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llh prezența tovarășului NICOLAE CEAUSESCU I 
și a tovarășei ELENA CEAUSESCU, 

Intr-o atmosferă entuziastă, 
de adincă vibrație patriotică, 
ieri a avut loc în Capitală
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MAREA ADUNARE POPULARĂ FESTIVĂ
CONSACRATĂ ANIVERSĂRII REVOLUȚIEI Of ELIBERARE SOCIALĂ |l NAflONALĂ, 

ANTIFASCISTĂ Șl ANTIIMPERIALISTĂ DE LA 23 AUGUST 1944

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, joi 
după-amiază, Ia marca adunare 
Populară festivă și spectacolul 
festiv care au avut loc pe Sta
dionul „23 August'1 din Capita
lă, consacrate celei de-a 42-a 
aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă, e- 
veniment de însemnătate istori
că, care a deschis o eră nouă, 
de profunde transformări re
voluționare, democratice în via
ța țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, la sosirea la Sta
dionul „23 August", cu multă 
căldură, cu simțăminte dc dra
goste, de aleasă stimă și pre
țuire, cu puternice ovații și u- 
ralc. Grupuri de pionieri și ti
neri au oferit buchete de flori. 
Miile de oameni ai muncii a- 
flați pc aleile parcului ce con
duc la stadion purtau drapele 
tricolore și roșii. portretele

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
pancarte pe care erau înscrise 
urări la adresa partidului 
secretarului ' său 
patriei noastre 
Se scanda cu 
„Ceaușescu-P.C.R.l", „Ceaușescu 
și poporul „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu — Româ
nia !“, „Ceaușescu — Pace !“, 
cei prezenți reafirmindu-și vi
brant simțămintele de nețărmu
rită dragoste și recunoștință fa
ță de conducătorul iubit al 
partidului și statului, pentru
tot ceea ce a făcut și face spre 
binele, poporului și gloria
nepieritoare a patriei, pentru
sporirea prestigiului și a rolu
lui României socialiste in lume.

în această atmosferă de 
intensă bucurie, de puter
nic entuziasm, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au luat Ioc jn 
tribuna oficială a stadionului, 
participanții la adunare acla- 
mîndu-i iiidelung.

în tribuna oficială au luat 
loc, de asemenea, membri și 
membri suplcanți ai Comitetu

Și 
general, a 

socialiste, 
înflăcărare

lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al partidului. Erau pre- 
zenți membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, partici
pant! la revoluția dc eliberare 
socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă de la 23 
August 1944, generali activi și 
în rezervă, conducători ai u- 
nOr instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, activiști 
de partid și de stat, fruntași. în 
producție din mari unități in
dustriale din Capitală, perso
nalități ale vieții noastre știin
țifice, culturale Și artistice.

A asistat tovarășul Yasser 
Arafat, președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

La rnarea sărbătoare a po
porului român au luat parte 
membri ai conducerii unor 
partide comuniste, muncitorești, 
soci-'iste șl democratice aflați 
în țara noastră, alți oaspeți de 
peste hotare.

Erau de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu

rești, atașați militari, alți mem
bri ai corpului diplomatic, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine.

In tribunele stadionului se a- 
flau zeci de mii de oameni a> 
muncii din Capitală.

In această zi aniversară, Sta
dionul „23 August" avea un as
pect sărbătoresc.

S-ă intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Despre semnificația zilei de 
23 August a vorbit tovarășul 
Constantin Olteanu, membru. al 
Comitetului Politic Executiv a< 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

In continuare, a urmat defi
larea gărzilor patriotice, for
mațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
de pionieri si școlari, formațiilor 
de apărare civilă și de Cruce 
Roșie, care, în pas cadențat, in

SPECTACOLUL FESTIV
Organizat de Consiliul Cultu

rii și Educației Socialiste, Con
siliul Central al U.G.S.R., Co
mitetul Central al U.T.C.. 
U.A.S.C.R., Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, Mi
nisterul Apărării Naționale, 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului, C.N.E.F.S., Radiotele- 
viziunea Română, împreună cu 
Comitetul municipal București 
al Partidului Comunist Român, 
spectacolul s-a constituit în- 
tr-un omagiu adus Zilei națio
nale a României, exprimînd u- 
nitatea de nezdruncinat a în
tregului popor in jurul parti
dului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hotărirea unanimă a tuturor 
cetățenilor patriei de a acțio
na pentru Înfăptuirea hotărlri- 
lor Congresului al XIH-lea al 
Partidului Comunist Român, a 
politicii Interne și externe • 
partidului și statului nostru.

Un grup de trompețf dă »em- 
naiul de Începere a spectaco
lului. Tineri șl tinere, în nu
măr impresionant, pătrund pe 

sunetele unui marș ostășesc, 
trec prin fața tribunelor.

Reuniți sub semnul aceluiași 
ideal, membrii acestor . forma
țiuni — tineri, bărbați și femei 
de diferite profesii — dau ex
presie hotăririi poporului ro
mân de a acționa cu toate for
țele pentru înflorirea patriei, 
pentru apărarea cuceririlor re
voluționare, a muncii noastre 
pașnice, pentru afirmarea în 
lume a României socialiste.

în fața tribunelor apar apoi 
grupuri de sportivi — tinereas
că revărsare de energie și entu
ziasm, de vigoare și optimism. 
Acești tineri, care au contribuit 
la sporirea gloriei sportive ■ 
României socialiste, poartă cu 
dragoste și mîndrie stemele 
statului și partidului, portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. 
steaguri roșii și tricolore.

A urmat un grandios specta
col festiv.

CULTURAL SPORTIV
stadion și formează stema șl 
drapelul Republicii Socialiste 
România, înscrisul „23 August 
1944—1986“ și „Partidul — 
Ceaușescu — România".

Răsună refrene ale unor cu
noscute cîntece patriotice dedi
cate sărbătorii noastre națio
nale, victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă i 
„Mîndră zi a libertății", „în
florești. pămînt al bucuriei”, 
„De-aș avea un milion de I- 
nirni". Este interpretată, de a- 
semenea, in primă audiție, me
lodia „Supremul tricolor".

în cartea cea mare a 
istoriei naționale, in lupta 
neîntreruptă pentru emancipare 
politică, socială si economică, 
pentru dezvoltare liberă sl 
demnă, ziua de 23 August 1944 
se constituie ca o piatră de 
hotare, ea un moment da 
răscruce. în acea zi eroică, se 
arată șl prin versuri, poporul

(Continuare in pag. a 2-a)
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(Urmare din pap. 1)

român, condus de Partidul 
Comunist Român, »i-a câștigat 
eu adevărat dreptul la viață, 
la fericire.

Genericul tabloului muzical- 
literar-coregrafic „Din zi de 
august falnic viitor" sugerează 
una dintre ideile centrale, axul 
întregului spectacol: o dată cu 
victoria insurecției armate — 
măreț act de demnitate națio
nală — In. istoria poporului ro
mân a început o etapă nouă, 
etapa revoluției ți construcției 
socialiste, s-a schimbat din te
melii viața poporului, a fost I- 
naugurată era socialistă a pa
triei.

Grupuri-grupuri de tineri 
pătrund pe gazon, dlnd con
tur, cu trupurile lor, unul 
copac înfrunzit — simbol al 
perenității veșnice a poporu
lui român.

Regrupați pe gazon, partici
pant» sugerează un imens ră
sărit de soare la București. 
Este soarele victoriei răsărit la 
23 August 1944. este soarele 
socialismului ce a. dat viață, 
cu adevărat. României. Din ra
zele lui se formează. In finalul 
tabloului. conturul țării, țn 
timp ce ia tribuna a doua a- 
pare o simbolică frescă- a În
floririi economice ți social - 
culturale a României In anii 
săi de istorie nouă, socialistă, 
iar cunoscuți soliști vo
cali interpretează cântecul 
„România, țara mea*, o altă 
primă audiție din spectacol.

Perioadei inaugurată de Con
gresul ai IX-lea al Partidului 
Comunist Român, moment de 
renaștere națională, de excep
țională înflorire a personalită
ții umane, de mari prefaceri 
economice și social-politice, 1 
se rezervă în spectacol un loc 
aparte. Desfășurat sub gene
ricul ..Epoca Nicolae Ceaușescu 
—epocă de mărețe Împliniri1*, 
momentul. constituit intr-o 
suită de tablouri, oglindește 
mărețele realizări obținute de 
poporul român, sub conducerea 
partidului, a secretarului său 
general. în cele peste două de
cenii care s-au scurs de la 
marele forum al comuniștilor 
din iulie 1965.

în acordurile cântecului .Un 
partid, o tară, un popor**, sute 
de tineri înscriu cu trupurile 
lor cuvintele: „Epocă de glo
rii**. O amplă evoluție core
grafică sugerează efortul crea
tor al oamenilor muncii, din 
toate generațiile, măreață ope
ră de construcție a socialismu
lui în România. Sînt ilus
trate apoi momente din istoria 
contemporană a patriei noas
tre socialiste, prefațate de 
versurile :
De la Congresul IX, pini astăzi 
Avind in frunte-un înțelept

bărbat 
Am dobind.it victorii epocale, 
Am biruit mereu, căci l-am

urmat.

Am înălțat mari ctitorii ie 
cuget, 

Platforme, politehnici, cate noi. 
De tind conduce țara către 

piscuri

Suflet am pus, cd-i totul 
pentru noi.

Ne-a dat avînî, încredere, 
putere, 

Ne-a dat credinți fermă-n 
viitor, 

A dat statutul ce i se cuvine 
Acestui vechi și încercat popor.

Pe arcadele de pe corona- 
„mentul stadionului apare în
scris „Epoca de aur**, iar la 
tribuna a doua .Congresele 
IX — X — xi — XII — 
XIII", amintind marile momen
te politice ale României so
cialiste.

Imaginile ce se succed la 
tribuna a doua evocă ctitorii 
ale „Epocii Ceaușescu** — 
Transfăgărășanul, Canalul Du- 
năre-Marea Neagră, Metroul 
bucureștean, mari combinate 
siderurgice, chimice și petro
chimice, Institutul politehnic 
București. Apare înscrisul unui 
Obiectiv de mare importanță 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale, pentru progresul ge
neral al țării — noua revoluție 
agrară.

A 42-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
«ntiimperialistă doMndește 
semnificații deosebite. avînd 
loc în anul în care poporul 
român cinstește, cu deosebită 
mîndrie patriotică, împlinirea a 
șase decenii și jumătate de 
glorioasă existență a Partidu
lui Comunist Român.

Sînt emoționante momentele 
din spectacol prin care se ex
primă sentimente de dragoste 
și prețuire conducătorului 
partidului și statului nostru.

Aducem tovarășului
Nicolae Ceausescu, 

Viteaz și înțelept conducător, 
Cel mai fierbinte si ales 

omagiu, 
In numele întregului popor.

Omagiu-nalt de suflet și 
credință 

Celui ce-nireaga viață a luptat 
Pentru triumful clasei 

muncitoare, 
Al celor mulți, din care a 

urcat.

Secvențe ale pilduitoarei 
vieți revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale luptei 
sale eroice, expresie a dăruirii 
fără seamăn eu care a acțio
nat în condițiile aspre ale 
luptei revoluționare Regale îm
potriva exploatării și nedrep
tății. pentru apărarea intere
selor fundamentale ale poporu
lui sînt transpuse, în plan 
artistic. într-unul din cele mai 
frumoase momente ale specta
colului. Concomitent cu evo
luțiile- coregrafice, în acordu
rile cântecului „Să ne trăiți. 
cu țara împreună**, la tribuna 
a doua apar imagini ce sub
liniază semnificația împlinirii 
a 50 de ani de la procesul de 
la Brașov — cînd a răsunat eu 
claritate, fermitate si cutezanță 
glasul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, acuzatul devenit a- 
tunci acuzator al strîmbelor 
rinduieli ale regimului vremii, 
impunlndu-se ca militant re

voluționar de seamă ai parti
dului împotriva opresiunii și 
exploatării, pentru apărarea 
intereselor maselor largi, pen
tru ca poporul să fie liber și 
stăpîn pe soarta sa. Anii grei, 
ai ilegalității, de-a lungul că
rora tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a luptat cu aceeași 
fermitate și dîrzenie împotriva 
fascismului și războiului, pen
tru libertate, egalitate și drep
tate socială. sînt prezentați 
prin Imagini simbolice, edifi
catoare. Acestora le succed 
secvențe reprezentative din via
ta și activitatea întiiului fiu al 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — momente din 
lupta pentru edificarea socia
lismului, vizite de lucru în 
mari unități din industrie și 
agricultură, pe șantiere, întîl- 
niri cu oameni ai muncii de 
pe întreg cuprinsul patriei.

Alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a aflat — în toate 
marile momente ale devenirii 
noastre socialiste — tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic, ilustru savant, de largă 
recunoaștere internațională.

Sentimente de aleasă dra
goste capătă expresie în cân
tecul „A țării fiică demnă și 
stimată**. în versuri omagiale:

Elena Ceaușescu. Se înscrie 
Numele său in pagini de 

neșters 
Cu gind cutezător ți faptă vie 
Cinstită fie-n cintec și in vers

Cinstire celei care prin știință 
Hotare noi cunoașterii i-a dat 
Dorind mereu eu întreaga ei 
_ ființăS-atingem mîine piscul mult 

visat

Omagiu omului politic; țara 
Din suflet fi aduce «zi prinos 
Pe chipul ei e pururi 

primăvară 
Și fapta ei e gindul luminos.

Momente distincte din spec
tacol, intitulate „Copiii — pri
măvara patriei, viitorul ei" și 
„Tineretul — prezent la dato
rie" sînt o mărturie a dragostei 
și recunoștinței nemărginite a 
tinerei noastre generații față 
de partid si popor, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Compozițiile alegorice consa
crate copilăriei fericite, Palatu
lui pionierilor, succesiunea de 
tablouri ritmice sugerînd 
bucuria vieții tinerei generații 
din. patria noastră dau o notă 
aparte acestei secvențe din 
spectacol.

Printr-o suită de imagini și 
mișcări coregrafice de masă 
este ilustrată plastic munca 
entuziastă a tinerei generații 
pe mari șantiere naționale, in 
unități economice și în alte 
sectoare. Aceste momente ale 
spectacolului, care pun In evi
dență contribuția tineretului ia 
propășirea patriei, se încheie 
cu vibranta deviză : „E munca 
pentru țară, emblema tinereții**.

La marea sărbătoare națio
nală a poporului român sint 
prezenți, de asemenea, mi
litarii. evoluția lor ritmică, 
specifică pregătirii lor, sugerînd 

dîrzenia si îndemînarea ti
nerilor ostași, voința lor de 
nestrămutat de a munci pentru 
Înflorirea patriei, de a apăra 
eu strășnicie România So
cialistă.

Evoluția sportivilor de per
formanță constituie o grăitoare 
mărturie a contribuției competi
ției naționale „Daciada** — 
organizată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
— la perfecționarea continuă, 
a educației fizice și sportului, 
la integrarea acestora în 
ansamblul muncii educative, de 
Întărire a sănătății și creșterii 
capacității de muncă a tinerei 
generații.

In Anul Internațional al 
Păcii, cînd aspirațiile poporu
lui român de a trăi în liniște 
și bună înțelegere cu toate 
națiunile lumii, cînd inițiativele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se dovedesc mai mult ca oricînd 
a fi valoroase contribuții la 
cauza edificării unei lumi a 
păcii și echității, mai bune și 
mai drepte, momentul „Plai 
românesc de pace și omenie** 
capătă semnificații aparte.

O atmosferă de sărbătoare, 
o notă de optimism robust 
este conferită spectacolului de 
momentul folcloric. Șiruri 
întregi de dansatori, soliști 
vocali dau strălucire comorilor 
folclorice ale plaiului românesc. 
Lor li se adaugă toți partici- 
panții la spectacol, _ care, în 
final, ca o încununare a a- 
cestuia. își rostesc solemnul 
legămînt de a înfăptui neabătut 
hotărîrile Congresului al 
XlII-lea al Partidului Comunist 
Român, de a fi strîns uniți în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu :
Partidului, viteazul și marele 

stegar 
Pe drumul ce, in glorii, spre 

mîine il urcăm, 
Cuprinși In frontul muncii, pe 

plaiul legendar, 
Uniți șf devotați, din inimă, 

furăm ! 
Jurăm !

Prin muncă înzecită vom
pune temelia 

La ctitorii mărețe ! Mereu să 
înălțăm, 

In noul cincinal, mai mîndră 
România ! 

Solemn ne angajăm și hotărit 
jurăm ! 

Jurăm !
In „Epoca de Aur", in evul 

nalt și nou, 
Încrezători Jn mîine, stăpini

pe vis și glie, 
Noi vom urma statornic al

patriei erou, 
Spre viitorul falnic și-a țării 

măreție I 
Jurăm !

In amplul gind al țării e gindul 
tuturor, 

Din inimile toate se naște 
bucuria : 

„Trăiască Ceaușescu, iubit 
conducător ! 

Partidul să trăiască !
Trăiască România !“

Cuvintele simbolice „România
— Ceaușescu — viitorul !** și 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul maselor 

de oameni ai muncii — ce 
domină in aceste momente 
tribuna a doua —, ca și 
drapelul tricolor ce se înalță 
deasupra stadionului încunu
nează spectacolul dedicat a- 
niversării a 42 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă de la 23 
August. In întregul stadion 
răsună cîntecul „Partidul, 
Ceaușescu, România** și Imnul 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — „E scris pe 
tricolor unire**.

în aplauzele, uralele și ova
țiile zecilor de mii de parti- 
cipanți, un grup de pionieri 
urcă la tribună și oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

★
Marea adunare populară 

festivă din Capitală consacrată 
celei de-a 42-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă ia sfîrșit, într-o 
atmosferă de deosebit entu
ziasm. In incinta stadionului 
răsună din nou, tot mai vi
brant. urale și ovații. Intr-o 
impresionantă unitate de cuget 
și simțire, participanții aclamă 
cu putere pentru gloriosul 
nostru partid comunist și 
secretarul său general, pen
tru patria noastră socialistă, 
liberă, demnă și înfloritoare, 
pentru minunatul popor român, 
constructor victorios al so
cialismului și comunismului. 
Sint momente înălțătoare ce 
se constituie într-o impresio
nantă manifestare a sentimen
telor de nețărmurită dragoste 
și recunoștință pe care în
tregul nostru popor Ie nutrește 
fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea 
neobosită ce o consacră binelui 
și fericirii României socialiste.

Imensul stadion oferea, în 
aceste momente solemne, o 
imagine cu valoare de simbol 
ce pune pregnant în lumină 
coeziunea strînsă, indestructi
bilă a întregului popor în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, hotărîrea neclintită 
a tuturor cetățenilor patriei 
de a acționa in deplină unitate, 
cu răspundere și abnegație 
revoluționară, pentru înfăp
tuirea marilor obiective stabilite 
de Congresul al XlII-lea al 
P.C.R., pentru dezvoltarea 
neîntreruptă a țării și ridicarea 
ei pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație.

Aceeași atmosferă entuziastă, 
plină de însuflețire s-a regăsit 
și la plecarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceausescu de la stadion.

Parcurgînd pe jos aleea cen
trală, a parcului unde se află 
stadionul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ' tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați din 
nou, cu toată căldura inimii, 
de mii de bucureșteni, care 
i-au aclamat îndelung, scandînd 
numele partidului și al 
secretarului său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu multă căldură ma
nifestărilor entuziaste ale celor 
prezenți.

„MAI DÎRZ, MAI SUS, MAI BINE" 
Tinereasca revărsare de energie fi entuziasm, • 

de vigoare fi optimism, a sportivilor
Marele stadion al Capitalei, 

care poartă simbolic nomele 
acestei zile aniversare, scum
pă nouă, tuturor, s-a înveș- 
mîntat în haine de sărbătoare. 
S-au strîns aici. ca într-o 
mare și unită familie, zeci 
de mii de elevi, studenți, mun
citori, țărani, tehnicieni. in
gineri, oameni de toate profe
siile, tineri și vîrstnici. bărbați 
și femei, căliți la școala mun
cii revoluționare, construc
tori ai socialismului în patria 
noastră dragă, sportivi care au 
făcut ca prin victoriile lor 
tricolorul României socialis
te să fluture mîndru pe cel 
mai înalt catarg ; s-au strîns 
pentru a-și manifesta adeziu
nea, dragostea și recunoștința 
față de partid, față de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al partidu
lui, președintele Republicii, 
conducătorul încercat și re
voluționarul cu o largă clarvi
ziune, față de tovarâșa 
ELENA CEAUȘESCU, eminent 
em politic de știință, care fi-a 
pus, de asemenea, viața m 
slujba partidului și patriei.

Pe fundalul tribunei a H-a 
stă înscris : „Epoca de aur". 

perioadă deschisă de Congre
sul al IX-lea al partidului și 
care a marcat destinele țârii, 
inaugurînd cei mai rodnici 
ani din istoria patriei, perioadă 
legată indestructibil de nu
mele ctitorului României 
moderne, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

...Rînd pe rînd, prin fața 
tribunelor trec tineri cu brațe 
oțelite. cu priviri mtndre, care 
se oglindesc în seninul acestui 
august glorios. în sunetul fan
farei își fac intrarea. întîm- 
pinați cu vii aplauze, sportivii. 
Ei poartă. în semn de omagiu, 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, omul de omenie, 
a cărui permanentă grijă pen
tru gloria patriei se regăsește 
șl în succesele realizate de 
sportul românesc la marile 
competiții internaționale. Sînt 
purtate, de asemenea, stemele 
tării si partidului. simboluri 
ale dragostei fierbinți față de 
patrie, față de puternicul de
tașament al clasei muncitoare, 
comuniștii.

In grupuri compacte. purKnd 
flori și pancarte pe care se ci
tește : „Trăiască PzrflM
Comunist Român, in frunte sa 

secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu", „Trăiască 
23 August, sărbătoarea națio
nală a poporului român", 
„Ceaușescu, România, Face", 
„Trăiască scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă 
România", coloana sportivi
lor prezintă raportul de 
fapte la marea sărbătoare, 
raport care cuprinde numai în 
perioada 1965—1986 un nu
măr de 1343 de medalii cuce
rite la mari competiții inter
naționale. Trec reprezentan
ții marilor cluburi bucureștene 
— Dinamo. Steaua. Rapid, 
Progresul, Olimpia, Voința 
ș.a. —, cei care, asemenea lui 
Constantin Alexandru, Mihai 
Ciucă, Alexandru Vinerea- 
nu. Melita Riihn, Dumitrița 
Turner, Emilia Eberle, Dra- 
gomir Cioroslan ș.a. au făcut 
ca în cartea de aur a sportu
lui românesc să fie trecu
te remarcabile succese la Jocu
rile Olimpice, la eampiocate 
mondiale si eu: opere, la Bal
caniade. prinos de icr'i m~ri 
tâ mhs mănsazâar cntofcxi 
create de aarad • de «tot

și sport. Tineri și tinere, cu 
mingi de handbal, volei, fot
bal, rugby, cu rachete de te
nis și mănuși de box, demon
strează diversitatea discipli
nelor practicate.

Băieți și fete în costume ro
șii poartă o pancartă pe care 
este scris : „Daciada — marea 
competiție națională**. între
cere care a devenit, ca urma
re a strălucitei inițiative a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o adevărată Olimpiadă a spor
tului românesc, o compe
tiție la care iau parte In fie
care an milioane de tineri și 
vîrstnici, un veritabil izvor de 
talente pentru sportul de per
formanță. Grupul de stegari 
purtînd drapelele tuturor clu
burilor și asociațiilor sportive 
bucureștene încheie coloana, 
în timp ce, pe fondul imnului 
Daciadei, . interpretat de 
marea fanfară, sportivii eintă 
cu glas puternic, răsunător, 
fluturînd mii de flori.

...Tablou după tablou, pe 
marea scenă a stadionului tineri 
și tinere evoluează într-un spec
tacol festiv cultural-sportiv e- 
moționant. cu o mare putere de

M_> de pâfcsâe *

imens steag cu emblema com
petiției noastre naționale, în 
timp ce un grup de gimnaste 
— in care se află Lavinia A- 
gache. Doina Stăîculescu, Mi- 
rela Barbălată ș.a., laureate 
la importante competiții — 
execută cu grație și măiestrie 
exerciții cu cercuri și panglici, 
întreaga scenă a stadionului se 
îmbogățește cu noi teme su
gestive, sugerînd vigoarea 
tineretului român, dorința 
lui de. a face sport sub fal
durile Daciadei. Demon
strația de pe stadion este un 
convingător tablou al voio
șiei, al dorinței de mișcare, 
sugerată de salturile acroba
tice, de exercițiile pline de 
dinamism. în același. timp, 
pe fundal, in aeri de adori 
sînt prefirurate aanenMâe «to- 
ținute de mexu.
victorii de • ■ ---- «:
făcut să —- v »
tindeni - »n»i
la sportivă -n

Răsună *hsMW* >
Daciadei,
nifestarea «mmmb

dobind.it


PARTIDULUI—

I AL TINLRETDIDI SPORTIV !

Putem spune, deci, că cerințele dezvoltării | 
actuale și de perspectiva a societății noastre 
socialiste fac in mod obiectiv necesară creș
terea rolului culturii fizice și sportului in pro
cesul educației socialiste și formării omului 
nou, in întărirea sânățății și vitalității națiunii 
noastre, in asigurarea condițiilor ca poporul 
român, tineretul patriei, să crească viguros și 
sănătos. i,

j NICOLAE CEAUȘESCU

LA „METALUL"

RECORDURI ÎN

MUNCA $1 IN

ARENA SPORTULUI

Ci u. zece ani în urmă — strălucită și 
z generoasă inițiativă a tovarășului 

MCOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului nostru — pornea la 
drum Daciada, cea mai mare competiție 
de masă si de performanță din întreaga 
istorie a sportului românesc. Vibrantul în
demn patriotic, izvorit dintr-o mare și 
statornică grijă părintească, ai secretarului 
general al partidului avea să însuflețeas
că in tot acest răstimp, de-a lungul celor 
cțb.e’_ ediții ale Daciadei, inimile și con- 

să asigure 
mai bune

științele tuturor celor chemați 
marii competiții naționale cele 
condiții de organizare și des
fășurare, astfel incit Daciada 
să cuprindă, în practicarea sis
tematică a exercițiilor -fizice 
și sportului, întregul tineret, 
întregul popor, să devină o a- 
devărată Olimpiadă a sportu
lui românesc.

...Și 
raport-bilanț ai 

-sportiv din patria noastră.
înscrie astăzi, în prag
23 August, sărbătoresc o 
gină de aur deasupra 
reia ne aplecăm cu m'ndrie și 
recunoștință, prețuindu-i bogatele semni
ficații si impresionați fiind de puterea de 
convingere a cifrelor si. mai cu seamă, a 
faptelor desprinse din cronica' celor zece 
ani de existentă a Daciadei. La fiecare 
ediție — circa 8 000 000 de participant ! 
Fără îndoială, un record absolut în spor
tul românesc. Un record care arată că 
Daciada, a căpătat noi si tot mai ample 
dimensiuni in marile centre sportive ale 
țării — Brașov. Cluj-Napoca, București,

iată că, în inflăcâratul 
tineretului 

se 
de 

pa- 
că-

Craiova, Timișoara, Gonstanța... —, dâr, 
in același timp, și că ea a pătruns larg, 
revigorînd întreaga activitate sportivă de 
masă din județe altădată cu tradiții spor
tive mai fragile — Suceava, Călărași, 
Vrancea, Giurgiu, Tulcea... Și care mai 
arată că, o dată cu dezvoltarea și cultiva
rea cu grijă a întrecerilor tradiționale, au 
apărut, pretutindeni, numeroase și atrac
tive inițiative — sub forma festivalurilor, 
a cupelor pe ramuri de producție, a com
petițiilor specifice sportului feminin sau 
sătesc — care au asigurat și asigură con
tinua perfecționare a Daciadei, creșterea

0 AMPLA MIȘCARE DE MASA,
0 MINUNATĂ EXPERIENȚĂ ROMÂNEASCĂ
fierbinte calității si eficienței puternicului său cadru 

organizatoric si a sistemului oompetițional 
de masă, atit pe plan local — în școli, uni
tăți economice, instituții, comune, orașe și 
județe —, cit si la nivel național.

Au crescut, în acești zece ani, si oamenii 
— priceperea și pasiunea lor, răspunderea 
pe care o poartă în procesul educației so
cialiste și formării omului nou, în întări
rea sănătății și vitalității națiunii noastre 
socialiste, obiective fundamentale încredin
țate de partid mișcării noastre sportive.

Ampla mișcare de masă, Daciada a de
venit astfel, prin toate virtuțile ei, o mi
nunată experiență românească, care, ase
menea atîtor altor minunate experiențe ro
mânești din toate domeniile de activitate, 
demonstrează mai mult decît convingător 
forța uriașă a construcției noastre socialis
te, largile posibilități create tineretului, 
tuturor oamenilor muncii pentru o depli
nă și multilaterală afirmare. Menționăm, 
în context, și faptul că, recunoaștere a am
ploarei pe care a înregistrat-o mișcarea 
sportivă din țara noastră. Comitetul Inter

național Olimpic a hotărît ca 
în programul acțiunilor sale de 
promovare a sportului în lume 
să fie inclusă, între cele mai 
mari manifestări sportive din 
lume, în acest an, competiția 
sportivă națională Daciada.

Realizare de excepție, Dacia
da dispune insă — așa cum 
s-a subliniat, recent, și In 
dezbaterile Planarei Comune a 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport și a 
Comitetului Olimpic Român — 

alte posibilități, insuficient valo-de multe ________ _ _________ __
rificate, pentru a atinge noi cote de a- 
vînt, tot mai impetuos, si calitate. Spre a- 
ceste cote se îndreaptă acum, că un an
gajament unanim, gîndurile și faptele tu
turor slujitorilor mișcării noastre sportive, 
ale celor pe care-i aflăm, zi de zi, pre- 
zenți, cu tot entuziasmul lor, în marea a- 
renă a Daciadei.

Dan GARLEȘTEANU

COPILĂRIE FERICITA...
tn splendidul peisaj înnoitor 

făurit în anii care au trecut 
de la istoricul act de la 
23 August 1944 se remarcă 
minunatele posibilități de via
tă. de muncă, de Învățătură 
și de odihnă oferite cu ge
nerozitate de către partid șl 
stat tinerelor generații.
• IN ACESTE ZILE ÎNSO

RITE ALE VACANȚEI,. mii 
de copii din București — 
purtători ai cravatei roșii cu 
tricolor sau șoimi ai patriei 
— pot fi tntîlnițl pe terenurile 
șl bazinele de Înot ale Capi- 

diverse 
predi- 

atenția 
Clubu- 

Trlumf, 
perioa- 

șl de la

talei, inițiindu-se în 
ramuri de sport, cu 
lecție în înot. Reține 
activitatea din cadrul 
Iul sportiv școlar 
neîntreruptă pe toată 
da vacanței mari, 
ștrandul Clubului sportiv șco
lar nr. 2 (Obor), acolo unde 
nu mal puțin de patru bazi
ne se află la dispoziția 
itorilor... delfini.
• NĂVODARII, SEDIUL

VARA A MII DE COPII 
întreaga țară este și 
cest sezon estival un 
rat furnicar. Bucuria 
gusta din frumusețile 
lului este unanimă, la 
șl- dorința de a participa _ 
întreceri organizate ad-hoc la 
tenis de masă și gimnastică, 
înot șl șab. în cazul sportu
lui minții au fost confecțio
nate, Încă din anii 
dențl, mese speciale 
concursuri în aer 1__
licitate din plin de toți 
tlcipanții la tabere.
• PE INCINT ATORUL 

DE APA AL BISTRIȚEI 
RII se află, în drumeție, 
băttnd frumoasele r.’. 
ale Țării de Sus a Moldovei

vi-

DE 
din 
a-In 

adevă- 
de a 

Litora- 
fel ca 

la

prece- 
» pentru 
liber, so- 

par-

FIR 
AU- 

stră- 
meleagurl

pionieri șl școlari 
din București și 
Tulcea, din Reșița 
și Tlrgoviște, din 
Craiova șl Slobo
zia, într-un origi
nal schimb de ex
periență cu colegii 
lor de la unitățile 
de învățămlnt șl de 
pionieri din zonă.
• COPUI -----

TR-UN SAT 
JUDEȚULUI 
pe nume 
se pregătesc pentru 
a-și primi oaspeți 
dragi, pionieri și 
școlari care vor 
lua parte la pri
mul FESTIVAL 
ȘAHIST RURAL, la 
nivel republican, o 
Inițiativă frumoasă 
a unității de pio
nieri din această așezare, care 
— sîntem convinși — se va 
bucura de atenția a zeci șl 
sute de Iubitori al șahului.
• LA VIDRARU, IN VECI

NĂTATEA TRANSFAGARAȘA- 
NULUI, copiii Iubitori al 
sportului cu balonul oval din 
București și din alte orașe 
ale țării fac, In aceste zile, 
popas de tabără, contlnutn- 
du-șl pregătirea sportivă șl, 
paralel, luind cunoștință, ta 
direct, cu acest plin de pito
resc colț al patriei...

SInt doar clteva secvențe 
din miile întllnite ta aceste 
zile șl care vorbesc, prin
graiul faptelor, despre copi
lăria fericită a celor mai
mici cetățeni a! patriei, des
pre dragostea cu care ei stat
Înconjurați pretutindeni...

DIN-
AL 

OLT. 
Roșienl

i Zile record ■ la întreprinde- i 
rea .23 August* din Capitală. 1 

| Zile de Intensă activitate, ] 
, deci, și la .Turnătorie fontă", > 
I unde graficele, angajamentele • 
1 depășite ta cinstea marii săr- J 
' bătorl de la 33 August t or- ■ 
i besc elocvent despre calitate, 1 
' competitivitate. Vorbesc eloc- j 
i vent șl la obiect: atltea șar- i 
i je, atitea economii, atltea re- ' 
' corduri. In dreptul lor, nu- J 
, mele realizatorului, tn drep- < 
i tui numelui realizatorului, un 1 
1 asterisc: schimbul I. Sau: dc ; 
i luna viitoare la racultate. Ori: . 
i plecat la... Nottingham, la 1 
i C.M. de canotaj din Anglia. ' 
] Și precizarea: de așteptat la , 
i aeroport — cei doi lăcătuși 1 
' pot aduce noi medalii!..
i Intr-adevăr, pot aduce. Tl- 
i tie Iordache și Mariana Traș- 
[ că — cei doi lăcătuși — sînt 
i medaliate cu aur, respectiv 
i argint la J.O. de la Los An- 
' geles, iar acum fac parte din 
I lotul care s-a deplasat la 
i C.M. de canotaj de la Nottln- 
' gham. Da. tntr-un fel sau al- 
Itul, la secția ..Turnătorie fon

tă* toți sînt performeri. Atleta 
Mitica Junghiata, spre exem
plu, medaliată cu bronz — la 
800 m — Ia Jocurile Sportive 
Internaționale de la Moscova, 
alțl numeroși muncitori frun
tași, component! ai clubului 
sportiv patronat de această 
mare Întreprindere — cunos- 

Icutul si Îndrăgitul .Metalul* 
București.

In orele libere, pe „Meta
lul* vine mic șl mare. Mai 
ales ta aceste zile cînd se 
desfășoară o frumoasă și tra
dițională competiție sportivă 
de masă: „Cupa Eliberării* la 
handbal, volei, fotbal, atle
tism. șah. tenis de masă. Vin 
pe „Metalul*, după o riguroa- 

1 i să planificare, ambițioasele e? 
j i chipe de fotbal ale celor 24 
i' de cercuri sportive din tntre- 
i, prindere; vin puștii din tot 
j i cartierul Pantelimon (matri- 

ferul Ion Sava, președintele 
i[ clubului, te-a pus la dispozi- 
11 țle toți sacii cu mingi); vin 
,1 canotorii juniori din toată 
i j tara (moderna bază nautică 
Ia „Metalului* e punctul de 

plecare sppe pista de concurs 
a regatelor de pe lacul Pan- 
telimon); vin meșterii, albiți 
de ani ta dreptul tlmplelor, 
spre a-șl vedea la lucru „bo
bocii* care evoluează ta dife
rite echipe; vin președinții 
secțiilor pe ramură de sport, 
bunăoară Inginerul Ștefan 
Bujoreanu, directorul Fabricii 

i' de piese turnate șl forjate, 
i președintele secției de cano- 

j i taj „Metalul* București.
i i Așadar, zile record Ia tn- 
! i treprinderea .23 August* din 
i1 Capitali, cu exemplare reall- 
11 zări ta muncă șl ta activlta- 
'i tea sportivă de masă șl de 
11 performantă, tn numeroase și 
i [ frumoase Împliniri sub sem- 
Llul .23 August*. «

i

Vasile TOFAN

ÎN ÎNTREAGA JARĂ - ENTUZIASTE MANIFESTĂRI SPORTIVE
I

Tiberiu STAMA

TIMIȘOARA. Opt echipe sătești de fotbal au 
participat, în comuta Dumbrăvița, la un reușit 
turneu de fotba organizat în cinstea marii sărbători 
de la 23 August. A cîștigat formația comunei Oțelac, 
care, în finală, cu echipa din Otveștl, a Învins cu 
3—2. Pentru locurile 3—4 s-au întrecut fotbaliștii 
de la Dumbrăvești 11' șl Tormac ; scor : 2—0.

O Interesantă competiție a avut loc șl la Timi
șoara. C.J.E.F.S. Timiș, tn colaborare cu C.S. 
Constructorul din localitate, a pus In joc „Cupa 
23 August* la handbal feminin. Cea mal bun* 
formație s-a dovedit a fl Constructorul Timișoa
ra : 30—10 cu Electromotor Timișoara, 28—10 cu 
Voința Rm. Vîlcea șl 16—15 cu I.U. Oradea. (C. 
CREȚU).

BĂILEȘTI. „Cup Doljului* la handbal, organi
zată de C.J.E.F.S. tn cinstea Zilei de 23 August, 
a revenit — in ace«t an — formației Metalul Hu-

nedoara, care a Întrecut, ta ultima etapă, echi
pele Progresul Băltești șl Arctic Găeștl. Golgeter, 
Adrian Lung (Arctic Găeștl), cu 54 goluri. Cel mal 
tehnic jucător. Daniel Crainic (Metalul Hunedoa
ra). Cel mal bun portar al turneului, Marian Po
pescu (Arctic Găeștl). (GH. GHEORGHIȘAN).

oltenița, tn acest pitoresc oraș dunărean au 
loc numeroase șl atrăgătoare întreceri sportive or
ganizate în cinstea Zilei de 23 August. Astfel, 
zeci și zeci de tineri se întrec la volei, oină, șah, 
handbal, atletism ețc. Una dintre acțiunile cele 
mai frumoase este șl „Festivalul sportului mun
citoresc* (ediția a n-a), la care Ișl dispută lntîle- 
tatea tinerii de la cunoscuta asociație sportiv* 
„Ș.N.O.*, precum șl de Ia „Filatura*. „Voința*, 
„I.S.C.I.P.* Ulmen’ ș.a. Pentru trofeul pus în joc, 
participa nțl! vor concura la atletism, fotbal, volei, 
handbal tenis, șah șl tenis de masă. (O. G^TU). I



SUCCESELE SPORTULUI ROM 
EXPRESIE fl DINAMICEI DEZVOLTĂ!
RECUNOȘTINȚA FIERBINTE

PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

P oporul nostru sărbătorește împlinirea a 42 de ani dc 
la revoluția de eliberare socială si naționala, antifas
cistă și antiimperialistă, moment de răscruce in 
istoria milenară a țării, care a marcat începutul unei 
ere noi, revoluționare, de înfăptuire a celor mai 
înalte aspirații de libertate și progres ale națiunii 
noastre, deschizînd eaiea construirii socialismului și 

comunismului pe pămîntul României.
Această a 42-a aniversare a. zilei de 23 August are loc în 

anul celei de-a 65-a sărbătoriri a făuririi gloriosului Partid 
Comunist Român, al unei jumătăți de veac de la procesul 
intentat la Brașov unui grup de tineri comuniști și militanți 
antifasciști în fruntea cărora a strălucit puternica pefsona- 
iitatc revoluționară a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU și 
al împlinirii a 21 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.K.. 
cînd prin voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a fost ales în funcția 
de supremă conducere în Partidul Comunist Roman, Inaugu- 
rîndu-se astfel cea mai fertilă perioadă din istoria tăni 
noastre, pe care cu legitimă mîndrie o numim „El ui A 
NICOLAE CEAUȘESCU".

Cu entuziasm revoluționar, într-o indestructibilă unitate 
in jurul partidului, al secretarului său general, întregul po
por și. in rindurile sale, sportivii patriei noastre socialiste, 
aniversează glorioasa zi de 23 August aducind un caid și 
vibrant omagiu tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, _ emi
nent militant comunist, strateg revoluționar si patriot înflă
cărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, care 
și-a dedicai întreaga viață și activitate 
ilor fundamentale ale poporului român, făuririi unei 
mai bune și mai drepte pe planeta 
academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, militant 
de frunte al partidului, strălucit om de știință, savant de 
renume mondial, a cărei întreagă viată și activitate revolu
ționară au fost și sini dedicate propășirii națiunii române.

împlinirii aspirați-
Iumi 

noastră, tovarășei

Toți fiii patriei, sportivii ce poartă pe meridianele globului 
mesajul de prietenie si pace al poporului român, îșl exprimă 
dragostea nețărmurită și atașamentul fierbinte fată de 
conducătorul iubit, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, fiind 
hotăriți să-i urmeze neabătut înaltul exemplu de muncă, dă
ruire si abnegație pe care îl oferă ?i de zi în slujirea înal
telor idealuri ale partidului, statului și poporului român.

Sportivii noștri, întreaga mișcare sportivă, care cuprinde 
sute și sute de mii de tinere și tineri, sînt profund recu
noscători Partidului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru minunatele condi
ții create pentru învățătură, muncă și sport, pen
tru dezvoltarea lor multilaterală, pentru neprețuitul spri
jin și îndrumările primite de la părintele drag și iubit ai 
tineretului român. Sîntem mîndri că si mișcarea sportivă 
poartă pecetea gîndirii tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
care a inițiat marea competiție sportivă națională „Daciada", 
adevărată Olimpiadă a sportului românesc, menită să cu
prindă întregul tineret, oamenii muncii de toate vîrstele, 
într-o complexă activitate de practicare a exercițiilor fizice 
și a sportului. Competițiile sportive de masă au devenit și 
manifestări ale recunoștinței față de partid, față de secretarul 
său general pentru multiplele posibilități create tinerei ge
nerații, de a face sport.

în anii „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU", sportul de per
formanță a înregistrat cele mai mari succese din întreaga sa 
istorie, România numărindu-se printre primele țări ale lumii 
în clasamentele Jocurilor Olimpice și în clasamentele gene
rale anuale care se întocmesc pe baza medaliilor cuce
rite la campionatele europene și mondiale. Campionii noș
tri se angajează să se pregătească cu sirguință mereu sporită, 
pentru a obține noi succese în marile întreceri internaționale, 
pentru a contribui si pe acest plan la marele prestigiu de 
care România se bucură în lume.
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Sportul românesc se poate mîndri, și acum, la marea sărbă
toare a poporului nostru, cu o serie de remarcabile succese' 
la campionatele europene și mondiale, la Jocurile Mondiale 

Universitare, toate aceste realizări fiind o dovadă elocventă a 
preocupărilor permanente ale conducerii de partid și de stat, 
personal ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, președintele României, preocupări care au în ve
dere continua dezvoltare a acestui domeniu cu largi influențe so- 
ciaje și educative. Performanțele sportivilor noștri, numeroasele 
medalii cucerite oglindesc dorința acestora de a se pregăti cu 
seriozitate, cu dăruire, animați de un fierbinte patriotism, astfel 
ca numele României socialiste să fie rostit cu respect și mîndrie 
tn întreaga lume. De altfel, scurta cronică a ultimmui an, dintr-o 
epocă plină de răsunătoare realizări, este o dovadă grăitoare a 
raportului de fapte al sportivilor Ia marea sărbătoare de la 
23 August.

Succesele se adună In vitri
na cu trofee a sportului roma
nesc, ilustrînd valoarea de

netăgăduit a tinerilor de pe 
meleagurile Dunării și Carpa- 
ților. Sîirt multe victoriile ob
ținute în această lună a anu
lui trecut, o perioadă de timp 
marcată de marea sărbătoare

de la 23 August, sportivii 
României socialiste făcând să 
răsune imnul țării dragi pe 
meridianele și paralelele lumii, 
în Norvegia, Ștefan Negrișan 
£și adaugă în palmares încă un 
titlu de prestigiu, acela de 
campion mondial al luptători
lor, alături de el Ștefan Rusu, 
Mihai Cișmaș, Ion Grigoraș și 
Gheorgbe Savu fiind medaliați 
cu argint și bronz. Șl, ca intr-o 
frumoasă ștafetă, în aceeași zi 
de mijloc de august, de la 
Brandenburg ne-a sosit vestea 
succeselor realizate de tinerii 
canotori Ia „mondiale", Vero
nica Necula, Doina Ciucanu, 
Herta Anițaș, Viorica Ilinca, 
Zilia Ghinoiu, Alexandrina Stan, 
Aurel Crăciun, Marius Curelea, 
George Dordea și pănuț Dobrc

GÎNDURI LA MAREA SĂRBĂTOARE
FORMAȚI LA

tinerei 
sim-

Noi, reprezentanții 
generații de sportivi, 
țim in tot ceea ce ne in- 

i conjoară dragostea părin
tească a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a to
varășei ELENA CEAUȘESCU, 
care zi de zi fac totul pentru 
ca noi să creștem intr-o țară 
liberă, independentă, să 
avem toate condițiile pen
tru a ne dezvolta plenar in 
sport $i în viață

Împreună cu colegele de 
sport, m-am străduit să ob
țin rezultate cit mai bune, 
pentțu a dovedi că i»

România socialistă 
tineri talentați, harnici, 
adevărat fericiți. La școa
lă, in activitatea sportivă, 
am învățat că nimic nu se 
face fără muncă, fără 
forturi susținute, că 
zultatele de valoare și 
tete mari sînt urmarea 
rească a străduințelor 
nice, așa cum sînt cele trei 
recorduri mondiale realiza
te de mine in acest an.

Acum, la aniversarea eli
berării patriei 
gindurile mele 
recunoștință și 
fierbinte 
■tre partidul

ȘCOALA MUNCII

SEPTEMBRIE 1985

făcînd să urce tricolorul româ
nesc pe cel mai înalt catarg.

Dar cel mai important eve
niment sportiv al acestei peri
oade a fost, fără îndoială, cea 
de a 13-a ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitate, eveni
ment major, cu semnificații a- 
parte, prin organizarea sa în 
Anul Internațional al Tineretu
lui, manifestare care a adus 
in prim-plan, Ia o strălucită 
inițiativă a României, idealuri 
cu o încărcătură deosebită, 
scumpe oamenilor de pretutin
deni — „Participare, Dezvolta
re, Pace". Purtători ai acestui 
mesaj, sportivii-studenți ai 
României, într-o competiție Ia 
care au luat parte performeri 
de o deosebită valoare din pes
te 100 de țări, au avut o com
portare foarte bună. Carmen 
Bunaciu, Ecaterina Szabo, Flo
rin Segărceanu, Daniela Moise, 
Dumitru Negoiță. Cristieana 
Cojocarii, Margareta Keszcg 
numărindu-se. printre medalia- 
ții cu aur și argint. Din „Țara 
Soarelui Răsare", sportivii ro
mâni au adus patriei, Ia ma
rea sărbătoare, un buchet străi 
lucitor de medalii...

PE CEL MAI ÎNALT CATARG!

noastre, 
adîncă 

dragoste 
se îndreaptă că- 

iubit, către

de

secretarul său generai, 
tovarășul ’ NICOLAE 
CEAUȘESCU, - ctitorul Ro
mâniei moderne, în care 
tinerii trăiesc o viață feri
cită.

TAMARA COSTACHE 
recordmană mondială 

la inot

Trei medalii de aur, una de 
argint si un nou record mon
dial", „Două medalii de aur, 
una de argint și un valoros re
cord mondial", „Pușcașii noștri 
au cucerit medalia de argint 
pe echipe" — iată veștile care 
ne-au sosit de la Osijek (Iu
goslavia), acolo unde se des
fășurau Campionatele Europe-

IN ACEȘTI ANI DE LUMINA

STRĂLUCITORUL BILi
Pînă 
anul

Jocurile Olimpice
Campionate Mondiale
Campionate Europene
Campionate și Jocuri
Mondiale Universitare

Total medalii 1

Încerc 'in aceste momente aniversare imensa 
bucurie de a mă număra printre tinerii Româ
niei socialiste, de a fi unul dintre performerii 
al căror destin social și sportiv s-au împlinit 
armonios tn ultimele două decenii. Doresc 
să-mi exprim cu acest prUej întreaga mea gra
titudine, împreună cu colegii de sport din în
treaga țară, de la clubul Steaua, tn cadrul că
ruia mă pregătesc, pentru excepționalele con
diții de muncă și viață oferite nouă de partid, 
de secretarul său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Anul trecut am urcat de două 
ori pe podiumul Campionatelor Europene de 
tir de la Osijek, cucerind două medalii de aur, 
una la individual, a doua împreună cu colegii 
din echipa reprezentativă a României la pistol li
ber. Au fost aceste trofee răspunsul nostru, 
dat din toată inima, grijii pbrmamnte cu care 
slntem înconjurați, și vom face absolut tot 
ceea ce este posibil pentru ca drapelul trico’or 
să fluture din nou pe cel mai înalt catarg

t
LIVIU STAN

campion european la tir
wfeaart

sportivilor ac- 
de minunatele 
nostru le asi- 
sportivi și ea 

afirmat intr-o

Fac pgrie, ca marea majoritate a 
tivi, din generația care se bucură 
condiții pe care partidul și statul 
gură tinerilor pentru împlinirea ca 
oameni ai acestei societăți. M-am ... 
perioadă, inaugurată de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., de tind in fruntea partidului se’ află 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, conducătorul 
nostru mult iubit și stimat.

Ca sportiv, m-am format din anti copilăriei în- 
tr-un cartier și la un club sportiv cu vechi tradiții 
muncitorești, m-am bucurat de cele mai bune con
diții și am reușit să urc treptele performanței, 
ajungînd în prima echipă ' ‘
echipe reprezentative și' 
nent să răspund printr-o 
așteptărilor.

Acum, în pragul marii 
unui nou campionat, noi,

a Rapidului, in diferite 
m-am străduit perma- 
comportare pe măsura

sărbători, la începutul 
... ___ . . . .. ___ fotbaliștii, ne angajăm

ca în marea familie c sportivilor României socia
liste sâ contribuim șl mai mult la sporirea neîn
cetată a prestigiului sportului românesc în lume.

NICOLAE MANEA 
component al echipei de fotbal Rapid

ne de tir și unde Silvia Ka- 
posztay, Corneliu Ion, Ana Cio- 
banu, 
Stan, 
Stan.
Gruia 
școala 
una -dintre cele mai bune din 
lume. Dar succesele lor au fost 
precedate de altele la fel de 
frumoase obținute de Elena Flo- 
rca și Rodica Arba la Campio
natele Mondiale de canotaj dis
putate pe apele lacului Haze- 
winkel. Rînd pe rînd, victoriile 
sportivilor români fac să se 
vorbească de acești „copii mi
nunați" ai plaiurilor românești. 
Zi de zi, timp de o săptămină, 
cei mai buni tineri pugiliști 
din lume și-au dat întâlnire 
Ia București pentru a-și dispu
ta centurile de campioni mon
diali. A fost o sărbătoare a 
boxului juvenil, în care gaz
dele s-au dovedit, ca de atâtea 
ori, după cum au afirmat-o 
numeroși oaspeți, la înălțime, 
tradiționala ospitalitate româ
nească cucerind inimile tuturor. 
Iar Marcelică Tudoriu, Danie) 
Măeran, Giani Gogol, Dumitru 
Beșliu și Iulian Drăghici și pe 
acelea ale... arbitrilor, dovadă 
că ei s-au aflat printre me- 
daliații acestei importante com
petiții.

Maria Macovei, Liviu 
Sorin Babii, Constantin 
Florin Cristofor și Paul 
demonstrau din plin că 
românească de tir este.

OCTOMBRIE 1985

Toamna a continuat sub a- 
celeași bune auspicii pentru 
sportivii români, chiar dacă nu
mărul marilor competiții inter
naționale nu a fost prea mare. 
Oricum, nu se poate trece cu 
vederea drumul continuu ascen
dent al fotbaliștilor în cupele 
europene.

Răminind în perimetrul acelo
rași cupe, să notăm si succesul 
popicarilor de la Electro- 
mures Tg. Mureș, care s-au 
situat pe locul secund în aceas
tă prestigioasă competiție care 
este Cupa Campionilor Euro
peni. '

NOIEMBRIE 1985

„Stejarul Carpaților", tânărul 
halterofil cu brațe de oțel, Nicu 
Vlad, obține, la gala finală a 
celor puternici reuniți la Mon
te Carlo pentru a desemna pe 
cîștigățorul „Cupei Mondiale", 
un prețios loc trei, cea mai 
bună performanță românească 
din istoria acestei competiții. Și 
a sosit „ora gimnasticii", la fi
nele căreia aveam să consem-

-năm un 
giu al 
C.M. de 
Silivaș, : 
Voinea,
Cutina și 
vedit — ] 
celeași n 
argint", 
in inin 
Montreal 
celebrei 
reată cu 
oraș, cu 
cum tr 
Agenției 
toarce 
spunt 
inima ca 
a fost dii 
treaptă 1 
Nadia a

Pe podi 
masă s-(

urmă .s-, 
puternic 
gimnastii 
vaș adă 
moment! 
dit la t< 
și am în 
dițiile r 
pregătire 
gurate, i 
statului 
bile suet

M>

După 1 
asistat 1. 
chipelor 
handbal 
după ce 
tat bine 
cu un Ic 
la Saraj 
toarele r 
Otilia B 
au avut

In Reșița, s-a inălțat in acești ații rodnici o perlă a sportului : sal



PATRIE!
’ORTULUI NOSTRU

-1986 1965-1986

r6 137 ( 37 de aur)
>2 410 ( 91 de aur)
10 559 (126 de aur)

>2 237. ( 79 de aur)

50 1343 (333 de aur)

îsti- remarcabilă în „Top 12“,
La prefigurind succeselș prirtiăverii

licla și ale verii, iată luna martie a
îelia însemnat pentru șahista Cris-
iura tina IJădulcscu afirmarea în a-
do- rena internațională a celor „64
-a- de pătrățele",- obținînd un me-
ur și ritat „bronz" la europenele de
rind junioare, competiție desfășura-
din tă în cadrul pitoresc și ospita-

că a tier al Băilor Herculane, sta-
lau- țiune intrată deja în circuitul
cest internațional al marilor com-
upâ petiții șahiste. Dar, cu un bi-
orul ianț excelent aveau să se în-
1 în- toarcă scrimerii de la mondia-
zabo tete c]e tineret, unde Reka La-
oata zjr șt Romică Molea au fost
asca printre cei mai buni, un bilanț
laltă care relevă virtuțile școlii ro
ade mânești de scrimă, marile sale
i în disponibilități.

al ultimelor .,europene" de tenis de 
noastre Iulia Rișcanu, Adriana Năstase 
rul Viorcl Filimon.

de 
de 

!ili- 
„în 
;în- 
:asă
on-

Și 
tsi- 
i Și 
asi-

am

In timp ce iubitorii handba
lului urmăreau ascensiunea for
mației feminine Știința Bacău in 
finala C.C.E., la Praga, în com
petiția continentală a tenisului de 
masă, Otilia Bădescu (la vîrs- 
ta junioarelor) și Maria Alboiu 
cucereau medaliile de bronz, 
reușind una dintre cele mai 
bune performanțe din ultimii 
ani, în aceeași zi in care și ju
doka Adrian Clinei urca, la 
Roma, pe treapta a treia a po
diumului europenelor de tine
ret. în același timp, la Ate
na, Alin Păcuraru și Claudiu 
Tămăduianu adăugau la pa
noplia luptelor încă două me
dalii, ca o confirmare a unor 
succese de tradiție în acest 
sport care, de fiecare dată, ne-a 
adus binemeritate satisfacții.

MAI 1986
Fără îndoială, luna lui „Ci- 

reșar" se află .printre cele mai 
frumoase, prințre cele mai bo
gate în succese.

O performanță de prestigiu : 
patru medalii de aur la euro
penele de gimnastică, juniorii 
Aurelia Dobre, Marius Tobă și 
Marian' Stoican ureînd pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui. Și cum nu au vrut să se 
’.ase mai prejos, halterofilii au 
revenit de la Karl Marx-Stadt 
eu patru medalii de aur și șase 
de bronz, Un succes fără pre
cedent al sportivilor noștri la 
Campionatele Europene, Nicu 
VIa'1, Constantin Urdaș și An
drei Socaci culegînd meritate^ 
aprecieri. Așa cum aveau să' 
o facă tinerii halterofili după 
două săptămini și la Donaue
schingen la mondialele și eu
ropenele de juniori, unde nu
mai Andrei Socaci a obținut 
șase medalii de aur din tot a- 
titea posibile. La tot acest bu-

S T E A U A — cîștigătoarea Cupei Campionilor Europeni

CEA MAI IMPORTANTĂ
Anul sportiv 1986 va rămîne, indiscu

tabil, dominat de cea mai importantă 
victorie obținută de fotbalul românesc : 
cîștigarea CUPEI CAMPIONILOR" EU
ROPENI de către campioana de atunci 
și de acum a țării noastre, STEAUA 
BUCUREȘTI. „Fără îndoială — arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
festivitatea înmînării de înalte distincții 
echipei Steaua, jucătorilor, antrenorilor, 
unor tehnicieni si cadre din conducerea 
Clubului sportiv al armatei — această 
înaltă performantă sportivă reprezintă 
rezultatul eforturilor de pregătire pe care 
le-ați făcut de a cîștiga, în primul rînd 
in țară, campionatul și de a vă putea 
prezenta Ia concursul internațional. Este, 
s-ar putea spune, o victorie a fotbalului 
românesc în general, a mișcării sportive 
românești, care, in anii construcției so
cialiste, a cunoscut o dezvoltare puterni
că și căreia partidul, statul nostru ii a- 
cordă un uriaș sprijin, pentru a se putea 
prezenta cu rezultate cit mai bune in 
țară, cit și in competițiile internaționa
le". în adevăr, marele succes al fotba
liștilor noștri s-a realizat în primul rînd

VICTORIE A TOTBALOIUI
datorită condiț'ilor de pregătire, de an
gajare în importantele meciuri, condiții 
care au inclus utilizarea celor mai mo
derne și mai eficiente mijloace de an
trenament, de asistare a întregului lot 
de fotbaliști.

Răsunetul cuceririi celei mai importan
te Cupe din întreg angrenajul mondial 
al unor asemenea genuri de competiții 
a fost imens. România este a opta țară, 
din cele 33 de pe continentul european 
prezente în controalele U.E.F.A. care își 
înscrie numele pe tabloul de onoare al 
reputatei intreceri dintre cele mai bune 
formații de club de pe continent. Recent, 
intr-un larg comentariu dedicat trecutu
lui sezon de către Comisia tehnică a fo
rului continental se arăta, printre altele : 
„Specialiștii U.E.F.A. apreciază modul 
cum campioana României s-a prezentat 
și a susținut partidele ei din Cupa Cam
pionilor Europeni, ediția 1985/1986. Omo
genitatea formației, Ideile tactice aplica
te, faptul că s-a dovedit o partizană a 
fotbalului de atac, toate acestea sînt ar
gumentele cu care clubul Steaua a ajuns, 
pe merit, în posesia trofeului principal

chet de medalii să adăugăm și 
performanța popicarilor Iosif 
Tismănar și Stelian Boariu la 
mondiale, acolo unde de regulă 
sportivii români au cucerit 
lauri.

IUNIE 1986

Dintre atât de numeroasele 
evenimente ale lunii am ales 
doar unul, el aducînd în prim- 
plan o performanță de mare 
valoare, unică pînă atunci în 
istoria sportului românesc : re
cordurile mondiale realizate de 
lnotătoarea Tamara Costache, 
un talent deosebit, crescut în 
cultul muncii. Pentru cei care 
au fost în acea zi de 14 iunie 
la bazinul „23 August" din Ca
pitală, secundele în care Ta
mara a străbătut cei 50 m vor 
rămîne clipe de neuitat. Ele 
vor prefața alte performanțe de 
valoare ale tinerelor înotătoa
re, performanțe care se vor în
scrie cu majuscule în natația 
românească. A fost o lună pli
nă, alături de reușitele Tama- 
rel Costache înscriindu-se și 
alte rezultate valoroase la di
verse campionate internaționale.

IULIE 1986

Fără îndoială, această lună 
poate fi numită „luna succese
lor juniorilor", în prim-planul 
competițiilor de anvergură a- 
flîndu-se cei mai tineri com
petitori. Si, spre mîndria lor, 
sportivii noștri s-au aflat prin
tre cei mai buni, fie pă a fost 
vorba de campionate europene, 
fie 'mondiale. Mai întî' au so
sit veștile despre „aurul" obținut 
de Ana Pădurean și Cleopatra 
Pălăcian la Atena, dar și des
pre celelalte atlete — Alina As- 
tafei. Adriana Dumitru, Dori
na Calenic — care au urcat și 
ele pe podium. N-au trecut 
multe zile, pentru că în Sala 
Sporturilor din Schifferstadt, 
luptătorii Anton Arghira, Radu 
Strubert, Mircea Constantin și 
Gabriel Bivolaru au făcut. încă 
o dată dovada unor frumoase 
calități, înscriindu-și în palma
res succese de prestigiu. Și tot 
în aceeași* perioadă tinerii noș
tri jucători de tenis, de masă, 

Sportul românesc se prezintă, așadar, la .marea sărbătoare a 
poporului cu un remarcabil șirag de succese la marile com
petiții internaționale, succese care se datorează grijii deo

sebite a partidului și statului pentru a crea condiții dintre cele 
mai bune pentru ca mișcarea sportivă să urce permanent ștache
ta marilor performanțe, pentru ca tricolorul românesc să fluture 
mindru pe cel mai înalt catarg.

Grupaj realizat de 
Emanuel FÂNTÂNEANU

care au început să ne obișnu
iască cu frumoase victorii la 
europene, au realizat un bu
chet de nouă medalii, ceea ce 
a situat România pe locul se
cund. Deci, Călin Creangă, E- 
milia Ciosu, Kinga Lohr, Anca 
Cheler, Adriana Năstase, Iulia 
Rișcanu, Călin Toma. Zoltan 
Zoltan, Maria Bogoslov au ono
rat la un nivel superior cartea 
de vizită a tenisului nostru de 
masă, așa cum au făcut-o și cu 
alte prilejuri. Un remarcabil 
bilanț au înregistrat și înotă
torii, ei cucerind opt medalii, 
dintre care două de aur, au
toarea acestei performanțe 
fiind Stela Pura, un autentic 
talent și o speranță a natațiel 
românești. Așadar, o lună In 
care juniorii au demonstrat că 
sportul românesc are nesecate 
resurse.

AUGUST 1986

Această'lună, prin semnifica
țiile ei majore în viața po
porului și a țării, a debutat 
prin comportarea deosebită a 
scrimerului Nicolae Bodoczi, 
care a obținut „bronzul" mon
dialelor, performanță dintre cele 
mai frumoase în această disci
plină. Halterofilii și-au demon
strat, din nou, foarte buna pre
gătire realizind 14 titluri, în 
timp ce micile gimnaste de la 
artistică se afirmau în Concursul 
Prietenia. Canotajul avea să a- 
ducă aportul său la zestrea de 
medalii a sportului românesc, 
înscriind în palmares o meda
lie de argint la mondialele de. 
juniori. La rîndul lor, tinerii 
luptători Petrică Cărare, Radu 
Strubert, Anton Arghira și Ion 
Ierimiciuc s-au numărat printre 
cei mai buni la europene, ca și 
înotătorii noștri care au ciștigat 
Balcaniada la natație. De altfel, 
ei aveau să confirme și la mon
diale, Noemi Lung aducînd 
sportului românesc cea de a 
doua medalie mondială a aces-' 
tei discipline. Desigur, însă, lis
ta succeselor din această lună 
este mult mai lungă, nu în ul
timul rînd printre acestea a- 
flindu-se și victoriile atletelor 
noastre Maricica Puică și Doi
na MeRnie în cursele pentru 
„Marele Premiu"...

Am avut șansa ca activi
tatea mea sportivă să in-

Șl NOI, CEI MAI

al trecutei ediții din cupele continentului 
nostru". Venind din partea unui grup de 
antrenori reputați și foarte exact; în a- 
precierile lor, caracterizarea de mai sus 
onorează Si obligă atît pe campioana 
noastră și a Europei, cit și pe celelalte 
reprezentante ale fotbalului românesc, la 
noi și mari eforturi, în pregătire și în 
susținerea tuturor examenelor internațio
nale, astfel ca evoluțiile lor să confirme 
elogioasele aprecieri ale forului tehnic 
european.

Obținerea unei înalte performanțe, cum 
rămîne aceasta repurtată de echipa de 
fotbal STEAUA BUCUREȘTI, implică, 
automat, și marea răspundere a apărării 
poziției cucerite, a menținerii prestigiului 
ciștigat. în același timp, victoria „roș- 
albaștrilor" reprezintă un imbold, un în
demn pentru întreg eșalonul performantei 
fotbalului nostru de a repeta traseul atît 
de spectaculos și de fructuos al clubului 
bucureștean.

Ziua de 23 August, marea sărbătoare 
națională a poporului român, prilejuiește 
șl sportivilor din domeniul fotbalului, 
activiștilor din cluburi și asociații, celor 
din cadrul forului de specialitate fixa
rea unor noi și înalte obiective de per
formanță, care să reprezinte o continuare 
a răsunătoarei victorii obținută de Steaua 
în cea mai grea și mai pretențioasă com
petiție inter-duburi de pe glob.

Eftimie 1ONESCU

GUDURI M MAREA SĂRBĂTOARE
PENTRU GLORIA PATRIEI

elevă la Iași, cind Congre
sul al IX-lea al P.C.R. a 
ales in suprema funcție In 
partid pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. De 
atunci o nouă și deosebit 
de dinamică dezvoltare au 
avut loc in toate domenii
le. Mișcarea de educație 
fizică și sport s-a încadrat 
și ea in avîntul general, 
realizind noi și răsunătoare 
performanțe pentru glo
ria patriei noastre socialis- I 
te. Datorită condițiilor ex
celente de pregătire și via
tă create de partid, rezul
tatele sportive realizate 
de mine au început să de- ; 
vină tot mai bune, iar per
formanțele înregistrate au 
ajuns, de .mai multe ori, 
recorduri mondiale.

Ca sportivă a României 
socialiste^ sînt mîndră că 
tot ceea ce am obținut pen
tru sportul românesc s-a 
petrecut în acești ultimi 
21. de ani pe care C”. 
mîndrie îi numim „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU .

. Acum, la marea sărbătoa- . 
re a poporului nostru, mă 
angajez in fața tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, a 
tovarășei ELENA
CEAUȘESCU că nu voi 
precupeți nici un efori pen
tru gloria sportivă u pa
triei.

MARICICA PUICA 1 
maestră emerită a 

sportului

MICI SPORTIVI
Noi copiii patriei, simțim din plin, zi de zi, grija părin- | 

teased a partidului, a conducătorului nostru mult iubit, | 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a stimatei tovarășe . 
ELENA CEAUȘESCU. Avem condiții minunate de viață, de 9 
învățătură, ne sint deschise porțile performanței și, o dată | 
ajunși la o anumită valoare, se fac nu puține sacrificii si 
putem participa la competițiile lumii. Prilej pentru noi, 
sportivii mici și mari, de a ne afirma prin muncă, dirzenie 
si dăruire.în pregătire și in concurs, pentru a răspunde cum 
se cuvine condițiilor asigurate, încrederii ce ni se acordă.

Medaliile de bronz, argint și — in acest an — medalia 
de aur ciștigată la Campionatele Europene de tenis de masă 
pentru cădeți le consider doar un început, o mică contri
buție la panoplia' sportului românesc. Am 14 ani și sint lio- 
tărit ca, pe măsură ce cresc, să crească și performanțele

CALIN CREANGĂ
campion european la tenis de masă



Duminică, etapa a a Diviziei A După intilnirea

MECIURI ECHILIBRATE PE CELE OPT STADIOANE
de la Oslo

• Dinamo vizează maximum de puncte din două etape • Băcă
uanii se reintilnesc cu suporterii Iar după frumosul egal de la Pe

troșani • La Cluj-Napoca, „U“ susține meciul^ l 000 • Craiovenii 
doresc reabilitarea după 
eșecul de la Buzău 
F. C. Olt in fața defen
sivei lui» Ștefânescu • 
După debutul de la Mo
roni, Chimia in fața unui 
nou examen greu (chiar 
dacă joacă acasă) • 
Victoria e favorită in fa
ța debutantei Flacăra • 
La Ploiești, Petrolul ține 
sâ demonstreze că meri
ta remiza la... Hunedoara

CLASAMENTUL
L Sportul Studențeae 

Ș* 3. Oțelul Galați 
Gloria Buzău 

(- A Steaua 
Dlnamo 
Corvinul 
Rapid
Flacăra Moreni

9-19. Jiul Petroșani 
S.C. Bacău 

11-1S. F.C. Olt
F.CJH. Brașov 
Petrolul Ploiești 
F.C. Argeș 
Chimia Rm. Vilcea 

16-17. Victoria București
Univ. Craiova

18. „U" Cluj-Napoca

l
PROGRAMUL JOCURILOR

I
București :

UN TEST UTIL, CU MULTE ÎNVĂȚĂMINTE
PENTRU REPREZENTATIVA NOASTRĂ

I
Bacău :
Cluj-Napoca 
Craiova : 
Slatina : 
Rm. Vilcea : 
București :

■

DINAMO - GLORIA
(Stadion Dinamo) -------------------- _

- JIUL 
= F. C. ARGEȘ
- F.C.M. BRAȘOV
- SPORTUL STUD.
- FLACĂRA AUTOM.

2

1
Ploiești

SPORT CLUB 
„u- 
UNIVERSITATEA 
F. C. OLT 
CHIMIA 
VICTORIA

(Stadion Progresul) 
PETROLUL - OȚELUL

Partida Steaua ______  _____
Toate meciurile vor începe la ora 18.

— Corvinul a fost amînatâ.
0
I

(prin telefon). Echl- 
reprezentativă contl- 
nelnvinsă ta tatllnl-

oslo, n 
pa noastră 
nuă să fie ------------rile cu selecționata Norvegiei șl 
după această a șaptea partidă. 
Ca toate că a tatilnit, miercuri, 
pe stadionul Ulevaal, un adver
sar aflat ta plină formă sporti
vă (spre deosebire de .tricolori", 
care au venit la Oslo după o 
singură etapă de campionat) șl 
care a jucat cu o mare ambiție 
șl dorință de a se revanșa după 
Infringerea suferită ta Iunie cu 
J—1 la București, .unsprezecele" 
nostru a scos un rezultat bun, 
2—2, pe terenul de pe care, acum 
clteva luni, echipele Argentinei șl 
Danemarcei ieșeau învinse. Și, 
Judecind după numărul ocaziilor 
de gol pe care le-au avut, ca și 
după datele cifrice ale meciului 
(raport de cornere favorabil, 6—4, 
iar șuturile la poartă 17—16, din 
care pe spațiu 9—5), jucătorii noș
tri meritau victoria. Sigur, un 
rezultat final favorabil ar fi fost 
mal bun pentru starea de spirit . 
generală a lotului, ta acest în
ceput de sezon Internațional. Dar 
meciul de la Oslo a fost, înainte 
de orice, un med de verificare. 
Șl, din acest punct de vedere, 
el s-a dovedit util. Mal tnttl pen
tru că a arătat conducerii t?hnl- 
ce stadiul pregătirii fizice gene
rale. De altfel, s-a ales ca ad
versară o reprezentativă nordică.

Start intr-un nou campionat

DIVIZIA B SI MULT AȘTEPTATUL
’ i >’ l

Duminică pornește la drum și 
.caravana** celui de al doilea e- 
șalon fotbalistic. Privind asidui
tatea cu care cele 54 de compe
titoare s-au pregătit pentru a- 
bordarea noului sezon fotbalistic, 
anticipăm o întrecere atractivă, 
care să ofere numeroșilor iubi
tori al jocului cu balonul rotund 
cit mal multe partide interesante 
și de un ridicat nivel tehnic și 
spectacular. Sperăm ca ta acest 
an Divizia B să tacă, ta sfirșlt, 
saltul calitativ mult dorit, pen
tru că, in coloanele ziarului, s-a 
menționat, nn o dată, că eel de 
al doilba eșalon competlțional o- 

puțin fotbalului 
flecare dată, la 

nou sezon, dlvi- 
fost generoase 
dar acestea au 

numai pe hlrtie,

SALT CALITATIV
de dorit și starea diseP

feri mult prea 
nostru. Mal de 
începutul unul 
zlonarele B au ta... promisiuni, 
rămas, practic, ______________ ,
disputele constituindu-se, cu pu
ține excepții, intr-o luptă oar
bă pentru .puncte ta detrimentul 
calității. Totodată, a lăsat toar

te malt_ _____  ,____ ______
plinară, la flecare ședință a sa 
Comisia de disciplină văzlndu-se 
obligată _  : ;__ “
nesportivitate din Divizia B.

Dacă seria I anunță, cel puțin 
aparent, ta lupta pentru prima 
poziție un duel F.C. Constanța — 
Politehnica Iași, acestea părta- 
du-ni-se a fi cele mal valoroase 
competitoare la această oră ale 
seriei, in schimb în seria a n-a 
na întrebăm cine va reuși să o 
concureze pe fosta divizionară A 
A.S.A. Tg. Mureș, care pare de
cisă să revină printre primele 
18 echipe ale țării 7 Cea mai e- 
chillbrată se anunță a fi Între
cerea din seria a m-a, unde iau 
startul mal multe echipe cu o 
Îndelungată activitate ta> prima 
divizie: Politehnica Timișoara, 
F.C. Bihor, F.C. Maramureș Baia 
Mare, C.S. U.T. Arad, C.S.M. Re
șița.

s& rezolve multe acte de

Mihai CIUCA

’ Iată programul șl arbitrii pri
mei etape :

SERIA I: Poiana Clmpina — 
F.C. Constanța: D. Petrescu 
(BucureșU), C.S. Botoșani — A- 
ripile Victoria Bacău: L. Iakab 
(Cluj-Napoca), Minerul Gura 
Humorului — C.F.R. Pașcani: J. 
Grama (BucureșU), Politehnica 
lași — Olimpia Rm. Sărat: M. 
Doncea (București). F.C.M. Pro-

greșul Brăila — Ceahlăul P. 
Neamț: E. Pantea (București), 
FEPA *74 Blrlad — F.C.M. Delta 
Dinamo Tulcea: L Vereș (Sf. 
Gheorghe), Unirea Focșani — 
Prahova C.S.U. Ploiești: L. Ciu- 
cu (București), Unirea Slobozia 
— Steaua Mizil: P. Cadar (Bra
șov), C.S.M. Suceava — Dunărea 
C.S.U. Galați: O. Ștreng (Ora
dea).

SERIA A Ii-a: Autobuzul Bucu
rești — LC.I.M. Brașov: R. Nl- 
eoară (Tulcea). Automatica 
București — A.S. Drobeta Tr. 
Severin: C. Gheorghlță (Brăila), 
GL Pandurii Tg. Jiu — Carpafi 
Mirșa: T, Cruceanu (Tecuci), 
ROVA Roșiori — Sportul mund- 
toresc Slatina: Gh. Toth (Alud), 
C.S. Tlrgoviște — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe: A. Comănescu (Ba
cău), F.C. Inter Sibiu — Elec- 
troputere Craiova: L. sălăgean 
(Satu Mare), Chimica Tîrnăvenl
— Progresul Vulcan București: 
A. Morolann (Ploiești), Gaz Me
tan Mediaș — Mecanică Fină 
Steaua: N, Georgescu (Buzău), 
Tractorul Brașov — A.S.A. Tg. 
Mureș: M. Neșu (Oradea).

SERIA A III-a: C.I.L. Slghet — 
F.C. Bihor: C. Teodorescu (Bu
zău), Minerul Cavnic — c.s. 
U.T. Arad: R. Petrescu (Brașov), 
F.C. Maramureș — Olimpia Satu 
Mare: M. Nlculescu (București), 
c.s.M. Reșița — Politehnica Ti
mișoara: G. Ionescu (București), 
Minerul Paroșenl — Armătura 
Zalău: D. Busuioc (Craiova), 
UNIO Satu Mare — Aurul Brad: 
L Tărcan (Tg. Mureș), Steaua
- Cluj-Napoca — Dacia Me- 

Orăștie: I. Tănase (Tîrgo- 
Strungul Arad — Mureșul 
M. ștefănolu (Tg. Jiu), 
Bistrița — Metalul Bocșa:

A.S.

aflată in plin sezon competlțlo- 
nal, pentru ca ea «ă-1 solicite 
pe .tricolori”, din punct de ve
dere fizic in primul rtad. In re
priza tatii, echipa română s-a 
comportat foarte bine șl mal pu
tea Înscrie de cel puțin trei ori, 
ca urmare a unei pronunțate su
periorități tehnice, apreciată șl 
aplaudată de publio. Mateuț a 
șutat de la ( metri ta portar, 
Bumbescu, ta urma linul corner, 
a trimis peste poartă de la ctțlva 
metri, iar șutul lui Mateuț, cu 
trei minute Înainte de pauză, n 
tatnntt bara.

Dar, după o primă repriză cu 
multe momente de Joc remarca
bil, echipa a scăzut ca randament 
general, a cedat mijlocul terenu
lui și, ca urmare, a fost egalată. 
A fost de vină doar o oarecare 
automulțumire sau a contat ta 
primul rind faptul că schimbă
rile făcute, pentru verificarea cit 
mal multor jucători, au dereglat 
un mecanism care ‘dăduse rezul
tate bune I S-a cedat atleticei 
echipe norvegiene Inițiativa, doar 
din cauza minimei noastre ac
tivități competlționale de plnă 
acum sau din cauza insuficien
tei refaceri a unor jucători -după 
etapa de duminică T Poate că 
toate acestea concură la expli
carea egalăril obținute de gazde 
și ded, flecare aspect semnalat 
trebuie să-l preocupare ta con
tinuare pe antrenorii echipei 
(Mircea Lucescu și Emerich Je
nei) Înaintea meciului de peste 
trei săptămlnl cu Austria. Este 
limpede concluzia că pentru pre
gătirea fizică trebuie lucrat ta 
continuare șl, cum pînă la me
ciul eu Austria, reprezentativa 
noastră nu are stagii de pregă
tire In comun, rămîne ca aceas
tă problemă să fie rezolvată ta 
continuare la cluburile din care 
fao parte selecțlonabllll. Mai ales 
că adversarii noștri de la 10 sep
tembrie au început campionatul 
Ia 27 iulie, se află acum la eta
pa a șaptea, ded au din acest 
pund de vedere un sensibil avans 
față de noi.

Nu trebuie ignorată insă nld

problema coeziunii unor compar
timente, sudura lor, ca de exem
plu a liniei de fund — cu totul 
alta decit dacă, de pildă, ar N 
fost valid Iovan. Pentru că Red- 
nlc nu mai joacă fundaș de a- 
proape un an, nici la club, nld 
la națională. Am dat acest e- 
xemplu nu pentru că el, Rednic, 
ar fi explicația golurilor primite 
după pauză, d pentru a sugera 
Importanța pe care o prezintă 
lntr-o echipă națională nu nu
mai valoarea individuală, cl șl 
o anumită acomodare a jucăto
rilor unul cu altul, coeziunea 
funcțională a compartimentelor. 
La Oslo, de pildă (firesc pentru 
un med de verificare), au fost 
încercate, după pauză, formule 
diverse ale cuplului de vîrfurL' 
Credem că formula Cămătaru — 
Plțurcă a fost, evident, mai bună 
dedt Cămătaru — Lăcătuș șl a- 
pol Lăcătuș — Damaschin I. Deși 

<ln această ultimă formulă ata
cul a redevenit periculos în ul
timele 10 minute, cind portarul 
Risse a fost pus la grea încer
care de un șut puternic al Iul 
Mateuț (min. 84), Iar în min. 89 
Hagi după o cursă în genul 
oelei a lui Maradona in meciul 
de la .Mundial” cu Anglia — a 
ratat un gol care ar fl însemnat 
victoria.

Desigur, intr-un meci de veri
ficare cu atitea înlocuiri șl cu 
două reprize mult diferite ca as
pect, In care opt din cel 15 ju
cători n-au jucat tot meciul, este 
greu să faci remarcări

Să respectăm insă o tradiție șl 
să completăm cronica succint 
transmisă miercuri seara tîraiti, 
acordtnd... evidențieri lui Hagi, 
Belodedlcl. Ungureanu. Mateuț, 
BălSni, Cămătaru, Pițurcă șj 
Kleln, care șl-a onorat bande
rola de căpitan de echipă pri
mită, pentru 90 de minute, cu 
ocazia celui de al 50-lea med 
jucat de el ta echipa națională. 
Veți remarca, desigur, că est» 
vorba doar de jucători carefeau 
evoluat in prima repriză...

Radu URZICEANU

Marginalii la partida selecționatei olimpice

PUTERNICĂ REVENIRE DUPĂ 0-2

C.F.R. 
canlca 
vlște), 
Deva:
Gloria
L Niculițov (Focșani).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C - EDIȚIA 1986-1987
’ etapa I — si august: Tehno
metal București — Vlscofil Bucu
rești, Minerul Șotlnga — IUPS 
Chiuia, Metalul Mija — Abato
rul București, Chimia Găești — 
Metalul BucureșU, C.F.R.-I.A.C.P. 
București — Voința București, 
MECON București — Avicola 
Crevedla, Danubiana BucureșU — 
Electrica Tltu, ICSIM BucureșU
— Cimentul Fieni.

ETAPA A n-a — 7 septembrie: 
Avicola — Danubiana, Metalul
B. — Minerul. Vlscofil — ICSIM,
Abatorul — Chimia. — ‘ 
Metalul M„ Electrica 
metal. Cimentul
“  ------ IUPS — MECON.

- 14 septem- 
— Cimentul 
Minerul —
- Metalul B„
- Electrica, 

MECON <- Abatorul Metalul M.
— Avicoli, Voința — Vlscofil.

ETAPA A ÎV-a — a septem
brie: Electrica — Voința, Da
nubiana - MECON. Vlscofil — 
Abatorul Minerul — Cimentul 
Avicola — Chimia, Metalul B. —
C. F.R.-I.A.C.P.B.. ICSIM — Teh
nometal IUPS — Metalul M.

ETAPA A V-a — 28 septembrie: 
Metalul M. — Vlscofil Metalul 
B. — IUPS. Cimentul — Electri
ca, Tehnometal — Chimia, 
MECON — Minerul Abatorul —

I-A.C.P.B..
ETAPA A III-a 

brie : Tehnometal 
Chimia — IUPS. 
Danubiana, ICSIM 
C.F.R.-I.A.C.P.B.

Voința —
— Tehno-

C.F.R.-

• INC A DOUA ZILE la dis
poziția partlclpanților pentru 
procurarea biletelor la cea de a 
doua tragere EXCEPȚIONALA 
LOTO din această lună, tragere 
care va avea loo duminică 14 au
gust. Reamintim cîteva dintre 
caracteristicile acestei trageri : se 
efectuează 7 extrageri ta două 
faze eu un total de 66 numere, 
biletele de 25 lei varianta par
ticipă la toate extragerile, se dș-

SERIA A V-a Avicola 
Electrica.

Voința,

ICSIM, Voința — Danubiana, 
vlcola — C.F.R.-I.A.C.P.B.

ETAPA A VI-a 
C.F.R.-I.A.C.P.B. 
ICSIM - 
talul M. 
COfll — 
Metalul B.. 
tal. Electrica

ETAPA A VH-a 
brie: Voința ___ __
— IUPS, Metalul B. — 
Metalul M. - ICSIM,
— Tehnometal, Avicola
rul C.F.R.-I.A.C.P.B. -
blana, MECON - ViscoflL

ETAPA A VIII-a — 19 octom
brie: Vlscofil — C.F.R.-I.A.C.P.B„ 
Electrica — Avicola. Tehnome
tal — Voința, Chimia — MECON. 
ICSIM — IUPS, Danubiana — 
Cimentul, Metalul B. — Abato
rul Metalul M. — Minerul.

ETAPA A IX-a — 26 octom
brie: Minerul — Chimia. C.F.R.- 
LA.C.P.B. — ICSIM, Abatorul — 
Avicola, Electrica — ViscoflL 
Voința — Metalul B., Tehnome
tal — Metalul M-, Cimentul — 
MECON, IUPS — Danubiana."

ETAPA A X-a — 2 noiembrie: 
Metalul M. — Metalul -B. MECON
— Tehnometal. IUPS — C.F.R.- 
I.A.C.P.B., Abatorul — MineruL 
Vlscofil — Danubiana. Chimia —

A'

5 octombrie: 
MECON, 

— Voința. Chimia — Me- 
L, IUPS — Avicola, Vis- 
' _Cimentul Danubiana — 

Minerul — Tehnome- 
Aba torul.

12 octom- 
Chlmia, Cimentul 

Electrica, 
Abatorul 
— Mine- 

Danu-

Cimentul, 
ICSIM —

ETAPA A xi-a — 9 noiembrie 
Voința • 
Vlscofil.
C.F.R.-I.A.C.P.B. - 
Electrica — IUPS, 
ICSIM, Danubiana ___,
Metalul B. — Tehnometal.

ETAPA A Xll-a — 16 noiem
brie: ICSIM — MineruL Avicola 
— Metalul B., Tehnometal — 
C.F.R.-I.A.C.P.B., Voința — ME
CON, Cimentul — Metalul M., 
Danubiana — Abatorul, IUPS — 
Vlscofil, Chimia — Electrica.

ETAPA A XIII-a — 23 noiem
brie: MECON — Electrica. Mi
nerul — Voința. Vlscofil — Avi
cola, Metalul B. — Cimentul, 
Chimia — ICSIM. Tehnometal — 
IUPS, Metalul M. — Danubiana, 
Abatorul — C.F.R.-I.A.C.P.B.

ETAPA A XlV-a — 30 noiem
brie: Cimentul — Abatorul,
C.F.R.-I.A.C.P.B. — Chimia, E- 
lectrica — MineruL IUPS — Vo
ința, Vlscofil — Metalul B., 
MECON — Metalul M„ Avicola — 
TehnometaL Danubiana — ICSIM,

ETAPA A XV-a — 7 decembrie: 
Metalul B. — MECON, Voința — 
Cimentul. ICSIM — Avicola, Mi
nerul — C.F.R.-I.A.C.P.B., Aba
torul — IUPS, Chimia — Visco- 
fil. Metalul M. — Electrica. Teh
nometal — Danubiana.

Abatorul, 
Cimentul

Minerul —
— Avicola, 
Metalul M., 
MECON —
— Chimia,

TRONDHEIM, 21 (prin telefon). 
Da la bun început trebuie să 
spunem că echipa noastră olim
pică. deși alcătuită din destul 
jucători cu prezențe ta prima re
prezentativă, nu a dat declt pe 
jumătate randamentul așteptat. A 
subestimat forța adversarului și 
a crezut prea mult ta posibilită
țile sale. A rezultat o primă 
repriză jucată agale, cu acțiuni 
de atac purtate ta ritm de pro
menadă, fără a se încerca acțiuni 
tactice pentru depășirea apărării 
ta linie a formației norvegiene. 
De altfel, aceasta desenase cu 
tricourile sale roșii pe gazonul 
verde trei linii perfect delimi
tate : patru jucători ta apărare, 
patru la mijloc șl doi ta atac. 
Ctad un mijlocaș (de regulă 
Fjetland s u Markussen) În
cerca o Intercalare ta atac sau 
intervenea In apărare, Ișl relua 
cuminte locul ta compartimentul 
din care plecase Imediat ce faza 
se stingea. Șl totuși, acestui joc 
„tricolorii" nu l-au găsit răspun
sul. dar nici nu au Încercat să 
treacă la clrma jocului, compll- 
etndu-se lntr-o expectativă 
păgubitoare care a durat plnă 
cînd au fost conduși cu 2—0. De- 
abia atunci s-au „trezit" jucătorii 
noștri. Impulsionați șl de noii 
lntrațl In echipă, mult mal activi 
dectt cei pe care l-au înlocuit. 
Șl a început un fqrdng care a 
dus la egalare ta numai trei 
minute. Iar dacă meciul ar mai 
fl durat, probabil că victoria 
ne-ar fi revenit in cele din urmă. 
Dar ar fi fost ea concludentă 1 
Pentru că echipa noastră a 
jucat ca la un antrenament oare
care, nu ca la o ultimă verifi
care Înaintea unei competiții in
ternaționale. Mai ales de talia 
preliminariilor olimpice.

„Dacă românii nn ne-au Învins 
ta repriza a doua, etnd, mal ales 
spre finalul el, au arătat ceea ce 
«tiu cu adevărat, ne pare nouă 
rău că nu am marcat mal multe 
goluri ta 
după meci a_ntrenorul norvegian 
Nils Arne 
Richard Nielsen, asistentul 
Sepp Piontek, declara, ta esență, 
după joc. unde venise să vadă la 
lucru viitoarea adversară a e- 
chipel Danemarcei in erupă cali
ficărilor, că „ta mod sigur repre
zentativa României va fi cu totul

alta ta Jocurile oficiale". *
Nemulțumit de jocul echipei s-a 

arătat șl antrenorul Cornel Dră- 
gușta, care spunea că : „Să pre
gătești un joc internațional In 
numai 2—3 zile, la cerințele de 
azi, e dificil de realizat, fiind ne
cesare minimum șase zile**.

Dar au mai fost și alte ele
mente care au dus Ia rezultatul 
de egalitate înregistrat pe sta
dionul Lerkendal din Trondheim. 
Și printre acestea — un fapt care 
nu este nou — preocuparea ju
cătorilor pentru arbitraj (!), pen
tru calitatea acestuia (!), ceea ce 
si aici, în acest oraș norvegian, 
l-a sustras de la principala lor 
îndatorire, jocul. De pildă. al 
doilea gol a fost primit dintr-o 
greșeală colectivă de apărare : 
defensiva noastră s-a oprit, 
crezlnd. sperlnd că arbitrul va 
fluiera un ofsaid, care la televi
ziune. mai ttrziu, s-a văzut că 
nu a existat. Șl, firește, arbitrul 
jocului nu a fluierat. în schimb, 
a validat golul.

★
Iată formațiile și autorii golu

rilor din meciul de tineret 
Norvegia — România : 3—0 (1—0). 
NORVEGIA : Aga — Engerbakk. 
E. Johnsen, Salte, Halle — Her- 
lovsen, Loken, Kallstad — Nieu- 
wlaat (min. 83 Jakosen), Fj3r- 
toft, Sognnaes. ROM ANIA: Zlotea 
(min. 70 Hristea) — Pologea (min. 
7# D. Popescu), Baicea, 
Săndoi .
Gh. Popescu, Pistol (min. 
Badea). Mărgărit — Geolgău, 
Sa va.

Au marcat : Fjdrtoft (min. 
șl 53) șl Nleuwlaat (min. 
Arbitru: Peder Nikkelsen (Dane
marca) .

Cîrstea,
Sabou (min. 46 Pojar), 

46
D.

44
80).

Mircea TUDORAN

prima”, ne spunea
Eggen. Iar danezul

Iul

• TRACTORUL BRAȘOV — 
SARJAH (Emiratele Arabe Unite) 
3—1 fi—1). Au marcat : Fl. Vaslle 
(min. 2 din 11 m), Lăcătusa 
(min. 76), Apel (min. 85 — auto
gol), respectiv Abder (min. 43 din 
11 m). (C. GRUlA-coresp.).

— I1APOEI. TEL 
(4—0). Au înscris t 
-. ~ ‘ ' U
Bacoș (min. 35),

• RAPID 
AVIV 5—0 ...
Goanță (min. 6), Damaschin 
(min. 11), “
Dochia (min. 43) si Cioacă (min. 
80). (N. COSTACHE-coresp.).(N.

tlgă șl cu 3 numere din 18 sau
24 extrase. La această atractivă 
tragere se atribuie AUTOTURIS
ME DACIA 1300 (la ambele faze) 
ciștlguri tn numerar precum și 
excursii tn R. D. Germană Nu 
rămtae dedt să participau cu 
cit mal multe blleite. lueîndu-vă 
ded din timp numerele dv pre
ferate 1
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi vineri 22 august, va avea

lOTO-nRONOSPORT INFORMEAZĂ
laș ta București, In sala clubu
lui, din str. Doamnei nr. 2, cu 
Începere de la ora 15.50. Trans
miterea desfășurării tragerii se 
va face la radio, pe programul L 
la ora 16,15 Numerele extrase 
vor fl radiodifuzate, de aseme
nea. la ora 23 pe programul I. 
După efectuarea tragerii, va rula

un film artistic. Intrarea liberă.
• Tragerea excepțională Loto 

de duminică 24 august se va 
desfășura ta sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2. cu începere 
de la ora 16,30 Numerele extra
se vor fi transmise la radio, pe 
programul I, la orele 20,15 șl 
22,30 (o dată cu rezultatele con
cursului Pronosport).
• C1ȘTI GURILE TRAGERII 

LOTO DIN 15 AUGUST 1936. Cat.

1: 1 variantă 100% — Dacia 1300 
(70.000 lei) șl 2 variante 25% a 
17.500 lei; cat. 2: 1 variantă 100"/, 
a 29.878 lei șl 3 variante a 25% 
a 7.469 lei; cat. 3: 18,50 variante a 
1.249 lei; cat. 4: 35,75 a 2.716 lei; 
cat. 5: 134,00 a 725 lei; cal 6: 
239,50 a 405 lei; cat. X: 1.528,50 a 
100 lei. Report la tat. 1: 447.883 
lei. Autoturismul DACIA 1300
(70.000 lei) a fost ciștigat de 
Gheorghe Marian din București.



SE REIA CAMPIONATUL

cu
Rulmentul, 

arbitru M. 
și este ho- 
performanța 

precedent,

Campionatul Diviziei A de 
rugby se reia duminică (după 
o întrerupere pentru partici
parea la Turneul internațional 
de la Moscova) cu o etapă 
completă — a doua —, care 
cuprinde, cu puține excepții, 
partide ce se anunță echili
brate.

în seria I. Rulmentul Bîrlad 
va juca pe teren propriu, 
Steaua (Stadionul 
de la orele 9,30, 
Voina — Brașov) 
tărîtă să repete 
din campionatul 
cînd a terminat la egalitate cu 
redutabila ei adversară. To
tuși, rugbyștii militari au 
prima șansă. La Cluj-Napoca, 
Universitatea .,16 Februarie" 
va juca cu R. C. Grivița Roșie 
(Stadionul „V. Babeș“, orele 
11, M. Popa — Iași) pe care a 
mai întrecut-o acasă. Grivi- 
țenii vin după o victorie în 
etapa inaugurală și nu tint 
dispuși să mai reediteze un 
nou eșec aici. In celelalte me
ciuri ale seriei. C.S.U. Con
strucții Sportul Studențesc — 
Știința Petroșani (Complexul 
Tei, orele 9.30 — A. Popa —

GESTUL FRUMOS AL
1 august 1986. La Stadthalle 

din Cottbus (R.D. Germană) 
tinerele noastre gimnaste lup
tă fără menajamente pentru 
a-sl demonstra valoarea in 
„Concursul Prietenia". Fetele 
au fost admirabile, iar Mirela 
Sidon, Diana Bostan, Luminița 
Zăvod, Augustina Badea, Li
liana Stanciu au făcut toi ce 
le-a stat in puteri pentru a 
urca pe podium și a intra ta 
posesia medaliilor de argint.

Dar mă voi opri asupra 
gestului și comportării de ex
cepție a Gabrielei Potorac. 
După execuții de excepție la 
sărituri și paralele, a fost no
tată, din păcate, doar cu S,H> 
fi. respectiv, 9,75.

La birnă toate fetele au e- 
voluat minunat, eu exerciții 
de mare virtuozitate. Ultima 
a urcat pe „puntea suspine
lor- Gabriela Potorac, axeeu- 
ttnd tot ceea ce se poate mai 
greu pe cei K em lățime ai 
aparatului. A urmat ultima li
nie : cu rondă, două fNk-uri 
Si cobortre prin dublu salt. 
GaM a pornit decisă, ier la 
ultimul flift daar„. an pictor

TINERII PILOȚI
CUPA VOINȚA",

PROLOG LA TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
La a 30-a edifie,

//

Al CURAJULUI
Șl ÎNDEMÎNĂRII

MERITA APLAUZE
■ 

de
înaintea etapei a 13-a 

Campionatului Republican 
dirt-track pentru juniori, des
fășurată pe stadionul I.P.A. 
din Sibiu, era greu de presupus 
că gazdele vor putea fi Învinse 
pe pista proprie, avind in ve
dere că elevii maestrului spor
tului N. Rîureanu s-au aflat 
mereu in prim-plan, chiar in 
deplasare. Și totuși, surpriza 
s-a produs. Confirmind bunele 
aprecieri. Al. Toma (Petrolul 
Ianca), bine condus de inimo
sul antrenor N. Niță, a evoluat 
cu dezinvoltură de parcă ti 
s-ar fi pregătit pe pista res
pectivă. ciștigind toate manșele, 
învingătorul a pilotat mașina 
eu turație crescută de la o 
cursă la alta, în timp ce prin
cipalul favorit, A. Oaneș. gi 
coechipierii lui de la I.P.A. 
au suportat neașteptat de greu 
contactul cu oaspeții. In plus, 

de- 
po-

Oaneș a fost... abonat la 
fecțiuni mecanice, pierzând 
Xiția de lider.

CLASAMENTE : etapă —____________________ L 
Al. Toma (Petr, lanea) C P, 2. 
S. Marincu (Voința Sibiu) 5 p, 
3. Fl. Ungureanu (I.P.A.) 4 p : 
sen erai — 1. Al. Toma 55 p,
2. A. Oanes 52 p, 3. FI. Ungu
reanu 51 p, 4. S. Lienerth 
(I.P.A.) 42 p, 5. S. Marincu 28 
p, 6. Gh. Grigorescu (Petr. lan- 
ca) 11 p.

Se cuvine credem, un apel 
pentru numerosul public spec
tator. Este o bucurie pentru 
sportivi, pentru toți cei care 
organizează aceste concursuri 
ca, in momentul solemn al 
premierii, spectatorii să asiste 
la răsplătirea eforturilor depu
se de tinerii care, punîndu-ji 
in gînd să devină campioni ai 
curajului și inderninării, se 
străduiesc să ne ofere momen
te plăcute. Merită să fie a- 
plaudați cu aceeași generozitate 
ca în timpul curselor si. nicide
cum, cum se întîmplă adesea, 
ca spectatorii să părăsească tri
bunele înainte de festivitatea 
de premiere.
Carmen CONSTANTINESCU

Iași). C.S.M. Suceava — C.S.M. 
Sibiu (teren Unirea, orele 
9,30 — P. Soare — București) 
și I.A.M.T. Oradea - T. C. 
Ind. Constanța (teren Inst. 
Pedagogic, orele 10 — Gh.
Huștiu — București), gazdele 
nu pot miza doar pe avantajul 
terenului.

In seria a Il-a, singurele 
excepții par a fi partidele 
Mașini Grele București — Fa
rul (Stadionul Olimpia, orele 
9 — M. Galanda — București) 
și Rapid — Dinamo (Stadio
nul Parcul Copilului, orele 9 — 
Sabin Marin — București). în 
care atît campioana țării, e- 
chipa Litoralului, dt și 
„XV“-le din Șoseaua Stefan cel 
Mare pornesc favorite. In rest, 
A. S. Contactoare Buzău — 
Politehnica Iași (teren Glo
ria, ortie 11 — I. Vasilică — 
București), Universitatea Ti
mișoara — Știința CEMIN 
Baia Mare (Stadionul „1 Mai" 
II, orele 10 — M. Vătui — 
București) ti Gloria București 
— Gloria P.T.T. Arad (teren 
Gloria, orele 9,30 — Gh. Pri«e- 
caru — Iași), sânt meciuri cu 
învingătoare greu de anticipat.

UNUI COPIL MINUNAT
a mai prins btrna. Incercina 
aproape imposibilul, Gabi a 
pornit totuși In „dublu", dor 
după o ratare și jumătate a 
căzut pe ceafă... In liniștea ce 
a urmat, s-a auzit un geamăt 
sftșietor ți In clipa următoare 
toată asistența medicală din 
sală era In jurul ci. Un „ooh" 
prelung a marcat evenimentul 
In rindul spectatorilor... Gobi 
a fost ridicată eu infinite pre
cauții și dusă la cabinetul 
medical. Profesorii Emil Dan- 
clu și Petre Saeerdoțeanu 
(prezenți la concurs ea Intri- 
tați ai gazdelor) au zis : „Nu
mai la coloană să nu fi pățit 
ceva !•

După ctieva minute a rea
părut ta sală medicul lotului 
nostru, Cristian Stolriu, eare 
ne-a făcui un semn liniștitor. 
Am răsuflat eu toții ajurați...

Echipele au efectuat rotația 
și a tnoeput încălzirea le ul
timele aparate. Fetele noastre, 
la sol, parcă mi «tai aveau 
vlagă. Aproape Mms a*rr. 
șansa și soiturile. Dar, deoda
tă au mceput ei hoți dta 
palme și ti fugi spre... Ga-

înscrisă printre competi
țiile importante din calen
darul intern, cursa delict# in
ternațională „Cup* Votat*" a 
ajuns anul acesta la un fru
mos jubileu, ediția ■ 30-a.
Ddiutul * fost făcut ta am# 
1955, iar de la ediția * 0-a, a 
luat caracter International, 
avind numai două întreruperi, 
în anii 1957 și 1975. De-a lun
gul anilor, printre tiștigători 
s-au aflat maestrul emerit ti 
•portului G. Moicranu, maeș
trii sportului L Ardelean, T. 
Vasile, M. Romașeanu, C. Ni- 
eol*e, L Ganeea, Gh. Lăutaru, 
Val. Constantineseu. Dintre 
ei. ca număr de victorii, con
duce T. Vasile, câștigător In- 
patru ediții — 1969, 1972, 1974, 
1978 —, urmat de M. Romaș
eanu, trei victorii — 1976, 1981 
și 1983. Cea mai hmgă cursă a 
fost cea din 1968. cu 1000 km 
parcurși ta opt etape, iar etie 
mai scurte — primele două, cu 
280 km, ta două etape. Pe clu
buri, ea număr de victorii, 
conduc detașat cicliștii dina- 
moviști — Învingători de 20 
de ori —, urmați de cei de la 
Ploiești ti Steaua — tfte 4 
victorii. Cine va învinge anul 
acesta ?

Iată programul actualelor în
treceri : 25 august, etapa I :
Ploiești — Văleni — Cheia și 
retur. 130 km, eu puncte de 
sprint la Cheia (dus ti în
tors), precum ti un punct de 
cățârare, la Izvoarele ; 26 au
gust, etapa a n-a : Mizil — 
Buzău — Cislău — Vălenii de 
Munte — Ploiești, 155 km, eu 
punct de cățârare la Ciuta și de 
sprint la Buzău ti Vălenii de 
Munte; 27 august, dimineața, 
etapa * IlI-a, contratimp in
dividual, 3 km, ta pantă, la 
Scăeni ; 27 august, după-amia
ză, etapa * IV-a, eiretit in 
Ploiești, 30 ture “■ 60 km; 28 
august, etapa a V-a: Ploiești

Numărul următor ol 
ziarului nostru *a apărea 
luni 25 august.

PENTRU TITLURI
Activitatea competițională în 

aer liber a săritorilor în apă se 
va încheia prin întrecerile Cam
pionatelor Naționale de seniori, 
care se vor desfășura, săptă- 
mîna viitoare, la Ștrandul Ti
neretului din Capitală. Dispu
ta pentru titlurile de campioni 
se anunță echilibrată, la ea lu- 
înd parte atît sportivi care au 
împlinit vîrsta senioratului, cît 
și juniori a căror valoare le 
dă dreptul să aspire la locu
rile fruntașe, așa cum s-a pe
trecut anul trecut, cînd Ion 
Petrache a cucerit locul I la 
trambulină 3 m. Celelalte ti
tluri au fost cîștigate de : Cor
nel Pop (platformă), Mathias 
Kaiss (trambulină 1 m), Isabe
la Bercaru („3 m“j și Ileana 
Pîrjol („1 m“) și platformă.

Programul competiției este 
următorul: joi, ar* 9,30 : tram
bulină 1 m băieți, ar* 16 : 
trambulină 1 m fete; vineri, 
or* 9,30 (preliminarii) și ar* 10 
(finale) : trambulină 3 m băieți 
și platformă fete ; sîmbăiă, era 
9,30 (preliminarii) și or* 16 (fi
nale) : trambulină 3 m fete și 
platformă băieți.

brie la Potorac, care apăruse 
însoțită de antrenori. Toată 
sala s aplaudat cu frenezie.

Au urmat ctteva schimburi 
de cuvinte Intre tehnicieni, 
medic și această minunată co
pilă, care a spus : „Vreau să 
concurez".

Petele și-au reluat încălzirea 
tmpreuni cu Gabi, de parcă ni
mic nu s-ar fi tnttmplat. Ezer- 
ctțUle lor au fost aprecia- ■ 
te, iar ultima a fost Gabriela 
Potorac. Ea a făcut eforturi 
evidente pentru a executa to
tul cit mai bine, dar urmă
rile accidentului nu se putu
seră estompa așa de repede. 
Ba ți-a încheiat exercițiul ta 
aplauzele întregii asistențe, 
iar Nadia Comăneci, arbitră 
șefi de brigadă. (sărituri), a 
fost prima eare a tmbrățița- 
t-o eu deosebită căldură pen
tru excepționalul tău gest de 
ouraj ți dragoste pentru re
prezentarea eu cinste a etdo- 
rflor patriei noastre dragi.

Paul IOV AN

— Tîrgoviște — Moroieni — 
Sinai* — Comarnie — Ploiești, 
166 km, cu cățărate pe vîrful 
Păduchiosu si puncte de sprint 
la Tîrgoviște, Pucioasa si Si
naia.

La competiție participă spor
tivi de la cluburile Cottbus 
(R. D. Germană), Sparțakus 
(Ungaria). Start (Polonia), de 
la toate asociațiile Voința cBn 
tară, cicliști de la Steaua, 
Dinamo, STIROM, CSS 1, A.S. 
Muscelul, precum ti membrii 
loturilor naționale de fond 
ti velodrom, seniori. tineret 
ti juniori, întrecerile etmsti- 
tuind un ultim test în vede
rea „Turului delist ti Româ
niei".

Un start populat, un traseu 
foarte bine ales, organizatori 
en experiență — Uniunea Cen
trală • Cooperației Meșteșugă
rești si Administra#* de Stai 
Leto-Fronosport —, iată pre
misele unei ediții jubiliare pe 
eare o dorim cît mal apectn- 
euloasă.

Campionatele Mondiale de caiac-canoe C.M. DE CANOTAJ

ECHIPAJELE NOASTRE LA STARTUL PRIMELOR SERII
zi a Campionatelor

această primă reuniu- 
obțlnut calificarea în 
superioare ale eom- 

înregistrînd urmă- 
rezultate : Aurel Ma
lacul 2 la canoe sim-

Prima
Mondiale de eaiac-eanoe de la 
Montreal (Canada) a reunit — 
la startul întrecerilor din serii 
— sportivi și’ sportive din 32 
de țări. Programul a cuprins 
curse eliminatorii pe distan
ța de 1000 m (b), precum si 
proba de K 4 (f) —< 500 m. E- 
chipajele noastre, care au evo
luat în 
ne, au 
fazele 
petiției, 
taarele 
carencu 
piu (4:27,41), după Ulrich Eicke 
(R.F.G.) 4:25,43 (seria a 2-a 
a fost cîștigată de Ivan Kle
mentiev — U.R.S.S. — 4:27,52); 
la caiac dublu. Angelin Velea 
gi Daniel Stoian au ocupat

VICTORIE PREȚIOASA
PAZARDJ1K, 21 (prin telefon). 

Campionatele europene de volei 
pentru juniori (f, m) au conti
nuat in cele patru orașe ce găz
duiesc de azi (n.r. ieri) primele 
partide din turneele finale.

In sala Drujba din Pazardjik, 
In turneul masculin al fruntașe
lor, în care evoluează șl repre
zentativa de tineret a țării noas
tre, programul a fost deschis cu 
meciul dintre reprezentativele 
României și Olandei. O întâlnire 
care — prin prisma unei surpri
ze pe care „portocaliii" au pro- 
dus-o în ultima zi a grupelor pre
liminare, cînd, neașteptat, au dis
pus de formația U.R.S.S. cu 3—2
— se anunța mal dificilă decît 
ne-am fi așteptat pentru tinerii 
noștri voleibaliști. Numai că aceș
tia, jucînd foarte bine in toate 
compartimentele șl cu un moral 
ridicat, n-au fost deloc impresio
nați de izbînda anterioară a ad
versarilor lor șl înainte de meci 
nu se gîndeau decît la victorie. 
Conduși, impecabil, am spune, de 
pe margine de antrenorul lor, C. 
Oros, ei au făcut o partidă de 
klnogramă, cu care au impresio
nat atît pe specialiști, cît și pe 
spectatori. Ca urmare : România
— Olanda 8—8 (*,5,8), scor care 
pare a nu necesita comentarii în 
plus, victorie fără drept de apel. 
Au urmat multe stringer! de 
mină din partea tehnicienilor 
prezențl In sală nu attt pentru 
iwultat, rit pentru maniera im
presionantă In care au evoluai 
jucătorii noștri, pentru frumuse
țea fazelor oferite.

Ce am mal putea spune In 
(fus despre echipa României prin 
prisma meciului de azi (n.r. 
ieri) 7 Că a jucat modern, eu 
combinații în atac care au pus

C. M. de natafie

ASTĂZI Șl MlINE, ULTIMELE ZILE DE ÎNTRECERI
J

MADBID, 21 (prin telefon). — 
Actuala ediție a Campionatelor 
Mondiale de natație se apropie de 
findș, vineri și sîmbătâ fiind 
programate ultimele probe la Înot, 
meciurile decisive la polo, iar 
săritorii de la platformă își vor 
statali *1 el campionul. Deci, se 
află In focul disputei ultimele 
seturi de medalii. In această 
pasionantă cursă se vor angaja 
șt reprezentantele noastre, ani
mate de dorința de a Îmbogăți 
palmaresul realizat ptaă ta pre
sent (o medalie și 5 prezențe in 
finale). Un prim pas a fost fă
cut joi dimineața de Stela Para, 
care * reușit să intre in primele 
I ta proba de 800 m liber (finala 
se va disputa vineri după-amla- 
xă), taregistrînd al ș-lea timp al 
seriilor : 8:48,*8. Tot joi a Mai 
startul și Tamara Costache, insă 
ta proba de KM m bras, o 
„cursă de menținere" pentru re-

ÎNOT SINCRON, echipe: 1. CA
NADA 191,200 p, 2. S.UA. IM,8Z1 
p, 8. Japonia 185,763 p.

ÎNOT: *96 m liber masculin: 
1. R. HENKEL (R.F. Germania) 
8:80,05, 8. U. Dassler (RJ>. Ger
mană) 3:31,26, 3. d. Jorgensen 
(S.U.A.) 3 Sl,33; 100 m fluture 
feminin: 1. C. GRESSLER (RJJ. 
Germană) 59,51, 2. C. Otto (RJ>. 
Germană) 58.66, 3. M. Meagher 
(S.UA.) 59,98.

ACTUALITĂȚI DIN
• In perioada 28—31 august, la 

Ploiești, va avea loc tradiționa
lul concurs de tenis de masă, 
dotat cu „Paleta de argint", În
trecere organizată de CJ-E.F.S. 
șl la eare vor lua parte Jucă
tori și jucătoare ptaă la M ani.
• La Varșovia se va desfășura, 

luna viitoare, un curs pentru 
antrenori, la care maestre eme
rit# a aportului Ella Constanți» 

* n-a 
echipaje- 

(3:40,38) ti Ita- 
primele locuri 
două serii: 
ti Australia

canoe dublu, 
- Vasile Le- 
pe locul 3 

Tot 
In seriile res- 

Ionel 
simplu

primul loc în seria 
(3*38,83), înaintea 
Iar Ungariei 
Bei (3:40,42). Pe 
în celelalte 
R.D.G. (3:42,47) 
(3:40,93).

In proba de 
Dumitru Bețiu • 
baci s-au clasat . 
(4:13,21) în seria a III-a. 
pe locurile 3. 
pective, s-au clasat și 
Lețcae — caiac 
(4:03,72) ; Ionel Constantin, 
Nicolae Feodosei, Ionel Lețcae, 
Alexandru Dulău — caiac pa
tru (3:18,49) ; Teela Boreă- 
nea, Luminița Munteanu, Ma
rina Ciucur, Ana Larie — ca
iac patru (1:47,98).

A ECHIPfl MASCUEWf
cel mai ades pe contre-pied a- 
părarea olandeză, că a avut un 
procentaj ridicat de reușite la 
servicii și preluări, că a prezen
tat o apărare mereu pe fază, mo
bilă, in care blocajul s-a grupat 
frumos șl eficient, știind să ani
hileze aproape total un trăgător 
olandez (Bon Zwerver, înalt 
de 2 m și uimitor de rapid, care 
șl-a cîștigat faimă aici), că linia 
a H-a a fost neobosită. In fine, 
că românii s-au mobilizat și au 
luptat excepțional. Antrenorii C. 
Oros șl D. Lăzărescu nici n-au 
fost nevolțl să facă schimbări în 
sextetul Pădurețu, Ferariu, Rotar, 
Rădulescu, Drăgușin, Șoica. Au 
arbitrat corect M. Djuriei (Iugo
slavia) șl M. Riks (Danemarca),

O altă veste bună. Șl fetele 
noastre au obținut în turneul 
pentru locurile 7—13 o victorie 5 
România — Olanda 3—8 (10,12,3), 
succes obținut in 59 de minute. A 
evoluat formația : Gabriela Du
mitrescu, Tatiana Popa, Felicia 
Popescu, Cristina Buzilă, Mihaela 
Marian, Maria Chitic (au mal 
jucat Ottilia Szentkovies, Cristi
na Anton, Alina Pralea).

Alte rezultate : feminin,
U.R.S.S. — R.F.G. 3-0, R.D.G. — 
Cehoslovaci* 8—1 (turneul 1—0) • 
Ungaria — Iugoslavia 3—1 (7—12); 
masculin, U.R.S.S. — R.F.G. 8—1 
(1—*), Franța — Belgia 8—0, 
R.D.G. — Iugoslavia 1—1 (7—12).

Echipele noastre susțin în con
tinuare jocuri vineri, simbătă șl 
duminică, avtnd ca partenere : 
la feminin — Grecia, Iugoslavia, 
Italia (turneul pentru locurile 
7—12) : masculin — R.F.G.,
U.R.S.S. și Italia (turneul pentru 
locurile 1—«).

Aurelian BREBEANU

cordmana mondială, timpul rea
lizat — 1:154* —, dar mai cu 
seamă cei înregistrați la antre
namente dîndu-ne speranțe ta 
perspectiva mult așteptatei fi
nale de 50 m liber, care va a- 
vea loc simbătă, reuniune la core 
va participa și Anca Pătrășeota, 
ta cadrul probei de 800 m spa
te. La rindul el, Noemi Lung se 
v* afla vineri in fața celei de 
a treia finale la „mondialele" 
de debut, allnllndu-se ta startul 
cursei de 800 m mixt.

Dintre probele disputate 
se detașează autoritatea cu 
sportivii din R.D. Germană 
R.F. Germania s-au Impus, 
tâtorii americani obținînd, 
la ora convorbirii, doar _
„bronz". Cum dealtfel „platfor
ma" a fost specialitatea sporti
velor din R.P. Chineză.

Geo RACTCH1

un

FIȘIER
PLATFORMA: feminin: 1. L.

CHEN (RJ. Chineză) *49,87 p, X. 
W. Lu (R.F. Chineză) *22,25 p,
3. W. Wylanos (S.UA.) *12,*7 p.

POLO: masculin: spania — BJF. 
Germania 15—8, Ungaria — Bra
silia 11—9, Australia — Grada 
19—s, olanda — Israel 8—8; fe
minin: Canada — RJ. Germania 
ÎS—3, olanda 5- S.UA. 8—7, Aus
tralia — Ungaria 13—4.

TENIS DE MASĂ
nescu a fost invitată ca lector, ta 
timp ce printre „cursanți" ae vor 
afla și antrenorii Viorel Fflimon 
și Mihai Bobocică.
• Intre 16 și 18 septembrie, la 

Primorsko (Bulgaria) va avea 
loc un tradițional concurs, la 
care vor participa și sportivii 
noștri Carmen Gâgeata, Cristina 
Enulescu, Dumitru Ghiță, Adrian 
Călăuz și Mircea Nicoreseu.

Maria Sava, care la C.M. de 
canotaj de la Nottingham evo
luează in cadru] categoriei u- 
șoare, a cîștigat — Ia simplu. 
In recalificări, — seria 
(8:11,30), califi ci ndu-se
nala acestei probe. în 
ti 1
Zeelandă) 
Delfgaauw 
In prima serie a învins 
de Fauw (Belgia) 8:05,58.
nala probei va avea loc sîm- 
bâtă după-amiază.

a U-a 
în fi- 
urma 

(Noua 
Marion 
8:19,53. 

Rita 
Fi-

Philippa Baker 
8:14,67. 
(Olanda)

SportulFaga7a

S.UA
S.UA
S.UA
S.UA


ROMÂNIA - FORȚĂ REDUTABILĂ
IN ARENA SPORTIVĂ MONDIALĂ

PRESA STRĂINĂ DESPRE SUCCESELE SPORTULUI NOSTRU
• La 10 ani după Montreal, experiența Nadiei ss fructifici 
pe depline „Steaua a'intrat io Istoria fotbalului"• ..BalterefflH 

români au realizat progrese uimitor

Străduindu-se să ridice nivelul sportului Ia acela, tot mai 
înalt, al construcției generale a socialismului din patria 
noastră, purtătorii culorilor tricolore au obținut g: continuă 

să obțină remarcabile izbînzi internaționale, cu amplu, răsunet. 
Rod al talentului si dăruirii performerilor, precum și, întîi șl 
întîi, al excelentelor condiții oferite de partid si de stat mișcării 
sportive dintr-o țară pe care, recent, Juan Antonio Samaranch, 
președintele C.I.O., o caracteriza ca fiind „o campioană a spor
tului șl a păcii", toate aceste succese au suscitat, în mod firesc, 
interesul presei de pretutindeni. Pusă să constate o detentă fără 
precedent a sportului românesc, aceasta nu gi-a drămuit elogiile 

....................1 ' a " ’la adresa României socialiste si sportivilor el.

explica astfel strălucitoarea iz- 
bîndă a jucătorilor români 1 
„Acest succes este rezultatul 
stăpînirii de sine, al organizării 
și, mai ales, al unui joc mult 
mai curat ea al Barcelonei. Ra
pidă în fazele de ieșire din a- 
părare, excelent grupată Ia 
mijlocul terenului, unde a făcut 
o țesătură de pase subtile, 
formația românească si-a impus 
superioritatea". Pentru a nu 
lega superba reușită a Stelei, 
imbold către noi si cit mai 
înalte performanțe, de un sin
gur meci, cel de la Sevilla, am 
optat pentru extrasul de mai 

_ ______ _  „„„„„„_ ______ „ jos. care atestă calitățile deex- 
deschizătoare de drumuri ș* în- . cepție de care a dat dovadă 
temeietoare de școală, dar îșl 
propune încă mai mult. înfăți- 
șînd-o pe Nadia cea de azi, pe 
deplin realizată pe toate planu
rile. absolventă de facultate, 
antrenoare de lot etc., articolul 
evidențiază grija deosebită eu 
care sînt privite._______
nia „EPOCII 
CEAUȘESCU" 
multilaterală și 
profesională a întregului tine
ret. a sportivilor de frunte.

Ciștigarea de către Steaua a 
Cupei Campionilor Europeni |a 
fotbal a pus în mișcare — vă 
reamintiți ? —, imaginația co
mentatorilor din toată lumea. 
Motivul e simplu : pentru că 
„Steaua a intrat in istoria fot
balului", . duna . cum consemna

Tocmai de aceea, a realiza o 
trecere în revistă a tuturor re
feririlor făcute, fie și în ultimul 
timp, pe marginea prezenței 
sportivilor noștri în prim-pla- 
nul marilor competiții reprezin
tă, datorită abundenței materia
lului, o întreprindere dificilă. 
Iată de ce, avînd de unde ale
ge. vom zăbovi asupra unui nu
măr restrîns de aprecieri. în- 
cepînd cu cele cuprinse într-un 
întins articol tipărit nu demult 
de ziarul canadian „The Ga
zette". Autorul lui nu doar că 
evocă, la 10 ani de la trium
ful Nadiei Comăneci la Olim
piada de la Montreal, cariera 
inegalabilei noastre campioane.

în Româ-
NICOLAE 

dezvoltarea 
împlinirea

Steaua încă înaintea finalei, 
transformînd pe reputata An- 
derlecht Bruxelles „intr-o e- 
chipă pedepsită, redusă la u- 
milință".

Pe linia ascendenței sportu
lui românesc s-au înscris, cu 
pregnanță în ultimii ani și hal
terele, apărînd ca semnificativă 
in acest sens

ie r$v9«tci

declarația lui

cunoscutul ziar parizian 
„L'Equipe". Subliniind că 
victoria finală a Stelei con
stituie „tot ceea ce poate 
fi mai logic", „L’Equipe"

forțe din halterofilia mondia
lă"; Idee completată, într-o 
manieră îmbucurătoare pentru 
noi, de Gottfrftd Schiild, pre
ședintele federației internațio
nale : ..Halterofilii români au

Andre Corret. președintele fe
derației europene de specialita
te, care spunea mai deunăzi, 
după C.M. de la Sddertâlje, că 
„România a urcat între marile

realizat, așa cum am 51 pre vă- 
zut după J.O. de ia Los Ange
les, progrese uimitoare. Ele se 
datorează condițiilor bune de 
care dispun, ajutorului pe ca
re îl acordă forurile sportive 
(n.n. din țara noastră) acestei 
discipline". A devenit o obiș
nuință ca, urmare a clasei lor 
excepționale, halterofilii români , 
să se plaseze în centrul aten
ției deopotrivă în marile com
petiții cit și în presa interna
țională. Revista „World Weight
lifting", de pildă, a publidat nu 
demult un poster al lui Nicu 
Vlad. după cum „Badische Zei-

lung" s-a simțit obligat de ce
le 6 titluri cucerite de Andrei 
Socaci la Donaueschingen să ti
treze „Socaci a strălucit peste 
toți".

Notind că si la C.E. de ju-

mori și cădeți la tenis de ma
să din Belgia, unde trico
lorii și-au adjudecat 9 me
dalii. „românii și-au demon
strat din nou valoarea, a- 
flîndu-se printre cei mai 
buni jueăiori ai campionatelor" 
(„La Derniere Heure"), ne' o- 
prim aici, nu înainte de a repe
ta că toate aceste elogii, intru- 
totul meritate, trebuie înțelese 
în paralel cu satisfacțiile fur
nizate, ca un puternic imbold 
pentru obținerea de noi și noi 
performanțe, cit mai prestigioa
se.

• TELEX • TELEX •
ATLETISM A Proba masculină 

de 400 m plat din cadrul con
cursului de la Birmingham a 
revenit sprinterului Gabriel 
Tlacoh (Coasta de Fildeș), cu 
timpul de 44,94, urmat de nige
rianul EgbuniKe — 45.27 și
australianul Clark — 45,52. Alte 
rezultate : masculin : 110 m gar
duri : Foster (S.U.A.) — 13.25;
400 m garduri : Dla Ba (Senegal) 
— 48.78: 1 milă : Walker (Noua 
Zeelandă) — 3:56,93; feminin : a- 
runcarea suliței : Fatima White
bread (Anglia) — 71,96 m: 400 m 
garduri : Sue Barksdale (S.U.A.) 
56.65. • Cu prilejul, unui concurs 
desfășurat in orașul suedez 
Malmoe, americanul Edwin Mdses 
a cîștlgat proba de 400 m garduri 
cu timpul de 48.28, suedezul 
Patrick Sjoeberg s-a situat pe 
Primul loc la săritura in înăl
țime, eu 2.26 m. iar Hilda Ramoz

- (Cuba) a terminat învingătoare 
în proba feminină de aruncarea 
discului, cu rezultatul de 65.78 m.

BASCHET. ® In primai zi a tur
neului pentru junioare de la 
Olsztyn (Polonia), selecționata 
Romslniei a Întrecu* cîî scorul dc

TELEX O TELEX «
79—59 (44—32) echipa Cubei Alte 
rezultate : U.R.S.S. — R.P.D. 
Coreeană 108—98 (58—52); Ungaria
— Polonia 82—49 (34—26); Bulga
ria — Cehoslovacia 71—59 (47—28),

TENIS > In turul n al tur
neului feminin de la Mawah 
(New Jersey) S Regina Marsikova 
(Cehoslovacia) a dispus cu 7—6, 
3—6, 6—3 de Laura Garonne 
^Italia). Steffi Graf (R.F. Germa
nia) a Invins-o cu 6—1, 6—2 pe 
Anne Minter (Australia), iar 
Catherine Tanvier (Franța) 
a cîștigat cu 6—4. 5—7.
6—4 partida cu Beetsy
Nagelsen (S.U.A.). A în turneul 
de la Cinclnattl (Ohio), jucătorul 
american Jimmy Connors l-a eli
minat cu 6—1. 7—5 pe Ronald
Agenor (Haiti). suedezul ștefan 
Edberg a dispus cu 6—2, 6—3 de 
nigerianul Tommy Moh.' iar 
cehoslovacul Milan Srejber l-a 
întrecut cu 6—4. 6—0 pe ițalianul 
Gianluca Pozi. Alte rezultate : 
Nystroem (Suedia) — Rostagno 
(S.U.A.) 6—2, 6—2: Casai (Spania)
— Masur (Australia) * 6—2. 6—3 :
Sanchez ’(Spania) —‘ Davls 
(SILA.) 7 :5 3-6. 7—6

• in competiția care precede 
campionatul din Albania, echipa 
„17 Nentori", adversara formației 
Dinamo București în Cupa Cu
pelor, a dispus cu 4—1, în de
plasare, de Tomorl 0 Meci res
tant din prima etapă a campio
natului vest-german : Borussia 
Mânchengladbach — Hamburger 
S.V, 0—3 ! « Etapa inau
gurală a campionatului iugoslav : 
Hajduk Split — Dinamo zagreb 
0—4 I, Subotica — Steaua Roșie 
Belgrad 1—1, Partizan Belgrad- — 
Titograd 1—1, Niș — Zeleznicear 
Sarajevo 1—0, Velez Moștar — 
Rijeka 4—2, Niksicl — Pristina 
2—1, Skoplje — Osljek 1—0. Di
namo Vihkovicl — Tuzla 2—0. 
Sarajevo — Zenica 0—1. După 
cum se știe, ca urmare a nere
gulilor din campionatul trecut 
echipele Mostar, Dinamo Zagreb, 
Nikșicl sînt penalizate cu cîte 
2 . puncte, Partizan, Titograd, 
Steaua Roșie cu cite 3. Zelezni
cear și Zenica cu cîțe 4 Sara
jevo șl Rijcltn cu cite 5 o «

Meci în avans în camplonaaiul 
Portugaliei ; Sporting Lisabona
— Deportivo Chaves 3—1 • i.a 
Goteborg, în partidă amicala : 
Suedia — U.R.S.S. 0—0. • în tur
neul de la Zdrich: Grasshoppers
— A,S. Roma 3—1 (2—0), penirU 
locul 1. ș’ Bayern Miinchen — 
Flumînense 1—0 (1—0), pentru fo
cul 3. • Amicale intercluburl î 
Napoli — Botafogo 1—0 ; Lazio —

- Juventus 0—2. • în cadrul tur
neului internațional de Ia Ca a- 
blahca, echipa Gremio Porto A- 
legre a întrecut cu scorul de 2—0 
(2—0). formația olandeză Ajax 
Amsterdam. Golurile aii fost în
scrise de Renaldb (min. 66) șî 
Antonio (mîh. 87). In finală, fot
baliștii brazilieni vor înlilni echi
pa belgiană Standard Liege, în
vingătoare cu 1—0 (1—0) în me
ciul cu selecționata Marocului. • 
în finala turneului de la Jakarta, 
selecționata Algeriei a întrecut cu 

’Seorul de 1—0 (după prelungiri) 
echipa Indoneziei»

IN LINIE DREAPTĂ 
ÎNAINTEA „EUROPENELOR"- 

DE ATLETISM
Pe măsură ce se apropia 

startul Campionatelor Euro
pene de atletism de la Stut
tgart, prevăzut pentru 26 au
gust. se înmulțesc concursuri
le, și, de pe urma lor. recordu
rile ! Mai întîi. teleimprima
toarele agențiilor de pre
să au transmis din Briansk 
(U.R.S.S.) noul record mon
dial al Svetlanei Kuznețova, 
44:32,50 la 10 km marș. După 
care a fost rîndul lui Hristo 
Markov să urce recordul eu
ropean la triplu-salt oină la 
17,80 m. în cadrul unui con
curs desfășurat la Buda
pesta. Citeva zile mai tîrziu, 
alergînd 100 mg la Koln. in 
„Marele Premiu". Iordanka 
Donkova a oprit acele crono- 
metrelor la 12.29. îmbunătă
țind un record mondial (12,34) 
pe care ea însăși îl stabilise 
cu puține ceasuri mai devre
me. în seriile aceleiași reu
niuni !

în șfirșit. miercuri, la Ber
lin. într-o ultimă verificare a 
atleților din R. D. Germană, 
înaintea C.E.. Udo Beyer a bă
tut pentru a treia oară în ca
riera sa recordul lumii Ia â- 
runcarea greutății. reușind 
22.64 m. El a redevenit astfel 
nr.- 1 al probei, „detronîndu-1" 
pe compatriotul său Ulf 
Timmermann, creditat cu 
22,62 m. De notat că întrece
rea de la Berlin, care a con
semnat si alte rezultate de va
loare. între care un 7,23 m Ia 
lungime fete trecut în contul 
lui Heike Drechsler. a fost se
rios afectată de o oloaie to
rențială.

Toate aceste recorduri, prin 
care un atlet sau altul caută 
să ajungă la Stuttgart cu o 
„carte de vizită" cit mai im
presionantă, ne permit să 
anticipăm că marele rendez
vous atletic al anului va
consemna 
tre cele 
spulberfnd 
socotite pînă nu 
tangibile.

performanțe -din- 
mai strălucitoare. 
Si alte „bariere" 

demult in- 
Nu ne rămîne de-

cît să sperăm că și reprezen
tanții .noștri, fetele în primul 
rînd, își vor înscrie numele pe 
lista qpmpionilor si — de ce 
nu ? — a viitorilor record
mani. (Ov. I.).

C.M. de șah

CAMPIONUL MONDIAL
LA CÎftMA JOCbLUI
LONDRA 21- După pauza pri

lejuită de time-outul lui Anatotl 
Karpov, meciul pentru, titlul 
mondial de șah a continuat cu 
partida a 9-a, în care șalangerul 
a avut altfele. Curios, de la în
ceput jocul a luat un aspect in
solit, Garri Kasparov alegind din 
nou „Apărarea Grunfeld". aceeași 
cu care suferise singura sa în- 
ftlngere de pînă acum, în a 5-a 
partidă. Numai că, de data a- 
ceasta, campionul . mondial și-a 

• reconsiderat, strategia de deschi
dere, renunfînd la o mutare a- 
tunci foarte criticată (T...Ce4), 
pentru a căuta alte modalități de 
a prelua inițiativa, și, din nou, 
surpriză... Kasparov a fost acela 
care s-a instalat la cîrma osti
lităților, cu o presiune din ce 
in ce mal puternică asupra po
ziției albelor. Consecință logică, 
la primul semn de eg atare. Kar
pov n-a ezitat să renunțe la 
orice veleitate in plus, a forțat 
repetarea de mutări și deci, re
miza I

fată fișa de joc. înregistrată tn 
seara de miercuri : KARPOV — 
KASPAROV (C.M. ’86. partidă a 
9-a) l.dl Cf6 3.C4 gS 3.CC» dS 
4.NT4 Ng7 S.e3 C.S 6.d :c!> DaS 7.TC1 
d:c4 8,N:c4 0—0 S.m D:c5 lO.NbS 
Cc« 11.0—0 Da5 13-hS NfS ISC'lM 
Nd7.;14.De2 C-M IS.vM eS ÎS, 
Nd’ PbS 17.TM1 NcS 18.Ne3 DaS 
>9,Ndf »bS ao.Neî remiză

Scorul meciului : 5.-4 pentru 
-Kașparo.v,
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