cu 17,48 m. urmat de Hristo 
Markov (Bulgaria) 17.26 m. în 
concursul de haltere, la cate
goria 67,500 kg, pe primul loc 
s-a clasat Ștefan Topurov 
(Bulgaria) cu 320 kg la totalul 
celor două stiluri.

CAMPIONATELE
COTTBUS, 22 (prin telefon). 

Joi au fost inaugurate întreceri
le celei de a VIII-a ediții a 
Campionatelor europene de a- 
tletism competiție care reuneș
te în aceste zile speranțele a- 
cestui important sport din ma
joritatea țărilor de pe continent.

Prima finală a fost cea din 
cursa feminină de 100 m, 
startul căreia s-a aliniat și cam
pioana noastră, gălăteanca Co
rina Roșioru. întrecerea a fost 
net dominată de reprezentanta 
gazdelor, sprintera de mare ta
lent Kerstin Behrend, certă ur
mașă a marilor sprintere Ste- 
cher. Koch. G8hr ș.a. Ea a fost

ia

EUROPENE DE ATLETISM JUNIORI
cronometrată în 11,21 s. Pe lo
curile următoare s-au clasat : 
Balzani (Italia) 11,60, Miles (M. 
Britanie) 11,63. Oladapo (M. Bri
tanie) 11,64, Krivoșina (URSS) 
11,75 Sobanova (Bulgaria) 11,80, 
Roșioru (România) 11,81, Fern- 
strom (Suedia) 11,82.

Finala la 100 m juniori a avut 
pe podium pe : Bunney (M. 
Britanie) 10,38. Havas (Ungaria) 
10,40 $1 Regis (M. Britanie) 10,51.

In preliminariile cursei de 1500 
m, reprezentantele noastre A- 
driana Dumitru (4:26,27) șl Ana 
Pădurean (4:24.54) s-au clasat pe 
locul trei ta seriile respective, 
calificîndu-se pentru finala de

sîmbătă. Cele mai bune rezul
tate le-au realizat Vașmințeva 
(URSS) șl Smyth (M. Britanie) 
cu 4:24,24 în prima serie, Fischer 
(RDG) 4:23,82 și Mcrten (RFG) 
4:24,16 în seria a doua.

Concursul săritoarelor în lun
gime a fost cîștigat de atleta 
Sofia Bosanova (Bulgaria) cu 
6,68 m (2. Harms — RFG 6,56 
m, 3. Davidovo — URSS 6,55 m,
4. Terziska — Bulgaria 6,54 m,
5. Bille — RDG 6,47 m, 6. Car
men Sirbu — România 6,23 m). 
Campionatele continuă pînă du
minică.

Paul SLÂVESCU

ACTUALITATEA ATLETICĂ
• Recorduri in cursele de o milă • Maricica Puică 
record european • Fița Lovin a invins la 800 m • Rezultate 

valoroase pe Latzigrund
ZURICH. Stadionul Latzigrund 

a fost miercuri, gazda unei gale 
atletice de toată frumusețea. La 
succesul el au contribuit, pe de 
o parte, spectacolul sportiv pro- 
prlu-zls, pe de alta suita de per
formanțe de mare valoare înre
gistrate cu acest prilej. Evident 
capul de afiș l-a constituit Mary 
Decker-Slaney, care a îmbunătă
țit recordul mondial pe o milă, 
deținut dial 1982 de Maricica Pui
că cu 4:17,44. Atleta americană a 
fost cronometrată în 4:16,71 în 
timp ce Maricica Puică, sosită 
a doua, in 4:17,33, a Înregistrat 
un nou record european. Au ur
mat: Zola Budd (M. Britanie) 
4:17,57 — nou record, Ulrike
Bruns (R.D.G.) 4:21,59, Brigitte
Kraus (R.F.G.) 4:25,03 — nou re
cord etc.

Un record continental, al Afri
cii, a obținut Said Aouita (Ma-

Sâptâmina viitoare, la București

roc) în cursa de o milă — 3:46,92 
(2. Ray Flynn — Irlanda 3:51,92, 

3. Mike Hillardt — Australia 
3:52,21 — nou record, 4. Jim
Spivey — S.U.A. 3:52,95).

O cursă extraordinară a fost 
cea de 800 m femei, la capătul 
căreia o victorie neașteptată a 
obținut Fița Lovin cronometrată 
în 1:56,71 0a numai 4 sutimi de 
secundă de recordul carierei sale, 
din 1000). Alergătoarea gălăteană 
le-a invins la sprintul final, pe 
Jarmlla Kratochvilova (Cehoslova
cia) 1:56.72. Doina Melinte 1:57,12, 
Klrtsy Mac Dermott (M. Brita
nic) 1:57,45, Marglt Klinger 
(HF.G.) 1:57,48. Deși nu este, to
tuși, un specialist al distanței de 
300 m, alergătorul britanic Steve 
Cram și-a demonstrat marea cla
să, câștigând detașat în 1:42,83 
(cel mal bun rezultat mondial al 
sezonului) în fața brazilianului 
Joaquim Cruz (1:43,23) campionul 
olimpic al probei. Pe locurile 
următoare: Johnny Gray (S.U.A.) 
• •“ — Sammy Koskel (Kenya) 

Rob Druppers ‘ " 
David Mack

Fița Lovin (in stingă) ciștigă 
cu o sutime de secundă în fața 
campioanei și recordmanei 
mondiale, Jarmlla Kratochvi- 
lova.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

„TURNEUL PRIETENIA" LA RUGBY
Săptămîna viitoare vor avea loc 

în Capitală primele meciuri ofi
ciale d4ntr-un nou sezon de rug
by. Deschiderea stagiunii este 
prilejuită de o competiție inter
națională, așteptată cu real inte
res de iubitorii sportului cu ba
lonul oval din țara noastră: 
„Turneul Prietenia", întrecerea 
esta rezervată garniturilor de 
speranțe, juniori născuți în anul 
1967 șl mal mici. Și-au anunțat 
participarea selecționate din Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Polonia, Uniunea Sovitică șl, 
bineînțeles, România.

Formațiile au fost împărțite în 
două serii. în prima vor juca 
U.R.S.S., Polonia și Bulgaria ; în 
cealaltă — România, Cehoslova
cia și R.D. Germană. în ziua 
inaugurală, marți, se dispută par
tidele Polonia — Bulgaria, R.D.G. 
— Cehoslovacia, de la orele 16,30, 
respectiv 18, la Stadionul tinere
tului. După același program, 
miercuri : U.R.S.S. — Polonia,
România — Cehoslovacia, iar Joi 
România — R.D.G. și U.R.S.S. — 
Bulgaria. Meciurile pentru sta
bilirea clasamentului general al 
competiției vor avea loc sîmbătă, 
astfel : echipele situate pe locu
rile 3 în grupe se întâlnesc în 
jocul pentru locurile finale 5-6, 
de la ora 9. la Stadionul tinere
tului; partida pentru locul 3 se 
desfășoară în continuare (ora

10,30), de asemenea la „Tineretu
lui", Intre formațiile de pe pozi
țiile secunde In serii, cea mai 
importantă întâlnire, care va de
semna câștigătoarea turneului, 
fiind găzduită, de la ora 16, pe 
stadionul Parcul copilului.

Rugbyul nostru va fi reprezen
tat la actuala ediție de un lot 
de perspectivă, pregătit de Con
stantin Fugigi și Petre Ianusevici. 
Acest lot Ii cuprinde. " ' ""
pe Cr. Constantin — 
echipei, C. Iosef, A. 
M. Foca. G. Cojanu, 
D. Boldor. S. Rus, D. Pili.

Ianusevici. 
între alții, 

căpitanul 
Gurănescu, 

A. Ținea,

• După cum am anunțat în 
ziarul de ieri, echipa de tineret a 
României a debutat victorioasă în 
turneul internațional de la Mos
cova, învingând prima reprezen
tativă a Poloniei cu 29—16. Rug- 
byștii români au luat un start 
rapid înscriind 5 eseuri (Copil — 
3, Moraru și Coman — cite 1), 
primind doar unul. Iată și for
mația care a evoluat: M. Toader 
— Calafeteanu, Lungu, Tofan, 
Copil — Năstase (Domokoș), Co- 
man — Moraru, Giucăl, C. Flo- 
rea — L. Constantin (Pongracz), 
Caragea — Petrișor, Ilca, Csoma. 
Următorul meci al echipei Româ
niei : duminică, 25 august, cu 
echipa de tineret a U.R.S.S.

COLPORTARE REMARCABILA

ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE LA MIERCUREA CIUC

LA
DE

„TURNEUL PRIETENIA"
LUPTE ORECO-ROMANE

1:43,43 
1:44,27 
1:44,49 
1:4437 etc.

La aruncarea greutății învingă
toare a fost recordmana mon
dială Natalia Lisovskaia 
(U.R.S.S.) cu un rezultat de 
30,23 m. s-au clasat pe celelalte 
loeuri fruntașe : Helena Fibin- 
gerova (Cehoslovacia) 30,04 m, 
Mihaela Loghin (România) 10,90 m 
șl Sonia Vasikova (Cehoslovacia) 
18,03 m.

Iată alte rezultate foarte bune 
din cadrul concursului de la ZO- 
rich: FEMEI: IM m : Valerie 
Brisco-Hooks (S.U.A.) 11,01, Mar- 
Mes Gfihr (R.D.G.) Alice

(Olanda)
(S.U.A.)

Brown (S.U.A.) 11,11 ; ÎM m: 
Briscko-Hooks 21,98, Marita Koch 
(R.D.G.) 22,19, Pam Marshall
(S.U.A.) 22,55; 190 mg : Cornelia 
Oschkent (R.D.G.) 12,70, Ginka 
Zagorceva (Bulgaria) 12,76 ; lun
gime : Heike Drechsler (R.D.G.) 
7,39 m. Jacky Joyner (S.U.A.) 
7,24 m — nou record. Galina cis- 
tfakova (UR.S.S.) 7,20 m, Helga 
Radtke (R.D.G.) 7,19 m. Carol
Lewis (S.U.A.) 7,04 m ; 400 mg: 
Sabina Busch (R.D.G.) 54,12, Ge- 
nowefa Blaszak (Polonia) 54,93, 
Judi Brown-King (S.U.A.) 55,03,
Tonja Brown (S.U.A.) 55,09, Na- 
wal el Moutawakll (Maroc) 55,11. 
Celelalte rezultate, intr-un număr 
viitor.

„COCOȘUL GALIC" CÎȘTIGĂ 
„CUPA INTERCONTINENTALA"!

Eveniment major în istoria 
fotbalului internațional : miercuri 
seara, târziu, pe „Parc des Prin
ces" din Paris, reprezentativele 
Franței (campioana Europei) și 
Uruguayului (campioana Ameri- 
cll de Sud) și-au disputat prima 

' ediție a „Cupei intercontinenta
le", pe națiuni. Rezultat final : 
3—0 (J—0) In favoarea gazdelor, 
prin golurile marcate de Roche- 
teau (mln. S) șl Tourâ (min. 56). 
Platini a ratat o lovitură de pe
deapsă. Iată formațiile : FRAN
ȚA : Bats — Bibard, Le Roux, 
Bossis, Ayache — Fernandez, Gi- 
resse, Platini, Tusseau — Roche- 
teau, TourO ; URUGUAY : Rodri- 
guez — Diego, Gutierrez, Pereira, 
Batista ~ ’ ——
ralegui), Bossio, Sandn, 
coli — Ramos, Cabrera 
Dalton).

Barrios (min. 77: Sa-
Frances-
(mîn. 77:

MalmS :
(O-0),

• In med amical, la 
Suedia — Polonia 1—0 
prin golul lui Ravelll (min. 74).

Steaua roșie 1—1; Vojvodina 
O.F.K. 3—4; Zenica —
4—1; Rijeka — Dinamo__„__
0—0. Conduce Dinamo Vinkovci, 
ou 5 p, urmată de Velez, 
jevo, Zeleznicear, Partizan, 
tina cu câte 4 p
• Alte rezultate din et.

a -campionatului R.F.G. : _ _
brilcken — Werder Bremen 1—1; 
Niirnberg — Kaiserslautern 3—1;

Sloboda 
_ Zagreb

Sara- 
Pris-

Niirnberg — 1____________
F.C. Koln — Dortmtind 2—0 ; Ha- 
novra - —•.....................
Schalke 
o-i ; F . _ _____
tgart 1—4. Conduc : Bremen 
Monchengladbach cu cite 5 p.
• Semietapa (et. 2) în Anglia : 

Aston ViUa — Liverpool 2—2 ; 
Manchester — Leicester 1—1 ; 
Newcastle — Luton 2—2; Notting
ham — Schefield 0—1; Oxford — 
Tottenham 1—I.

Monchengladbach 2—3;
— Bayern MUnchen 

Bayer Uerdingen — Stut- 
Și

MIERCUREA CIUC, 22 (prin 
telefon). Patinoarul 
cial din localitate a 
timp de trei zile jocurile 
cadrul unei noi ediții a 
pei Eliberării" 
startul i 
niat : !
greșul 
Armada 
vacla) si Selecționata divizio
nară a României.

Iată 
te : 
— S. 
(4—1, 
început foarte 
reprezentativ i 
căruia au lipsit jucător’i 
la Dinamo București), 
bit ritmul. Au marcat : 
zăcu, Gereb, Șotron, K. 
și Herlea. respectiv Cs. 
tal, Demeter, J. Bar tal is 
Z. Nagy 
vina — Progresul Miercurea 
Ciuc 3—1 (0—1, 1—0, 2—0), vic
torie decisă în ultimele mi
nute . Au marcat : Badal 3,

artifi- 
găzduit 

din 
„Cu

la hochei. La 
competiției s-au ali- 
Sport Club și Pro- 
din localitate. C. S. 

Karvina (Cehoslo-

înregistra- 
divizionară 
Ciuc 5—4
După un 

bun. lotul 
(din rîndurile 

de 
a slă- 

Ca- 
Antal 

An
si 

; C. S. Armada Kar- 
Progresul

rezultatele 
Selecționata 
C. Miercurea 
1—1, 0—2).

Selec- 
Pro-
10—0 

marcat :
Jumăta- 

Gereb, 
Miercu-

respectiv Gabrielli ; 
ționata divizionară — 
greșul Miercurea Ciuc 
(6—0, 1—0, 3—0). Au 
Cazacu 2, Hălăucă 2, 
te, Sofron, E. Antal. 
Alexe, Svitiak ; S. C.
rea Ciuc — C.S. Armada Kar
vina 6—5 (3—9, 2—3, 1—2). în 
min. 32 scorul era de 4—0 pen
tru formația locală, 
nerii hocheiști de 
vina au terminat mai 
marcat : J. Bartalis 3, 
B. Nagy și L. Bartalis, 
pectiv Grimm 2, Blechar, Ba
dal, Prîcîk ; S. C. Miercurea 
Ciuc — Progresul Miercurea 
Ciuc 10—4 (6—0, 2—4, 2—0), 
Selecționata divizionară — C.S. 
Armada Karvina 6—2 (5—0, 
1 2, 0—0). Trofeu] a revenit 
Selecționatei divizionare, ur
mată de S.C. M. Ciuc, C.S. Ar
mada Karvina și Progresul M. 
Ciuc.

Val. PAȘCANU

dar ti- 
la Kar- 

bine. Au 
Z. Nagy, 

res-

coreso.

Komarno (Cehoslovacia)
Încheiat Întrecerile „Turneu-

La 
s-au ________ ~_______
lui Prietenia" la lupte greco-io- 
mane, la care au participat șl 
tineri sportivi români. Dintre el, 
cea mal bună comportare a avu- 
t-o Cătălin Tudose (cat. 56 kg), 
care a ocupat locul 1. Rezultate 
remarcabile au mal obținut : 
Mircea Constantin (cat. 60 kg), 
clasat pe locul 2. șl Constantin 
Alexandrache (cat. 65 kg) — lo
cul 3.

CAMPIONATE NAȚIONALE
• In etapa a 3-a a campiona

tului iugoslav, Vardar Skoplje 
(adversara lui Dinamo în „Cupa 
UIT.A.") a pierdut, în depla
sare, cu 0—3, partida cu Osljek 
și ocupă ultimul loc in clasament, 
cu 0 p. Celelalte meciuri: Di
namo Vlnkovid — Zeleznicear 
1—1; Priștina — Hajduk 1—0; 
Sarajevo — Sutjetska 3—1; Velez 
— Buducnost 3—0; Partizan —

UN FRUMOS SUCCES
Recent s-a desfășurat la Jlto- 

mir (U.R.S.S.) Concursul Interna
țional de radiogoniometrie de 
amator, cu participarea sportivi
lor din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, R.D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria șl 
Uniunea Sovietică.

Radioamatorul Marcu Adrian, 
din Deva, a cucerit locul I In 
concursul de 3,5 MHz, precum și 
în ce) de 144 MHz, la categoria 
juniorl-individual. Un alt frumos 
succes a obținut Adrian Marcu 
împreună cu Alexandru Stănescu,

AL RADIOAMATORILOR
radioamator din Galați, cîștigînd 
locul I In clasamentele pe echipe 
ale acelorași concursuri.

Meritoriu este șl aportul spor
tivului Ion Drăcea, din Clmplna, 
ocupantul locurilor * șl, respec
tiv, 6 în cele douft competiții, 
Intr-o valoroasă companie de 
seniori.

Un rezultat remarcabil a obți
nut radioamatorul din Oradea, 
Kovacs Tibor. In vîrstă de *3  
de ani, ei s-a clasat pe locul 3 
la 3,3 MHz șl pe locul ( ia 144 
MHz la categoria „olds-boy".

TELEX • TELEX
BASCHET • CE juniori, la 

Ruse : URSS — Iugoslavia 98—97, 
Belgia — RFG 75—74, Italia — 
Bulgaria 80—78, Turcia — Sue
dia 65—59 • La Bangkok : Ma- 
layesia — Thailanda 78—55, An
glia — Univ. Washington (64—48).

BOX • Lonnie Smith este noul 
campion mondial (WBC) la cat. 
super-ușoară. El l-a învins prin 
k.o. în repriza a 8-a pe dețină
torul centurii, Billy Costello, în- 
tr-un meci desfășurat la ’ Madi
son Square Garden.

CICLISM • După două etape, 
în Turul Olandei conduce bel
gianul Eric Vanderaerden cu 
12.30:40. El este urmat la 9 s 
de Bert Oosterbosch (Olanda) șl 
la 21 s de Adri Van Houweiingen- 
(Olanda)

ÎNOT • In cadrul campionate
lor Italiei, la Pesaro, Gianni Ml- 
nervini a realizat un nou record 
european la 100 m bras cu 
1:02,61 (v.r. 1:02,81, Dmitri Vol
kov — URSS, din 1984).

PENTATLON MODERN • La 
Melbourne s-au încheiat C.M. cu 
victoria echipei URSS — 16069 p 
(urmată de Ungaria 15515 p, Ita
lia 15483 p, Franța 15331 p, Po
lonia 14834 p etc). La individual 
a cîștigat A. Mizser (Ungaria) 
cu 5525 p (pe locul secund A. 
Starostin — URSS cu 5505 p).



SPORTIVII NOȘTRI - MESAGERI 
Al DORINȚEI POPORULUI ROMÂN 

DE COLABORARE, ÎNȚELEGERE Șl PACE
9 Aprecieri ale presei străine la adresa campionilor României socialiste

In intervalul de timp care a trecut de la 19 
iulie, cind au fost sărbătorite cele două de
cenii de aur ale „Epocii Ceaușescu", cum 
este denumită perioada de la Congresul al 
IX-lea al partidului și pină astăzi, la bilanțul 
genera! cu care mișcarea noastră sportivă s-a 
prezentat la marea sărbătoare au fost adău
gate o medalie de aur, două de argint ți 
patru de bronz, toate la campionatele mon
diale, astfel că la acest moment aniversar 
bilanțul general ai sportului românesc pe 
perioada 1945-1985 este următorul :

137 medalii la J.O. ( 37+ 43+ 57)
395 medalii la „mondiale*  ( 98+134+163) 
507 medalii la „europene*  (114+182+211) 
216 medalii la campionatele

universitare ( 74+ 65+ 77)
1255 medalii

In perioada scursă de la ultimul 19 iulie, 
afișul actualității l-au deținut, cu precădere, 
competițiile balcanice, întrecerile continenta
le sau cele din cadrul „Concursurilor Priete
nia*  pentru juniori etc. Numai la „europe
nele*  de juniori ți cădeți, spre exemplu, ti
nerii noștri reprezentanți au obținut 7 meda
lii de aur, 4 de argint ți 8 de bronz, la 
tenis de masă, inot ți canotaj.

De-a lungul anilor, prezența tot mai mar
cantă a sportivilor români la competițiile in
ternaționale, performanțele ți victoriile lor 
au oferit subiecte generoase pentru repre
zentanții mediilor de informare de pretutin
deni. In cele ce urmeazâ prezentăm citeva 
spicuiri din ceea ce a scris presa internațio
nală despre evoluția reprezentanților Româ
niei socialiste

_ Iu» Ceaușescu,_
camP'or|i mondiali I"

Una dintre cele mai aprige fi
nale din istoria campionatului 
mondial de handbal masculin 9 
fost cea de la Pari», din martie 
1970. dintre echipele României $i 
R.D. Germane. După'o partidă 
care a avut nevoie de două pre- 
lungiri p&ntru desemnarea câști
gătoarei. formația României a 
obținut o spectaculoasă victorie, 
a treia în răstimpul unul dece
niu (ulterior i-a mai fost adău
gată tacă una. si mal multe me
dalii prețioase la super-cupa 
mondială, la Jocurile Olimpice, 
in competițiile continentale etc.).

Apropo dc această finală, un 
cotidian francez sl-a titrat cro
nica. cu litere de-o șchioapă : 
„Tinerii lui Ceaușescu. campion! 
mondiali :*.

Trei ani mai sârzâu, ta cadru! 
campionatului mondial desfăspiral 
chiar ta R.D. Germană, ta fi
nală s-au tottlnlt din nou ace
leași formați, ce #1 la Paris : 
România si R.D. Germană. Deafă- 
șurlnd un loe excelent ta toate 
capitolele, băieții noștri au ob
ținut iarăși o victorie de mare 
prestigiu.

Faimoasa ..Guinness Book of 
Records”, carte a tot felul de re
corduri, din toate domeniile de 
activitate, care apare ta peste sa 
de limbi, ta ediția sa pe 1984, la 
marele capitol dedicat sportului, 
cuprinde numele sl performan
țele unora dintre sportivii ro
mâni. Echipa masculină de hand
bal a României este considerată 
o adevărată recordmană cu cele 
patru titluri mondiale cucerite 
lntr-un interval de ÎS ani (1961
— Dortmund. 1964 — Fraga, 1970
— Paris. 1971 — Berlin).

Un final demn 
de un concurs olimpic

De asemenea, un exemplu 
demn de „Guinness” ar fi sl cel 
prilejuit de finalul întrecerii de 
pistol viteză, la Jocurile Olimpi- 
oe din 1980 de la Moscova, ctod 
trăgătorul nostru Cornelia Ion 

a obținut medalia de aur, dar 
numai după desfășurarea a trei 
baraje. La terminarea întrecerii 
proprlu-zise, pe primul loc, la 
egalitate, se aflau austriacul 
Gerhard Petritsch, Jurgen Wle- 
fel din R.D. Germană șl Come- 
liu Ion al nostru, toți cu 297 p. 
După primul baraj, lese din 
cursă Petritsch (146 p). ceilalți 
dd realizînd dte 149 p. Șl In al 
doilea baraj a fost consemnată 
egalitatea (147 p) pentru ca, abia 
la a treia încercare. Ion să ob
țină 148 p, iar Wiefel doar 147 p. 
In legătură cu acest extraordinar 
concurs, ziarul ..SOVIETSKl 
SPORT” scria : „A fost un final 
demn de un concurs olimpic. în
trecerea, care a durat peste cinei 
ore, i-a ținut Încordați pe spec
tatori. iar rezultatul nu a putut 
fi cunoscut decit In ultima clipă, 
la Încheierea ultimului baraj... 
Abia in al treilea baraj, Corne- 
lta Ion. concentrat la maximum, 
a obținut victoria olimpică**.

In aceeași perioadă, a Olim
piadei a XXn-a, de la Moscova, 
ziarul „SOVIETSKl SPORT” 
scria următoarele despre o ad
mirabilă campioană, canotoarea 
română Sanda Toma, ciștigătoa- 
re autoritară a „aurului olimpic” 
tn dificila probă de schit sim
plu : „Numele studentei din 
București, tn vlrstă de 24 de ani, 
este binecunoscut amatorilor de 
sport din Moscova. Anul trecut 
(nji. ta august 1979) ea s-a nu
mărat printre clștigătoarele Spar- 
tachiadei de vară a popoarelor 
din U.R.S.S., ocuplnd primul loc 
tn aceeași probă in care sîmbătă 
a obținut titlul de campioană o- 
limpică. Tot anul trecut, la cam
pionatele mondiale desfășurate la 
Bled, Sanda Toma a devenit 
campioană a lumii, iar acum a 
obținut, de asemenea, o victorie 
convingătoare”...

,,Gigqnții români au jn y i n s 
d ra gonu! gal ei I"

Tara Galilor, echipă de mare 
prestigiu în rugbyul internatio
nal. a clștigat autoritar, in 1983 
faimosul „Turneu al celor cinci 
națiuni”, tar toamna a venit să 

joace La București, cu XV-le 
României. Pe stadionul „23 Au
gust”, reprezentativa țării noas
tre a obținut atunci o victorie 
strălucită, cu un scor net (24—6), 
ta capătul unei partide pe care 
a dominat-o cu autoritate de
plină.

După meci, al cărui rezultat, 
prin proporțiile sale, a fost a- 
preciat ca o mare surpriză, presa 
britanică a avut numeroase e- 
logii ta adresa sportivilor noș
tri : „Glganții români au Învins 
dragonul galez*  titrează ziarul 
gaiez „THE SUNDAY TIMES”, 
menționtad că „rugbyul româ
nesc a ajuns Ia un nivel ce U 
permite să He Încadrat In elita 
europeană*.  „DAILY TELE
GRAPH” șl „OBSERVER” afirmă 
că „victoria zdrobitoare asupra 
echipei galeze sporește și justi
fică cererea ca echipa română 
să fie Inclusă În „Turneul celor 
cinci națiuni*.  Românii au dove
dit o netă superioritate, prin 
realizarea a patru Încercări, fă- 
cind ca echipa Tării Galilor să 
sufere cea mal severă tafringere 
din ultimii 14 ani”.

„.infinit mai mult decit 
obținerea unor notații 

„perfecte*
Olimpiada a XXI-a. de la 

Montreal, va rămîne peste de
cenii ca Olimpiada... Nadiel Co
măneci, a gimnasticii ajunsă, 
pur și simplu, pe culmi... în zi
lele acelea din vara anului 1976 
nu credem să mai fi fost vreo 
publicație, avlnd o ctt de mică 
tangență cu sportul, care să nu-i 
fi rezervat cel puțin un articol 
Nadiel noastre. Dintre foarte 
multele pe bare le-am avut la 
indemînă am reținut doar pe cel 
al ziaristului canadian Jacques 
Beauchamp, din „JOURNAL DE 
MONTREAL”, intitulat „Exemple
le pe care ni le-a dat tuturor 
Incomparabila Nadia Comăneci”, 
din care extragem următoarele: 

„Am văzut, am cunoscut și an» 
observat multi sportivi ta cei 3S 
de ani de cind urmăresc viața 
stadioanelor. Și nu este nevoie 

să vă spun că unii m-au fasci
nat, rn-au electrizat. Am fost 
Întotdeauna un suporter șl am 
avut Întotdeauna idolii mei. Cind 
vedeam un campion adevărat, în
cepeam să visez, să-l admir pe 
acești eroi, acești «zel» ai stadio
nului. In copilărie aveam albu
me In care lipeam fotografiile și 
articolele care vorbeau despre 
sportivii pe care-1 admiram, pe 
care-i veneram. Vă spun toate 
acestea pentru că privind la te
levizor, de la Începutul Jocu
rilor Olimpice montrealeze, am 
fost, ca șl milioane de alți tele
spectatori, atras, lncintat și cu
cerit de NADIA, această micuță 
româncă, de 14 ani, care ne-a 
arătat că pe pămint există per
fecțiunea. Ea este, piuă acum, 
figura dominantă a Jocurilor. In 
afara medaliilor pe care le va 
duce în țara sa, ea a ridicat tn 
lumea Întreagă prestigiul gimnas
ticii, un sport care captase a- 
tenția și in 1972, la Mdnehen, In 
urma performanțelor Olgăi Kor
but, pusă acum tn umbră de 
incredibilele evoluții ale domni
șoarei Comăneci.

Emoțiile pe care mi le-a pro
dus mica gimnasta m-au incin
ta!, pentru că mi-am dat seama 
că, după 35 de ani de ziaristică, 
pot să descopăr noi idoli, să mă 
entuziasmez. Numele Nadiel Co
măneci este pe toate buzele, iar 
celelalte sporturi olimpice stat, 
intr-un fel, pe planul al doilea. 
Vedetă este, grație Nadlei, gim
nastica 1

întrebată fiind după unul din
tre numeroșii „zece din zece", ea 
a răspuns celor care doreau să-i 
afle proiectele de viitor : „Voi 
continua să muncesc, căci sper 
să obțin rezultate șl mal bune !”. 
Ce părere aveți de acest răs
puns 1 Această dorință de a fa
ce și mai mult, după ce al a- 
tins perfecțiunea, este o lecție 
pentru toți, sportivi sau nu ! Și 
incomparabila domnișoară a de
clarat aceasta fără ezitare, cu 
simplitate, cu modestie.

In această săptămină Nadia Co
măneci a făcut infinit mai mult 
decit obținerea unor notații 
«perfecte». E a dat gimnasticii 
un avlnt extraordinar, care va 
fi resimțit peste tot In lume. 
Nadia a dat tuturor sportivilor 
o lecție de hotărire, de perseve
rență In muncă, de căutare a ab
solutului șl, mai ales, o înțe
leaptă lecție de modestie".

Douâ succese prestigioase

„După 23 de săpUmini, timp 
In care a deținut sceptrul de cea 
mai bună echipă europeană, sub
liniază ta comentariul său A- 
gențta engleză „REUTER", S'.V. 
Hamburg a fost detronată, cu 
scorul general de 5—3, de Di
namo București". In legătură cu 
această partidă din optimile de 
finală ale C.C.E., ta toamna anu
lui 1983, agenția vest-germană 
„D.P.A. HAMBURG” notează t 
„Bundesliga, unul dintre cele 
mal puternice campionate din 
Europa, a suferit miercuri (nat. 
2 noiembrie) cel mai mare eșec. 
Deși a clștigat cu 3—2 meciul 
retur, S.V. Hamburg a pierdui 
calificarea tn sferturile de finală 
tn fața campioanei României, 
formația Dlnamo București. Con
duși cu 3—8, fotbaliștii români 
au reușit tn finalul meciului să 
Înscrie două goluri, care i-au ca
lificat In faza următoare a com
petiției*.

S.V. Hamburg este, de fapt, a 
doua deținătoare a „Cupei Cam
pionilor Europeni*  care a fost 
eliminată din competiție de o e- 
chipă română. în toamna anului 
1970. U.T. Arad, terminlnd la e

Sportivii români, prezenți la startul a numeroase și diverse com
petiții, dinb-un capât in celalalt al lumii, au dus cu ei, de fiecare 
datâ, sentimentele de sincera prietenie pe care poporul nostru 
le nutrește fața de popoarele întregului mapamond, dragostea 
și credința sa nestrămutată în victoria rațiunii, a păcii I

Documentar realizat de 
Romeo VILARA

galitate 1—1 (în deplasare) șl o—• 
(acaeâ) cu echipa Feyenoord, 
campioana Olandei, scoțlnd-o din 
întrecere, după ce cu câteva luni 
inafnte formația din Rotterdam 
ciștlgaae finala cu Celtic Glas
gow (2—1).

Spicuiri după J.O. *84
La încheierea Jocurilor celei de 

a xxxn-a. Olimpiade, din 1984*  
unde sportivii români au concu
rat cu deosebit succes, cucerind 
53 medalii (S9 de aur, lfî de ar
gint și 17 de bronz), ziarul pa
rizian „L’EQUIPE" nota :

Olimpiada de la Los An
geles, România * fost a doua 
tară din lume tn ceea ce priveș
te numărul medaliilor de aur 
(n.n. 140 de țări participante). 
Acest rezultat obținut la capătul 
unor confruntări ce au angajat 
mari forțe ale lumii sportive este 
de-a dreptul stupefiant. El face 
onoare acestei țări de 20 de mi
lioane de locuitori, culturii lati
ne, sportului în general*.

Apropo de Olimpiada ’84, In
tr-un număr din „TIME", special 
dedicat Jocurilor de la Los An
geles, Roger Rosenblatt scria î 

.Nadia Comăneci a creat gim
nastica pentru mulți americani, 
nu pentru că aceștia n-au auzit 
vreodată de gimnastică, ci pen
tru că ei nu mai văzuseră acest 
sport practicat de virtuozi. O 
subtilă surpriză a Jocurilor este 
măsura în care individualitățile 
pot transforma întrecerile la ca
re participă... Eroul și fapta sînt 
una. Șl dacă trebuie găsit un e- 
rou alegoric al Jocurilor, acesta 
este tineretul. în general. Pentru 
două săptămîni nimeni și nimic 
n-are vîrstă : cel puțin aceasta 
este iluzia. Jocurile Olimpice fac 
iluzia mare“...

Reținem citeva dintre relată
rile privind J.O. ’84 :

„României i-a lipsit foarte pu
țin — mai puțin de o jumătate 
de barcă — să reușească un 
„scor**  total, sportivele române 
cucerind cinci din cele șase tit
luri puse în joc în finalele de 
canotaj ale Jocurilor Olimpice 
(...) Acest rezultat de ansamblu 
este departe de a constitui o 
surpriză. în ierarhia mondială 
feminină schifistele române si- 
luîndu-sc între fruntașe... Miile 
de spectatori, care au umplut 
tribunele pînă la refuz, începu
seră deja să învețe imnul Româ
niei**.  (Agenția „FRANCE PRE- 
SSE“).

„Gimnastele române au cucerit 
patru medalii de aur în con
cursul special pe aparate. Ecate- 
rina Szabo, care a obținut trei 
titluri în ultima zi a turneului, 
a impresionat, în special, la soL 
unde a realizat un total de 19,97» 
P. cu o notă de 10“. (Agenția 
„CHINA NOUA").

„Mari ci ca Puică, din România, 
o splendidă atletă cu părul 
blond, a cucerit gloria olimpică 
în proba feminină de 3000 m. 
după ce dubla campioană mon
dială. americana Mary Decker, 
a abandonat In urma unei bus
culade" (Agenția „REUTER" >.

Pe apele lacului Casltas. gazdă 
a întrecerilor olimpice de spor
turi nautice, manele nostru cam
pion Ivan Patzaichin avea să 
urce pentru ultima oară pe co
di umul de premiere. „La 34 de 
ani, Ivan Patzaichin îșl regă
sește forța tinereții de la Xochi- 
milco — avea atunci 18 ani ! — 
lingă înțelepciunea maturității, 
implinindu-și în chip magnifie 
o carieră unică. Avîndu-1 ală
turi pe mai tînărul Toma Simio- 
nov, într-o barcă a victoriei pen
tru România**...
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