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Seria succeselor românești la J.O. continuă:ILEANA SILAI - MEDALIA DE ARGINT LA §00 MCUNUNA DE AUD A UNEI STRĂLUCITE CARIERE..
• îngrijorare la masa presei 90 fată se 

joacă cu discul 9Citeva clipe de emofie și... 
58,28 m! • începe duelul cu îllgen9Urmă- 

rirea atletei noastre continuă pe o ploaie 
torenjială • Și incă zece tentative pină 
la o nouă întrerupere a probei • Prima 

aruncare a Liei nu va fi depășită 
de nimeni

Lia și discul sau de aur

LIA MANOLIU. S-a născut la 25 aprilie 1932. înălțime 178 cm, I 
greutate 85 kg. Inginer. Căsătorită cu Mihai Raica, fost campion ; 
și recordman național la greutate și disc, care-i este și antrenor. 
Face parte din clubul Metalul București. Este maestră emerită a ț 
sportului din 1964. Primii pași pe terenul de sport i-a făcut în a- I 
nul 1946 ca jucătoare de baschet (a fost selecționată și în lotul na- \ 
țional), volei și tenis de masă. A fost elevă a profesoarei Angela j 
Filip, dar cel care a îndrumat-o spre disc a fost Ioan Baicu. Pri
mul antrenor E. L. Bran.

în decursul îndelungatei sale cariere a cîștigat de 11 ori titlul 
de campioană a țării și de 6 ori pe cel balcanic. Deține recordul 
republican cu 59,22 m (stabilit la Balcaniada din acest an).

A luat parte la cinci ediții consecutive ale Olimpiadei : 1952 
(Vi — 42,65 m), 1956 (IX — 43,90 m), 1960 (medalie de bronz — 52,36 
m), 1964 (medalie de bronz — 56,97 m), 1968 (medalie de aur și re
cord olimpic cu 58,28 m).

I-a fost dat Liei Manoliu să 
înscrie cea mai frumoasă pa
gină din istoria atletismului 
românesc, vineri seara, pe sta
dionul olimpic din Mexico, 
acolo unde excelenta noastră 
campioană a reușit să-și împli
nească visul de o viață al ori
cărui sportiv : cucerirea meda
liei de aur a J.O. Istoria aces
tei aventuri, care a început cu 
peste 20 de ani în urmă, va fi 
scrisă, fără nici un fel de du
biu, nu numai pentru că va cu

NOSTALGIA MEXICULUI
Ochii noștri îmbătați de 

fantasticul Olimpiadei au pri
vit ieri după-amiază o par
tidă de o perfectă banalita
te. Nici acțiuni concepute și 
dezvoltate colectiv, nici ex
plozii de inițiativă și de ver
vă personală, nici luciditate, 
nici fantezie, nici atmosferă 
de înfruntare ambițioasă, nici

ETAPA 
DE ASTĂZI
A DIVIZIEI 
NAȚIONALE A 

Etapa de astăzi (a Xl-a) 
a Diviziei naționale A de 
fotbal programează urmă
toarele jocuri:

BUCUREȘTI : Rapid — 
Universitatea Craiova, pe 
stadionul „Republicii", de la 
ora 15.

ARAD: U.T.A. — Dina
mo București.

TG. MUREȘ: A.S.A. — 
Universitatea Cluj.

PITEȘTI: F. C. Argeș — 
Progresul

PLOIEȘTI: Petrolul — 
Crișul

CONSTANTA: Farul — 
Politehnica lași. 

prinde în ea firul unei prodi
gioase cariere sportive, ci pen
tru că va fi deopotrivă un ad
mirabil exemplu de calități spi
rituale, fericit reunite în per
soana unei atlete desăvîrșite, 
așa cum este inginer Lia Ma
noliu. Povestea vieții ei va co
respunde și unei perioade de 
dezvoltare a însuși sportului din 
țara noastră, dar nu va avea 
un capitol final deoarece, sînt 
sigur, chiar mai înainte de a fi 
vorbit cu ea după extraordi

faze de poartă construite pe 
reperele unui plan tactic, ni
mic din aceste atribute care 
compun un meci adevărat. 
In schimb, imprecizie, comba
tanți plictisiți, greșeli de pla
sament și supunere aproape 
oarbă în fața zeiței întâm
plării.'

Jiul nu are jucători de pa
loare, dar nici nu mai alear
gă, nu se mai zbate, nu mai 
compensează acest standard 
precar prin întrajutorare și 
susținere reciprocă. Tar 
Steaua, în criză de formă 
prelungită, a devenit o for
mație sensibilă la virusul 
mediocrității și se contami- 

2—0; tl'ătaru a șutat excelent și acum se întoarce triumfător.
Foto : A. NEAGU

nara sa performanță, că Lia 
nu va părăsi încă arena.

Ii doresc s-o revedem în cer
cul de aruncări și peste 4 ani, 
la Miinchen, și nu numai în 
cerc ci chiar pe podium 1 Dar 
să vă relatez cum s-a desfășu
rat acest concurs dramatic, nu 
atit prin capacitatea sportivă a 
celor care se înfruntau, cît mai 
ales prin întreaga ambianță a 
zilei atletice de vineri, prin 
particularitățile desigur unice 
ale disputei sportive pentru cu
cerirea medaliilor olimpice la 
proba de aruncarea discului 
femei. După cum se știe, nu 
s-a mai organizat concursul pre
liminar de calificare, mergîn- 
du-.se, din cauza numărului at
letelor înscrise, direct la finală. 
Aceasta a început, potrivit pro
gramului, la ora 15.30 (ora lo
cală), cînd pe poarta de est a 
stadionului ă apărut șirul celor 
16 aruncătoare de disc, cele 
mai bune din întreaga lume. 
Pe lista de concurs Lia Mano
liu are numărul. 6, iar numărul

STEAUA — JIUL 2-0 (2—0)

Stadionul Republicii ; timp 
friguros, burniță; teren bun; 
spectatori aproximativ 8 000. 
Au marcat : Voinea (mm. 15) 
și Tătaru (mîn. 24).

STEAUA : Andrei 8 — Ro
taru 6, Sătmăreanu 6, D. Ni- 
colae 7, Vigu 7, Negrea 7, D. 
Popescu 6, Pantea 7, Tătaru 
II 9, Voinea 6, Creiniceanu 6.

JIUL : Stan 6 — Talpai 6, 
Georgescu 6, Stocker 6, Mi
hai 6, O. Popescu îi (min. 46 
Georgevici 6), Sandu 7, Pe- 
ronescu 5, Ionescu 5, Libardi 
7, Naidin 6.

A condus Mircea Rotaru 
(Iași) ajutat la
linie de w. Calugherovici 
(Brașov) și A. Pop (Oradea). 

său de participant olimpic este 
212. Doua adversare principale 
are Lia în întîlnirea de astăzi : 
pe Westermann (RFG), dețină
toarea recordului mondial și eu
ropean și pe Illgen (RDG). Dis- 
cutînd cu Lia, încă cu multe 
zile înaintea acestei confruntări 
extreme care le reunea pe toate 
trei, ea îmi spunea că, în spe-
lll!IIIIIHiuillllllllill!lllllllIllllIllllllllllll]lll

PREDECESOARELE LIEI 
LA AURUL OLIMPIC

1928 — Konopacka (Po
lonia) 39,62 m — record 
olimpic ; 1932 — Copeland 
(S.U.A.) 40,58 m — rec. 
olimpie; 1936 — Mauer-
mayer (Germania) 47,63 m 
— rec. olimpic; 1948 — 
Ostermeyer (Franța) 41,92 
m; 1952 — Romașkova-
Ponomareva (U.R.S.S.) 51,42 
m — rec. olimpic; 1956 
— Fikotova (Cehoslovacia) 
53,69 m — rec. olimpic; 
1960 — Ponomareva
(U.R.S.S.) 55,10 m — rec. 
olimpic; 1964 — T. Press 
(U.R.S.S.) 57,27 m — rec. 
olimpic.
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cial, Illgen este cea care poate 
învinge în final, avînd după 
părerea ei mai multe calități de 
concurentă decît Westermann. 
Poate că această părere a Liei 
să fi fost formată și din pricină 
că pe sportiva vest-germană o 
întîlnise de mai multe ori în 
acest an, și o învinsese de două 
ori, în timp ce Illgen cîștigase 
confruntările directe cu cam
pioana noastră. Oricum, în cal
culul lui Mihai Raica, soțul și 
antrenorul Liei, mai intra și 
maghiara Kleiber și chiar cea
laltă reprezentantă a formației 
R.D. Germane, Otto. Dar cel 
mai mare adversar al Liei a 
fost starea sănătății ei, destul 
de precară în ultimele zile și 
care, sînt sigur, ar fi împiedi
cat pe oricare altă atletă să se 
alinieze în fața celorlalte adver
sare valide și puse pe fapte 
mari. Despre acest adversar 
Lia Manoliu n-a mai vrut să 
vorbească în ultimele zile lă- 
sîndu-1 apoi definitiv la cabină.

Intrarea pe stadion se face 
ca de obicei în ordinea numă
rului de concurs. Lia pare 
calmă. Mi se pare un avantaj 
pentru ea că aruncă după 
Westermann și un dezavantaj 
că este precedată de Illgen. 
Prin simplă Impresie. Westec- 
mann pare mai primejdioasă, 
mai ales datorită marii ei per
formanțe. Concursul începe cu 
punctualitate de cronometru și 

• • •

nează repede cu el din aer, 
de aiurea sau de la adver
sari.

în primele minute, bucu- 
reștenii s-au apropiat de 
poarta lui Stan cu oarecari 
șanse (Creiniceanu a reluat o 
centrare a lui Fantea — min. 
10); Tătaru a șutat excelent 
după o încercare solitară — 
min. 18, iar Pantea a trimis 
pe lîngă bară după o rapidă 
colaborare cu Tătaru II. Deci, 
trei acțiuni notabile, dar nici

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 2-a) 

singura care nu execută nici o 
aruncare din cerc este repre
zentanta noastră. îmi crește ni
velul îngrijorării și mie și lui 
Șerban Ciochină cu care urmă
resc, de la masa presei, evo
luția Liei. Ea pare totuși foarte 
calmă. Se joacă eu discul, arun- 
cîndu-1 în sus și prinzîndu-1 
cu... mina stingă, deci nu cu 
dreapta ca de obicei.

Prima intră în cerc Anitta 
Otto (RDG), care trimite discul 
la 54,40 m. Rezultat bun. Wes
termann, eu stilul său foarte 
rapid, bazat pe viteza piruetei, 
în special, obține doar 54,02 m. 
De la început întrecerea se si
tuează peste o limită inacce
sibilă mediocrității. Pină la Lia 
nici un fel de emoție : se arun
că sub 54.

Campioana țării noastre pă
trunde în cerc, pentru prima 
oară de la intrarea sa pe sta
dion, în trening, 'se concentrea
ză cîteva momente, își începe

(Continuare în pag. a 3-a)

REPORTAJE ȘI 
COMENTARII, 

DE LA 
TRIMISUL 
NOSTRU 
SPECIAL 

LA A XIX-a 
OLIMPIADĂ

Noaptea tîrziu, ne-a parvenit rezultatul finalei probei 
feminine de 800 m plat. Reprezentanta noastră ILEANA 
SILA! a cucerit medalia de argint, ocupînd locul II cu 2:02,5, 
în urma americancei Madeleine Manning, 2:00,9. Medalia 
de bronz a revenit olandezei Maria Gommers, 2:02,6.

(Amănunte în ziarul nostru de mîine).
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Atletismul se apropie de 

sfîrșitul programului său, 
fără îndoială cel mai atrac- 
țios a! întregii Olimpiade, 
nu numai a celei de aici, 
dar a tuturor celorlalte, și 
tabelele recordurilor conti- 

£ nuă să fie spulberate, dar nu așa cum
= se prevăzuse, ci cu mult mai violent.
£ Nu este zi în care să nu se înregistreze
£ asemenea; depășiri de recorduri, fie olim-
= pice, fie mondiale, încît nu cred că
= greșesc, așa cum fac adeseori, justificat
£ tocmai de rapidele și succesivele modjfi-
£ cări de cifre, cei însărcinați cu anunțarea
= pe tabelul electronic a rezultatelor, dacă
£ voi afirma că ediția actuală a Jocurilor
£ va prezenta la sfîrșitul ei un alt tip de
— atlet decît cel pe care îl cunoscusem
£ numai cu cîteva luni în urmă. Un atlet
£ care să reprezinte, pe un plan general,
= potențialul fizic al sportivului zilelor noas-
£ tre. Ei bine, închipuiti-vă un astfel de
£ sportiv capabil să acopere 100 de metri
= în mai puțin de 10 s {unde a rămas acel
£ 10,2 care-i plafonase pe atîția mari atleti
£ de după Owens și-i îndemnase pe oamenii
£ de laborator ai sportului să afirme că
= suprema limită a vitezei propriilor noastre
£ picioare se oprește la 10 secunde?), sau
L pe același atlet acoperind epuizanta dis-
= tanță de 400 m în mai puțin de 44 de
£ secunde.
£ Superatletul nostru, care ar fi un fel 
= de decatlonist la etalonul maxim a! celor-
£ lalți atlefi, ar simți un farmec probabil
= indescriptibil în probele de sărituri, pen-
£ tru că ele l-ar purta la triplu salt la
£ hotarul celor 18,00 m, în care nu mai îmi
£ este frică să cred acum, iar ia lungime
£ — doamne, așa ceva n-am crezut nici cînd
£ am văzut — pînă la granița a 9 m. Nici
£ obstacolele presărate pe diferite distanțe,
m mai pujin cele foarte lungi, nu-1 mai îm-
£ piedică pe atletul nostru sintetic să sară,
= cu aceeași dezinvoltură, peste performanțe
£ pînă nu de mult incredibile. Fenomenul
£ se petrece și în atletismul feminin unde,
= de asemenea, uimirea se împletește cu
= admirația. Viorica Viscopoleanu începe să
£ amenințe recordurile naționale masculine
§ ale unor ani nu prea îndepărtați, rămî-
= nînd totuși așa cum o știm, adică foarte
£ feminină; Lia Manoliu și adversarele ei
£ cele mai valoroase au început să arunce
= discul tot atît cît îl aruncă și băieții,
£ evident cu cel mai ușor care le este re-
£ zervat; semifondistele sînt la limita celor
= două minute la 800 m, iar în probele de
= sprint propriu-zis se operează cu din ce
£ în ce mai puține cifre.
£ Asistăm aici, la Mexic, la o totală 
3 bulversare a ceea ce se cheamă record 
£ și este pentru prima dată cînd la o 
£ Olimpiadă fenomenul se generalizează. 
£ Care să fie explicația ? Pentru că daco ar
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fi să dăm totul, pe seama altitudinii, care, £
înțre noi fie zis, pînă acum cîteva soptă- '■£
mini, ne cam speria pe mulfi, nu am putea £
considera răspunsul suficient pentru pro- =
bele de sărituri, unde viteza elanului nu =
poate crește atît de mult încît să justi- £
fice, spre exemplu, cei 9 metri fără ceva £
ai lui Beamon și nici avalanșa de sări- - =
tur; peste 17 m la triplu. A crescut, fără £
nici o îndoială, potenjialul vital al spor- £
tivilor lumii și nu mă îndoiesc în această =
privință, ca și la probe mai lungi cum £
este cea de 5 000 m, se puteau obține £
rezultate care să stea pe același plan cu £
altele modificate acum. Dar, pe lîngă £
asta, ceea ce cred că a holărît aici =
schimbarea aproape totală a tabelei re- =
cârdurilor a fost, pe de o parte, larga . £ 
participare și, pe de altă parte, maniera ■■ £ 
în care s-au antrenat pentru această =
Olimpiadă principalele Ioturi de atleți. =
Altitudinea s-a dovedit astfel un resort £
formidabil . care la început i-a amenințat ș
pe sportivi și acum îi răsplătește. Nici- m
odată pînă azi Olimpiada nu a fost pre- £
gătită, într-adevăr pe durata unui inter- £
val de 4 ani, de nici o federație sportivă —
din lume, deși se afirmă, de obicei și £
pretutindeni, că „pregătirile au fost în- £
cepute încă de la..." etc., ca acum. Nici- §
odată efortul fizic al atlefilor nu a fost m
supravegheat atît de atent de medicul £
sportiv și niciodată nu a existat o astfel ~
de consecvență în antrenament și în diri- £
jarea pregătirii, raptul că la foarte multe ș
probe, de aruncări și sărituri, victoriile și =
uluitoarele performanțe au fost obținute £
din primele tentative, uneori chiar în £
calificări, au zburat recorduri olimpice și =
mondiale, demonstrează pe de o parte, £
capacitatea de concentrare maximă pentru £
probă a atleților, dar și posibilitățile lor £
fizice și tehnice care le-au îngăduit la =
începutul efortului sportiv de performanță £
să fie la limita superioară a propriei lor £
valori, deci să realizeze ceea ce-și pro- £
puseseră dintr-o dală și nu ca o conse- £
cinfă doar a perseverenței lor. Că exis- £
tau chiar și la acest etalon rezerve, a §
dovedit-o cel mai bine desfășurarea pro- £
bei de triplu salt, dar și cea a curselor ~
de 400 m bărbați pe plat sau peste gar- =
duri,, ca și altele feminine. Prin urmare, £
Mexicul olimpic ne face să ne gîndim la £
o reevaluare a potențialului fizic al spor- =
tivului de elită, dînd posibilitate tehni- . £ 
cienilor și medicilor de specialitate să £
știe să. îndrume,, la capătul perioadei de S
întreceri de aici, eforturile sportivilor, în £
lumina unor observații care stabilesc, £
după părerea mea, cel mai prețios ca- =
pital al Jocurilor Olimpice din 1968. £

Emanuel VALERIU =.

Ciudad de Mexico, 19 octombrie £
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FOTBAL PUȚIN, GOLURI MULTE

Alexandra Nicolau și Elisabeta Polihroniade 
și-au împărțit punctul într-o remiză de luptă

ORADEA, 19 (prin telefon). — 
Cea de a doua rundă a finalei 
campionatului republican fe
minin de șah a programat o 
partidă-derbi, între maestrele 
internaționale Alexandra Nico
lau și Elisabeta Polihroniade, 
foste campioane ale țării. Jo
cul a început într-o tăioasă va
riantă de deschidere, care a 
permis Elisabetei Polihronia
de (cu negrele) să cîștige un 
pion. In continuare, însă, Ale
xandra Nicolau a recîștigat 
pionul și — poziția egalîndu-se 
— cele două adversare au con
venit asupra remizei, la muta
rea 24.

Actuala deținătoare a titlu
lui, Gertrude Baumstarck, a

încîștigat un punct prețios 
fața Margaretei Perevoznic,. 
profitînd de inexactitățile co
mise de aceasta în criză de 
timp. Suzana Makai a cîștigat la 
Emilia Chiș, Maria Pogorevici 
la Hilda Petri, iar Rodica Rei- 
cher la Aurelia Solomonovici. 
Remize s-au încheiat partidele 
Elena Răducanu — Margareta 
Teodorescu și Margareta Juncu 
— Eleonora Gogîlea. S-a între-

rupt partida dintre Veturia Si- 
mu și Maria Desmireanu.

Singura întreruptă din prima 
rundă, partida Elisabeta Polihro
niade — Maria Pogorevici, a dat 
ctștig albelor. Polihronlada și-a 
majorat avantajul avut la În
trerupere, cînd deținea un pion 
în piua, ciftigind in final.

In clasament, după două 
runde, conduce Gertrude Baum- 
Starck cu 2 puncte. Urmează: 
Elisabeta Polihroniade, Marga
reta Teodorescu și Rodica Rei- 
cher l1/] p, Suzana Makal șl 
Veturia Simu 1 (1) p, Maria 
Pogorevici, Alexandra Nicolau, 
Emilia Chiș și Elena Răducanu 
1 p etc.

Derbiul handbaliștilor 
s-a terminat nedecis

Steaua-Dinamo 9-9

Gruia s-a înălțat și va șuta irezistibil, marcînd al 5-lea gol 
al echipei sale Foto : N. AUREL

Penicilina lași și Dinamo 
învingătoare cu 3-0

Steaua șl DINAMO șl-au îm
părțit frățește punctele în prima 
din cele trei manșe ale derbiu
lui handbalului românesc. Și 
lucru foarte curios, ambele e- 
chipe au părăsit terenul adine 
nemulțumite de scorul final de 
pe tabela de marcaj. Campionii 
pentru faptul de a fi scăpat prin
tre degete victoria (cu mai puțin 
de 60 de secunde înainte de sfîr- 
șit ei conduceau cu 9—8), iar dl- 
namovlștll pentru „optica" foarte 
curioasă a arbitrului P. Cîrll- 
geanu, care i-a defavorizat net 
de-a lungul întregului meci. Am 
fost pur și simplu impresionați 
de dîrzenia, puterea de luptă șl 
totala dăruire in joc a handba
liștilor celor două echipe, 
în condiții grele de joc 
desfundat), nu și-au 
nici un moment forțele 
dobîndlrea succesului.

Evoluția _______ ,
ambianței în care s-a 
întrecerea (ploaie rece________
nă) a mărit nota de dramatism a 
acestei întreceri. La situația de 
1—1, Dinamo a marcat de două 
Ori cînd se afla în inferioritate 
numerică (!), iar Steaua a ega
lat cu largul concurs al arbitru
lui. La pauză, 6—4 pentru cam
pioni. După reluare, 7—5 și apoi 
7—7. 8—8. In final. Gruia a 
readus speranța în tabăra sa 
(9—3), dar șutul magistral al lui 
Nica (împreună cu Penu cel mal 
buni oameni ai dinamovlștilor) a 
restabilit egalitatea.

Foarte slab arbitrajul lui P. 
Cîrligeanu (aprecieri curioase în 
situațiile de 7 metri și eliminare 
din Joc), care a condus următoa
rele formații • STEAUA : Dincă 
— Gruia 4. Iacob, Oțelea. Mari
nescu 1, Gațu, Goran, Speck, 
Popescu 3, Coasă 1; DINAMO : 
Penu — Nica 5, Costache II, Lieu 
2, Samungl 1, Coman, Moldovan, 
Papp, Badea 1, Dan

scorului,

★

eare
(teren 

menajat 
pentru

adăugată 
desfășurat 
de toam-

Marin.

a. v.

S, sint pro-

Două dintre partidele fe
minine ale etapei a doua a 
campionatului diviziei A de 
volei s-au disputat aseară în 
sala Dinamo. în deschiderea 
cuplajului (desfășurat, din 
nou, într-un quasi anonimat) 
s-au întîlnit Medicina Bucu
rești și Penicilina Iași. Me
ciul, încheiat cu 3—0 (4, 7, 
8) pentru Penicilina, a plăcut 
mai mult datorită jocului 
variat practicat' de ieșence, 
ale căror combinații, eficace 
și spectaculoase, sînt gustate 
de 
de 
șor 
au 
prea 
devăr.
fost categoric în favoarea în 
vingătoarelor, de la care au 
excelat Căunei și Demetriu.

Deși s-a terminat cu ace
lași scor: 3—0 (2, 10, 9) pen
tru dinamoviste. partida Di
namo—C. P. București a fost 
mai .echilibrată decît prima 
dar nu a depășit limita cali
ficativului satisfăcător. Poli- 
grafele au evoluat mai bine 
decît în fața Rapidului și au 
pus deseori în dificultate pe 
fostele campioane C.P.B. a 
avut aseară un blocaj bun

și și-a îmbunătățit jocul 
atac, însă stă cam slab 
preluări și, în general, în 
pararea dih. linia doua, 
marcări: Bogdan, ’Popescu,
Lia Vanea (Dinamo), respec
tiv Ionescu. Vlădeanu și Cră
ciun.

Aurelian BREBEANU

în 
la 
a- 

Re-

Astăzi, de la ora 
gramate pe Stadionul Tineretului 
meciurile Șc. sp. 2 — Ide. 2 Iași 
(f), Universitatea București — 
Constructorul Timișoara (f), Uni
versitatea București — Timi
șul Lugoj (m) și șc. sp. 2 — 
Șc. sp. Constanța (m), iar pe 
terenul Dinamo, la aceeași oră. 
meciul Dinamo — Șc. sp. nr. 3 
(Juniori).

spectatori. Voleibalistele 
la Medicina, cu Klein u- 
bolnavă, au făcut tot ce 

putut ca scorul să nu -fie 
sever. Fiindcă. într-a- 

diferența valorică a

formidabil al lui Nedelcu :

La reluare, debutul partidei 
este „bisat” și, după numai 5 
minute, Dinamo înscrie prin 
același D. Ene, care, dintr-o 
lovitură liberă de la 20 m, „ca
tapultează" balonul direct la 
vinclu, uluindu-1 pe portarul 
Vagonului. Din acest moment, 
zarurile au fost definitiv arun
cate. Gazdele acționează acum 
mai convingător, iau în stăpi- 
nire autoritară zona centrală a 
terenului (înlocuirea lui Chivu 
începe să se simtă...), dar ata
cul lor construiește „au ralenti” 
și, în pofida gafelor lui Matu- 
șinca 
tive), 
veni, 
furia
ducerii lui Macavei este 
de finalitate, căci pentru 
golurile rămîn numai o... 
tire clujeană, iar Arnoțchi și 
compania...

Deci, victorie comodă a di- 
namoviștilor în fața unei echipe 
care nu-și justifică prezența în 
A decît prin... curaj. Ceea ce 
— hotărît — este prea puțin... 
Mai trist este câ flacăra fotba
lului adevărat a pîlpîit doar eî
teva minute.

Ov. IOANIȚOAIA
I1.IE IANCU 

coresp. principal
La tineret-rezerve Dinamo 

Bacău — Vagonul Arad 4—1 
(1-0).

(eîteva lufturi consecu- 
al patrulea gol nu va mai 
Cît despre „vagoniști", 
de viteză datorată intro- 

lipsită 
Adam 
amin-

Deși aflat pe fază, portarul Vagonului nu a putut reține un șut 
scorul devine 2—0 pentru gazde

Fotografie primită prin Telefoto de

DINAMO BAC AU — 
VAGONUL ARAD 3—0 (2—0)

BACAU, 19 (prin telefon). 
Stadion „23 August"; timp 
friguros ; teren alunecos ; 
spectatori peste 5 000; au mar
cat: D. Ene (min. 1 și 51) și 
Nedelcu (min. 4).

DINAMO BACAU : Ghiță 7 
— Kiss 7, Nunweiller IV 7, 
Velicu 6, Maghiar 5, Vătafu 6 
(min. 80 Duțan), Nedelcu 6, 
Rugiubei 6 (min. 80 Volmer), 
Dembrovschi 7, D. Ene 7, 
David 5.

VAGQNUL ARAD : Gher-
ghel 7 — Matuținca 4, Le- 
narth 5, Boroș 6, Miilroth 5, 
Dvorjac 6, Schweilinger 7, 
Dembrovschi 5 (min. 55 Ma
cavei 6), Adam 7, Chivu 7 
(min. 70 Marcksteiner), Ar
noțchi 6.

Â arbitrat O. Comsa (Cra
iova) ★ ajutat la
linie de V. Roșu și M. Cîțu 
(ambii din București).

La capătul unui meci ME
DIOCRU, Vagonul a cedat lui 
Dinamo Bacău la un scor de... 
forfait, 
tului 
eîteva 
mente 
lea cît
ceri fiind, dacă de la noii di
vizionari A nu ne așteptam la

deși, cu excepția debu- 
partidei, cînd, pentru 
minute, a fost literal- 

groggy, și-a vîndut pie- 
a putut de scump. Sin-NOSTALGIA

(Urmare din pag. 1)

mare lucru (acel 1—5 cu Steaua 
ne răpea această posibilitate), 
în schimb Dinamo, cu un joc 
blazat, doar pe alocuri inspirat, 
nu a avut darul să ne confirme 
așteptările. Balanța a înclinat 
cu ușurință și definitiv în fa
voarea elevilor lui Nicușor. 
Debutul partidei — „ex abrupto"! 
Două gafe ale defensivei ară- 
dene au stabilit pe învingător 
și pe învins : au marcat D. Ene, 
în primul minut de joc, după 
un „un-doi” cu Dembrovschi, 
și Nedelcu (miri! 4), urcat în 
atac și lăsat absolut singur în 
careu 
Apoi, 
braț, 
denii 
riclita
Ghiță, căci nici Arnoțchi și nici 
Dembrovschi (mai ales) nu-și 
sincronizau acțiunile cu cele 
ale lui Adam, singurul atacant 
amenințător pentru Nunweiller 
și. compania. în același Interval 
— adică pînă spre finalul pri
mei reprize — Dinamo înțelege 
acest lucru și, în consecință, 
atacă palid, preferind acțiuni la 
centrul terenului, care-1 caută 
pe Dembrovschi, astăzi lipsit 
de șansă. Ultimele „secvențe" 
înainte de pauză au darul

la prof. Valeriu BOGDANEI
mai încălzească asistența, dar 
Rugiubei, după trei driblinguri 
„seci" (min. 41), și Dembrov
schi, Ia o centrare a lui D. Ene, 
întîrzie o fracțiune de secun
dă „execuția" lui Gherghef

LOTO-PRONOSPORT
31 AUTOTURISME LA CONCURSUL SPECIAL 

PRONOEXPRES DIN 9 OCTOMBRIE 1968

de apărătorii Vagonului, 
jocul a devenit echili- 

dar erâ evident că ară- 
nu pot în nici un fel pe- 

buturile ’ apărate de

MEXICULUI... să

Concursul special Pronoex- 
pres din 9 octombrie, la care 
s-a aplicat noua formulă ,,5 
din 45" și-a arătat din plin 
avantajele oferite participan- 
țilc-r.

în afara > celor trei premii 
în valoare de cîte 200 000 lei 
fiecare și a zecilor de mii de 
alte premii, au fost atri
buite 31 de autoturisme.

Iată lista câștigătorilor de 
autoturisme obținute prin tra
gere la sorți (20 autoturisme 
acordate variantelor catego
riei I — premii suplimenta
re — și variantelor catego
riei D — premii speciale).

CATEGORIA I : Mihai 
Stroe din com. Supești. jud. 
Vrancea (un autoturism „Re
nault 10 Major**), Cornelia 
Teodorescu din Timișoara, 
Susana Așchileanu din Turda 
și Dumitru Hreapcă din Bo
toșani (cîte un autoturism 
„Moskvici 408“ cu 4 faruri și 
radio), Spiridon Agachi din

Iași (un autoturism „Skocla 
1000

CATEGORIA D: Emilia 
Danciu din Cîmpulung, jud. 
Suceava (un autoturism „Re
nault 16"), Ștefan Vasiliu din 
Tg. Neamț, Nieolae Baciu din 
Iași (cîte un autoturism 
„Warszawa"), Zoltan Vig din. 
Oradea, Elena Ștefănescu din . 
București, Marin Ocneanu din 
com. Cîmpina Islaz, jud. Dolj 
(cîte un autoturism „Renault 
10 Major"), Iosif Toth din 
com. Tileagd, jud. Bihor, . 
Constantin Grigoriu din com. 
Bunești, jud. Vîlcea, Iosif 
Gyorgy din Arad, Alexandru 
Liman din Arad, Mircea Stu- . 
peanu din București (cîte un 
autoturism „Moskvici 408" cu 
4 faruri și radio), Gheorghe 
Ionescu din București, Ștefan 
Mertl din Arad, Gheorghe U- 
leia din București, Petrescu 
Mircea din Constanța (cîte 
un autoturism „Skoda ÎOOO

primejdioși (min. 21 și 22), 
dar primul a șutat alături 
de țintă, pe cînd Celălalt a 
obținut doar un corner fără 
urmări.

După pauză, Steaua, cu un 
avans de două goluri, a fost 
dominată majoritatea timpu
lui. izbutind rareori să mai 
ocupe un dispozitiv ofensiv. 
Pe acest fond, Jiul a ratat 
eîteva momente prielnice, în 
timp ce Stan a scăpat o min
ge șutată de Pantea, dar 
bara l-a salvat, deviind-o

Cele 90 de minute s-au 
terminat cu bine într-o at
mosferă de deplină sportivi
tate. Steaua a obținut două 
puncte pe deplin meritate, 
iar Jiul a mai bifat un meci 
pe care nu putea, probabil, 
decît să-l piardă. Cu aceste 
impresii, publicul a plecat 
zgribulit spre case, dornic să 
aprindă din nou aoel ecran 
miraculos de pe care a în
vățat în ultimele, zile ce în
seamnă sport de performanță 
și în fața căruia s-a entu
ziasmat de splendoarea ace
lor mișcătoare victorii româ
nești.

Finalele campionatelor republicane
în ziua a treia a finalelor 

campionatului republican de că
lărie, care se desfășoară pe baza 
hipică din Calea Plevnei, s-a 
disputat ultima probă la cate
goriile semiușoară, ușoară și 
mijlocie. După efectuarea ba
rajelor, s-au stabilit următoa
rele clasamente: categoria se- 
miușoară : 1. E. Ionescu (Dina
mo), cu Ping-Pong, 0 p. 29,2 sec,
2. D. Mihăilescu (Petrolul Plo
iești), cu Potcovar, 0 p, 29,8 sec,
3. E. Borza (A.S.A. Cluj), cu 
Nimb, 0 p, 33,2 sec ; categoria 
ușoară : 1. E. Ionescu, cu Gama 
0 p, 29 sec, 2. C. Ilin (Steaua), 
cu Viteaz, 0 p, 48,2 sec, 3. 
Popa (Steaua), cu Saghia, 4 
1:33,9 ; categoria mijlocie : 
Stoica (Petrolul), cu Blond, 0
25,3 sec, 2. V. Pinciu (Dina
mo), cu Sondor, 0 p, 27 sec, 
3. D. Velea (Steaua), cu Pău- 
naș, 0 p, 1:31,3. Conform nou
lui regulament al campionatu
lui, titlurile de cațnpioni au 
revenit lui D. Mihăilescu, cu 
Potcovar, la categoria semi-

porții, 
avut o 
primul,

I.
P, 
A.
P,

ușoară, E. Ionescu, cu 
categoria ușoară, și C. 
namo),« cu Spirt, la 
mijlocie.

La dresaj, a avut loc între
cerea pentru cucerirea titlului 
de campion la categoria semi
grea. La start s-au prezentat 
trei concurenți, reprezentînd 
clubul Steaua. Juriul a întocmit 
următorul clasament : 1. I. Mol
nar, cu Argint, 837 puncte, 2. 
I. Molnar, cu Vultur, 792 p și 
3. N. Mihalcea, cu Dana, 789 p.

întrecerile continuă azi, de 
la ora 9. în program figurează 
proba de obstacole rezervată 
juniorilor începători și cea pe 
echipe. Luni este zi de odihnă.

V. POMPIUU

un șut pe suprafața 
Cele două goluri au 
istorie comună. La
O. Popescu a pierdut balo-
n^il la marginea careului în 
favoarea lui Creinioeanu — 
centrare — Voinea — gol 
La celălalt, Sandu a fost de
posedat de Tătaru II și a- 
cesta, singurul atacant labo
rios, cu multiple semne de 
fotbalist rasat, a trimis un 
șut violent peste portarul 
Stan, ieșit din poartă fără 
nici o justificare. Cele două 
greșeli ale oaspeților, puncte 
de plecare ale modificării 
scorului, au exprimat fla

grant orientarea greșită a a- 
părătorilor din Petroșeni, 
care combină între ei în zona 
unde orice inexactitate se 
plătește . greu, rețin balonul, 
îl conduc etc., în locul unor 
soluții simple și corecte. La 
poarta lui Andrei, O Popescu 
și Naidin au reușit să fie

NELIMITAT:
autoturisme

VOLGA
RENAULT 10 M 
MOSKVICI 408 
Șl PREMII ÎN BANI
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© României - Hong Kong 3 Vî-’/î • Bra zilianul Mecking l-a învins pe Unzicker 
® Bobby Fischer a plecat acasă ! • Multe partide întrerupte.

LUGANO, 19 (prin telex). 
Prima rundă a preliminariilor 
Olimpiadei de șah a adus e- 
chipei României o victorie la 
scor în fața reprezentativei 
Hong Kong-ului : 3*/2—’/z. La 

-prima masă, Fl. Gheorghiu a 
cîștigat (cu albele) la Ka
zansky, iar la următoarele — 
Ciocîltea a obținut victoria la 
Gibbs, Ghițescu la Hobson, 
iar Drimer a remizat cu Ba- 
siles. Dintre celelalte trei în
tîlniri ale grupei, numai cea 
dintre Porto Rico și Liban s-a 
încheiat în orele regulamen
tare de joc. portoricanii ter
minând învingători cu 3—1. 
în meciul Norvegia — Elve
ția, partidele s-au întrerupt la 
toate cele patru mese dar el
vețienii au șanse de a obține 
victoria, chiar Ta scor. Foarte 
echilibrată a fost confrunta
rea dintre echipele R. F. a 
Germaniei și Braziliei, în 
care marele maestru vest-ger- 
man W. Unzicker a fost în
vins la prima masă de tînă- 
rul Mecking. Scorul este 2—1 
pentru R.F.G., partida între
ruptă pe care o are Darga 
mai putând 
te de punct 
taj.

Remarcăm 
tegorice ale 
prima grupă: U.R.S.S. — Me
xic 4—0, Anglia — Cipru 
4—0. în (trupa sectindă, Aus
tria a întrerupt cu Danemar- 

-/ ca la 1—1 (2), iar S.U.A. con
duce în fața Franței cu 2—1

(1). De consemnat o lovitură de 
teatru în tabăra echipei a- 
mericane : Bobby Fischer s-a 
declarat forfait și pleacă de 
la Lugano ! în consecință, e- 
chipa S.U.A. a fost anunțată 
în următoarea alcătuire : " 
Reshevsky, D. Byrne, L. 
vans, P. Benko ; rezerve 
W. Lombardy, R. Byrne.

Alte întîlniri notabile : 
landa — Belgia 3—1,. Unga-

S.
E-

o-

aduce o jumăta- 
echipei în avan-

două victorii ca- 
favoritelor din 

: U.R.S.S.

i 2—0 (2), Gre- 
0—0 (4), R.D. 

Finlanda ll/2—

ria — Irlanda 
cia — Suedia 
Germană — 1
>/2 (2), Cehoslovacia — Turcia 
4—0, Bulgaria — Cuba 2>/2— 
l>/2, Spania — Rep. Domini
cană 4—0, Iugoslavia — Re
publica Sud-Africană 1—0 
(3).

în runda a doua, șahiștii 
români întîlneSc echipa Nor
vegiei.

^tBlexradm'telefB.
Echipa de fotbal EstuManie* 
La Plata, cîștigătoarea „Cupei 
Intercontinentale”, a sosit la 
Milano, prima escală a turneu
lui pe care fotbaliștii argenti
nieni îl vor susține prin Eu
ropa. Aici ei vor juca în com
pania formației Internazionale 
Milano. Deținătorii prețiosului 
trofeu se vor reîntoarce în An
glia, unde vor susține o partidă 
cu echipa Arsenal și 
Birmingham City.
■
Turneul internațional 
rezervat jucătorilor
niști, de la Kimberley (Repu
blica Sud-Africană), a fost cîș
tigat de cunoscutul jucător 
australian John Newcombe, 
care l-a învins în finală cu 10—6 
pe compatriotul său Tony Ro
che. In semifinale, Newcombe

a dispus cu 10—6 de Barthes 
(Franța), iar Roche l-a întrecut 
cu 12—10 pe americanul Riessen 
In acest turneu, învingătorul a 
fost desemnat în urma dispu
tării unui singur set.

alta cu

de tenis, 
profesio-

1—1) ; Sonp Kladno — 
Brno 2—2 (2—1, 0—1, 0—0): 
KosiCe — T. E. Gotwal- 
6—3 (1—1, 2—2, 3—0) ;

Etapa a S-a a campionatului 
cehoslovac de hochei pe gheață 
s-a soldat cu următoarele re
zultate : Dukla Jihlava — Mo
tor Ceske Blidejovice 5—2 (1—0, 
3—1, 
ZKL 
VSJ 
dow
Sparta Praga — Tesla Pardu
bice 13—1 (7—0, 1—0, 5—1). în 
clasament conduc formațiile 
Dukla Jihlava, Slovan Bratis
lava cu cîte 14 puncte fiecare, 
urmate de Sonp Kladno 13 
puncta etc,

Gama, la 
Vlad (Di- 
categoria

Puteti fi zilnic spectator la

Comitetul de disciplină al 
FIFA a suspendat pe timp 
de două meciuri pe jucăto
rul englez George Best 
(Manchester United) și Hugo 
Medina (Estudiantes La Pla
ta) în urma eliminării lor 
de pe teren în meciul retur 
al finalei „Cupei Interconti
nentale” desfășurat zilele 
trecute la Manchester. In 
urma acestor sancțiuni, 
Best nu va putea juca în 
meciul pe care echipa sa îl 
va susține cu formația bel
giană Anderlecht, în „CCE“ 
iar Medina nu va putea par
ticipa la două partide ale 
echipei sale disputate sub 
egida Confederației Sud-a- 
mericane a sporturilor.

Directorul tehnic al echipei de 
fotbal a Angliei, Alf Ramsey, 
a sosit la Ciudad de Mexico în 
caarul unei „călătorii de studii". 
El va vizita instalațiile sportive 
de la Guadalajara, unde repre
zentativa Angliei va susține 
jocurile din finala Cupei mon
diale — 1970, precum și din alte 
orașe mexicane.

Boxerul australian de categorie 
pană, Johny Famechon, a ob
ținut o clară victorie la puncte 
asupra campionului italian 
Emilio Cappi, în meciul desfă
șurat pe distanța a 10 reprize, 
la Melbourne. J. Famechon se 
pregătește să atace titlul mon
dial, in decembrie, cînd va 
boxa la Londra cu actualul de
ținător al titlului, spaniolul Jose 
Leglas.

★
La tineret-rezerve: Steaua 

— Jiul 7—0 (4—0).
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Olimpiada din Wleyic

un televizor
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Catrene
olimpice

RĂSPUNDE

P.s. Aurul 
Ar merita

Viscopoleanu. 
odinioară la 
aurie, împle- 
și tendoane,

olimpic, cred, 
un aed.

Manoliu la J.O. s-a soldat 
o medalie de aur

Campionul 
Ionel Drîmbă

Cea de a 5-a prezență a Lied
" ’ ' cu

Iată rodul stăruinței : 
Lia a urcat, in timp, 
Pîn-la culmea biruinței 
Din al sportului Olimp.

In final, Invitație... la creație

Lăstnd la o parte gluma, 
Umilul bard dorește-acuma 
Ștafeta versului s-o dele 
Mai strălucitelor condeie.

Pag. a^aLA 0 OBÂ DOTA VICTORIE

Ion Poștașu
«ACOB CONSTANTIN, CRA
IOVA. „Pentru sport se daltă 
lumea /_ Pentru sport se tmbul- 

se rup șl 
cavaleresc».

Ițesc / Pentru sport 
Haine / Pentru sport

Femeile sînt mereu în 
rul nostru 5 ne sprijină, 
secondează în eforturile noa
stre văzute și nevăzute, ne 
stimulează fără întrerupere. 
Ne preocupă și ne umplu 
viața. Cu soare, cu zîmbete, 
cu dulceața făpturii lor. Mun
cesc alături de noi, cu ace
eași stăruință, uneori cu o 
stăruință ch ar mai mare decît 
aceea a noastră. Ne mîndrim 
cu ele, dar mîndria aceasta 
are. de mii de ani, o nuanță 
protectoare și compasională. 
Este neîntemeiată nuanța 
asta, dar e o moștenire a 
moravurilor, prejudecăților, 
opticii îndelungatului patriar
hat. Neîntemeiată, fiindcă de 
obicei femeia ne depășește a- 
desea în răbdare, consecven
ță, intuiție, realism și iluzio
nism, deopotrivă. Ne depășeș
te însă tacit, și noi ne pre
facem că n-am băgat de sea
mă, deși cunoaștem adevărul 
cu toții.

Pe urmă, vine o competi
ție, o împrejurare, un mo
ment de confruntare publică, 
și victoria femeilor trebuie 
recunoscută fără camuflări 
ipocrite. Viorica Viscopoleanu 
a învins în fața întregii lumi 
și a demonstrat prin recordul 
ei — cumulard, pentru că e 
național, european, mondial și 
olimpic! — că femeia este 
aliatul demn al bărbatului în

marea competiție universală 
pe toate tărîmurile.

Cum am adînc, în urzeala 
ființei mele, suvesirul de 
neșters al matriarhatului pa
cific, mă bucură acest succes 
al EI. Mă bucură succesul, 
care adaugă faimei românești 
în lume, încă un trofeu, suc
cesul Vioricăi

Am văzut-o 
Cluj, fragilă și 
tită din grație 
mistuită de flacăra plutitoa
re a mișcării — a mișcării 
și gestului, care sînt forță, 
armonie,. viață 1 Am văzut-o 
la Cluj, în cotlonul orașului 
cu zările îngrădite de culmi 
și muncele, și am simțit că 
radiază dintr-însa tensiunea 
săgeții gata de zbor.

Acum, după mai mulți ani, 
săgeata și-a luat zborul, ni
merind drept la țintă. Nu nu
mai pentru ținta aceasta ni
merită, ci și pentru tot ceea 
ce se află în spatele ei — 
curajul, încrederea, stăruința, 
voința, umanitatea sportivă — 
peste drumurile de pămînt și 
de apă ale lumii, îi trimit 
Vioricăi Viscopoleanu, în. nu
mele tuturor nesportivilor din 
patria mea, o sărutare pe 
fruntea ei înălțată către al
bastrele ceruri ale însoritu
lui Ciudad de Mexico.

olimpic la floretă 
este originar 

din Timișoara

Fiindcă s-a calificat
Mat greu decît s-a așteptat, 
Ionel s-a hotărît, atuncea, 
S-arate că tot el e „fruncea".

Vioricăi Viscopoleanu și Mi
haelei Peneș pentru medaliile 
de aur șl argint cucerite ' 

Mexico
la

Muzicile vor cinta
La sosire. (Nu vă mint!)
Am ales și piesa. Da 1
Valsul „Aur și argint".

Sebastian BONIFACIU

Vîrstâ venerabilă
satului olimpic 

îndoială, responsa-

George SBARCEA

. Avînd în vedere că sîntețl șofer, 
t-v-aș face o recomandare : să

■\ nu mai luați mina de pe vo- 
lan (mai ales pentru a scrie 
poezii). Este periculos. Atît pen
tru dv., cît și pentru noi I

OTTO ISAFE, COMUNA PE- 
CIUL NOU. Ați făcut un pariu 
cu un coleg de birou și aveți 
nevoie de... depoziția mea, pen
tru a-1 determina să se recu
noască învins. Iat-o : U.T.A.
(I.T.A. sau Flamura roșie, cum 
i s-a mai spus de-a lungul ani
lor) a jucat, de la înființare, 
numai în divizia A. De 4 ori 
a fost campioană. Ultima oară 
— 1954.

MAZUR LARION, CONSTAN
ȚA. Am reținut „Opinia econo
mistului44 : Numai în fotbal este 
recomandabilă realizarea de... 
goluri.

prlt Ia aceasta : „S-au bătut doi 
la categoria pană, de le-au 
mers... fulgii”.

■ desene de N. CLAUDIU

G. ION, BUZĂU. Dintre „în
semnările pugilistic®

Nestorul 
este, fără 
bilul echipei de box a Olan
dei, Nelies Bishop din Am
sterdam, care, și-a . sărbătorit 
la Mexico, în restaurantul o- 
limpic, cea 
versare.

de a 74-a ani-

CONVORBIRI CU DOMNUL GORE
Realități plăcute și perspective asemenea

După ce s-a bucurat mult, 
foarte mult de victoria Viori
căi Viscopoleanu la lungime 
femei, după ce ș-a bucurat ultimii cincisprezece ani; 
mult, foarte mult de victoria 
Liei Manoliu la disc și longe
vitate, după ce s-a: bine dis
pus auzind de medalia de ar
gint a Mihaelei Peneș („sulița 
fetei s-a înfipt în toate frazele 
acelor neîncepuți care s-au gră
bit, după un obicei general, s-o 
considere sfîrșită, cîntîndu-i 
prohodul cu oarecare pripeală), 
după ce și-a scos pălăria în 
fața Iui Ionel Drîmbă fără a 
uita însă să precizeze (cu o 
undă de Vanitate pe care nu i-o 
cunoscusem) că el prevăzuse 
acest succes, deoarece — așa 
cum a subliniat în repetate rîn- 
duri — scrima (ca și atletismul 
de altfel) are norocul că nu se 
ocupă nimeni de ea : nici cinci 
coloane pe zi în fiecare gazetă; 
nici ședințe săptămînale ; nici

analize temeinice la federație 
din patru în patru zile ; și, mai 
ales, nici o cotitură radicală în

neputînd decît să

ÎNTREPRINDEREA

Băneasa, Str. lancu Nkolae nr. 32, sectorul II

angajează de urgență:
Fochîști 
Presatori 
Electricieni 
Strungari 
Instalatori
Lăcătuși ajustori ți mecanici

Tîmplari 
Rabotori 
Rectificatori 
Compresorîșfi 
Șamotori.

Candidați! vor poseda categoria de încadrare de la 
V-a la a Vlll-a.

a

Informații suplimentare la telefon 33.38.30, interior 114.
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după ce și-a găsit timp să 
remarce locurile trist de ne
remarcate ale lui Țiu (VI) și 
Caraiosifoglu (IX), afirmînd că 
a te instala astăzi printre pri
mii zece din lume la o olimpia
dă înseamnă neștiut de mult și 
că, de pildă, pentru ocuparea 
unui nespectaculos loc IX la 
100 m plat ți se cere cel puțin, 
dar într-adevăr cel puțin, 10,2 
sec ;

după ce și-a mărturisit o ne
dumerire : de ce nu se acordă 
medalii olimpice antrenorilor ? 
— dl. Gore a spus s

— Dar, de fapt, cea mai mare 
satisfacție mi-a produs-o în a- 
ceastă săptămînă olimpică — 
fotbalul.

Uitîndu-se 
mea, dl. G.

— Nimeni 
n-a înțeles, 
piadei care 
neta vreme de două 
mini, monopolizînd atențiile și 
lăsînd foarte puțin, ca niște fă- 
rîmituri, pentru zborul lui 
Apollo 7 sau Biafra, din aceas
tă cauză, zic, lumea n-a obser
vat mișcările profunde care se 
petrec pe terenul fotbalului; 
Mai tîrziu ceva, adică după în
lăturarea acestei cortine mon
diale care este Olimpiada, se va 
observa că săptămînă trecută 
s-a produs fenomenul pe care 
eu îl numesc răsturnarea „va
lorilor în fotbal". Reflectînd 
probabil inversări mai generale, 
echipele bune au devenit brusc 
slabe, iar formațiile modeste 
au căpătat facultăți nebănuite.

Intr-adevăr :
• Manchester United, care a 

reușit în Argentina un 
zece oameni, împotriva 
tudiantes, joacă acasă, 
dusă pînă aproape de

o clipă la mirarea 
a explicat: 
n-a văzut. Nimeni 
Din cauza Olim- 

acoperă toată pla- 
săptă-

0—1 în 
lui Es- 
e con- 

sfîrșitul

meciului și, 
egaleze chinuit, pierde cupa in- 
ter-continentală.
• Cehoslovacia, adică una 

din principalele candidate la 
titlul olimpic, joacă cu Guate
mala, adică o echipă despre 
care nu s-a auzit niciodată 
nimic — și pierde.

• Ungaria, adică, de fapt, 
candidata nr. 1 la titlul olim
pic, întîlnește Ghana, adică o 
formație despre care nu s-au 
auzit decît anecdote (bune) și, 
după nouăzeci de minute, re
zultatul este egal.
• Iugoslavia, adică vice- 

campioana (la zi) a Europei și, 
dacă ținem seama de avantajul 
terenului italian, cea 
dintre participantele 
joacă la Bruxelles, 
oficial, cu Belgia, - 
echipă de zece ani de zile pe 
planul secund al continentului 
— și pierde la scor : 0—3.
■ — înțeleg, zic eu. S-ar pu
tea să ai dreptate. Și, ca săptă- 
mîna la care te referi să în
semne în istoria fotbalului 
ceea ce susții dumneata că 
semnifică. Dar nu pricep de ce 
această constatare te entuzias
mează 7

— Pentru că jucăm, peste 
săptămînă, cu portughezii.

p. conf.
Al. MIRODAN

mai bună 
la Roma, 
în meci 

- adică o

o

OLIMPICII
SCRIU MULT• ••

După o statistică provizo
rie, în satul olimpic au fost 
vîndute, pînă acum, peste 
500 000 de cărți poștale ilus
trate. Sportivii își onorează 
familiile și prietenii, din bel
șug, cu „salutări din Ciudad 
de Mexico".

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

TRUSTUL DE REPARAȚII ÎN CONSTRUCȚII 

Șl CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE CONSTROCJII nr. 2
din București, Șoseaua Chitilei nr. 128, Sectorul 8

A. Primește înscrieri pentru examenul de admitere din 
data de 22 octombrie 1968 la următoarele meserii i

a. Betoniști — se primesc candidați din toată țara
b. Dulgheri — se primesc candidați din toată țara
c. Instalații încălziri centrale — se primesc candidați din 

orașul București și pe distanța de 60 km de București
d. Tîmplari mobilă artistică — se primesc candidați din 

orașul București și pe distanța de 60 km de București
e. Protejatori metale (nichelatori-cromatori) — se pri

mesc candidați din orașul București și pe distanța de 
60 km de București

f. Tîmplari mobilă și articole tehnice — se primesc can
didați din București.

Se primesc candidați absolvenți ai școlii de cultură ge
nerală.

înscrierile se fac pînă la 22 octombrie 1968 la sediul 
școlii din București, șoseaua Chitilei nr. 128, tramvai 
6, 10, la stația Crușovăț.

Pentru lămuriri suplimentare vă veți adresa la secreta
riatul școlii, tel. 18.30.05.

. B. Se primesc înscrieri și pentru Școala profesională — 
curs seral — pentru meseriile de zugrav-vopsitori și zidari.

Se primesc candidați absolvenți ai școlii generale de 
7—8 ani și care lucrează în producție în această meserie.

Am revăzut-o pe Lia Ma- 
noliu vineri seara, la aproape 
o oră după ce a luat sfîrșiă 
proba de aruncare a discu
lui. Era înconjurată de... fa
milie (fără nici un fel de 
glumă, căci mă refer la so
țul ei, Mihai Raica, și la fra
tele ei, Iacint Manoliu, ve- 
niți aici primul pentru a o 
îndruma în continuare, iar 
celălalt pentru a o susține), 
dar și de ceilalți membri ai 
marii familii sportive. De 
data aceasta se aflau în sala 
de primire a delegației ro
mâne, frumos împodobită cu 
marame, obiecte ceramice și 
fotografii colorate, din diver
se regiuni pitorești ale țării, 
nu numai niște simpli spor
tivi, ci cîțiva medaliați olim
pici, Viorica și Mihaela, iar 
pe la 20,30, transpirați dar 
mulțumiți, au sosit și semi- 
finaliștii campionatului olim
pic de floretă, printre care 
și medaliatul cu aur, Ionel 
Drîmbă. Singura care nu 
mînca era, firește, Lia Ma
noliu, atît de emoționată, , cu 
obrajii arzîndu-i ca para fo
cului. Și tocmai ea, atît de 
volubilă atunci cînd fusese 
vorba despre celelalte fete 
încît reușise să-mi satisfacă 
pînă și mie curiozitățile pro
fesionale, își găsește foarte 
greu acum vorbele.

— Ce să-ți spun ?... Sînt 
Pur și simplu zăpăcită de fe
ricire. Acum știu de distanța 
care există între a dori și 
a avea. Sigur că aș fi dorit 
să obțin o medalie olimpică, 
sigur că prin minte mi-a tre
cut chiar posibilitatea uneia 
de aur, dar acum cînd este 
a mea, acum de-abia nu-mi 
mai vine să cred nu numai 
că o am, dar că măcar am 
îndrăznit s-o sper.

— Cum te-ai comportat de 
la prima aruncare, cu care 
aveai să cîștigi pe durata ce

lor peste 3 ore și jumătate 
de așteptare și de luptă sur
dă cu Westermann și cele
lalte ?

— Este tocmai ceea ce nu 
aș fi vrut să mă întrebi! 
Mi-a fost așa de greu. încît 
nu doresc nici să-mi mai 
aduc aminte. Știi în ce hai 
m-am prezentat în concurs. 
Ești unul dintre cei care au 
cunoscut încă de la început 
situația, frămîntările mele, 
disperarea abia stăpînită. 
Dacă nu m-ar fi durut bra
țul, ar fi fost cu totul alt
ceva. Dar așa, deși cu un 
rezultat bun, eram condam
nată să asist neputincioasă la 
efortul celorlalte de a mă 
învinge.

— Am apreciat, fără să te 
mai consult, că ai renunțat 
la cea de-a 3-a încercare din 
rațiuni de sănătate dar și 
tactice. Care este realitatea ?

— Văzînd că Westermann a 
aruncat peste 57 m și știind-o 
capabilă să treacă și peste 
60 m, am vrut să-mi mai 
păstrez o șansă de a o con
tracara într-o astfel de situa
ție. De aceea am renunțat, 
în ideea că voi putea să fiu 
încă neaccidentată în cazul 
unei reușite din partea ad
versarei mele.

— Pentru cei de acasă ceva 
special ?

— Nimic, dacă fericirea 
care m-a cuprins azi poate 
fi un fapt oarecare. Prin ur
mare, spune-le mamei și 
prietenilor, publicului sportiv, 
că sînt fericită ! Nu este prea 
inteligent ceea ce-ți spun, dar 
reprezintă, în orice caz, rea
litatea.

într-un colț retras și în- 
cereînd să treacă cît mai 
neobservat, Mihai Raica, ve
nit la Mexic ca... turist, nu

mai pentru a o putea ajuta 
pe Lia. Cu el am o vorbă 
mai veche, încă din avion, 
deoarece am călătorit îm
preună. îmi este obligat o 
declarație în caz de victorie, 
fiindcă eu știu de cînd își 
prepara el voiajul olimpic 
care, probabil, vă închipuiți, , 
costă ceva.

— Am venit aici, mă re
fer la Lia Și. dacă vrei și 
la mine, pentru o medalie de 
argint, dacă o vom putea 
obține. La mai mult nu ne-am 
gîndit să fim foarte, foarte 
sinceri. Adversarele erau pu
ternice și în plus Lia s-a ac
cidentat. Am tremurat, fireș
te, din această cauză. Voința 
ei*și calmul aveau să-i adu
că cea mai mare satisfacție 
posibilă a unei cariere spor
tive. Tactic ne propusesem 
următorul plan: o concen
trare maximă la prima arun
care, atît în ceea ce privește 
stilul, care la Lia este acum 
șlefuit pînă la perfecție, și în 
ceea ce privește cantitatea de 
forță de care era ea capa
bilă. I-am spus: strînge din 
dinți și aruncă cît poți de 
bine la prima încercare și 
nu ceda chiar dacă simți că 
ți se rupe brațul de durere, 
încearcă totul din prima ten
tativă. Ea a fost de acord 
Și nu a greșit nici tactic, 
pentru că prima ei aruncare 
nu a fost depășită, nici ca 
performanță deoarece Lia a 
stabilit chiar și în aceste 
condiții un nou record olim
pic. Dacă cineva ar fi ame
nințat medalia pe care Lia a 
avut-o după prima aruncare, 
ea era decisă Ș» pregătită să 
mai execute încă o încercare 
în aceleași condiții ca și pe 
prima.

CUNUNA DE AUR

A UNEI STRĂLUCITE CARIERE
(Urmate din pag. I) 

pirueta și lansează discul care 
zboară... zboară, aterizînd din
colo de 58 de metri. Cîteva cli
pe de emoție și pe tabelul elec
tric apare înscris rezultatul de 
58,28 m. Bucuria mea și a lui 
Ciochină, ca și a grupului de 
români din tribună care scan
dează în liniștea stadionului 
„Bravo Lia”, este completată 
de informația imediată a crai
nicului concursului care anunță 
că performanța reprezintă un 
nou record olimpic.

Dar Illgen nu intrase încă în 
întrecere. Pînă la aceasta însă 
nu se mai realizează rezultate 
de valoare, recordul Liei tăind 
parcă răsuflarea celorlalte con
curente. In fine, Illgen. își exe
cută prima încercare și, stu
poare, doar 50,40 m ! Olimpia 
Cataramă care la încălzire 
aruncase ușor în jurul liniei de 
55 m, depășește.

Se trece la cea de a doua 
încercare 1 Cînd cerul, și pînă 
atunci întunecat, ne trimite 
stropi de ploaie din ce în ce 
mai insistent. Dar și în aceste 
condiții Otto realizează 54.10 m. 
Iar Westermann o amenință 
serios pe Lia cu 57,75 m. Ploaia 
nu a început încă să influen
țeze rezultatele. în continuare 
cele două concurente sovietice 
Muravieva și Popova își îmbu
nătățesc primele aruncări, în 
vreme ce Spielberg (R.D.G.), 
cu cîteva luni mai înainte re
cordmană a lumii, depășește. 
Din cauza ploii, discul și su
prafața cercului devin alune
coase. Lia, ca o bună gospo
dină, încearcă să Ie mai usuce. 
Cu prea puțin efect. însă. De 
aceea poate campioana nu în
cheie reușit noua încercare și 
depășește.

Urmărirea ei continuă cu 
încă șase aruncări, după care 
organizatorii au buna idee de 
a trimite fetele sub tribune, 
întrerupînd concursul, în spe
ranța că ploaia se va opri.

Aceste minute de așteptare, 
care se prelungesc la 25, au 
darul de a influența în mod 
direct întrecerea, deoarece spor
tivele își ies din ritm, își pierd 
încălzirea și așa mai departe. 
O defecțiune, desigur, în afara 
prevederilor și fără ca cineva 
să fie vinovat pentru asta. Mă 
gîndesc mai ales la sportiva 
noastră, deoarece știu în ce

condiții a intrat totuși în în
trecere și pentru că fiind în 
frunte ea va fi expusă pînă la 
sfîrșitul competiției atacurilor 
celorlalte, nemaiavînd poate 
posibilitatea să răspundă, fie 
din cauza brațului, fie din cau
za nesiguranței provocată de 
starea terenului. Maghiara Stug- 
ner reia întrecerea și reușește 
51,38 m, iar Olga Connoly 52,96 
m. Deci se mai poate încă de
păși linia de 50 m. Atenție Lia! 
Illgen intră pentru a doua oară 
în cerc, dar .depășește. La fel 
face și Westermann în cea de a 
treia încercare, iar Lia, pro
babil nepusă încă la punct 
după întreruperea de aproape 
30 de minute și nevrînd nici să 
riște, știind că brațul poate să 
n-o mai asculte în orice mo
ment, renunță la aruncarea a 
treia. Faptul acesta le deru
tează și mai mult pe celelalte 
concurente care probabil nu 
cunosc accidentul Liei Manoliu. 
Cu atît mai mult, susținătorii 
ei sînt îngrijorați. După numai 
10 aruncări care au urmat în
treruperii, o nouă aversă se

abate asupra stadionului și pro
ba este din nou suspendată. 
Ceasul arată ora 17,20 (la Bucu
rești este 1,20!). După cea de 
a doua întrerupere, eforturile 
concurentelor sînt într-adevăr 
diminuate de ploaie și de im
posibilitatea de a se apropia de 
performanța realizată de Lia. 
Culmea surprizei — Illgen, con
siderată de Lia și de Raica 
drept principală adversară nu se 
califică pentru finală, deci nu 
va avea loc în primele 8. Suc
cesul Liei se profilează tot mai 
net, dar publicul nu părăsește 
stadionul, in ciuda ploii care 
cade continuu, pînă ce Wester
mann și Lia nu execută ulti
mele lor aruncări. Ele nu mai 
pot schimba nimic și succesul 
reprezentantei noastre, sporti
vă a clubului bucureștean Me
talul, este consfințit prin pro
tocolul olimpic obișnuit. Acest 
moment vine să încununeze o 
carieră, care-și datorează o 
mare parte a strălucirii sale 
perseverenței cu care Lia Ma
noliu a iubit atletismul și spor
tul.

La telefon: mama campioanei olimpice

„0 mie de sărutări și-li muljumesc, Lia!“
Noaptea tîrziu, mai curînd 

aproape de sosirea zorilor, 
unul din redactorii echipei 
noastre de recepționare a re
zultatelor olimpice a format 
— convins că nu va fi mu
strat pentru aceasta — nu
mărul telefonic 16 46 27.

A răspuns o voce caldă, 
v/brantă, poate puțin surprin
să. Redactorul a înțeles că 
nu e clipa scuzelor.

— Lia a cîștigat medalia 
de aur. Felicitări doamnă și 
noapte bună!

Mama Liei Manoliu auzise 
clar vocea cunoscută a zia
ristului. Dar... Pusese de mult 
telefonul în furcă și tot nu-i 
venea să creadă. Părea mai 
degrabă un vis dintr-o fer
mecătoare noapte de toamnă.

După alte cîteva ore, cre- 
zînd că între timp mama Liei 
s-a odihnit suficient, redacția 
i-a solicitat un „P.S.“

— Nu, n-am mai închis 
ochii nici o clipă. Am stat 
trează, am plîns de fericire,

am rîs și m-am bucurat ca 
un copil. Și apoi a început 
să sune telefonul...

— Bănuim că pentru a vă 
felicita pentru succesul Liei.

— Da. S-au spus multe cu
vinte frumoase, din inimă, 
vorbe care m-au mișcat pînă 
la lacrimi. Rostite de colege
le mele de școală, de pro
fesoarele pe care Lia le-a 
avut la liceu, de mulți prie
teni ai familiei. Printre pri
mele telefoane — cel al lo- 
landei Balaș, prietenă bună 
și sinceră a Liei. Apoi, emo
ționantele vizite ale locata
rilor din blocul în care lo
cuiesc. Toți mi-au spus: 
„Aveți o fată de ispravă, 
doamnă Manoliu. Trebuie să 
fiți mîndră de ea“. Sini-, 
într-adevăr atît de mîndră.

— Gu o mică întîrziere, 
ziarul nostru va ajunge în 
mîna Liei. Se ați dori să-i 
transmiteți ?

— Ar fi minunat ! Puteți 
să-i spuneți că o sărut de o 
mie de ori și îi mulțumesc.
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ATLETISM
DE LA O ZI LA ALTA JAN KURKA LOCUL I LA ARMĂ LIBERĂ

4 X 100 M FEMEI (Serii): 
S.U.A. și Olonda 43,4 sec — 
record mondial egalat.

4 X 100 M BĂRBAȚI (Se
rii) : Jamaica 38,6 sec — re
cord mondial egalat ; în semi
finale — 38,3 (! !) NOU RE
CORD MONDIAL.

LA
probe)
(S.U.A.) cu 7 064 p.

DECATLON 
conduce

LA ÎNĂLȚIME 
calificarea în concurs (2,09 m) 
Bolșov (U.R.S.S.), Sneazvell 
(Australia), Hubner (Ceho
slovacia). Elliot (Franța), 
Csaba (România) — 2,03 m.

BASCHET. Polonia — Bul
garia (m) 69—67 (35—34); Fi- 
lipine — Senegal 80—68 
(33—29); Coreea de Sud 
Maroc 76—54 (38—17).

HOCHEI PE 
kistan — M. 
(1-0); Kenya 
2—1 (2—1) ; Franța — Austra
lia 1—0.

IARBA, Pa-
Britanie 2—1
— Argentina

POLO. U.R.S.S. — Spania 
5—0 (2—0, 1—0, 0—0. 2—0); 
R.D.G. — Grecia 11—4 (3—1, 
0—0, 5—1, 3—2); Japonia — 
R.A.U. 7—4 (1—1, 2—1. 3—0, 
1—2); Italia — Mexic 10—5 
(3—1, 2—2, 4—1, 1—1).

au ratat

(după 7
Toomey

Ui B i ’ î •

'N .u ■. 1

> ' fe- l ,

s -Ă

Alte 
Rico 
Me-

victoria cu scorul de 80—69. 
rezultate : Fiiipiue — Porto 
89—65 (45—33) in grupa A ; 
xic — Bulgaria 73—63 și Brazilia 
— Coreea de Sud 91—59 (49—32) 
in grupa B.

Costa (1:09,8-100 m bras)
a ratat calificarea

finală
Luînd startul în cea 

semifinală la 100 m 
Costa nu s-a clasat 
locul 5 cu 1:09,8, 
carea pentru finala probei 
care vor lua startul : 
(U.R.S.S.) 1:07,9 
Pankin (U.R.S.S.) 1:08,1, McKen
zie (S.U.A.) 1:08,1, J. Fiolo (Bra
zilia) 1:08,6, Henninger (R.D.G.) 
1:08,9, Forelli (Argentina) 1:03,9, 
Mihailov (U.R.S.S.) 1:08,9 și
O’Brien (Australia) 1:09,0.

Mare surpriză în semifinalele 
cursei de 100 m liber bărbați, 
unde cel mai bun timp a fost 
realizat de australianul Mike 
Wenden 52,9 — rec. olimpic, iar 
francezul Michel Rousseau (54,5) 
a fost eliminat.

Singurul titlu olimpic 
decernat la trambulină 
Ratînd ultima încercare, ____
King, marea favorită a concursu
lui nu s-a clasat decît pe locul 
patru. Primul loc a fost ocupat, 
astfel, de compatrioata sa Sue 
Gossick. Clasament final : 1.

SUE GOSSICK (S.U.A.) 150,77 p. 
o ----------- (U.R.S.S.)

O’Sullivan 
------- 4. Vicki King 

(S.U.A.) 138,38 p, 5. Ingrid Kră- 
mer-Gulbin (R.D.G.) 135.82 p, 6.
Vera Vaklanova (U.R.S.S.) 132.31 
P, 7. Beverly Boys (Canada) 

P, 8. Elena Anoskina

doua
V. 
pe

de a 
bras,

. decît 
ratînd califi- 

în 
Kosinskl 

ree. olimpic,

a fost 
femei.
Vicki

Clasament final :

2. Tamara Pogojeva
145,30, 3. Kealla
(S.U.A.) 145,23 p,
r ~ , .. _________
mer-Gulbin (R.D.G.) 135,82 p, 6.

CALIBRU REDUS 60 f. CULCAT
Cu un rezultat excelent, NICOLAE ROTARU s-a clasat al IV-lea,

Cea de-a doua probă de 
tir, armă liberă calibru re
dus 60 f. culcat, s-a încheiat 
cu victoria surprinzătoare a 
cehoslovacului Jan Kurka. 
Reprezentantul nostru, Nico- 
lae Rotaru, a obținut un re
zultat foarte bun, 597 p — la 
numai tun punct de cîștigător 
— și s-a 
patrulea.

Zeelandă) 597 p, 4, NICOLAE 
ROTARU (ROMANIA) 597 P,
5. J. Palin (Anglia)
6. J. Lorii (Franța).

596 p,

șanț—
100 t):

clasat pe locul al

Talere aruncate din 
după prima «I (vineri, 
1. A. Smelczynski (Polonia) 

t, 
t. 
t, 
t, 
t,

98
98
98
98
98

ARMA
REDUS 60 F. CULCAT

ir
LIBERĂ CALIBRU

1. 
JAN KURKA (Cehoslovacia)
598 p (record mondial ega
lat, nou record olimpic) — 
campion olimpic, 2. Laszlo 
Hammerl (Ungaria) 598 p, 
3. Jan Toy Ballinger (Noua

99 t, 2. K. Singh (India)
3. A. Alipov (U.R.S.S.)
4. P. Senicev (U.R.S.S.)
5. K. Czekalla (R.D.G.)
6. J. Primrose (Canada)
7. J. Braitwaine (Anglia) 98 t,
8. T. Garrigus (S.UJL) 98 t,
9. M. Carrega (Franța) 97 t,
10. J. Bladas (Spania) 97 t.

Clasamentul a fost alcătuit 
cu întîrziere din cauza unei 
contestații a trăgătorilor in
dieni.

LIA MANOLIU

ÎNOT. în finalele curselor 
de 100 m liber s-au califi
cat, printre alții, M. Wenden 
(Australia) 52,9 — rec. olim
pic, Zorn (S.U.A.) 53,4, Spitz 
(S.U.A.) 53,8. Ilicev (U.R.S.S.) 
53,8, McGregor (M. Brit.) 
53,8 la bărbați și Sue Peder
sen (S.U.A.) 60,2, Jan Henne 
(S.U.A.), Linda Gustavson 
(S.U.A.) 60,6, Alexandra Jack- 
son (M. Brit.) 60,6 și Marion 
Lay (Canada) 60,7.

Debie Meyer a stabilit în 
seriile de 400 m liber un nou 
record olimpic (4:35,0). Prin
cipalele ei adversare : Karen 
Moras (Australia) 4:39.6, Lin
da Gustavson (S.U.A.) 4:41,4 
și Maria Tereza Ramirez 
(Mexic) 4:43,9. în seriile de 
200 m mixt, cei mai buni 
timpi au fost realizați de 
J. Ferris’ (S.U.A,) 2:14,6 — 
rec. olimpic, G, Buckingam 
(S.U.A.) 2:15,6, G. Smith (Ca
nada) 2:16,4, 
(S.U.A.) 2:16,1 și 
(Canada) 2:16,8.

C. Hickox
S. Gilchrist

Tănase Mureșan (stingă) punctează decisiv în asaltul susținut cu Granieri, în eliminările 
directe dintre România — Italia (8—7)

400 M : 1. Lee Evans (S.U.A ) 
43,8 (rec. mondial și olimpic) — 
campion olimpic, 2. Larry James 
(S.U.A.) 43,9, 3. Ronald Freeman 
(S.U.A.) 44,4, 4. Amadou Gakpu 
(Senegal) 45,0, 5. Martin Jellin-
ghaus (R.F.G.) 45,3, 6. Tegegne
Bezabeh (Etiopia) 45,4, 7. An

drzej Badenski (Polonia) 45,4, 8. 
Amos Omolo (Uganda) 47,6.

200 M FEMEI : 1. Irena Kir
szenstein-Szewinska (Polonia) 
22,5 (rec. mondial și. olimpic) — 
campioană olimpică, 2. " '
Boyle (Australia) 22,7. 
nnifer Lamy (Australia) 
Barbara Ferrell (S.U.A.) __ 
Nicole Montandon (Franța)
6. Wyomia Tyus (S.U.A.)
7. Margaret Bailes (S.U.A.) 23,1,
8. Jutta Stock (R.F.G.) 23,2.

80 MG FEMEI : 1. Maureen
Caird (Australia) 10,3 (rec. mon
dial egalat, rec. olimpic) — cam
pioană olimpică, 2. Pamela ' 
born (Australia) 10,4, 3.
Cheng (Taivan) 10,4, 4. Patty 
Wolvelaere (S.U.A.) 10,5, 5. 
rin Balzer (R.D.G.) 10,6, 6. 
nuta Straszynska (Polonia) 
7. Elszbieta Zebrowska (Polonia)
10.6, 8. Tatiana Talîșeva (U.R.S.S.)
10.7. (Valeria Bufanu, locul 7

Ziua performanțelor 
de graniță

8,90 
salt realizat de Beamon se 
încrusta adînc în cartea ri 
atletismului. O nouă graniță, in
credibilă pînă zilele trecute, este 
acum pe punctul, de a cădea. 
Picioarele lui Beamon păstrează 
rezerve pentru 9 metri ’.

Palmaresul zilei de vineri este 
completat în mod mai mult decît 
strălucit de recordul mondial al 
Irene! Kirszenstein-Szewinska 
(două curse de 
die de 11,25 s !), 
coborîre (Evans 
hotarul celor 44 
un tur de pistă.

m la lungime 1 Uluitorul 
:e va 
istoriei

Westermann (R.F.G.) 57,76, 3.
Jolan Kontschek Kleiber (Unga
ria) 54,90, 4. Anita Otto (R.D.G.) 
54,40. 5. Antonina Popova
(U.R.S.S.) 53,42, 6. Olga Connolly 
(S..U.A.) 52,96, 7. Christine Spiel-

7.
130,31 _
(U.R.S.S.) 129,17 p.

Au început întrecerile 
călăreților

După proba de dresaj din 
cursul complet de călărie, 
primul ’ "" ~___
(U.R.S.S.) cu 49,50 p, urmat de : 
Moratoriu (Argentina) 68,01 
Purser (Irlanda) 72,51 p.

La tir...

con- 
pe 

loc se află Gasumov

„A fost o aruncare minu
nată, pur și simplu minunată. 
Ploaia ne-a stânjenit și pe 
noi, aruncătoarele de disc și 
de aceea nu s-au putut rea
liza performanțe mai bune". 
La întrebarea dacă intențio
nează să abandoneze sportul 
după

cui unde am aterizat. N-am 
făcut atunci dar o voi face 
acum, aici unde ne aflăm "... 
și Beamon a sărutat, într- 
adevăr, podeaua salonului re
zervat conferințelor de presă.

RALPH BOSTON

REZULTATE

acest succes, Lia a râs-

„Prima săritură a lui Bea
mon m-a demoralizat 
tul. Eram sigur că o

CU
să

to- 
pot

,sută“ cu îne
ca și de dubla 
— james) sub 
de secunde pe

TEHNICE:
1.LUNGIME : 1. Bob Beamon

(S.U.A.) 8,90 (rec. mondial șl o- 
limpic) — campion olimpic, 2. 
Klaus Beer (R.D.G.)
Ralph Boston (S.U.A.) 
Igor 
8,12, 
8,09, 
lia) 
(Polonia) 7,99, 
(Franța) 7,97.

Ter-Ovanesian
5. Țynu Lepik 

:. Allan 
01, 7.

8,19, 3.
8,16, 4.
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)

(Austra-
Stalmach

Crawley
Andrzej

8. Jaques Pani

10,7. (Valeria Bufanu, 
în semifinale cu 11,0).

DISC FEMEI : 1. Lia 
(ROMANIA) 58,28 (rec. 
— campioană olimpică,

IT !
berg (R.D.G.)
Berendonk (R.F.G.) 52,80...
Olimpia Cataramă 50,20 m.

Prima medalie de aut

8. Brigitte
13s

Raelene 
3.
22

22,

Kil-
Chl 

Van 
Ka- 
Da- 
10,6,

Manoliu 
olimpic) 

2. Diesel

c. CIUCA FRUSTRAT
DE VICTORIE

pentru Finlanda
HALTERE : categoria 

1. Kaarlo Kangasniemi 
da) 517,5 kg (172,5 + 
187,5), 2. Ian Talts (_
507,5 kg (160 + 150 4- 197,5), 
Marek Golab (Polonia) 495 kg, 
4. Bo Johansson (Suedia) 492,5 
kg, 5. Iaakko Kâilajarvi (Finlan
da) 485 kg, 6. Arpad Nemeszanyi 
(Ungaria) 482,5 kg»

Sferturile

kg :90
(Finlan- 

- 157,5 -r 
(U.R.S.S.) 
------  3.

De ia trimisul special Agerpres
La „Arena Mexico" a fost 

comisă una din cele mai mari 
nedreptăți. Cu toate că a 
cîștigat toate cele trei run- 
duri și l-a depășit de o ma
nieră evidentă pe polonezul 
Olech, campionul țării noas
tre C. Ciucă a fost declarat 
învins la puncte cu 3—2. 
Spectatorii au manifestat os
til împotriva acestei nedrep
tăți care-1 elimina pe Ciucă 
din cursa pentru titlul olim
pic. Autorii acestui scandal 
sînt Rankin (Scoțja), Eng
land (Anglia) și Amateifo 
(Ghana), care au votat pen
tru Olech. Vrem să reamin
tim că pînă la acest meci 
fuseseră 
polonezi, 
indignați 

, tiv. Rînd 
la noi pentru a ne consola 
oficiali ca Hertel (R. D. Ger
mană), Jecev (Bulgaria), Rial 
(Spania), Kelemen (Ungaria), 
care au regretat incompeten
ța colegilor lor. Foarte bine 
și corect au procedat arbitrii 
Thomson (Irlanda) și P-ak 
(Coreea de Sud) care au vo
tat pentru Ciucă. Păcat că ei

au fost în minoritate. Este 
pentru a doua oară la Jocu
rile Olimpice cînd C. Ciucă 
suferă o eliminare nejustă din 
partea oficialilor care se pre
tează la a stabili semifinaliștii 
după bunul lor plac. Consi
derăm că este regretabil că 
A.I.B.A. permite asemenea 
oficiali specialiști în aranja
mente. în discuția pe care 
am avut-o cu dl. Castle (Au
stralia), vicepreședinte al 
A.I.B.A. și președintele co 
misiei 
tat că

vicepreședinte 
și președintele 

de arbitraj, i-am ară- 
noi dorim să se acor-

de verdictul celui mai bun și 
că nu înțelegem să fim frus
trați de o victorie pe care 
Ciucă o merita. Dl. Castie 
mi-a declarat că Ciucă cîști- 
gase, după opinia sa la două 
puncte. Domnia sa ne-a a- 
sigurat în continuare că va 
lua măsurile care se cuvin 
pentru a se lichida odată 
pentru totdeauna cu aseme
nea practici care pun într-o 
lumină nefavorabilă sportul 
cu mănuși.

Paul OCHÎALBI

eliminați 3 boxeri 
Specialiștii au fost 
de acest furt spor- 
pe rînd, au venit

Ce va urma in
Iubitorii 

desigur, să 
vor întîlni 
angajați în 
cetirea medaliilor 
Nicolae Gîju va încrucișa mă
nușile cu Mukwanja (Ugan
da), în sferturi de finală. După 
două victorii, Vasiie Antoniu 
va boxa cu învingătorul 
meciului Capretti (Italia) —

boxului doresc, 
știe ce adversari 
pugiliștii noștri, 

lupta pentru cu- 
olimpice.

MONEA A FOST PREA PUTERNIC
PENTRU REIMERS

careul magic"?

la fotbal
In 

din 
gistrat rezultate scontate : 
nia — Japonia 0—0 și ] 
— Nigeria 3—3 (0—3) în grupa B: 
Cehoslovacia — Tailanda 8—0 și 
Bulgaria — Guatemala 2—1 (0—0) 
în grupa D.

Clasament grupa B : 1. Spania 
5 p (4—-0), 2. Japonia 4 p (4—2), 
3. Brazilia 2 p (4—5), 4. Nigeria 
1 p (4—9) ; Clasament grupa D: 
1. Bulgaria 5 p (11—3), 
temala ' 
vaci a 3 
(1-19).

Daneu a salvat echipa
Iugoslaviei

Formațiile Iugoslaviei 
liei s-au întîlnit într-un meci 
cisiv pentru ocuparea locului 
cund în grupa A. După ce 
pauză scorul a fost egal (29—29), 
iugoslavii au intrat în ultimele 
5 minute cu un avantaj de 6 
puncte, dar au fost egalați chiar 
în ultima secundă (65—65). în 
prelungiri, conduși admirabil de 
Daneu, magnific prin pasele sale 
și adresa aruncărilor la coș, bas- 
chetbaliștii iugoslavi au obținut

ultimele 
grupele

2. Gua-
4 p (6—3). 3. cehoslo-
p (10—3), 4. Tailanda 0 p

(Cuba). Dacă vaRegueiferos 
trece de Hansen (Danemarca), 
Victor Silberman va fi opus 
învingătorului din partida 
Mariolle (Franța) — Galii 
(Ungaria). Ion Covaci se va 
intîlni cu Bentini (Italia). In 
caz de victorie, el va boxa 
în sferturi 
vîngâtorul 
(Mexic) și 
Ion Monea
sar pe nigerianul Adenkunle, 
sau pe mexicanul Villareal!, 
în sfîrșit, Ion Alexe va primi 
replica americanului Fore
man (98 kg), care l-a învins 
foarte greu pe polonezul 
Treia.

de finală cu în- 
dintre Cebreros 

Lagutin (U.R.S.S.). 
va avea ca adver-

Presa mexicană de sîmbătă 
se ocupă îndeaproape de me
ciul lui Monea susținut cu 
vest-germanul Reimers, în li
mitele categoriei semigrea. 
„MONEA A'FOST PREA PU
TERNIC IN ACEST MECI" 
se subliniază în unanimitate 
de ziarele din capitala Me
xicului. In continuare, în co
mentarii se subliniază că 
ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUT S-A 
VĂZUT O MARE SUPERIO
RITATEA BOXERULUI RO
MAN SI CA ADVERSARUL 
A INTRAT DIN PRIMELE 
CLIPE ALE ÎNTlLNIRII PE 
„STRADA ÎNFRÎNGERII".

Rectificare
Neavînd în timp util legă

tura cu trimisul nostru spe
cial la J.O. am fost obligați 
să ne rezumăm informarea pe 
parcursul probei „maraton" 
de la disc femei doar la frln- 
turile de comentariu ale di
feritelor posturi de radio. Din 
acest motiv s-a strecurat 
„eroarea"
fi stabilit recordul 
aruncarea a doua 
prima, așa cum se 
Apoi a fost prea 
tru a rectifica în 
facem acum, cu scuzele de ri
goare adresate cititorilor noș
tri.

Și, să fim sinceri, am dori 
să avem de-a face numai cu 
sseiîienea fericite erori...

că Lia Manoliu ar 
olimpic în 
și nu în 

întîmplase. 
tîrziu pen- 
pagină. O

Ion Monea este un puncher 
excelent și a plasat trei di
recte în plin în fața ingine
rului de mine din Hamburg. . 
CEA DE A TREIA LOVITU
RA A FOST ATÎT DE PU
TERNICA, INCIT ARBITRII 
L-AU NUMĂRAT PE BO
XERUL VEST-GERMAN. A- 
cesta a continuat lupta dar 
n-a mai făcut în repriza a 
treia decît o dovadă a rezis
tenței sale fizice.

în comentariile presei 
vest-germane se arată că 
„Stingă lui Monea a fost atît 
de puternică încît băiatul din 
Hamburg nu și-a mai putut 
reveni. Astfel, victoria Ia 
puncte dată în unanimitate 
(5—0) a fost pe deplin meri
tată". După meci Reimers a 
spus : „Am făcut tot ce este 
posibil în fața unui astfel de 
puncher și cred că nu am 
deziluzionat..." In întrecere 
pentru titlu. Ia această ca
tegorie au mai rămas urmă
torii boxeri : Facchinettî (Ita
lia), Adenkunle (Nigeria), Poz- 
niak (URSS). Schlegel (RDG), 
Dragan (Polonia) și Monea.

★
Vasiie Antoniu a cîștigat 

prin Reprezentarea adversa
rului său, tunisianul Galhia 
(îmbolnăvit) la cat. 63,5 kg. 
In această categorie au mai 
rămas : Frolov (URSS), Dabre 
(Nigeria). Odgiambo (Ugan
da), Wellington (SUA), Kim 
(Coreea de Sud), Ruiz (Vene
zuela) și Capretti (Italia), ț

SKIFISTII
ȘI-AU DESEMNAT

CAMPIONII
La Xochimilco s-au desfă

șurat finalele pentru locu
rile 1—6, Ia canotaj. Iată 
primii clasați:

Skif 4 + 1: 1. Noua Zeelan
dă 6:45,62 ; 2. R.D.G. 6:48,20 ; 
3. Elveția 6:49,04;

Wienese
2. J.

simplu :
(Olanda) 
Meissner

1. H.
7:47,20 ;
(R.F.G.) 7:51,0 ; 3. A. Demiddi 
(Argentina) 7:57,19; skif 2 + 1:
1. Italia 8:04,81 ; 2. Olanda 
8:06,80 ; 3. Danemarca 8:08,07; 
skif 2 fără cîrmaci: 1. R.D.G.
7:26,56 ; 2. S.U.A. 7:26,71 ;

Danemarca 7:31,84; skif
6:39,18 ;

3. Italia
U.R.S.S.
6:52,80 ;

f. c.: 1. R.D.G.
3.
4
2. Ungaria 6:41,64 ;
6:44,01 ; 2 vîsle: 1. 
6:51,82 ; 2. Olanda
3. S.U.A.

Skif 8 + 1: 1. R.F.G. 6:07,0 ; 
2. Australia 6:07.98 ; 3.
U.R.S.S. 6:09,11.

în finala pentru locurile 
7—12, la schif 4 fără cîr- 
maci: România 6:50,13, Mexic 
6:52,53, Franța 6:53,71, Dane
marca 7:20,31.

clasați 
este 

Kosîh

...ordinea primilor șase 
în proba de pistol . liber 
următoarea : 1. Grigori
(U.R.S.S.) 562 p — nou record o- 
limpic (v.r. 560 p : A. Guscin
— U.R.S.S. i960 și V. Markanen
— Finlanda 1964), 2. Heinz Mertel 
(R.F.G.) 562 p, o. Harald Vollmar 
(R.D.G.) 560 p, 4. Arnold Vitarbc 
(S.U.A.) 559 p, 5. Pamel Malek 
(Polonia) 556 p, 6. Helmut Artelt 
(R.D.G.) 555

Francezul

1.

P :

p.

Rebiilard
învingător ia urmărire

Finala probei de urmărire 
dîviduală (4 000 m) a adus 
nou bucurie în tabăra cicliștilor 
francezi. Daniel Rebiilard a reu
șit să-l învingă — chiar mai clar 
decît ne-o arată rezultatul — pe 
danezul Mogens Frey. Rebiilard 
a marcat pe cei 4 000 m timpul 
de 4:41,71 ,în timp ce învinsul 

a înregistrat 4:42,43.

in- 
din

puns: „Nu. încă nu voi a- 
bandona activitatea competi- 
țională. Voi mai activa un 
an fiindcă doresc să rotun
jesc numărul anilor pe care 
i-am dedicat acestui sport. 
Anul viitor voi împlini două 
decenii de atletism și ar 
păcat șă mă opresc la 19“.

BOB BEAMON

fi

intrat în concurs des- 
speriat. Nu știam ce

„Am 
tul de . 
o să pot realiza. în orice caz, 
nu mi-am putut închipui că 
o să izbutesc o performanță 
de asemenea proporții. Mi-a 
venit să sărut nisipul în lo-

căci îmi C’I-
Au 
salt

sări 8,60 metri 
nosc bine posibilitățile, 
venit ploaia și uluitorul 
al lui Bob iar eu m-am sim
țit dezarmat din punct de 

fizic sl psihic"

LEE EVANS
vedere

venit la stadion într-cr 
morală extrem de

„Am 
stare 
proastă din cauza întâmplări
lor din Iotul nostru de atle
tism. Credeam că nu mai sînt 
în stare de nimic. Și totuși 
cînd am auzit semnalul star
tului totul mi s-a șters, brusc, 
din minte. Nu mă mai gîn- 
deam decît la cursă..."

meciuri preliminare
B și D s-au înre- 

' - : Spa- 
Brazilia

de finală

8,90 m : Bob Beamon 
nează deasupra gropii, 
zează în nisip și se destinde 
ca un arc, manifestindu-și 

bucuria
Telefoto : A.P.-AGERPRES

ateri-

Mușchetarii iși continuă asalturile

BĂIEȚII-ÎN LUPTĂ PENTRU MEDALIA DE BRONZ
Debut promițător la fete

Cel de-al 
drul grupei 
s-a încheiat 
pei României, la tușe. Adversari- 
floretiștii Japoniei. Realizatori : 
Mureșan 3, Drîmbă și Țiu cîte 2 
și Haukler.

Calificată în sferturi de finală, 
echipa țării noastre a tras în 
compania reprezentativei Italiei. 
Din nou o victorie, cu 8—7. Ul
timul asalt nu s-a mai tras, de
oarece sportivii noștri aveau o 
situație net superioară la tușe și 
chiar în eventualitatea că ar fi 
pierdut, se calificau... Au punc
tat : Drîmbă și Haukler cîte 3, 
Mureșan și Țiu.

Iată și celelalte rezultate din 
sferturile de finală : Uniunea So
vietică — Ungaria 9—4 (Șarov 3, 
Sisikin, Putiatin și Sveșnikov 
cîte 2, respectiv J. Kamuti 2, L. 
Kamutl și Szabo). Polonia — 
R.F.G. 9—4 (Wojda și Skrudlik 
cîte 3, Parulski 2, Lisewski, resp. 
Wessel, Wellmann, Theuerkauff și 
Brecht). Franța — Japonia 8—S, 
victorie la tușe cu 60—64 (Re
venii 4, Berolatti 2, Magnan și 
Noel, resp. Mano și Okawa cîte 
3, Fukuda și Shimizu).

doilea meci din ca- 
C, Ia floretă bărbați, 
tot cu victoria echi-

In semifinalele probei 
a întrecut Polonia 
U.R.S.S. a cîștigat 
în fața floretiștllor 
și Putiatin cîte 3, 
Sisikin, respectiv, ___ ...
'fiu cîte 3, Mureșan șl Haukler.

In finala pentru locul 1—2: 
Franța — U.R.S.S.; în cea pentru 
locurile 3—4; România va trage 
cu formația Poloniei.

Au Jîneeput și întrecerile indi
viduale de floretă lemei. Parti
cipa 37 de sportive. Trăgătoarele 
țării noastre au avut o compor
tare frumoasă trecînd ușor de 
turul I. Ecaterina lencic a cîști
gat grupa E (6 v, neînvinsă). Din 
aceeași grupă s-au mai calificat 
Galina Gorohova, Heidi Schmid 
și Pilar Roldan (Cuba). Olga 
Szabo s-a clasat a doua, după 
Elena Novikova, în grupa D. 
S-au mai calificat Catherine 
Rousselet-Ceretti și Helga Mees. 
In sfîrșit, Ileana Drîmbă, în gru
pa C, s-a calificat împreună cu 
Kestrln Palm (Suedia), llarrie 
Fingh (S.U.A.) și Monika Pulch.
In continuare, toate cele trei 

sportive românce s-au calificat 
în „eliminările directe".

Franța
cu 9—7, iar 
— la tușe — 
noștri : Șarov 
Sveșnikov și

Drîmbă și

Pe saltelele de lupte de la „lnsurgentes“
Luptătorii sovietici, bulgari 

și japonezi domină competi
ția de „libere". Cei mai mulți 
dintre ei se numără prin
tre pretendenții la medalii. 
Numele lor nu ne sînt încă 
cunoscute deoarece, abia sîm
bătă de la ora 1 (ora Bucu- 
reștiului) încep ultimele me
ciuri eliminatorii.

Dintre luptătorii noștri 
P. Coman (cat. 63 kg), și Șt. 
Stîngu (cat. +97 kg) au obți
nut, pînă în prezent, rezultate 
bune. Astfel, P. Coman a cu
cerit o nouă victorie la puncte, 
învingîndu-1 detașat pe cana
dianul Patrick F +gen. în 
ciul
tuș pe Choi Jung Henk 
reea de Sud).

Fr. Bolla (cat. 87 kg) 
întîlnit pe G. Holloși

următor a întrecut
me- 
prin 
(Co-

l-a

(Ungaria) — sportiv foar
te valoros — cu care 
a terminat la egalitate. în 
continuare el a luptat cu 
P. Gardîjev (Bulgaria), fiind 
învins prin tuș în min. 7 și 
eliminat din concurs.

Șt. Stîngu a intrat în tu
rul III fără nici un punct 
penalizare. După victoria prin 
tuș în fața francezului R. Uyt- 
terhaege, el l-a învins tot 
prin tuș pe E. Erdonokir 
(R. P. Mongolă). în meciul 
cu O. Duraliev (Bulgaria) el a 
pierdut la puncte.

Tinerii I. Enache (cat. 70 
kg) și N, Neguț (cat. 97 kg) 
au fost 'introduși să concu
reze și la „libere". Enache a 
pierdut prin tuș partida cu 
1. Horiuchi (Japonia), iar 
Neguț a terminat la egalitate 
cu G. Bachman (R.D.G.).

ATLETISM : ora 15 (23) — 
start la maraton ; săritură în 
înălțime B (FINALA); a- 
runcarea greutății F (FINA
LA) ; ora 15,30 (23,30) — 1 500 
m (FINALA); ora 16,00 (24)
— 4x100 B (FINALA); ora 
16,30 (0,30) — 4x100 F (FI
NALA) ; ora 16,50 (0,50) — 
4x400 (FINALA) ; ora 17,20 
(1,20) — sosirea la maraton 
(FINALA).

BASCHET: de la ora 9 
(17) și de la ora 17 (1) — 
meciurile : S.U.A. -7- Porto 
Rico, Italia — Spania, Pana
ma — Senegal și Iugoslavia
— Filipine (grupa A); 
U.R.S.S. — Brazilia, Mexic — 
Polonia, Uruguay — Maroc 
și Bulgaria — Coreea de Sud 
(grupa B).

BOX: ora 13,30 (21,00) și 
17,00 (1) — meciuri elimina
torii.

CĂLĂRIE: ora 9,30 (17,30)
— proba completă (întrecerea 
de fond).

CICLISM: ora 10 (18) — 
viteză tandem (eliminatorii, 
recalificări și sferturi de fi
nală) ; urmărire pe echipe 
4 000 m (semifinale).

FOTBAL: de la ora 12,00 
(20) sferturile de finale: 
Franța — Japonia, Spania —■ 
Mexic, Ungaria — Guatema
la și Bulgaria — Izrael.

HOCHEI PE IARBĂ s de 
la ora 10,30 (18,30) — meciu
rile : Franța — .Olanda, Aus
tralia — Argentina, Kenya — 
Anglia, Pakistan — Malaezia 
(grupa B) șj Spania — 
R.F.G., R.D.G. — Mexic, In
dia — Japonia, Noua Zeelan
dă — Belgia (grupa A).

LUPTE LIBERE: de la 
ora 10 (18) — semifinale; 
de la ora 17 (1) — FINALE.

NATAȚIE : ora 10 (18) — 
sărituri de la trambulină B

(eliminatorii), 
(eliminatorii), 
(eliminatorii), 
(eliminatorii); 
100 m delfin 
100 m delfin
200 m mixt F (FINALA), 200 
m mixt M (FINALA), 400 m 
liber F (FINALA).

POLO : de Ia ora 9 (17) — 
meciurile : R.A.U.
R.D.G. — Japonia 
R.F.G. — Cuba.
Brazilia (grupa 
15,30 (23,30) —
Mexic — Grecia.
— Italia (grupa B), Ungaria
— U.R.S.S. (grupa A).

SCRIMA: de la ora 8,30
(16.30) echipe sabie (elimina
torii) ; de la ora 10 (18) — 
floretă femei (individual — 
eliminatorii); de la ora 15,30
(23.30) — echipe sabie (eli
minatorii) ; de la ora 19 (3)
— floretă femei individual 
(FINALA).

VOLEI: de Ia ora 10 (18) 
și de la ora 17 (1) — meciu
rile Polonia — Japonia (F), 
Peru — Cehoslovacia (F),, 
Belgia — Japonia (B), Mexic
— Cehoslovacia (B), U.R.S.S.
— R.D.G. (B), Brazilia — 
Bulgaria (B), S.U.A. — Po
lonia (B).

IAHTING : ora 12 (20) — 
regata a VI-a.

100 m delfin F
100 m delfin B
200 m mixtF 
ora 17 (1) - 
F (semifinale), 
M (semifinale),

— Olanda, 
(grupa B), 
Spania —
A); ora 
meciurile

Iugoslavia

oul ecran
9 —11 : înregistrări de 

probele din ziua de 19 
tom brie.

13,15—14,45 ) Rezumat 
mat.

22— 22,45 i Transmisie 
rectă de la fotbal.

23— 1,30 : Transmisie direc
tă de la atletism.

la 
oc-

fii-

di-

BOX ȘI LUPTE: în func
ție de programare și de cali
ficarea din fazele anterioare.

SCRIMA î la floretă fete

ECATERINA IENCIC, ILEA
NA DRÎMBĂ, OLGA SZA
BO, ANA ENE, MARIA VI- 
COL.


