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COMPLEXĂ A RÎULUI ARGEȘ

Sîmbătâ după-amiază, in prezenta tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a avut loc, in Capitală, adunarea festivă con
sacrată împlinirii a 44 de ani de la victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și anbimperialistă din Au
gust 1944.

Zecile de mii de participant! 
la această mare aniversare, 
prezenti pe stadionul „23 
August11. au adus si cu aeest 
prilej un înalt omagiu actu
lui istoric, de epocală însem
nătate națională si inter
națională. care a deseliis ca
lea împlinirii idealurilor si 
năzuințelor de libertate și 
dreptate ale poporului român, 
a profundelor transformări 
revoluționare, a independen
tei și progresului, a fău
ririi pe pămintul României a 
socialismului si comunismului.

Apariția in tribuna oficială a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu a 
fost salutată cu multă căldură, 
ou cele mai alese sentimente 
de stimă si prețuire, cu ovații 
si uralc puternice.

S-a scandai cu însuflețire 
LCeausescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu si poporul !“. „Sti
ma noastră și mhidria. 
Ceaușescu — România !“. 
„Ceausescu — pace eei 
prezenti reafirmind vibrant 
simțămintele de nețărmurită 
dragoste și profundă recunoș
tință fată de secretarul ge
neral al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ale cărui 
pilduitoare viată - si activitate 
revoluționară s-au împletit 
string cu lupta eroică a parti
dului. a poporului, pentru fău
rirea destinului socialist al patriei.

In tribuna oficială au luat 
ioc. de asemenea, membri 

, si membri supleanți ai Comite
ntului Politic Executiv al 

J;C.C. al P.C.R., secretarii Co
mitetului Central al partidului.

Erau prezenti membri al C.C. 
. al P.C.R., ai Consiliului de 
.Stat si ai guvernului, membri 
de partid cu stagiu din ilega

litate, participant la revo- 
,Iuti a de eliberare socială si 
'națională, antifascistă și anti- 
yțmperialistă de la 23 August 

1911. veterani ai războiului 
antihitlerist, generali si ofi

țeri superiori, conducători de 
instituții centrale. o<gani'.a|ii 
de masă si obștești, activiști de 
partid si de stat, oameni de 
stilată, artă si cultură, munci
tori fruntași în producție 
din mari unităti industriale ale 
Capitalei.

Au asistat șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari, membri 
ai corpului diplomatic, precum 
și corespondenți ai presei 
străine.

In această zi aniversară, sta
dionul „23 August", unde, erau 
arborate steaguri tricolore și 
roșii, era împodobit sărbătoreș
te. Pe fundalul din fața tribu
nei oficiale se afla portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
încadrat de drapele. Pe mari 
pancarte, deasupra tribunelor, 
se aflau înscrise urările „Tră
iască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „Trăiască 
patria noastră liberă și inde
pendentă, Republica Socialistă 
România !". Cu litere mari erau 
marcate datele glorioasei ani
versări : „23 August 1944 — 23 
August 1988“.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Luînd cuvînlul, tovarășul 
Constantin Radu, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C K., 
a spus :

„In aceste momente solemne, 
de înălțătoare vibrație patrio
tică, vă rog să-mi permiteți să 
declar deschisă adunarea festi
vă din Capitala patriei noastre, 
consacrată celei de-a 44-a ani
versări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiinwerialisță 
din România.

Cu prilejul sărbătorii națio 
nale a poporului român, dînd 
glas simțămintelor de înflăcă

rată dragoste și nemărginită re
cunoștință ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din 
municipiul București, aducem, 
cu toată căldura inimilor noas
tre, un fierbinte omagiu iubitu
lui conducător al partidului și 
statului nostru, a cărui eroică 
și îndelungată activitate revo
luționară a deschis noi orizon
turi în edificarea socialistă și 
comunistă a patriei, marelui 
Erou între eroii națiunii, per
sonalitate proeminentă a vieții 
politice contemporane, strălucit 
militant pentru cauza libertății, 
progresului și păcii in în
treaga lume, secretarul general 
al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Exprimăm cele mai alese 
sentimente de înaltă stimă, re
cunoștință și profund respect, 
omagiul nostru tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului nostru, 
eminent om de știință, de 
largă recunoaștere internațio
nală, care, prin neobosita 
activitate pe eare o desfășoară 
eu nețărmurită dăruire patrio
tică, aduce o contribuție de 
seamă la creșterea oontinuă a 
bunăstării și fericirii poporu
lui român, la afirmarea tos mai 
puternică a științei, învățămin- 
tului și culturii in procesul 
făuririi noii orinduiri socialiste 
în țara noastră, la întărirea cli
matului de înțelegere si colabo
rare între popoare, lu asigu
rarea păcii in lume.

Salutăm, cu căldură, pe cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, pc toți 
participnnții la adunarea noas
tră.

Adresăm un cordial salut 
oaspeților de peste hotare și 
membrilor corpului diplomatic 
prezențl la adunarea festivă.

La aniversarea sărbătorii na
ționale a poporului român, oa
menii muncii din Capitală, ra
portând îndeplinirea principali
lor indicatori ai planului, vă 
încredințează, mult stimate to
varășe secretar general, că sini 
ferm hotăriți să obțină, ie 
acest an și pe întregul cincinal, 
rezultate deosebite, spre a fi la 
înălțimea încrederii și sprijinu
lui statornic pc care duranea-

(Continuare în pag 2-3)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarăș» Elena 
Ceaușescu, a vizitat, dumi
nică, două importante obiective 
pe șantierul de amenajare com
plexă a riului Argeș — marele 
lae de acumulare și nodul 
hidrotehnic de la Mihâilești — 
Cornctu, precum și portul 
„București — 38 Decembrie". _

Amenajarea complexă a riu- 
l'ii Argeș. lucrate de mari 
proporții, inițiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prezintă o 
însemnătate deosebită ia p'au 
economic și social. Finalizarea 
grandiosului proiect va avea 
ca principale efecte folosirea 
cu eficiență a resurselor bazi
nului hidrografic al riului pen
tru navigația, irigații, produ
cerea do energie electrică, a- 
limeniarea eu apă a unor loca
lități și unități economice, 
combaterea eroziunii solului și 
prevenirea inundațiilor pe mari 
suprafețe de teren, amcuajurea 
unor zone de agrement. Noua 
cale de apă va face legătura 
directă intre București și Du
năre, ceea ee va determina atât 
facilitarea și ieftinirea trans
porturilor de mărfuri, cit și 
dezvoltarea zonelor din ve
cinătatea cursului navigabil al 
Argeșului.

în această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost înso
țiți de membri și membri 
supleanți ai Comitetplui Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., de 
secretari ai Comitetului Central 
al partidului.

La sosirea pe șantier, la 
nodul hidrotehnic nr. 5, in a- 
propiere» comunei Cornctu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu multă 
căldură de constructori și spe
cialiști de pe marele șantier.

Constructorii au raportat cu 
mindrie că acum, in preajma 
marii sărbători naționale a 
poporului român, principalele 
lucrări de construcție din zona 
Mihâilești — Cornetu au fost 
încheiate. 1

Secretarul general al parti
dului a apreciat modul in care 

au fost transpuse in viață pro
iectele, precum și calitatea lu
crărilor și a adresat felicitări 
tuturor celor ee au contribuit 
la realizarea acestui important 
obiectiv al șantierului de ame
najare complexă a Argeșului.

In continuare, ui comuna 
Mihâilești, au fost prezentate 
aspecte ale organizării și mo
dernizării acestei localități, ia 
vederea urbanizării.

După mai multe opriri Ia 
puncte de lucru, de-a lungul 
Argeșului, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului a conti
nuat pc șantierul portului 
„Bueurești — 30 Decembrie1’ — 
obiectiv de deosebită însemnă
tate în cadrul amenajărilor 
complexe ce se efectuează în 
prezent pe acest riu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat rezultatele obținute, 
arătând că trebuie să se ac
ționeze în continuare cu hotă- 
TÎre, în condiții de bună orga
nizare și deplină valorificare a 
timpului favorabil, pentru rea
lizarea in cele mai bune con
diții a sarcinilor stabilite, ast
fel incit acest obiectiv să fie 
realizat în termen.

Stînd de vorbă cu șefii bri
găzilor de tineret, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intere
sat de condițiile de muncă și 
viață ale tinerilor veniți din 
toate județele patriei pentru a 
participa la executarea acestor 
lucrări de o deosebită amploa
re, i-a felicitat și. le-a adresat 
îndemnul de a obține noi și im
portante succese în muncă.

Vizita pe Șantierul de ame
najare complexă a riului Argeș 
ilustrează — asemena frecven
telor dialoguri de lucru cu oa
menii muncii de pe întreg cu
prinsul țării — preocuparea sta
tornică a secretarului general 
al partidului pentru înfăptui
rea, în cele mai bune condiții, 
a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea și Confe
rința Națională ale partidului, 
pentru continua înflorire și 
dezvoltare a patriei, pentru ca 
viața oamenilor să devină tot 
mai prosperă, tot mai frumoasă.



(Urmare dii d<kj 1)

voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, dumnea
voastră, mult stimată tovarășă 
E.ena Ceausescu, ni le acordați 
ii de zi și pentru care vă ex
prim cele mai calde mulțumiri. 

Permiteți-mi să adresez, cu 
aleasă stimă și deosebit respect, 
rugămintea de a lua cuvintul la 
marea noastră adunare, consa
crată sărbătoririi Zilei naționa
le a poporului rontân, tovarășei 
Elena Ceaușeseu. membru al 
Com’țetului Politic Executiv a> 
Comitetului Central al partidu- 
I'i, prim viceprim-ministru a’ 
Guvernului Republicii Socialis
te România".

In aplauzele celor pre- 
zenți o luat cuvintul tova'ășa 
ELENA CEAUȘESCU.

Urmărită cu viu interes, cu- 
vintorea a fost subii-liotă, in re
petate rinduri, cu inde-’unpî 
aplauze.

In continuare a urmat defi
larea gărzilor patriotice, a for
mațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
a pionierilor și școlarilor, a 
formațiunilor de apărare civilă.

Prin fa'a tribunelor a trecut 
apoi un mare număr de spor

MANIFESTARE POPULARĂ

tivi care au contribuit Ia spo
rirea gloriei sportive a țării 
noastre, precum și formații ar
tistice laureate ale Festivalului 
național „Cintarea României", 
care purtau stemele partiduUH 
și statului, steaguri tricolore șl 
roșii, portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, intonau cîn- 

teee patriotice și revoluționare.
Festivitatea de pe stadionul 

.23 August" a fost intregiU de 
amplul spectacol prezent»! de 
mari ansambluri, de valoroase 
formații cultural-ariistice du» 
întreaga țară.

La plecare, parcurgind alee* 
centrală a parcului în care este 

situat stadionul .23 August", 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu au 
fost salutați din nou cu multă 
căldură de mii de oameni ai 
muncii care au aplaudat și o- 
vaționat pentru partid și 
secretarul său genei al.

De asem-nea, pe bulevardul

din apropierea marelui stadion, 
mii și mii de bucureșteni, for
mații artistice și sportive de 
tineret au salutat cu respect, 
cu entuziasm și bucurie pe 
conducătorul partidului si sta
tului.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu au 
răspuns cu căldură manifestă
rilor entuziaste ale miilor de 
bucureșteni.

Prin întreaga sa desfășurare, 
sărbătorirea Zilei noastre na
ționale a pus cu putere în e- 
vidență hotărirca nestrămutată 
a oamenilor muncii bucureș
teni, a întregului popor român 
de a acționa în continuare, 
strîns uniți in jurul partidului, 
al secretarului său' general, 
pentru a da viață mobilizatoa
relor programe de dezvoltare 
economico-socială a patriei sta
bilite de Congresul al XlII-lca 
și Conferința Națională ale 
partidului, pentru propășirea și 
afirmarea în libertate și dem
nitate a României socialiste.

Adunarea festivă și specta
colul cultural-sportiv au putut 
fi urmărite in întreaga țară 
prin intermediul posturilor 
noastre de radio și televiziune, 
care au transmis in direct a- 
ccastă grandioasă manifestare.

OMAGIU CONDUCĂTORULUI IUBIT, PARTIDULUI, PATRIEI SOCIALISTE

Spectacolul festiv de pe 
stadionul „23 August"

Spectacolul festiv, susținut de 
cele mai valoroase formații ar
tistice profesioniste și de ama
tori, laureate ale Festivalului 
național „Cintarea României", 
a dat expresie artiotiică înaltu
lui omagiu al poporului față de 
Ziua națională a României, de 
actul istoric petrecut în urmă 
eu 44 de ani, față de glorioasele 
Înfăptuiri din cea mai fertilă 
perioadă a istoriei sale bimile
nare — „Epoca Nicolae 
Ceaușeseu".

Sunete de buciume și tulnice 
dau semnalul intrării pe sta
dion a formațiilor artistice, in 
timp oe se rostește un vibrant 
gi mobilizator angajament : „La 
marea sărbătoare națională a 
poporului român ne angajăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar genera] Nicolao 
Ceaușeseu, oa, în spiritul înal
telor dumneavoastră comanda
mente formulate în Tezele din 
aprilie, să acționăm cu toată e- 
aergia și dăruirea patriotică 
pentru dezvoltarea economico- 
soeială a patriei si perfecționa

rea continuă a activității teleo
logice și politico-educative". Co
ruri reunite interpretează cân
tecele „Trăim decenii de împli
niri mărețe", „Partidul — 
Ceaușeseu. România". Intr-una 
din tribunele stadionului plăcu
te multicolore dau contur unul 
imens tricolor, precum gi por
tretului președmteiui Republi
cii Socialiste România. înca
drat de drapelele patriei gi par
tid ului; pe gazon apare ieri» 
-P.CJL, 23 August".

în sărbătoreasca zi de august 
tint cinstite mindra glie româ
nească. străbună vatră de eroi, 
precum și „epoca cea mal înflo
ritoare din lunga deivenire a 
patriei" — cum o definește una 
dintre creațiile ia versuri pre
zentau fa spectacol. Prin cân
tece, versuri si imagini stat 
marcate împlinirea a 40 de ani 
de revoluție socialistă in Româ
nia. 70 de ani de la actul isto
ric al unirii de la 1 Decembrie 
1918, precum si a patru decenii 
de la crearea Partidului unic al 
clasei muncitoare : se înaltă un 
Imn de slavă țării, partidului, 
poporului

Imaginea țării, plai al muncii 
»1 rodniciei, este asemenea U- 
Bui stup viu ia care milioane 

d>e mâini, milioane de minți, 
milioane de inimi făuresc con
strucțiile viitorului comunist. 
Formații de dans tematic alcă
tuiesc, prin mișcări plastice, un 
imens fagure, sugerînd hărni
cia, vocația constructivă a po
porului nostru ; slnt înfățișate 
ctitoriile înălțate pe întreg cu
prinsul țării mărturii elocvente 
ale dezvoltării armonioase a 
României socialiste. Pe stadion 
se conturează ecluza și o por
țiune a cursului înnoit al Dîm
boviței, siluete ale unor impu
nătoare edificii. întregul gazon 
ia apoi înfățișarea unui cîmp 
cu flori, încadrat de conturul 
patriei.

La a 44-a aniversare a măre
ței victorii din August este pre
zentă și cea mai tînără genera
ție a țării — pionieri șl șoimi 
ai patriei —, care. în versuri 
emoționante, exprimă senti
mente de aleasă mulțumire pen
tru condițiile de viață și învă
țătură ce le stat create, fermul 
angajament de a-si urma pă
rinții, cutezători, cu dragoste și 

avint, pe drumul către comu
nism. Apar imagini care înfă
țișează pe tovarășul Nicolao 
Ceaușeseu și tovarășa Elena 
Ceaușeseu înconjurați de copil 
aspecte din munca si viata fe
ricită a tinerei generații

Aceeași emoție se degajă și 
dm momentul artistic „Ti-ci 
sintem — cum tînără e țara" — 
ce marchează împlinirea a pa
tru decenii de la crearea pri
melor șantiere naționale ale ti
neretului. aspecte semn f-calive 
din activitatea tinerei generații 
De noile șantiere ale patr.el 
p. ecum și din cel intitulat 
„Studenții comuniști ai Româ
niei". Stat prezentate portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușes.j 
și tovarășei Elena Ceaușeseu. 
încadrate de tineri, nreeu-n Șl 
imagini din laboratoare s; săli 
de curs. Piese corale, dansuri 
tematice si tablouri ritmice 
dau o notă de autentic si exp: - 
sivitate acestor momente din 
spectacol.

Evoluează apoi m litarîL care 
prezintă artistic elemente de 
pregătire «pacifică si angaja
mentul lor solemn „Servim sa
bia".

Tineri distinși in cadrul com
petiției naționale ..Dariada- fac 
dovada talentului si măiestriei 
lor prin demonstrații de gim
nastică artist-că. ritmică ș: spor, 
tivă.

De De plaiuri românești de 
legendă, din zone etnografice. 

de tradiție, au sosit la marea 
sărbătoare «oii ce dau strălucire 
com-cilor noastre folclorice. 
Sol - ti vocali. arest: gioase for
mații artistice ilustrează susți
nuta activitate ce se desfășoară 
in cainX < rireloe de cultură 
și crca’ie „Cintarea României".

Amplul tablou coregrafic 
stmbo’izi.-.d năzuința de pace 
a p p irului român, cintecele 
.Hora păcii" șl „Ceausescu- 
Pace-, portretul tovarășului 
N ■>! " Ceausescu, încadrat d’ 
cuvintele „bnrele erou al 
păcîi", sint elemente defini
te:.» ale m m»’-tulul de mare

— - fi expres e voca
ție: statorrice a poporului nrs- 
tru de pr.ee, îr.itlegere și co-

Cm tatei’ .Ep ca de aur- și 
ur. r—e-s barbet Corul compus 
cin g—.puri de tineri domină 
'-."d: -ul Ir. se—n de omagiu, 
d? aleasă cinstire per.tru cel 
dare este ctitorul României s- 
ciaEste modeme. tovarășul 
Nico!ae C -»y—v. se recită 
poemul .Din Ctatarea Româ
niei. luminos, ales omagiu bra
vului conducător".

Stat prezentate imagini redtad 

aspecte din viața și activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
a tovarășei Elena Ceaușeseu, 
puse in slujba fericirii poporu
lui, înfloririi continue a pa
triei.

Prind contur drapelele pa
triei și partidului, înscrisul 
.Partidul — Ceaușeseu — Vi
itorul", imagini simbolice cu 
care ia sfîrșit — într-o impre
sionantă apoteoză — spectaco
lul festiv dedicat aniversării a 
44 de ani de la victoria revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și «nti- 
rmperialistă de la 23 August 
1944. Toți participanții intonea
ză Imnul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — 
_E scris pe tricolor unire".

întregul stadion cunoaște 0 
atmosferă de mare sărbătoare, 
de vibrant entuziasm. Răsună 
urale și ovații îndelungate.

Un grup de pionieri urcă la 
tribună și oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu și tovarășei 
Elena Ceaușeseu frumoase bu
chete de flori.

Grandioasa festivitate de pe 
stadionul „23 August" din Ca
pitală s-a constituit într-o de
monstrație a unității întregului 
popor In jurul partidului, al 
secretarului său general, a 
hotăririi neabătute de a păși 
ferm pe drumul socialismului 
și comunismului.

★
Spectacolul festiv dedicat 

marii sărbători naționale de la 
23 August a fost organizat de 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Consiliul Central al 
U.G.S.R., Comitetul Central al 
U.T.C., Consiliul U.A.S.C.R., 
Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor, Ministerul A- 
părării Naționale, Ministerul 
Educației și Invățămîntului, 
C.N.E.F.S., Radioteleviziunea 
Română, împreună cu Comite
tul municipal București al 
Partidului Comunist Român.

La reușita spectacolului și-au 
adus contribuția mari formații 
corale și orchestrale, ansam
bluri de balet și dansuri popu
lare, elevi, studenți, milfarl.
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DACIADA, CREAȚIE A EPOCH NICOLAE CEAUSESCU,

0 ADEVĂRATĂ OLIMPIADĂ A SPORTULUI ROMÂNESC
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Inițiată ți mereu impulsionată de grija permanentă ți, 
am putea zice, chiar părintească pe care tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU o acordă sportului, tinerei 

generații, sănătății generale ți vigorii întregului nostru popor, 
marea competiție sportivă națională Daciada, această veri* 
labilă „olimpiadă a sportului românesc", a devenit, de la 
o ediție la alta, 
turor factorilor 
același timp, un 
tuturor celor ce 
mișcarea.

Consemnind cu 
dei au luat parte, in medie, 8 000 000 de sportivi, subliniem, 
in fapt, că sportul a devenit pentru circa o treime din 
populația țării noastre un mod plăcut ți eficient de petre
cere a timpului liber, cu rezultate dintre cele mai bune in 
plan economic ți social, cunoscut fiind faptul că intre creș
terea indicelui de sănătate ți sporirea capacității de munca 
există un raport direct proporțional.

Dar Daciada s-a mai dovedit a fi, in același timp, ți 
un foarte larg cadru de formare ți afirmare a omului 
nou, a tinerei generații, de implinire multilaterală a perso
nalității umane.

■ - ... -- _

o preocupare majoră ți constantă a Hi
de conducere ai sportului nostru ți, in 
vast cadru de manifestare ți afirmare a 
îndrăgesc exercițiile fizice, sportul ți

deosebită satisfacție că la edițiile Dacia-

Fie ca Daciada să devină tot mai mult cadrul de manifestare a energiei, 
elanului și optimismului revoluționar al tineretului patriei, al cetățenilor țării, 

ca ea să contribuie tot mai mult la afirmarea capacității creatoare a 
poporului nostru, la educarea conștiinței socialiste a maselor, la plămădirea 
omului nou, hotărit să se consacre în întregime nobilei cauze a socialismului 
ți comunismului, prosperității și fericirii națiunii noastre socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU

Un sport specific 
Daciadei. un sport 
pentru toate vira
tele. un sport pen
tru sănătate : cro

sul

SUB SEMNUL UMANISMULUI
Ideea generoasă în virtutea 

căreia a fost creată „olimpiada 
sportului românesc" este tan
gentă, dacă vreți, cu o altă 
mare idee promovată cu fermi
tate și beneficiu în plan eco- 
nomico-social de către partidul 
nostru, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, chiar de la începu
tul epocii noj deschisă de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. — 
ideea dezvoltării echilibrate, 
armonioase a întregii țări. A- 
ceastă șansă. în esență uma
nistă, de acces la fructul civi
lizației, acordată tuturor zone
lor țării, tuturor locuitorilor 
ei, își găsește corespondent în 
țelurile marii competiții națio
nale de a dărui tuturor cetățe
nilor patriei această componen
tă, și ea a civilizației — spor
tul cu benefioele sale influente 
în planul sănătății, al călirii 
fizice șl intelectuale, al recre
ării active, al educării în spiri-

tul celor mai alese principii 
morale.

Și iată că, la numai 12 ani 
de la lansarea ideii, activitatea 
sportivă trăiește o veritabilă 
„explozie" in toate colțurile 
țării, concretizindu-se astfel 
îndemnurile inițiatorului marii 
întreceri de masă : „Să facem, 
deci, în așa fel incit marea 
competiție sportivă națională 
Daciada să cuprindă. prac
tic, în cadrul ei, întregul tine
ret al patriei, să se afirme tot 
mai puternic ca o uriașă miș
care de masă, care să asigure 
participarea celor mai largi 
categorii de oameni ai muncii 
de la orașe și sate la practi
carea organizată și sistematică 
a exercițiilor fizice, sportului 
și turismului — acesta fiind 
obiectivul fundamental pus de 
partid in fața mișcării noastre 
sportive în aceas'ă perioadă".

Lărgirea ariei de cuprindere 
se află în plin proces pe două

• • •
direcții principale. 
Pe orizontală, deci 
în plan teritorial, 
și pe verticală, în 
straturile societă
ții. în primul caz, 
sportul s-a infil
trat in destule 
„zone neatinse", 
cu consecințe din
tre cele mai re
marcabile (să ne 

amintim de emulația 
Țara Moților sau în Țara de 
Sus a Moldovei). In cel de 
doilea, el a descins pînă 
rîndul celor mai mici școlari 
și al preșcolarilor, dar a pă
truns și dincolo de vîrsta ti
nereții Pînă în rîndul ..tim- 
plelor argintii". Iar rîndurile 
adepților săi sporesc continuu...

înstîrnita

ai 
în

0 IMPUNĂTOARE CTITORIE
OMUL NOU

BAZE

SPORTIVE

MAI MULTE,

MAI FRUMOASE
Marele avlnt pe care mișca

rea sportivă românească tn ge
neral l-a cunoscut după 1965 s-a 
reflectat — nu se putea altfel 
— si tn baza sa materială. La in
trarea în... scenă a Daciadei. 
cu imensele-i șuvoaie proaspe
te, spațiul arenelor avea nevoie 
de o. extindere pe măsură. „O 
condiție esențiali pentru dez
voltarea atît a sportului de 
masă, cit și a celui de perfor
manță o. reprezintă folosirea tot 
mai eficientă a bazei materiale 
existente și lărgirea continuă a 
acesteia", sublinia secretarul 
general al partidului, adăugind 
că toți factorii cu atribuții țn 
mișcarea sportivă „trebuie să 
inițieze acțiuni cetățenești pen
tru dotarea localităților, car
tierelor de locuințe, școlilor, 
marilor 
de joacă pentru 
baze sportive și 
ple care pot fi 
multe cheltuieli, 
ția populației și 
tineretului0.

Dintr-un inventar oricît de 
sumar al realizărilor din ultimii 
ani nu pot. lipsi stadioane mo
derne (doar in Capitală au ră
sărit cîteva asemenea .,piese" :

de locuințe, 
colectivități cu spații 

copii, terenuri, 
instalații sim- 
rcalizate, fără 
prin coatribu- 
prin munca

Gospodărit de chiar mina micuților sportivi, terenul va 
fi mai frumos, nu-i «șa ?!

la Steaua, la Victoria, la 
LU.P-S. Chiti la etc.), săli po
livalente sau speciale, piscine 
modeme, patinoare artificiale, 
arene de atletism și de popice, 
poligoane pentru tir, piste de 
zăpadă și gheată, complexe 
de terenuri, baze nautice. Toa
te dotate modern, cu tot ce tre
buie pentru o pregătire optimă 
a performerilor noștri. Dar, 
mai mult ca orice. Daciada 
a stimulat preocupările pentru 
amenajarea bazelor simple (sau 
chiar mai complexe) la înde- 
mîna tuturor amatorilor de 
mișcare, de sport, de recreare. 
Pe Ungă școli și chiar grădini
țe, pe lingă întreprinderi și in
stituții, în cartiere sau parcuri, 
la locurile de agrement sau în 
stațiuni, 
viratele 
util și 
Sînt tn 
la care
ziaștă și valoroasă contribuție

în muncă. Slat locuri unde 
Daciada se manifestă in toa
tă amplitudinea ei, în toată 
splendoarea ei. zi de zi.-.

Monumentale șl grandioase, 
ctitoriile epocii pe care cu jus
tificată mindrie o numim 
Epoca Nicolae Ceausescu dau o 
strălucire aparte construcției 
socialiste a țării. Transfăgără- 
șanul, sau panglica de asfalt 
aninată de crestele semețe ale 
munților, amenajările hidroe
nergetice de la Porțile dc Fier, 
sau uriașele cetăti ale luminii, 
Canalul Dunăre-Marea Nea
gră, veritabilă magistrală al
bastră, marile platforme indus
triale, noile cartiere de locuințe, 
splendida amenajare a Dîmbo
viței în Capitală,, monumentala 
Casă a Republicii, bulevardul 
..Victoria Socialismului" si me
troul bucureștean, iată doar 
citeva din zecile de ctitorii ce 
strălucesc în diadema de îm
pliniri a timpului pe oare U 
trăim. Ele sînt rodul ințelep- 
tei politici a partidului, expre
sie directă a gindirii temerare, 
atotcuprinzătoare si clarvăză
toare a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. arhitectul noii 
Românii. revoluționarul fi ,P«* 
triotul devotat cauzei partidu
lui și poporului nostru.

în acest amplu proces a] 
făuririi socialismului prin și 
pentru popor, un loc impor
tant si decisiv il ocupă, alături 
de marile ctitorit la care 
ne-am referit, și edificarea o- 
mutui nou. Unei epoci măre
țe, cu împliniri fără precedent 
in istoria devenirii patriei 
noastre, li era si ii este nece
sar un om pe măsură, drept

oamenii de toate 
îți pot petrece, în mod 
plăcut, timpul liber, 
mare parte amenajări 

își aduc și ei o entu-

punte Intre „masă" și performanță
Asa cum era de așteptat. încă de la declanșarea el. 

DACIADA a adus un suflu nou In mișcarea noastră 
sportivă, bucurindu-se de o adeziune entuziastă în rîndul 
tuturor viratelor. Și Iată că. in tnflăcăratul raport-bilant 
al tineretului sportiv din tara noastră se 
in prag de 23 August sărbătoresc, realizări 
cei circa 8.000.000 de participanti la fiecare 
rea scenă a Daciadei au descins frecvent . ... _ .
tineri. Firesc, la fiecare întrecere de masă, cadre specia
lizate au fost prezente spre a urmări si a selecta ne acei 
tineri talentați care, pregătiți corespunzător, pot să pă
șească pe <fc-umul performantei. în acest fel. marea com
petiție sportivă națională s-a constituit totodată intr-o ve
ritabilă punte făcind trecerea de U cantitate ia calitate, 
de Ia sportul de masă Ia cel de performantă. Numeroși 
sînt sportivii de frunte ai tării care au făcut primii pași 
tn sport — în arenele Daciadei. Iar astăzi, prin performan
tele lor. fac ca steagul tării noastre să urce pc cele mai 
înalte catarge ale competițiilor olimpice, mondiale și 
europene.

înscriu astăzi, 
deosebite. Din 
ediție, in tna- 
multi copii și

pentru care putem spune, fără 
teama de a greși, că edifica
rea continuă a omului nou es
te una din cele mai mari cti

torii ale epocii noastre.
Sportul, prin mijloacele sale 

specifice, se arată a fi una din 
importantele pîrghii prin care 
se configurează trăsăturile fi
zice și morale ale omului nou, 
iar „Daciada", competiția spor
tivă națională contribuie din 
plin la acest măreț proiect. 
Cuprins in focul disputelor 
sportive, tineretul patriei 
noastre dobindește nu numai o 
sănătate si o vigoare exempla
re, ci se și modelează in spi
ritul unor înalte sentimente și 
idealuri și al unor virtuți mo
rale care dau aureolă sportului. 
Cu alte cuvinte, interpretînd 
intr-un sens mai larg si mai ac
tual vechiul dicton Mens sana 
în corpore sano. Daciada se 
dovedește a fi. in întreg an
samblul său. urr uriaș amfitea
tru in care, printr-un complex 
proces educational, se făuresc 
caracterele tari, puternice, me
reu combustionate de o apri
gă dorință de a învinge, de a 
nu precupeți nici un efort 
pentru gloria sportivă a culori
lor pat-iei Totodată, in focul 
disputelor sportive, cină oame
nii adevărațl dau la iveală tot 
ce au mai frumos și mai ome
nesc in ei, se desărirșește u- 
n<ul din cele mai înalte senti
mente specifice omului, aceia 
al prieteniei, al spiritului de e- 
chipă, al colegialității- Apa» l® 
iveală și se adîncesc. in focul 
acelorași dispute sportive, o 
sumedenie de trăsături de ca
racter care definesc ființa u~ 
mani contemporană : spiritul 
de dreptate, dragostea pentru 
adevăr, pentru demnitate, in
transigenta și. totodată. exi
gența. fermitatea, puterep de 
luptă, încrederea in izbindă.

tn acest sens. Daciada. prin 
caracterul larg, de masă, al 
competițiilor sale. este un 
veritabil laborator educational 
in care se făurește dimensiu
nea reală — fizică si morală 
— a omului nou, cu adevărat 
una din cele mai de seamă 
ctitorii ale epocii noastre.

Sportul|Pq^o3
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Omul zilelor noastre, constructor al 
socialismului și comunismului, animat de 
spirit revoluționar, este azi, în al 
41-lea an 
ța valorii 
tînăr ca 
viguroase 
deosebire 
rată de Congresul al IX-lea al partidu- 
lui — pe drumul 
vilizație.

In procesul de 
tinerei generații.

revoluționar, este azi, in 
al libertății sale, prin conștiin- 
și responsabilității sale, mai 

oricînd, cetățean ol unei țări, 
și pe deplin angajate — cu 
în perioada istorică inaugu-

unui înalt nivel de ci-

formare și educare a 
răspunzind intereselor

vitale ale națiunii, îndemnurilor mobili
zatoare ale secretarului general al parti
dului, președintele României, sportul ore 
un rol bine determinat, „Daciada", ma
rea întrecere națională, organizată la ini
țiativa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
oferind un cadru generos de afirmare 
tinerelor talente. „Ceea ce este mai 
important decit toate construcțiile este 
faptul că tineretul patriei noastre a 
invățat să muncească și să trăiască in 
spirit " / '
bărbat ol țării, apreciind faptele 
muncă și viață ale noilor generații. Pre
zent peste tot unde prin energie, hăr
nicie ți devoțiune se duce lupta pentru 
o calitate superioară, pentru o eficiență 
dt mai deplină, pentru o înaltă com
petitivitate, tineretul României socialiste 
iși valorifică cu entuziasm alesele sale

revoluționar—”, spunea primul 
de

*----

BILANȚ — RECORD

La birnă, Gabriela Potorac

Cînd este vorba de speran
țele de azi. marii performeri 
de mîine, orice ierarhizare de
vine subiectivă, pentru că cer
titudinile se circumscriu nu
mai actualității, exprimate 
prin rezultate la nivelul res
pectivei categorii de vîrstă ju
venilă. deci, oricum perfecti
bile (dar si... imprevizibile !) 
în perspectiva maturizării su
biecților. a trecerii lor la stă
tutul (mult mai angajanț) dp 
mare performer, candidat la 
selecție pentru Jocurile Olim
pice. Campionatele Mondiale șl 
Europene ale seniorilor.

Si dacă ierarhiile (în afara 
eelor oferite de înseși com
petițiile) sînt relative în cazul 
eșalonului juniorilor și tinere
tului, rememorarea principa
lelor momente prin care spor
tul românesc și-a urcat repre
zentanții pe podiumul supre

melor întreceri ale acestor 
vîrste, în lunile care au tre
cut din acest an olimpic, este 
o îndatorire de onoare pentru 
noi. cei care consemnăm evo
luția sportivilor noștri în are
na internațională.

Cu cine să începem ? ,Cu 
gimnastica și halterele, firesc, 
pentru că aceste două disci
pline olimpice, care în ultimii 
ani au fost la înălțime, aii 
dat un plus de strălucire pri
măverii anului 1988, prin me
daliile obținute de „primăvara 
performerilor11 noștri confir- 
mînd astfel. încă o dată, vir
tuțile formative ale școlilor 
românești de gimnastică si 
haltere.

8 medalii au adus de Ia A- 
vignon (Franța) gimnastele și 
gimnaștii juniori care au con
curat în cadrul C.E. Lidera Io
tului nostru a fost Gabriela. 
Potorac. .- campioană europea
nă la birnă (19,863 p) și de 
două ori recompensată cu ar
gint (inclusiv la individual 
compus), ceea ce arată, fără 
echivoc, creșterea valorică a 
tinerei gimnaste băcăuane. 
Fapt relevat ulterior și de po
ziția fruntașă în clasamentul 
național al seniorilor (talo- 
nînd-o pe campioana mondială 
Daniela Silivaș), candidatura 
sa tot mai temeinică pentru 
lotul olimpic nemaiconstituind 
o surpriză.

De la Atena, unde s-au des
fășurat Campionatele Mon
diale și Europene de haltere 
pentru juniori, cei 5 sportivi 
români s-au întors cu 20 
de medalii. Bilanț-record 1 
Dar vorbind de record, 
să precizăm că juniorul Tra
ian Cihărean (cat. 52 kg), 
cel care la Atena a dobindit 
două medalii de aur, a stabilit 
acolo și un nou record mon
dial de seniori la stilul smuls 
(118 kg) și că el, împreună cu 
mai experimentatul coleg de 
generație, Attila Czanka (cat. 
60 kg) — care la întrecerea 
juniorilor a obținut șase me
dalii. din care cinci de aur — 
concurau la Atena doar la 
două săptâmîni după ce urca
seră și pe podiumul „europe
nelor11 de seniori, de la Car
diff I Și specialiștii știu cît de 
greu se pot obține două vîr- 
furi de formă apropiate ca 
timp și. mai ales, cît de mult 
contează la haltere medaliile 
de la total, Ia J.O. doar aces
tea docernîndu-șe. Așa incit

Urdaș, Socaci șj Czanka, saw „aur", „avgint" și „bronz" la 
„europenele" de haltere

di- I
capacități constructive, contribuind 
rect la înfăptuirea înaltelor idealuri de 
libertate, demnitate, pace și progres ale 
națiunii noastre, răspunzind astfel condi
țiilor minunate create de partid, grijii 
părintești cu care este înconjurat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Tinerii sportivi români își aduc și ei 
o marcată și remarcată contribuție la 
prestigiul mereu sporit al țării noas
tre în arena mondială. Și într-un an 
olimpic, cum este acesta, în rare, fi
resc, morile intrsceri ale seniorilor sînt 
mult mai puține, detașamentul juvenil a 
ieșit la rampă cu talent, decizie și pre
gătire, obținind rezultate de valoare și 
rezonanță internațională în competiții 
europene și mondiale.

■

Sadu Gorjului. Ea a obținut 10,5 
puncte din 11 posibile, ceea ce 
dă și mai multă strălucire per
formanței sale de 
Luminița, Gabriel 
sînt bucureșteni, 
din Timișoara, iar 
Constanța. Copii 
care, la o vîrstă 
descifrat, cu ajutorul antreno
rilor lor, multe din tainele 
șahului, avînd — după cum ne 
asigură colegii de la rubrica 
de șah — un bogat bagaj de 
cunoștințe teoretice, o 
cabilă putere 
apreciabilă 
luptă.

Și în. cazul 
dește politica 
tru, grija pentru tîriăra 
rație, exprimată în condițiile 
optime de viață. Învățătură și 
sport care îi sînt asigurate și, 
nu în ultimul rind, pentru dez
voltarea armonioasă, din toa-

exceptie. 
și Andrei 

Eleonora e 
Francisc din 
și juniori 
fragedă, au

cu bronz... I 
ani...

Să le urât 
Să creșteți 
ria părinți^ 
turor, spre 
patriei scum

<
remar-

de analiză și o 
capacitate

șahului se
partidului

de

oglin- 
nos- 

gene-

ei au corelat, în perspectiva în
trecerilor olimpice, succesele 
juniorilor cu cele obținute la 
total in cadrul „europenelor11 
de seniori (aur — Constantin

Uniaș, c?.:. 82,5 kg; argint — 
Traian Cihărean, 52 kg și An
drei Socaci, 75 kg; bronz — 
Dumitru Negrea nu 56 kg și 
Attila Czanka, 60 kg).

SCHIMB DE ȘTAFETĂ
Despre valoarea întrecerii 

de la Amersfoprt (Olanda) — 
„europenele" de natație ale 
juniorilor — vorbește grăitor 
un indicator sintetic: 26 noi 
recorduri ale competiției, prin
tre care 4 titluri cu valoare 
mondială. Și în acest context 
trebuie relevată valoarea ■ au
rului, această medalie răsplă
tind eforturile, munca- și dis
ciplina devedite de sibianca 
Livia . Copariu. campioana la 
100 m și, totodată, reînnodind 
șirul acestor succese obținute

natațici mondiale, și ea elevă 
a antrenorului emerit Gheor- 
gi'.o Dimcca. Promițătoare și 
angajantă comparație pentru 
foarte tinăra performeră, ca și 
cea a Liviei Copariu cu pri
ma campioană mondială . a 
înotului românesc. Tamara 
Costăche

Și dacă a mai f°s.t °. medalia
tă la C.E. (Corina Dumitru 
..bronz" la 200 m fluture, ce-i 
drept, coborîtă acum de pe 
treapta a doua a podiumului 
de p,- miere, unde, a fost la

te punctele de vedere, deci și 
sub aspectul performanței spor
tive, a tuturor localităților 
țării.

Este interesant de știut că 
laureații acestui Campionat 
Mondial sînt și fruntași la în
vățătură. însăși campioana 
mondiaiă, Corina Peptan. fi
ind an d? an premiantă și 
confirmînd că sportul și car
tea merg mină in mină, se 
sprijină reciproc.

Campioană mondială, vicc- 
campioni mondiali, medaliați

Cea mai 
mondiali

SEMNIFICAȚIA UNUI

înotătoarei Livia Copariu

de înotătorii români la compe
tiția continentală juvenilă 
(precedentele aparținindu-i, din 
1986, actualei candidate olim
pice Stela Pura, la 200 m li
ber și fluture). De altfel. Li
via Copariu. una dintre pro
tagonistele ediției anterioare a 
„europenelor" de juniori (la 11 
ani ca a dobindit 4 medalii, 
una de argint și trei de 
bronz), a făcut în această va
ră pasul spre aur, după opi
nia antrenorului emerit Mihail 
Gothe, coordonatorul grupei de 
sprint a lotului reprezentativ, 
virful ei de formă este plani
ficat pentru apropiatele Jocuri 
Olimpice.

La vîrstă de 14 ani, clujean
ca Diana Ureche a obținut me
dalia de bronz la 400 m mixt, 
fiind finalistă la încă două 
probe. 200 mixt și fluture, deci 
are un real potențial compe
titiv și evjdente resurse. Iar 
timpul cu care a încheiat, prin 
medalie, cursa de 400 mixt — 
4:57,60 este mai bun decit cel 
înregistrat la vîrstă respecti
vă de băimăreanca Noemi 
Lung, actuala campioană euro
peană a senioarelor, vedetă a

ediția ’87...), nu trebuie uita
tă. totuși, o puștoaică, aflată 
doar in preajma premiantelor, 
caro , și-a depășit cel mai bun 
timp ai ei (acum 2:20,60) — 
reșițeanca Caria Negrea, fina
listă la 200 m spate, cea care, 
la scurt timp după Amersfoort, 
a fost performera Balcaniadei 
de natație a juniorilor, de la 
Obrenovac. Acolo, in Iugosla
via, ediția a fost dominată net 
de reprezentanții noștri, ma
rca majoritate a totalului me
daliilor obținute de ei (31, din
tre care 16 de aur) aparținînd 
fetelor. Performanțe care i-au 
prilejuit președintelui Ligii 
Europene de Natație, Claas 
Van Der Bol, următoarea a- 
preciere elogioasă: „Este ab
solut remarcabilă această po
ziție de prim-plan pe care ur
mașii marilor campioane Ta
mara Costache și Noemi Lung 
au reușit să o mențină pentru 
natația românească îtitr-o com
petiție sau alta11.

Deci, se subliniază, pe me
rit, continuitatea în marea 
performanță, schimbul reușit 
de ștafetă în soortul românesc.

Dacă în spori urile individua
le descoperirea și instruirea u- 
nor elemente de excepție pa
re — precizăm, pare numai — 
ceva mai Icsniri -asă. in sportu
rile de, echipă lucrurile sînt 
mai complicate. Găsirea și 
pregătirea unor sportivi cu ca
lități competitive pe plan in
ternațional, specializarea jucă
torilor pa posturi și. in ultima 
vrerae, specializarea lor mul
tilaterală. pentru a face față 
tuturor fazelor jocului, se con
stituie intr-un mecanism com
plex, căru a tehnicienii nu-i 
fac intotdeauna față, dovadă 
reculul in unele discipline. Iar 
dacă ne referim la volei, unde 
„rotația" prin toate posturile 
reprezintă o regulă a jocului, 
să recunoaștem că procesul se- 
lecție-instruirc presupune o 
activitate complicam și de fi
nețe. Ei bine, este plăcut să 
constatăm că revirimentul în 
această ramură incepe cu... în
ceputul, adică cu juniorii, mai 
exact cu junioarele. După cum 
se știe, reprezentativa de ju
nioare a României a ocupat 
un meritoriu loc 3 Ia Cam
pionatul European din Italia, 
într-o companie puternică. Re
zultatul. considerat ..peste aș
teptări" de cronicarul nostru 
și de antrenorul principal, 
prof. Mircea Dumitrescu, vali
dează calitatea (și cantitatea! 
muncii desfășurate în clubu

Șl FETELE,

SA CREȘTEJ! MARI l
Clasamentul pe medalii al 

Campionatului Mondial de șah 
pentru copii și juniori care a 
avut loc recent în țara noas
tră, la Timișoara, plasează 
România pe primul loc, între 
cele 58 de națiuni participan
te, prin cei 6 laureați ai săi 
(o medalie de aur, 2 de argint 
și 3 de bronz), din 260 de con- 
corenți. Clasamentul nu are 
caracter oficial, dar după care 
mare întrecere sportivă nu se 
întocmește un asemenea cla
sament ! Pentru că, oficial sau 
nu, el este un instrument sta
tistic care exprimă în limba

jul obiectiv al cifrelor o stare, 
ierarhia valorilor la momen
tul dat.

Așadar, copiii României me- 
daliați cu aur (Corina Peptan 
— 10 ani), cu argint (Lumini
ța Radu — 16 ani și Gabriel 
Schwațtzman — 12 ani) și cu 
bronz (Eleonora Balint —- 14 
ani, Francisc Nemeth — 10 ani 
și Andrei Istrățescu — 14 ani) 
în „sportul minții", într-o 
strașnică concurență cu copii 
de pe toate continentele, toți 
în luptă pentru titlul suprem.

Corina, campioana mondială 
a fetelor de Ia 10 ani, este din

Călin Creangă st Otilia Bădescu

Cînd alți copii, într-o bine
meritată vacanță, se zbenguiau 
în valurile mării sau drume- 
țeau pe cărări răcoroase de 
munte, reprezentanții tenisului 
nostru de masă juvenil luptau 
pentru culorile României la 
„europenele" do la Novi Sad. 
Sport de sală, pe un timp ca
nicular de excepție, un pro
gram încărcat, de dimineață 
pînă seara tîrziu, cu aproape

rile care ai 
prezenta tivi 
ceea ce e 
vedește cj -; 
tive pot fi 
inte. pertu 
spera — ca 
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inima: 
jjrncu- 

tu- 
îvă a

prezentăm pe vrednicii meda
liați care de la vîrsta copilă
riei au înțeles, ca atîția alții, 
din alte sporturi și din alte 
domenii, răspunderea pentru 
reprezentarea demnă a trico
lorului patriei ? Otilia Bădes- 
cu. multiplă campioană con
tinentală la cadete și juni
oare și, anul acesta, vicecam- 
pioană la senioare, cu fața 
„numai zîmbet, numai soare" 
în viața de toate zilele, pa
chet de arcuri oțetite, ageră și 
necruțătoare la masa de joc; 
Călin Creangă — și el multi-

piu campion și medaliat euro
pean, băiatul cu figură fecio
relnică. dar de o aprigă în- 
crîncenare în fața adversarilor, 
ambii medaliați cu aur (sim
plu junioare și mixt). Alături 
de ei. Maria Bogoslov. Romu
lus Revisz, Daniel Cioca, Emi
lia Ciosu, Adriana Năstase, 
Ionela Copaci și Georgeta Co- 
joearu, Un ' 
pe care-i 
reased pe

; competiții, 
și Ia cele

buchet de boboci 
-așteptăm să înflo- 
deplin în viitoarele 
Ne gândim, ’ firește, 
de seniori.

CONDIȚII MINUNATE
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com-

La Campionatul Mondial de 
hochei pentru tineret (20 do 
ani) — grupa B. din îndepăr
tata Japonie, reprezentativa 
României a cîștigat medaliile 
de argint, la egalitate-de punc
te cu ocupanta- locului întîi, 
formația Norvegiei, beneficiara 
unui plus la golaveraj. La a- 
ccst rezultat, obținut în . între
cere eu echipe puternice, s-a 
asociat impresia deosebită pe 
care au lăsăt-o, sub toate as • 
pectele, tinerii hocheiști români 
în fîndurilo specialiștilor, par
tenerilor de întrecere, specta
torilor și al cărei ecou s-a re
flectat, la timpul cuvenit, și 
in ziarul nostru.

Succesul tinerilor noștri 
hocheiști, care au fost la un 
pas de promovarea în prima 
grupă valorică a „mondialelor? 
acestei categorii de vîrstă, se 
însoțește, în consecuție, cu pro
movarea — în anul trecut — 
a selecționatei de juniori în 
grupa de elită a Campionatu
lui European, în care a reușit 
să se mențină anul' acesta, la 
concurență eu o formație mai 
bine cotată și cu mai multă 
experiență, cea a Poloniei.-

Tineri hocheiști din Galați, 
Miercurea. Ciuc.. Gheorgheni și 
București, patru din orașele în
zestrate cu moderne patinoare 
acoperite, att îmbrăcat tricoul 
cu tricolor, pe care îl poartă

cu cinste, promițând ca într-un 
timp relativ scurt să ciungă in 
prima reprezentativă de se
niori, pcrfecționtridu-și- măies
tria în unități sportive puter
nice ca Steaua, Dinamo. Du
nărea, Sport Club. Viitorul ș.a.

Este lesne de înțeles că ta
lentul și puterea de muncă, 
dăruirea cu care se pregătesc 
și luptă pentru reprezentarea 
demnă a țării s-au putut va
lorifica numai datorită condi
țiilor create de partid și de 
stat mișcării sportive. în a- 
cest caz un important număr 
de patinoare acoperite și des
coperite, la București, Galați, 
Gheorgheni. Miercurea Ciuc, 
Tirgu Mures, Sf. Gheorghe, 
Timișoara, Ploiești, Suceava, 
Brașov ș.a. Și, astfel, copii din 
numeroase localități încep prin 
a deprinde alunecarea pe pa
tine, într-o joacă mult îndră
gită și posibilă nu numai in 
sezonul rece, pentru ca mai 
tîrziu să abordeze acest sport, 
hocheiul, care îmbină' calitățile 
fizice cu cele morale, finețea 
tehnică în patinaj și minuirea 
crosei, cu măiestria tactică.

Condiții minunate, pentru 
care și numeroșii pracțicanți 
ai acestui sport mulțumesc din 
inimă partidului, cxprimîndu-și 
recunoștința prin rezultate va
loroase.

TITLUL 5/ RECORDUL MONDIAL
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Alina Astafei

’Este necesar să se acorde o atenție mult mai mare ridicării 
nivelului general al sportului de performanță, promovării și afirmării 
pc scară tot mai largă a noi și noi talente din rindul tinerilor.

NICOLAE CEAUȘESCU

, zile, 
terilor 
e ță- 
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îvărat 
c Eu- 
pen- 

ediția 
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Ce preludiu poate fi mai a- 
decyat marii întreceri atletice 
din zilele apropiatelor jocuri 
Olimpice decit Campionatele 
Mondiale de juniori ? Pentru 
că atletismul juvenil trăiește 
îr. acest ciclu olimpic o formi
dabilă extensie în lumea spor
tului, nu numai ca primă dis
ciplină din programul J.O., ci 
și prin caracterul său formativ, 
esențial în dezvoltarea tinerei 
generații. Așa se face că ideea 
lansării unei întreceri supre
me și la nivelul juniorilor 
(după ce, pînă nu demult, atle
tismul rămăsese printre foar
te puținele sporturi fără cam
pionate mondiale și la nivelul 
seniorilor...) a prins viață în 
1986. la Atena desfășurîndu-se 
premiera competiției. Iar în iu
lie, la Sudbury (Canada) în ca
drul celei de a doua ediții a 
„mondialelor" de juniori, repre
zentanții României (care se a- 
firmaseră prin titluri și meda
lii la Atena) au fost din nou

prințre protagoniști, de aceas
tă dată, insă nu numai cu 
atletele, ci și ,cu atleții. Și 
dacă săritoarea în înălțime A- 
lina Astafei și-a încununat a- 
cest sezon de excepție (în care 
egalase și doborîse pînă la Sud
bury recordul mondial de ju
nioare al probei — 1,97 și res
pectiv 1,98 m), cu un titlu de 
campioană a lumii și încă un 
record mondial (2,00 m, fiind 
prima ’ atletă română care a- 
tinge această barieră), răspun- 
zînd astfel acreditării inițiale 
la podiumul de premiere, dacă 
semifondista Qătălina Gheor
ghiu și-a îndeplinit obiectivul, 
obținînd la 800 m o medalie 
(„argint" — cu 2:01,96) și con- 
tinuînd tradiția performanței 
alergătoarelor române pe dis
tanțe medii și lungi, clasarea 
hurdlerului Mugur Mateescu 
pe locul secund la 400 m g a 
constituit o frumoasă surpriză 
și (vrem să credem) un anga
jament al atletismului nostru 
masculin de a aborda ferm 
competitivitatea internațională.

Vom continua trecerea în 
revistă a performanței juve
nile a acestor luni din 1988

cu rezultatele meritorii ale 
celor 6 boxeri la C.E. de 
la Gdansk (Polonia) toți 
ureînd pe podiumul de pre
miere, pe doi dintre ei, Petrică 
Paraschiv (semimuscă) si Zol-

tan Lunca' (miiscă). împiedicjn- 
du-i să obțină titlul 6 mare 
neșansă (în cazul primului. o 
îmbolnăvire de moment. în ca
zul celuilalt incorectitudinea 
arbitrilor).
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DE MINĂ

HANDBAL CLUB 
NAUR BAIA MARE, 
oare dintre iubitorii spor
tului nu a stat cu sufletul la 
gură^ în timpul „campaniei" 
•al cărei final s-a consumat 
în primăvara acestui an ? 
Dîrzgnia și hărnicia mineri
lor maramureșeni, patriotis
mul fierbinte si voința lor 
ș^au transmis, cu siguran- 

mrnunațî 
hand- 

Minaur, 
pentru 

a doua oară în decurs de 
— ei au cîstigat un prețios _____ _____ ___ _
„Cupă Federației Internaționale de Handbal".

La Baia Mare, în ziua cînd s-a 
puternica echipă

tă. si 
băieți 
baliștii 
Si iată

acestor 
care 

de 
că

sînt 
la

mai

MI-
Cine

Căpitanului echipei H.C. Minaur, Măricel Voinea, i se lumi
nează prețiosul trofeu

numai trei ani 
trofeu european.

La Baia Mare, 
turul finalei cu _________ _ ___ ,__
Granites Kaunas, trofeul oferit de forul in
ternațional al handbalului se afla pe masa 
juriului Și. ca un gest simbolic, de inspira
ție demnă de toată lauda, lingă „Cupa 
I.H.F. se afla și o floare de mină. O 
floare de mină avînd o conformație - cum 
numai natura i-a putut-o desena și ale cărei 
străluciri se reflectau și în culoarea aurie a

jucat re-, 
sovietică

„Cupei", conferindu-i o și mai intensă lumino
zitate ! Și atunci ne-am 
l-au cucerit handbalistii
Lascăr Pană si Petre 
rează măi 
Pentru că 
s-o creeze 
lo r nu au 
nu-i nici o exagerare — 
tarea clubului, pentru cucerirea unui trofeu 
de valoarea „Cupei I.H.F.".

zis că trofeul pe care 
băimăreni antrenați de 
Avramescu nu valo- 
b floare de mină !puțin decit

natura a „muncit", poate secole, 
! Dar nici eforturile handbaliști- 
fost mai prejos și au început — 

chiar de la înfiin-

An olimpic. Tradiționala con
fruntare la înalt nivel a celor 
mai buni sportivi ai lumii sub 
semnul celor cinci semne olim
pice — simbollzînd întrecerea 
pașnică în care învingătorii 
culeg roadele unei îndelunga
te și asidue pregătiri, ale unei 
perseverente lupte, în primul 
rînd cu propriile limite — do
mină prin importantă actuali
tatea (ce mult contează ultime
le pregătiri pentru atingerea 
vîrfului de formă ia momen
tul oportun !). astfel incit, cu 
puține excepții, campionatele 
mondiale (mai ales) și cele eu
ropene de seniori „sar" peste 
edițiile din anii Jocurilor O- 
limpice. Printre aceste discipli
ne sportive care programează, 
totuși, întreceri mondiale și în 
finalul tradiționalului ciclu o- 
limpic se află canotajul. Dar în 
acest caz de excepție, există 
Si o... excepție, adică fap
tul că în programul com
petiției supreme nu este 
prevăzută decit o singură 
picbă: categoria ușoară, sin
gura care nu se aliniază (încă...) 
la startul J.O. Iată de ce. la 
recentele Campionate Mondiale 
ale canotorilor juniori, desfă
șurate pe lacul LTdroscala de 
lingă orașul italian Milano, 
spectatorii au putut asista și 
la decernarea medaliilor Intr-o 
confruntare supremă a senioa
relor, cea de la ambarcațiuni
le categoriei ușoare. Pentru ca
notajul nostru această probă 
înseamnă, de ani buni, una din 
dovezile peremptorii ale valo ■ 
rii sale, timișoreanca Maria 
Sava fiind în actualul ciclu o- 
limpic, fără putință de tăga
dă. cea mai bună din lume. 
Dovada : vicccampioană mon
dială în 1935, dublă campioană 
mondială — 1986 și 1987, iar 
acum, în preajma încheierii 
carierei sale de- mare perfor
meră, medalia de bronz, după 

o confruntare aspră, de mare 
spectacol sportiv, decisă în- 
tr-un final de cursă dramatic.

Și dacă „veterana" Mafia

Sava și-a încheiat cursa pe 
poziția a treia a podiumului 
de premiere, mult mai tinerii 
săi coechipieri aflați pc lacul 
LTdroscala, juniorii, au preluat 
ștafeta muncii și dăruirii, a o- 
relor de eforturi în anonimat, 
la bac sau pe apele bătute -de 
arșiță, ploaie .sau vînt. departe 
de tumultul tribunelor, apărînd 
cu strălucire în lumina puter
nică a rampei, a marii perfor
manțe. Două echipaje româ
nești, cel feminin de 4+1 rame 
(Constanța Pipotă, Doina Cră
ciun, Cristina Lupu, Victoria 
Lepădatu + Geta Stanciu) .și 
cel masculin de 2+1 (Cornel 
Bănică. Iulian Vizitiu + Gheor- 
ghe Dinișel) au cucerit titlul 
de campioni ai lumii, juniorii 
de azi anunțîndu-se acum, în 
preajma Jocurilor Olimpice 
1988, drept candidați pentru 
proxima ediție, J.O. 1992. Fe
tele (pregătite la Centrul olim
pic pentru juniori de la Con
stanta) au cîștigat la . limitai 
cum se spune în canotaj „la un 
cioc de barcă". întrecîndu-le 
pe principalele adversare, schi- 
fistele din R. D. Germană, pe 
linia de sosire. Două dintre 
ele, Pipotă și Lepădatu, veneau 
la această ediție a C.M. după 
o victorie grăitoare, obținută 
la 2 vîsle, în cadrul tradițio
nalului și puternicului „Con
curs Prietenia", de unde plea
că, an de an, pe firul deplinei 
afirmări, viitori medaliați o- 
liir.pici, mondiali și europeni. 
Băieții au tranșat mult mai re
pede rivalitatea cu celelalte 
ambarcațiuni, ei instalîndu-se Ia 
conducere chiar din start și 
mărindu-și treptat avantajul 
pentru a ajunge la linia de so
sire cu un avans substanțial 
— trei lungimi de barcă! Și 
chiar dacă ei provin de la trei 
secții diferite, pregătirea comu
nă, asigurată la Centrul olim
pic de la Orșova, a adus acea 
coeziune absolut necesară ex
primării valorilor individuale 
la cel mai înalt nivel.
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După etapa inaugurală a Diviziei A

VICTORIE LOGICĂ F.C. FARUL CONSTANȚA PRIMUL LIDER
I S.G BACĂU

1I DINAMO 3 (1) 1
Stadion „13 August"; teren 

bun; timn călduros; spectatori — 
circa 18.000. Șuturi: 5—18 (pe 
poartă: 3—0). Cornere: 3—9. Au 
marcat: BURLEANU (min. 39), 
respectiv MIHĂESCU (min. 43), 
lvpu (min. 53, din 11 m). VAIȘ- 
COVICI (m’n. 66. din 11 m).

S.C, BACĂU: Cîmpeanu 6 — 
Jercălău 7, Vasilache 5, Ivanov 5. 
Ciudin 7 — Burleanu 6,5, Tismă- 
naru 6. Pe»of£ 7 — Șoiman 6,5. 
Scînt^ie 6 (min. 80 Grigoraș), 
Fulga 6.

DlNAlliO: Stelea 7 — Vlscreanu 
6,5 (min. 60 Bucur 6). Rednic 7,5, 
Andoae 7. Sabou 7 — Sabău 6, 
Mr’*eut 8, Lupu 7. Mihăescu 7 — 
Vaișcovld 7. Cămătsru 7 (min. 70 
Timiș 6).

A arbitrat I. Igna (Timișoara): 
la liniei Al. Lenglicl (Vaslui) șl 
I. Vetoi (Craiova).

La speranței 2—5 (1—2).

BACAU. 21 (prin telefon). 
Meciul are ritm, place, echipa 
locală se strînge bine în apă
rare, îndrăznește în atac, Di
namo răspunzînd prin frumoa
sele sale desene tactice, menite 
să faciliteze drumul spre poar
ta băcăuană. L>a cornerul exe
cutat de Mateuț, în minutul 7, 
Andone a fost destul de aproa
pe de deschiderea scorului. In 
min. 8, replică băcăuană la lo
vitura liberă executată de Pe- 
noff, mingea trecînd milimetric 
peste .transversală". Dinamo 
forțează deschiderea scorului. In 
min. 24. la al 3-lea corner con
secutiv executat de Mateuț, 
mingea ajunge la Rednic : a- 
cesta. de la 10 m. din poziție 
centrală, a trimis afară, ratind

EGALITATE

cea maj mare ocazie de gol de 
pînă atunci. In min. 28, An
done greșește o pasă la 35 m 
de poarta sa, interceptează Șoi
man $1 Rednic II stopează prin 
fault, Dominarea dlnamovistă 
ne mai aduce tn prim-plan o- 
caziile de gol ale lui Andone 
(tot ta urma unui corner — 
min. 30) și Mihăescu (min. 35). 
Contrar cursului jocului, în 
min. 39. Ia o lovitură indirectă 
executată de Penoff, BURLEA
NU înscrie spectaculos. prin 
plonjon : 1—0. Cu două minute 
înainte de finalul primei repri
ze. același Burleanu comite 
bent la 23 m de poarta sa și, 
în urma unei lovituri libere 
desfășurată după o schemă 
foarte rapidă: Lupu — Mateuț 
— Sabău. MIHĂESCU „tîșnește» 
și restabilește egalitatea : 1—1. 
Dinamo reia jocul cu gîndul la 
victorie. Sabău animă mereu 
ofensiva echipei sale. Dife
rența de valoare începe să-și 
spună cuvîntul, oaspeții domină 
copios, creează faze de bun 
spectacol, dar desprinderea pe 
tabela de scor se produce tn 
urma a două lovituri de la 
11 m, dare ca lumina zilei: 
min. 55 — Vasilache I-a faul
tat pe Vaișcovicl, transformă 
LUPU ; min. 66 — Ivanov îl 
agată pe Cămătaru și transfor
mă precis VAIȘCOVICI. Bacă- 
uanii au scăzut vizibil ritmul 
și partida s-a încheiat cu vic
toria logică a echipei Dinamo 
(vezi caseta tehnică). Să notăm, 
însă, că în min. 89 Grigoraș a 
trimis cu capul balonul în 
..transversală'*.

Stelion TRANDAFIRESCU

ECHITABILĂ

I

1
1

8

• Start bun al oaspeților: 7 puncte !• Oțelul cedează pe teren

propriu • Penaltyuri
REZULTATE TEHNICE

F.C. Inter 
F.C Argeș 
Rapid 
Steaua 
Oțelul
F.C. Farul 
S.C. Bacău 
Victoria
F.C. Bihor

- ,U* Cluj-Napoca
- Sportul Studențesc
- Flacăra Mo reni
- F.C.M. Brașov
- Corvinul
- A.SJL Tg. Mureș
- Dinamo
- F.C. Olt
- Univ. Craiova

in

0-0 
2-1 
0-0
3-2
0-1
3-0
1- 3 
0-0
2- 0

ETAPA VIITOARE (28 august)

„U" Cluj-Napoca 
Sportul Studențesc 
Flacăra 
F.C.M. Brașov 
Corvinul 
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo 
F.C Olt 
Universitatea Craiova

— F.G Argeș
— Rapid
— Steaua
— F.C. Farul
— S.G Bacău
— OțelJ
— Victoria
— F.C. Bihor
— F.C. Inter

ECHIPEI STEAUA l-AU FOST
INMIKATE TRICOURILE

DE CAMPIOANĂ Și CUPA
ROMÂNIEI

• Victoria a primit tricourile

serie,

U-1)

(2-D 
(0-0) 
(1-0) 
(1-1)

(1-0)

2-

4-

dar destule ratate...
CLASAMENTUL

1.
3.

6.

7-12.

13-15.

16-17.

18.

F.C. FARUL 
Dinamo
F.C. Bihor 
F.C. Argeș 
Steaua 
Corvinul 
Victoria 
F.C. Olt 
F.G Inter 
„U“ Cluj-Napoca 
Rapid 
Flacăra 
Sportul Stud. 
F.C.M. Brașov 
Oțelul
Univ. Craiova 
S.C. Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș

i 
i 
i 
i 
i
i 
i 
i 
i
i 
i 
i
i 
i 
i
1 
i
i

o 
o 
o 
o 
o 
o
1
1
1
1
1
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o
8 
o 
o 
o 
o
1
1
1
1
1
1

3-0
3-1
2-0
2-1
3-2
1-0
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0
0-0
1-2
2-3
0-1
0-2
1-3
0-3

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0 
o 
o 
o

i

I

Din primele minute, golul a 
plutit tot timpul în aer, dar ta
bela de marcaj a rămas neschim
bată. deși au fost create nenu
mărate situații de finalizare. S-a 
jucat frumoi s-a combinat mult 
la mijlocul terenului. flecă-ui 
atac 1 s-a răspuns cu contraatac, 
așa că socotim rer Jtatui de ega
litate echitablL

Tooul acțiunilor a- perirujease 
l-au dat bucnreș: stil. :a amatol 
S: C. Solomon a șma* poante 
de la 2* m. insă Ci a rea. atent, 
a reținut tnloaol ea _r»ațA 
După psuru minute. Ci sos 
b-jcureștenii aa coob il frwxcs 
pinâ in careul advers. <Ux Mfaea. 
mal rapid derit C. So'ccsn. a 
rezolvat situația critică. Mal •—r- 
zlu. Cor aș a trimis b-Jocnl fa 
bară (min. JȘ). KcpUra oespeț-far 
a fost promptă: ei au deciasșat 
contraatacuri rapide, mal ales 
prin M. Popescu, Craia și Ptstol. 
au obținut dteva lovituri de eotț. 
iar tn finalul reprizei aa rata: 
citeva ocazii, una mai mare deeS 
cealaltă, tn min. SS. PistoL semi 
ea la carte de Crai : a tatra* te 
careu si a tuta*— taceft aocL 
după un minut, M. Pcrcscb. de 
la t tn. a expedfa* Wrgw» peste 
poartă, la. tn ateatf C
a .teSefonit* «ex-j-m taoSaaeR Ar 
pedeapsă (tenedati prarre IwMt 
tn careu asopea tot neaS MBa 
r esplngtad

Aspectul jcceta a rțasos aoe- 
la?> șl după pauză S-> exaAb-

1 VICTORIA
I F.C. OLT

Stadion Victoria; teren foarte 
bun: timp săduros: spectatori — 
circa «Mt. Șuturi :*—« (pe poar
tă: »— Co-vere: S—X.

VICTOXA. JCța « — Bălan SA 
(min. S Cojocarc O Zare *. Mi
ma «. Topoifa. srte SA (fala. «t 
Lay 4» — D. DasMl «. Ursea & 
C. Sotoaon t. Oc.-Xj 4A — Tfa* t- 
Oulcear R

Popeaca t. Tucex C. CSa±a <A-

GREU, FOARTE GREU...
pr-Ti joeal ca.. negrele. Ben- 
tre jpcsi prode-.t, eu reGexui

cat: EDUARD (ajta. 33 II CB •» 
11 metr?. reteerrir STĂ3K3 
(mfn. T)

F.C ARGEȘ: ș _ «M-
6 (mia. -5 MiXUaie M. MM 

L Stancu 8. Tăo3se S — Badea 
6. Eduard 7. BânuU < — Tlrcf- 
ned 6. VAcfclu S. Grigctte C 
(min. n Pireu $>

SPORTUL STUD.: - ;t—M_
Marian 6, Pană 1. i- i t
Polog? 5 — Lucaci S festa. « 
Clucă), Crlstca 6 (ruin S Ae&ta» 
S). Muntaanu U 6. SAoia 7 — 
Iorgulescu H S. S. ftlJucaaa 8.

A arbitra- V. Curt (Constanta»- 
ia (taie: M. Ax .mu rAracB M *- 
Ghearetu (P. ftsatr.f

Cartonașe gaMcae: 1ORGULES- 
CU L BANUTA. MIFTOOE. PfB- 
VU. IORGULESCU H

Cartonase rușii: ȘTEFAN. S. 
" A DUCA NU.

La sreranle: i—1 •—ti.

răsede cazi tlrziu^ S-^FU-

tand czxieăor de actădală icnit 
--autms. A?cL toc F.C Argeș. 
4:-r-dcă că egalrg. » a văzut 
«at «3 te efcMtTi (bară O 
Z-fafir M tesan M ta 
XI EDCA?D Zîp

Badea. doc mai denArn după 
oaspeții tfnfnd si

PITEȘTI. 21 (prin teici on). In 
fața unor tribune arhipline. 
F.C. Argeș s-a ii-slalat de la 
început ta terenul advers ata- 
cînd minute In șir poar’a lui 
Mana, care, în min. 6. la șutul 
lui fiânulă. a văzut mingea 
strecurlndu-se milimetric pe 
lîngă stîlpui sting. Era evident 
faptul că M. Drldea nou! an
trenor al „alb-negrilor". fost 
șahist de primă .alegorie 'P- 
tase, în vederea acestei partide.

dooă payte: <fin pă ate si aj. 
pra ndl prea aspru eo car
tonașe gafbene (In cantinuare 
si roșii. Dietre fazele de pur
tă. a fost froetifiotă doa< una. 
In aria. CS, când arbitrul V. 
Curt a cancționat (greșit, după 
opinia noastră) eu lovituri de 
la 11 OL încercarea earecti a 
lui torgulesea I de a-l depo
seda pe Bănuță. A transformat 
EDUARD. In această a doua 
parte a tocului. Miftode (mai 
ales eD șl Iorgulescu II au ra
tat de la numai 2—3 tn

Gheorghe NICOLAESCU

pentru titlul la „speranțe"
Inairuea partidei Steaua — 

F.CJt. Brașov de pe stadionul 
din Ghencea. la fața miilor 
de spectatori, au fost înmina- 
te ecV.-e: clubului Steaua, In 
cadrul unei festirddți, tricou
rile r de campioni
nationcH, preemn și Cupa 
ItonMniri. trofee cucerise tn 
ediția BW— BU a prinselor 
dond rom a ar): i t-.tcrae.

De awrara. pe nsdioniJ 
UicZona. «m CepstaU. compo- 
oeatSoe ecAipei de speranțe a 
acestui club le-ou fost decer- 
nete tstcourUe ri medeltOe cu
venita pentru cUtlpcrea tttlu- A»

DIN DOUĂ
OZWLl, 3 (pria telefea). 

t. C. B-M-r pare grăiită. Re- 
la eSastoa tatocare, atacă

Stadtoa F.C. Bihor; timp fru
mos; teren bun: speetatarl — 
t-rca 1» «Ml Șuturi: 11—U (pe 
poartă: 3—l). Curaere: 7—*. An 
mureai: ILE (mia. 3 dfa 11 m) 
«1 MVJKAi fa.» w <£n 11 mi.

F.C. BIHCB: Lăzăreanu l — 
C:ocnn i EVszoX 1. B.-ucfcemna; ă. 
Vefanesbacber « (mia. M Baba 
® - Ue 7 (mia. a Maodoca «. 
Timas 7. Moresan 7. Muica! 7
— sze-aa A Lazăr TJ.

INTV. CRAIOVA: Crtșaa « — 
A. Popenea 7. Săodol 7. trimescu 
«l MănăIM 3 — durea 7. Gh. Po
pescu «. GeolȚla 3 (min. U Stoi
ca <L» Bleu « rmin. TT Neagoe)
- Btță C Badea 7.

A arcitial: O. Petrescu (Bucu- 
r 4: la Hale S. Nscsulescu (Tir- 
Bovște) ți L rărcan (Tg. Mureș).

Canoane galbene: SZENEȘ 
MANAILA. BtCU. STOICA.

La speranțe: 3—1 (3—•>.
lovitura de ta 11 au, inaugurind 
seria de goluri ale noului cam
pionat. Craiova nu poate .să se 
adune*, trăiește din sclipirile in
dividuale ale Iul Irimescj șl 
Bleu, care se Infiltrează prin 
dr-.bliag in apărarea gazdelor, 
pentru a Încerca poarta lui Lă- 
zâreanu. Ansamblul este Insă ri
gid crispat, vulnerabil tn spe
cial pe flancul sting. un1e MuJ- 
nai. Lazâr ș! Ciocan atacă re- 
o-nat Sttngăcille portarului Cri- 
san se țin lanț, dar șansa il 
salvează mereu. Repriza se în- 
".cle eu 5 nare ocazie bihoreană 
tn care Ciocan și Szeneș trec cu 
ușurință de Mănăllă. Crișan. ie
șit hazardat, nu are replică, dar 
Săndoi reușește să degajeze in 
extremis din cadrul porții goale.

După pauză cumpăna tocului 
se înclină bruse. F. C. Bihor pier
de teren. întreaga echipă s» stră- 
dsile să facă un soit porții Iul 
Lăzăreanu. Craiova se desfășoară 
in evantai pe linia lui 16 m șl 
nu pierde nici un pri'ei să tragă 
la poartă (tn min. 57 șl 60 Lă
zăreanu parează cu succes mingi

IN EXTREMIS,
Eehipa campioană, fără mai 

mulțl titulari, a început meciul 
fără aplombul său caracteristic, 
fără cursivitatea care-i marca 
evoluția. Chiar șl în aceste con
diții, totuși, Steaua a avut din 
startul partidei un plus de de
cizie ofensivă, în special cu 
acțiuni pe partea lui Lăcătuș. Și 
scorul putea fi descliis celativ 
repede, în min. 9, eînd I. Dumi
trescu, în urma unui dribling 
prelungit, a fost contrat de V. 
ștefan în suprafața de pedeapsă. 
Lovitură de la 11 m, dar Hagi 
șutează puternic în „transversa- 
lă“, ratind. Formația din 
Ghencea acuză evident această 
situație, de care profita cel trei 
atacanți brașoveni. In min. ÎS 
balonul circulă pe traseul
Barbu — Cigan — Tl^RHEȘ, _ a- 
cesta din urmă, liber la circa 
1» m, șutind peste Lung : &—L
Steaua revine in atac, im pasio
nată mal mult de Uma de 
fundași decît de cea mediană ; 
la mia. 33 lovan centrează, L 
DUMITRESCU reia balonul eu 
capul, portarul Șanta sc duce pe 
traiectorie, dar balon "l revine 
din bară, U lovește și intră ta 
gol : 1—1. In ultimul minut al 
primei reprize, la capătul unei 
curse impetuoase, Lăcătuș lo- 
beaxă peste Șanta, balonul rico
șează din .transversală" și tot

PENALTYURI
grele, expediate de Bîcu șl Biță). 
F. C. Bihor iși dă seama că de
fensiva totală nu numai că este 
prematiră. dar nici nu se po
trivește pe calapodul echipei. 
Primește lupta deschis, iese la 
atac, fazele Ia cele două porțl 
se succed cu mare repeziciune, 
finalizarea cu goluri atirnă mereu 
de un Cr de păr. tn min. 7« La- 
tăr este faultat (tot de Irimescu) 
in interiorul careului. Execută 
pcnaltyul MUJNAI $1 gazdele se 
desprind decisiv, scăpind de ob
sesia egalăril, cu care Craiova, 
după pauză, o amenința.

Ion CUPEN

DAR MERITAT
STEAUA
F.C.M. BRAȘOV

3 (2) |
2 (D I

Stadion Steaua; teren bun: timp 
excelen* • spectatori — circa 25 000. 
Șuturi: 19—7 (pe poartă: 14—4). 
Cornere: 8—2. Au marcat: I. DU- 
MITRESCu (min. 53 Și 45). LAS- 
CONI (min. 87) respectiv TERHEȘ 
(min. 19) și BARBU (min. 65).

STEAUA: Lung 7 — lovan 7.
Cireașă 6. Belodedici 7 Ungurea- 
nu 7— Ballnt 6 Hagi 6 (min. 77 
I. Stan). Rotariu 6. I. Dumitres
cu 8 — Lăcă uș 7. Pena 6 (min. 
61 Las-'-l 7.5).

f.c.m. bkauov: șanta 6 — An- 
drasl 6. Păt?' 6 Naghi 7 (min. 
46 Moldovan S>. Ghergu 6 — V. 
ștefan 7, Avădanei 6 (min. 53 Ca- 
ciureac 6) Drăgan 6 — Cigan 7.5, 
Terhes 7. Barbu 7.

A arbitrat V. Titorov (Drobeta 
Tr. Severin): la linie: Gr. Maca- 
ve: (Deva) sr V. Banu (Ploiești).

La speranțe: t—1 (1—0). După 
penaltyuri: 5—6.

• ——
L DUMITRESCU il introduce cu 
capul ta gol : 2—1.

Repriza secundă debutează cu 
atacuri debordante aîe S.elei, 
purtate Inventiv, dar fără efl- 
cien’s n* tabela de marcaj, deși 
Pena, I. Dumitrescu și Belodedici 
au fost foarte aproape de goi. 
Hagi nereușind să inscrle nici 
de ia 3 m (ce-i drept, cu căl- 
cilul...). Șl, la fel ca în prime 
parte a jocului, brașovinll iși 
revin și înscriu din nou, după 
un contraatac pornit de Tcrheș, 
filtrat de Cigan, ratat de Drăgan 
și, in cele din urmă, „reparat" 
de BARBU, care înscrie din col
țul careului mic : 2—2 (min. 65). 
Meciul devine mal dinamic, 
Lăcătuș șutează în bară (min 
74), Cigan ratează o excelentă 
ocazie (min. 81), dar Steaua Ișl 
vede Încununată dominarea in
sistentă din această parte finală 
a meciului, in min. 87. cind 
Belodedici insistă ta atac, recu
perează un balon aproape de 
linia de corner, recentrează șl 
LASCONI înscrie, din apropiere.

Paul SLĂVESCU

CONSTĂNȚENII - START ÎN FORȚĂ

IF.G FARUL 3 (1) I

_ I
Stadion „1 Mai": teren bun: 

timp frumos; spectatori — circa 
MbM. Șuturi: 17—16 (pe poartă: 
«—5). Cornere 4—4. Au marcat: 
Z.-1HIU (mia. 11) șl BtRBORA 
(min. 70 ți 83).

F.C. FARUL: Gîrjoabă 7 — M. 
Dumitru 6. Tătăran 6, Popovlcl 1, 
Câmul 7 — Șt. Petcu 6, Nedel- 
cearu 7, Ivan 7 (min. 46 Iovănes- 
cu 6) — Btrbora 8, M. Popa 6 
(min 79 Funda). Zahlu 7.5.

A.S.A.: Naște 7 — Szabo 6. Je
nei t. Botezau 6. Fodor 6 — Eros 
6 (min. 80 Z. Nagy). A. Stoica 6 
(min. 59 Minea H 7). Cr. Moldo
van 6. V. Ene « - Albu 7,5, Pin- 
tea 6.

A arbitrat O. ștreng (Orad ea); 
la Unic: M. Volnea (București) 
șl L Toma (Piatra Neamț).

Cartonașe galbene: PINTEA
ZAHIU.

La speranțe: 4—1 (2—0).

CONSTANȚA. 21 (prin tele
fon). Debutul victorios al e- 
chlpel de pe litoral se datorea
ză unui bun joc de ansamblu 
și faptului că a știut să treacă 
cu bine de momentele dificile 
care n-au lipsit la Intilnirea cu 
Divizia A. In prima pane, 
constăntenii au reușit să reali
zeze o serie de atacuri foarte 
periculoase spre poarta lui 
Naște. Primul gol al F.C. Fa
rul s-a consemnat in min. 11,

cind ZAHIU a înscris plasat, 
după o pasă primită de Ia Șt, 
Petcu. tn min. 15 și 18. același 
Zahiu va avea acțiuni incisive 
la poarta oaspeților, iar in min. 
23 Jenei intervine salvator de- 
gajînd de pe linia porții.

După pauză asistăm la o 
bună perioadă de joc a mure
șenilor. Gîrjoabă intervine sal
vator (min. 47) în fața lui Albu, 
Szabo trimite cu capul pe lîngă 
poartă (min. 58), iar Pintea 
are și el o bună ocazie (min. 
60), cînd, la șutul său, balonul 
lovește bara. încet, încet con- 
stănțenil Iși revin și obțin go
lul „eliberării psihice" în min. 
70, cînd BÎRBORA — omul nu
mărul 1 al gazdelor — înscrie 
cu un șut plasat, dintr-un 
unghi foarte dificil. Urmează 
o „canonadă" la poarta lui 
Naște (min. 74, și ma: cu seamă 
tn min. 82 cind Z. Nagy îl faul
tează in careu pe Zahiu, dar 
ȘL Petcu ratează penallyul). 
Cu 7 minute înainte de final, 
o acțiune realizată tot de tan
demul Zahiu — BÎRBORA se 
incheie cu un nou gol înscris 
de talentatul fotbalist de pe li
toral. Inutil să vă mai spunem 
eu ce bucurie au primit tri
bunele arhipline ale stadionu
lui acest succes, cel maj net din 
etapa inaugurală.

Eftimie 1ONESCU



»

REZULTAT SURPRINZĂTOR
GALAȚI, 21 (prin telefon). 

Stadionul Dunărea fiind în re
novare pentru partida cu Ju- 
ventus Torino, Oțelul a revenit 
pe terenul său la acest meci 
de debut pe care avea să-1 pă
răsească învinsă.

Sigur, rezultatul este împotri
va cursului jocului, dar așa e 
la fotbal : se joacă pe goluri. 
Localnicii au dominat mai mult, 
dar a fost o dominare „oarbă". 
S-a simțit lipsa „bătrînului” 
Burcea, capul limpede de la 
mijlocul terenului, în timp ce, 
în față, Antohi a făcut o sim
plă figurație. Apărarea Oorvi- 
nului a rezistat cu brio, a in
tervenit cu siguranță de citeva 
ori, a fost și Ionițâ Ia post, 
mai ales în min. 34, cînd a 
scos de la „păianjen" șutul pu
ternic al lui BoraM. O singură 
dată a fost 
nedorean. în min. 83, dar 
tunci balonul, expediat 
puternic de Profir, a lovit 
pul din stingă porții. Mai 
decât atît, gălățenii aveau 
suporte cu dificultate * 
minarea lui Borali (lovire

înving portarul hu- 
a- 

fcarte 
stil- 
tnult 

să 
și eH- 

, ivire fără 
balon). în min. 85, cînd tribu
nele continuau să aștepte golul 
echipei favorite, s-a produs „lo
vitura dc teatru": hunedore- 
nii au inițiat un atac de doi 
contra. .. cinci, în care Gabor, 
după ce a primit mingea de Ia

OTELUL 
CORVINUL

Stadion „Oțelul”; timp căldu
ros: teren bun; spectatori — cir
ca 16.000. Șuturi: 13—5 (pe poar
tă: 4—4>. Cornere: 13—0. A mar
cat PETCU min. 85).

OTELUL: Călugăru 5 — Borali 
3, Agiu 6. Anghelinei 6. Gh. Po
pescu 6 — M. Stan 5. Profir 6, 
Balcea 5 (min. 39 L Gigi Q — 
Ralea 5 (min. 61 Drâgoi 5). An
tohi 4. O. Popescu 5.

CORVTNUL: Ionițâ 7 — Bardac 
6. Suciu 7, Tirnoveanu C, Cocas 
5 — Petcu I. Nicșa 6. Klein I — 
Gabor S. Bozga 5. Hangann 9.

A arblu-t FL Popescu; la B- 
nie: L Cot (ambii din ploiești) 
ti C. Gbeorgne (Suceava).

Cartonase galbene: AGTU. O. 
POPESCU. PETCU. HANGANU.

Cartonase rosti: BORALI (min.n».
La speranțe: 3—1 Q—R.

a-
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SPORTUL
SUCCESE ROMANEȘTI

PAULA IVAN ÎNVINGĂTOARE 
LA BRUXELLES

BRUXELLES (Agerpres).
Proba feminina de 1 500 m __
cadrul tradiționalului concurs in
ternational de atletism ..Memoria
lul Van Damme” desfășurat la 
Bruxelles, fost cișt’.gată de 
sportivi română Paula Ivan, eu 
timpul de 3 :S9.17. urmată de co- 
echioiera sa Doina Melinte — 
4 49,85 si Lynn Williams (Canada)
— 4 45,32.

In proba similară masculină, 
atletul englez Steve Cram a sta- 
bitit cea mai bună performantă 
mondială a sezonului cu 3:30.95.

Alte rezultate : masculin : 100 
m : Carl Lewis (S.U.A.) — 10,04 ; 
469 m garduri : Andre Philipps 
(S.U_A.) — 47,89 : 5 000 m : Jose 
Rezalo (Portugalia) — 13:15,62 ; 
3 M m obstacole : Raymond Pan
nier (Franța) — 8:17.55 : 200 m : 
Joe De Loach rS.UJt.) — 20,03 ; 
10 NO m : Francesco Panetta (Ita
lia— 27:33,14; lungime: Mika Po- 
areU (S.U.A.) — 8.34 m ; înăl
țime : Javier Sotomayor (Cuba)
— 2.33 m : 800 m : Said Aouita

— 1:44 36 : feminin : 100 
Evelyn Ashford (S.U.A.) — 

Ana Ouirot (Cuba) Fatima Whit- 
65A2 m : 3 000 
n (Anglia) —

din

Polar", ce se desfășoară la Oslo, 
echipa României a întrecut cu 
19—18 (9—6) formația Suediei. Alte 
rezultate : R. D. Germană — 
S.U.A. 23—22 (13—12) ; Norvegia 
— Bulgaria 23—18 (14—11).

SOFIA. 21 (Ager preș). — In 
Campionatul Balcanic de handbal 
feminin, pentru echipe de tine
ret, ce se desfășoară ta Loved, 
echipa României a întrecut cu 
30—29 (17—11) formația secundă • 
Bulgariei. Intr-un alt Joc Iugo
slavia a învins cu scorul de 36—16 
(16—7) echipa Greciei.

TURNEUL DE ȘAH DE 
PREDEAL

LA

ln«

„Turneul Prietenia14

ia rugby

ECHIPA NOASTRĂ
PE LOCUL SECUND

M, 5 
do ma

EFICIENTA
In ziua

„Cupa

F.C. INTER SIBIU 
„U- CLUJ-NAPOCA
Stadion Municipal; teren foar

te bun; timr» frumos; spectatori 
— circa 15 000. Șuturi: 10—7 (pe 
poartă: 7—31. Cornere: ÎS—9.

F.C. INTER: Alexa 7 — Lauren- 
țiu 6 (min. 89 B. Popescu), L E- 
ne 6, Boar 6, Dobrotă 7 — Ma- 
jaru 7, Jurcă 6, Văsîi 6 (min. 46 
M. Stănescu 6) — C. Zamfir 7, 
Radu n 6, Cașuba 6..

„U":* Prunea 8 — Gherman 6, 
Neamțu 6, Popicu 7, Pojar 6 — M. 
Stoica 6. Doboș 6, Bănică 6 (min. 
52 Teodorescu 7), Biro 6 — Cr. 
Sava 7.5 I. M-ldovan 6.

A arbitrat M. Constantinescu; 
Ia linie: V. Alexandru (ambii din 
Bucure’dl si V. Donțu (Galați).

Cartonașe galbene: I. MOLDO
VAN. M. STOICA.

La speranțe: 2—2 (2—î). După 
penaltyuri: 8—9.________________

SIBIU, 21 (prin telefon). La 
reîntîlnirea cu Divizia A (după 
39 de ani), F.C. Inter a dorit e- 
norm să pornească cu dreptul în 
acest campionat. Ca urmare, 
chiar din primele minute, s-a 
instalat în jumătatea de teren 
adversă, declanșînd atac după 
atac. Dar în față a avut un zid 
de netrecut, al defensivei clujene 
și, totodată, un portar (Prunea) 
care a scos totul. în min. s, C. 
Zamfir (la al treilea corner de 
la începutul partidei) a șutat din 
unghi, afară. Au urmat două 
contraatacuri tăioase ale clujeni
lor (arma lor tactică) prin incisi-

neotx 
U șl 13, 

numeroasei aslsten] 
cală și-a reluat se 
prin Cașuba (min. 
(min. 24), Majart 
singur In careu), C. Zamfir (min. 
34) și mai ales acțiunea perso
nală a lui Cașuba din min. 40. 
Încheiată cu un rut puternic Ia 
care Prunea s-a opus salvator. 
Intre timp cursa lui Cr. Sava 
(min. 27), încheiată cu un șut 
violent, era gala sâ-l surprindă 
pe Alexa.

La reluare, atacurile sibienilor 
sint și mai insistente și, după ce 
Cașuba ratează ta min. 48 și, 
în min. 54, Pojar lovește balonul 
cu mina In interiorul ctreului, 
dar penalty-ul executat de Radu 
n, jos la colț, este apărat de 
Prunea. Trei șuturi consecutive 
ale lui Majaru din min. 56 in 
blocajul oaspeților amină aștep
tata deschidere a scorului. Era 
să o facă fundașul Neamtu în 
min. 66. Alte mari situații sîat 
irosite de Dobrotă (min. 70), 
Majaru (min. 77 — „cap” peste 
poarta goală) șl Radu II (min. 
78). Dar, descoperiți în apărare, 
sibienii trec prin mari emoții în 
min. 85. cînd Cr. Sava, scăpat 
singur, de la centrul terenului, 
nu-1 poate învinge pe Alexa, ta- 
șit la 30 m. care evită golul, cu 
prețul unui henț. In ultknul mi
nut de joc, oaspeții ratea2ă prin 
I. Moldovan (singur cu portarut) 
o nouă mare ocazie.

Cheorghe NERTEA

VICTORII ALE
H^ND<?îL'STELO«>

(.Vzerpres)

I
I
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Dună 8 runde, în turneul _ 
ternațional feminin de șah de la 
Predeal se menține lideră Crlsttaa 
Bădulescu (România), cu 6 p 
(din 7 partide), urmată de Elena 
ulstriakova (U.R.S.S.) șl Marga
reta Mureșan (România) — cu 
eîte 5 p etc. In runda a 8-a au 
fost consemnate rezultatele : 
Prohaskova — Ghindă 0—1 ; 
stroe — Jalowec 0—1 ; Stanciu — 
Duminică 0—1 : Jlcman — Bis- 
triakova 0—1 ; Muresan — Bădu
lescu remiză.

„CUPA PRIETENIA" LA 
BASCHET JUNIORI

VARȘOVIA, 21 (Agerpres). — 
La Olsztyn (Polonia) in „Cupa 
Prietenia”, la baschet pentru ju
niori. România — Ungaria 76—61. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — Bulga
ria 64—72 : Cuba — Cehoslovacia 
«6—19.

Concursul Prietenia4* la caiac-canoe

întreceri viu disputate

Șl, TOTUȘI, GOLUL N-A VENIT !
Pentru formația giuleșteană, 

startul campionatului n-a co
incis, așa cunt și-ar fi dorit, 
cu o victorie. Ba mai mult, 
scorul alb înscris pe tabela de 
marcaj pînă la ultimul fluier 
al arbitrului trebuie apreciat 
ca echitabil, din două conside
rente. în primul rînd, pentru 
că atunci cînd „unsprezecele" 
gazdă a atacat — si a făcut-o 
marea majoritate a timpului — 
n-a avut si limpezimea necesară, 
„asediul" său fiind haotic, fără 
Să-1 pună, realmente, de prea 
multe ori în dificultate pe Do
hot. în al doilea rînd, pentru 
că apărarea adversă, dirijată de 
Beldie, n-a prea avuț în jocul 
de ieri fisuri, respingînd — e 
adevărat, spre finalul partidei, 
Ja întîmplare — unul după al
tul atacurile „vișiniilor". Cea 
dinții mare ocazie de gol am 
notat-o în contul oaspeților, în 
min. 27: Dragnea, complet li
ber la 10 m de poartă, se 
încurcă in balon, șutul întîrzie 
și Toader scapă cu fața curată. 
Aceasta avea să fie de altfel și 
singura ocazie mal clară a pri
melor 45 de minute de joc.

La reluare, asistăm la zece 
minute „de foc". în min. 46, 
Movilă, din careu, șutează ane
mic și Toader reține, iar în re
plică, peste două minute „bom
bă" Goantă de la 16 m. afară 
însă. Fază controversată în min. 
55: Goanță execută o lovitură 
liberă de la 25 m, din zid ba
lonul deviază la Matei, complet 
liber, la 12 m, frontal, funda
șul rapidist trimite însă în 
Dohot! Chiar dacă înscria go
lul, el ar fi fost anulat pe 
motiv de ofsaid (cum a apreciat 
arbitrul), decize care nu cre
dem însă că se impunea, din 
moment ce ricoșeul din „zidul" 
oaspeților a fost evident. De 
acum jocul degenerează, își fac 
apariția nervii, se plătesc po
lițe. Spiritele se mai potolesc, 
dar calitatea partidei are de

i RAPID
| FLACĂRA

Stadion Giulești; bun;
timp călduros; spectatori — 
circa 14 000. Șuturi: 12—9 (pe 
poartă: 6—4). Cornere: 6—3.

RAPID: Toader 6 — Marinescu 
6, Matei 5, Rada 6, Balaur 6,5 — 
Drăghicl 6, Cîrstea (min. 10 Șt. 
Popa 6), Goanță 6,5, L. Iile 7 — 
Augustin 5, Damaschin II 6 (min. 
75 Ciolponea).

FLACARA: Dohot 7 — Purdea 
6,5, Butufei 6, Beldie 7, Stănescu 
6 (min. 43 M. Pană 6) — Movilă 
5, C. Pană 6. Dragnea 6, Marcu 
6 — Chiriță 5 (min. 75 Văidean), 
Lala 5.

A arbitrat N. Dlnescu; la linie: 
Gh. Constantin (ambii din Rm. 
Vîlcea) și M. Salomir (Cluj-Na- 
poca).

Cartonașe galbene: DRAGHICI, 
PURDEA. AUGUSTIN. RADA

La speranțe: 2—2 (0—2). După 
penaltyuri: 6—4.

suferit pentru că se joacă pre
cipitat, în căutarea gol aiul, 
care nu va veni nici chiar în 
min. 88. cînd șutul violent al 
lui șt. Popa, de la 25 m, este 
respins cu dificultate în corner 
de Dohot

Mihai CIUCA
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GRUNAU, 21 (prin telefon, de 
la trimisul nostru speciaD. — 
După trei zile de întreceri, du
minică după-am ază a luat sfir- 
șit „Concursul Prietenia” la c*>- 
îac-canoe, desfășurat pe cunos
cuta bază sportivă din R. D. 
Germană. La această competiție, 
cu probe pe distanțele de 500 
și 1 000 m, s-au aliniat la start 
juniori din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
R.D. Germană, Polonia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S. între
cerile, cum se anticipa, au fost 
dominate de sportivii țării gaz
dă și de cei din Uniunea So
vietică, mai bine pregătiți, 
mai atletici, cu ceva mai multă 
experiență pe pistele interna
ționale, unele echipaje fiind 
campioane mondiale, anul tre
cut, la Belgrad. Tinerii noștri 
vîslași, mai toți la prima lor 
mare regată, au reușit să țină 
tempo-ul concursului, califi- 
cîndu-se în șase probe în fi
nale. în această fază, însă, 
juniorii noștri au ocupat locuri 
în afara podiumului. Bunăoa
ră, la caiac dublu 1 000 m Radu 
Ungureanu și Valeriu Simion, 
după o întrecere viu disputată, 
au parcurs partea a doua a 
cursei într-un pluton fruntaș, 
clasamentul arătînd astfel : 1.
Ruder — Berndt (R.D.G.) 
4:02,33, 2. Marinov — Sakarov 
(U.R.S.S.) 4:03.77, 3. Draganov— 
Gheorghiev (Bulgaria) 4:05 37, 
4. Ungureanu — Simion 4:05.92. 
în celelalte probe ale concursu
lui situația 
rea. La K-2 
— Rudeloff 
Goda — 
3:35,99, ...6.

C-l — P. Bubansc (Cehoslova
cia) 2:06.29 , K-l (f) — H. Pin
ter (Ungaria) 24)2.63 ; K-2 —
Hotte — Eberhardt (R.D.G.) 
1:36.79 ; C-2 — Marinov — Sa
karov (U.R.S.S.) 1:49.73; K-J (f) 
— Pinter — Kokai (Ungaria) 
1:52,52.

GABROVO, 21 (prin telefon 
de la trimisul nostra special). 
Duminică după-amUză, pe 
stadionul central al orașului, 
s-au disputat meciurile de cla
sament ale „Turneului Priete
nia", deschis echipelor de rugby 
(juniori pînă la 13 ani). în „fi
nala mare" s-au tatilnit ciști- 
gătoarele celor două grupe 
preliminare, reprezentativele 
României și Uniunii Sovietice. 
Au cîștigăt — meritat — ju
niorii sovietici cu 34—18 (16—6), 
la capătul unui meci inegal 
determinat de superioritatea în 
grămadă a echipei sovietice și 
de jocul mai bine orientat al 
liniei sale de treisferturi, care 
a profitat din plin de spațiile 
largi lăsate de apărătorii noștri 
și de suita de greșeli elementa
re (în prunul rind placaje de
ficitare) în propriul spațiu de 
22 m.

Punctele au fost înscrise 
pentru învingători (7 eseuri) 
de: Diatlov (2), Toran Kuznc- 
țov, Zatoriiuk, Sckolov, Po- 
iicev; Kuznețov — 3 transf., 
respectiv Brici și Pintea — 
cite 2 l.p.. Șcrban — eseu si 
Cristea — transf.

Echipa noastră: Brici — 
Szvercsak, Popescu, Spătă- 
reanu, Cristea — Pintea. Su- 
rigiu — Șerban, Drăguceanu, 
Rădoi — Gîrbti, Nedelcu (Ma- 
zilu) — Sandu, Negreci (Du
mitru), Popean. Arbitraj foar
te bun al lui Petar Pctrov 
(Bulgaria). în celelalte meciuri 
pentru locurile 3—î : Polonia 
— R. D. Germană 41—8 (29—3); 
5—6 : Cehoslovacia — Bulgaria 
24—0 (10-0)).

Vosile TOFAN Tiberiu STAMA

CAMPIONATUL BALCANIC

DE HANDBAL PENTRU TINERET (m)

a fost
1 000 m
(R.D.G.) 
Vincza

Coste!

următoa- 
: 1. Hoppe 

3:34,15, 2. 
(Ungaria) 

Jercan — 
Marius Sfichi 3:43,78. .. 
rian Zamfir — Romică 
3:47,75; K-4 (f) 500 m : 
garia 1:46,10, 2. R.D.G. 
... 6. România (Viorica 
che,- Daniela Catană. Anisoara 
Brezuică, Elena Irimîa) 1:50.45 : 
K-4 (b) 1000 m : 1. C.R.S.S. 
3:11,22. 2. R.D G. 3:12.58. .7.
România (Jc-ran. Zamfir. Moi
se, Sfichi) 3:20.30 : K-l l 005 m:
1. M. Eberhardt (R.D.G.) 357.01,
2. Tiscenko (U.BSS.) 3:58 69, 
...9. Mihai Apostol 4:07.10.

Primii clasați In p-obele de 
500 m : K-l — Tiscenko 1:49.76.

9. Ma.
Scrban
1. Un- 
1:46.67, 
lorda-

BISTRIȚ A, 21 (prin telefon). In 
Sala Sporturilor s-a incheiat du
minică cea de a X-a edtite a 
Campionatului Balcanic de hand
bal pentru tineret (masculin). 
In partida care hotăra forma
ția clasată pe primul loc ta 
CamDionatul Balcanic, echipa iu
goslaviei a ciștlgat In Iau pri
mei echipe a României ea 22—13 
(16—7). Au înscris. Aldica 3, 
Săftescu 3, ștot 3, Naghl t, Fieik 
1, Ene l — pentru echipa noas
tră, respectiv Maglajlia S. Ferici 
5, Knezevicl 3, Banfro 3. Cop 3, 
Nezirevlci 1, Vldiei 1. Skrbici 1. 
Au arbitrat Jiri Ondras si Ște
fan Klar (Cehoslovacia,.

Sîmbătă, in penultima etapă, 
s-au înregistrat rezultatele: 
România B — Grecia ÎS—16 (14— 
7). Au înscris: D. Bou 5, Do- 
brescu 4, Dedu 4, Sajenev J, Fer- 
meșan 2. Oprea 2. «. Bou 2, 
Prisâcaru 2 Mureșan 1 ; cel mai 
eficace din echipa Greciei a fost 
Apostolidis. cu 9 goluri marcate. 
Au arbitrat D. * ’
Gh. Mihalașcu.

Iugoslavia — 
(15—9). Arbitri: 
V. Dăncescu.

România A — 
(13—7)

torilor români. Au înscris: Do- 
brescu 1, Fermeșan 6, Dedu 5, 
Sajenev 4, D. BOU 4, R. BOU 3, 
Oprea 1, respectiv Alexiev 6, Za-, 
ftrov s, Malomirov 4, Asparuhov
3, Badvarov 2, Ivanov 2, Kova- 
eiki L Au arh urat D. Gherghi- 
șan și Gh. Mihatașcu.

In jocul pentru desemnarea 
locurilor 4—5, reprezentativa Gre
ciei a dispus cn 26—20 (12—9) de 
cea a Turciei. Marcatori: “ 
matikos s, Apostalldis 4, 
2, Kalosakas 2, Mavridis 
andafilidis 2, Glorgoudu 
pectiv Tarrkci >, lyusu 
katligil 2, Baș 2, Koral 2,___
Ozturk 1, Seymen 1. Au arbitrat: 
Al Isop șl M. Stăncllă. Clasa
ment final: 1. Iugoslavia 8 p, 
2. România 6 p, 3. Bulgaria 4 p,
4. Grecia 2 p, 5. Turcia 0 p.

Mihail VESA

Gram- 
Gelepis 
2, Trl-
1. res-
2, To
iler 1,

Gherehisan si
Bulgaria, 34—23 
J. Mateescu și RECORD MONDIAL
ruicia 35—16 

. Au marcat: Sâftescu 5. 
Aldica 3, Cr. Bursuc 3, Stot 3, 
Ene 3, Fieik 2, Bonta? 2, Gal 2. 
Akacscs 2 Cel mai eficace din 
echina Turciei • Tokatligil " 
arbitrat: Jiri Ondras si 
Klar (Cehoslovacia).

Duminică, in primul 
România B — Bulgaria 
(17—15). Din nou juniorii ____
au făcut un meci curajos și s-au 
impus meritat. Echilibrat doar ta 
prima sa parte, medul a fost 
apoi tot timpul la discreția lvcă-

PE 100 m GARDURI

*. Au
Stefan

SOFIA, 21 (Agerprcs). — Cu 
prilejul unui concurs desfășu
rat la Stara Zagora, atleta 
bulgară Iordanka Donkova a 
stabilit un nou record mondial 
în proba de 100 m garduri cu 
rezultatul de 12,21. Vechiul re
cord era de 12,25 și aparținea 
tot unei atlete bulgare, Ginga 
Zagorccva.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 21 AUGUST 1988- 
1. Inter Sibiu — „U“ Cluj-NaDOca X: 2. F.C. Argeș — Sportul Stu
dențesc 1; 3. Rapid — Flacăra Moreni (pauză) X: 4. Rapid — Flacăra 
Morenl (final) X: 5. Steaua — F.C.M. Brașov 1; 6. Otelul Galati — 
Corv’nul 2: 7. F.C. Constanta — A.s.A. (pauză) 1: 8. F.C. Constanta
— A.S.A. (final) 1; 9. S.C. Bacău — Dinamo 'cauză) X; 10. S C. Bacău
— Dinamo (final) 2: 11. Victoria București — F C. Olt X: 12. F.C. 
Bihor — Univ. Craiova (pauză) 1: 13 I .C. Bihor — Univ. Craiova 
(final) 1. Fond total de cîștiguri: 1.051.351 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA MULTIPLA LOTO DIN

21 AUGUST 1988
FAZA I: Extragerea I: 39 49 25 28 62 15 60 51 21; Extragerea 

a Il-a: 30 70 16 41 19 52 46 29 76.
FAZA A Il-a. Extragerea a IlI-a: 48 26 8S 69 67 16 17 15 45; 

ExL, agerea a IV-a: 61 11 47 36 14 66 5 76 62; Extragerea a V-a: 
50 li 55 19 87 54 38 61; Extragerea a Vl-a: 80 18 22 21 67 
39 71 Extragerea a VII-a: 64 79 6 58 45 72 22 3 88: Extra
gerea a VIII-a: 61 10 24 16 1 7 35 11 29. Fond total de cîștiguri: 
1 072.003 lei.

baschet. • Meciurile disputa
te in prima zl a turneului pen
tru juniori de la Olsztyn (Polonia) 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Cuba — Bulgaria 95— 
56 (51—35) ; U.R.S.S. — Ceho
slovacia 87—43 (36—19) ; Polonia — 
R.P.D. Coreeană 97—71 (49—43). • 
In cadrul competiției masculine 
de a Riga, reprezentativa Aus
traliei a întrecut cu scorul de 
73—59 (după prelungiri) forma
ția Bulgariei. iar selecționata 
Cehoslovaciei a dispus cu 71—55 
(33—35) de echipa Ungariei.

CICLISM. • Etapa a 5-a a Tu
rului Olandei, disputată contra- 
cronometru individual la Ubber- 
zen. a revenit rutierului olandez 
Je’le N’idam. Înregistrat pe dis
tanta de 16.700 km cu timpul 
de 21:01.07 (medie orară de 
47.673 km). Lider al dasamen-

tulul general se menține Nildam, 
urmat ia 17 secunde de france
zul Thierry Marie.

HOCHEI. * In prima zi a tur
neului de hochei pe gheață de la 
WeEsswasser (R.D. Germană), e- 
chipa locală Dynamo a Întrecut 
cu scorul de 4—3 (1—1, 1—5, 3—1) 
formația iugoslavă Olimpia Liu- 
bliana. Alte rezultate î '
Trend n (Cehoslovacia) — 
Bytoro 10—1 (4—0. 3—1, 
Tyringe (Suedia) — E.V. 
4—3 (1—0, 2—1, 1—1).

TENIS. • In primele două par
tide din sferturile de finală ale 
turneului de la Cincinnati (O- 
hio). suedezul Anders Jarryd l-a 
învins cu 6—7, 6—3, 6—3 pe el
vețianul Jakob masele, iar ame
ricanul Aaron Krickstein î-ă e- 
Emmat cu 6—3, 2—6, 7—6 pe 
coechipierul său Kevin Cuwen. •

Dukla
Poionla

•-0) ; 
Viena



„RECITALURI 

DE GRAȚIE

Șl DESAVIRȘIRE“
Gimnasticii feminine i se cuvine 

intîietatea, pentru că reprezentantele 
noastre au dominat cu autoritate ul
tima ediție a „Mondialelor", înles
nind publicului de la „Ahoy Sport- 
paleis" din Rotterdam ceea ce ziarul 
„Rotterdam Nieuwsblad" nu s-a sfi
it să ridice la rangul de „seri me
morabile, recitaluri de grație fi de- 
săvtrșire". Devenită, pentru intiia 
dată in istoria participării românești 
la campioană absolută, Aurelia
Dobre a fost, după cronicarul publi
cației spaniole „As“, „noua eroină ■ 
gimnasticii internaționale",- exerciți
ile ei demonstrind că, după un citat 
din „Volkskrant" (Olanda), „gimnas
tica de virf poate constitui o sim
bioză fericită intre artă, știință 
sport". Dacă 

„l’enfance de 
relia Dobre 

„Volkskrant")

fi 
evoluțiile ei au sugerat 
l’arf (,,l’Equipe“), Au- 
avtnd (după același 

„valoarea aurului“, si 
mai eclatantă, și mai încărcată de 
conținut și sensuri, a apărut victo-

ria echipei, care a probat — repro
ducem din „Le Figaro" — „reînnoi
rea gimnasticii românești, marile el 
posibilități pentru Jocurile Olimpice". 
E greu, nu-i așa, să ai o campioană 
cum a fost, adevărată „pasăre mă
iastră", Aurelia Dobre la Rotterdam'. 
Infinit mai greu e însă, specialiștii 
tiu acceptă' altă variantă, să ai o e- 
chipă, adică 6 fete de valori apro
piate și, încă mai grăitor, de înaltă 
clasă, în măsură să dea o nouă di
mensiune disciplinei, să împingi vir
tuozitatea pînă pe tărîmul ca și inac
cesibil al visului. Așa s-a prezentat, 
cea mai bună dintre cele mai bune, 
garnitura noastră la C.M. din Olanda, 
izbutind nu doar să reintre in pose
sia titlului suprem (după Fort Worth 
1979), ci infinit mai mult: să culeagă 
elogii unanime, călduroase, determi- 
nindu-l pe trimisul special al ziaru
lui berlinez „Deutches Sportecho" si 
titreze simplu, dar semnificativ: „A 
venit, a văzut, a învins Am reți
nut la timpul respectiv, repetăm și 

acum: „Minunatele giwxtste din
România" („Le Quotidien de Parie") 
au lăsat o impresie copleșitoare in 

pcrtttm lor 
a iscistet și 
e, fa-mec și 
lat și. deopo- 
r tscri csm-

firi egal

Noul record mondial pentru junioare al Alinei Astafei 
canotaj și handbal, de fotbal și po
pice etc., etc., au avut in centrul lor 
și pe podiumul de premiere sportivi 
români, in contul cărora, înfățișin- 
du-le isprăvile, presa de pretutindeni 
a rtnduit superlative dintre cele mai 
alese. Nu ca amabilități, cine mai a- 
cordă azi „bilete de favoare" 2, ci ca 
recunoașteri ale unor prestații de 
excepție, menite să facă, să nu ne 
speriem de cuvinte, istorie și legen
dă. lată ce scria „Sportske Novosti" 
din Iugoslavia după Universiada de 
la Zagreb, de unde „tricolorii" s-au 

întors cu o bogată recoltă de meda
lii, 43, dintre care 21 de aur: „No-

Dobre fi Da- 
medaliată cu 
s-au compor- 
firești, candi- 
poate, cel mai 

t gim- 
, Afonăia-

pioane precum Aurelia 
niela Siliraș (triplă 
aur), coechipierele lor 
tat la fel de cuceritor, 
de. Acesta a însemnat, 
tulburător mesaj transmis de 
năstele române pe durata „I 
lelor" 1987, cel al temeiniciei fi mo
destiei, ' izvorit din priceperea, luci
ditatea s» cutezanța unei scoli care, 
iată, fi-a etalat o dată in plus, sub 
cupola de la „Ahoy", resursele ine
puizabile și inalta valoare. Sublini
ind ci „echipa României s-a arătat 
cea mai echilibrată, superioară in în
tregul ei, de la Silivaș la Popa", 
„Volkskrant" a spus, de fapt, totul,

oglindit si elogiat în ziarul francez TEquipe
.jl’Equipe" pe N-icu Vlad. să-și în
treacă adversarii. Cum s-a intim plat 
și la 
haga, 
Arba 
totul
care 3 de aur, completînd tin palma
res

C.M. de canotaj de la Copen- 
unde mai ales cuplul Rodica 
— Olga Homeghi a spulberat 
în cale, alte 5 medalii, intre

dintre cele mai tonifiante.

„ATLETISMUL

VA RETINE

PENTRU

iZBWZIE SPORTULUI ROMÂNESC
Șl LARGUL LUR ECOU ÎN LUME

O n acești ani de împliniri fără precedent, cei mai fertili și mai lunii-j
I noși din multimilenara istorie a patriei, sportul românesc s-a bucurat și | 

se bucură de același destin, generos, ca și celelalte domenii de activi- J 
jtate ale României socialiste. Dacă, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului ' 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general ol partidului, președintele țării,! 
cel mai iubit fiu al poporului, țara a făcut și face, pe toate planurile,1 
semeți pași înainte, tronsformînd visele de ieri in realizările de azi, și j 
mișcarea sportivă s-a străduit, reușind de cele mai muKe ori, să țină pasul 

.cu un ritm fără precedent In temeiul unor excelente condiții materiale, azi-' 
’gurate prin grija partidului și a statului. ol talentului și ambiției perfor-ae- 
rilor, sportul nostru trăiește satisfacția unui salt impresionant vorbind lu
mii întregi, cu „glasul* inconfundabil și răsunător ai izbinzilar de o.arerguro, 

fdespre un tineret liber și responsabil, bamic și dotat Ș« el, ogUndă fidela, 
^uriașă, reflectă urcușul nostru constant viguros și t umfotor. Nu vom pro- 
’ceda însă, în pagina de față, la un „inventar* al succeselor din ultima 
vreme ale sportului românesc. Ne-ar trebui pentru asta nu o pagină de 
'ziar, ci chiar un ziar, dacă nu mai multe. Recurgînd la o singură compa
rație, adică așezînd alături, spre luare ami-te. acele doar 3 medalii olim
pice antebelice de cele 178 dobîndite de „tricolori* !□ edițiile de după 

11965 ale J.O., ne propunem să vă oferim o revistă a presei străine de
■ dată mai recentă, elogioasă fără rezerve la adresa campionilor români și 
I',a școlilor, de muncă și caracter, care i-au descoperit format și lansat

I

nelăsind nici un dubiu asupra unui 
triumf care, quod erat demonstran
dum, a sedus si a făcut să curgă 
multă cerneală.

„O VIGUROASA

DEMONSTRAȚIE

DE CONCENTRARE

A VALORII-

emi Lung a potențat întrecerile de 
natație și s-a identificat eu victoria". 
De la aceeași competiție, Agenția 
„China Noua" erJesțis dubla victo
rie a Paulei Iran, la 1500 și 3 000 m, 

precizind ci atleta română a „im
presionat prtntr-un suflu fi o votați 
extraordinare". Faptul că România a 
devenit o forță de primă mărime in 
înotul feminin n-a scăpat, pentru că 
ns putea să scape, comentatorilor 
prezenți la C.E. de la Strasbourg, 
unde fetele noastre, 5 la număr, au 
dobindit n» mai puțin de 3 medalii, 
Noemi Lung și Tamora Costache ur
când pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului: „O viguroasă demonstrație 
de concentrare a valorii" (,,As“). Iz- 
binzile echipei de fotbal Steaua, ca
lificată in semifinalele Cupei Cam
pionilor Europeni șl intrată, deci, în 
„careul de ași" al continentului, ale 
handbaliștilor de la H.C. Minaur Ba
ia Mare, care au cîștigat prestigioa
sa Cupă I.H.F., și cele mai vechi, 
ale popicarilor de la Electromnreș 
Tirgu Mureș și Aurul Baia Mare_, și 
ei primii din Europa, au constituit la 
vremea respectivă 
atitea prilejuri de 
tru noi și, totodată, 
ziarele de sport, și
oriunde. Referindu-se, ca să dăm un 
exemplu din haltere, la C.E. de la 
Reims, care au consemnat- 10 meda
lii- pentru reprezentanții noștri, pu
blicația locală „Union" nota că * 
„Românii au strălucit chiar înainte 
de apariția in arenă a marii lor ve
dete Nicu Vlad“, pentru ca „acest 
Apollo al barei", cum îl caracteriza

și mai tirziu tot 
satisfacție pen- 
de laude pentru 
nu numai, de

TOTDEAUNA
SĂRITURA El“

Evoluția echipei-noastre feminina de gimnastică ia ..mondialele" de la Rotter
dam a fdst'âpreciată de ziarul olandez„Het Vrije Velk“ (care a publicat foto

grafia de mai stis) ca „un spectacol perfect"

„Floreta la ora românească'', sub 
acest titlu a salutat „Tribune de Ge
neve" titlul mondial realizat de Eli- 
sabeta Tufan la Lausanne, unde — 
sursa e „Escfime Magazine" — „ce
le două tinere finaliste românce, Tu
fan și Lazăr, au evoluat minunat, 
prin mișcarea pe planșă, prin simțul 
timpului și al distanței, prin tehni
ca lor impecabilă". Ele, îndeobște in- 
vingitoarea, „promptă in' decizii, 
foarte figuri pe sine, mtnuind flo

reta. eu măiestrie, -nelăsind nici o 
speranță adversarelor ți ciștigtnd ca
tegoric, absolut meritat" (Agenția 
A.P.A., Viena), au conferit finalei o 
frumusețe aparte, „Tribune de Ge
neve" descriind-o ca fiind „superbă, 
pHnă de intensitate și suspens".

Daci spațiul tipografic ne-ar în- 
gădui, am putea continua încă mult, 
fie și numai selectind de pe lista, in
finit mai cuprinzătoare, a victoriilor 
sportive românești. Un capitol apar
te ar fi de dedicat, să zicem, tenisu
lui de masă, disciplină în care Otilia 
Bădescu, ca să invocăm un singur 
nume, s-a impus cu prestanță pe . 
plan internațional, această jucătoare 
de numai 18 ani (neîmpliniți !) figu
rină de-acum printre „primadonele" 
sportului cu mingea de celuloid, me
daliată cu bronz la C.E. de senioare 
și clasată a 6-a, tot anul acesta, în 
..Europa Top 12". Dar spațiul tipo
grafic e, se știe, nemilos, drept pen
tru care vă propunem, în încheierea 
acestui documentar, un popas în pe
rimetrul atletismului, unde o nouă 
stea, românca Alina Astafei, și-a fă

cut apariția. Deunăzi, la C.M. de ju
niori de la Sudbury, Canada, Asta
fei a cucerit medalia de aur la să
ritura în înălțime cu un record mon
dial „de vis“, 2 metri ! Relatind des
fășurarea reuniunilor din . Canada, 
trimisul special al cotidianului fran
cez de sport „l’Equipe" a optat pen
tru performanța Alinei ca titlu, ,,As
tafei a făcut-o: 2 metri", subliniind 
că „ea a zburat la 2 metri- într-un . 
concurs care a fost în întregime al 
ei". Pentru a concluziona că, „intru- 
clt ce a reușit Astafei n-a mai reu
șit niciodată o junioară: atletismul va 
reține pentru totdeauna săritura ei“. 
In proba respectivă, am avut cîndva 
o campioană și o recordmană fără 
seamăn,, pe Iolar.da Balaș. Crește, șl 
nădăjduim că va urca tot mai sus, 
o alta, campioana și recordmana 
mii de junioare 1988, ca încă o 
vadă, peremptorie, că in sportul 
mânesc; teritoriu al muncii și al
riozității, valorile se împrospătează 
mereu, trecindu-și una celeilalte șta
feta, ca o torță străluminând, spre 
gloria tricolorului si a Românie'' 
eterne.

lu- 
do- 
ro- 
sc-
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