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Intr-o puternică revărsare 
de entuziasm, oamenii muncii 
de pe tot cuprinsul țării au 
adus, duminică, un fierbinte 
omagiu zilei de 23 August — 
măreața sărbătoare a eliberă
rii de sub jugul fascist. Cin
stind din adincul simțirii lor 
acest moment de uriașă însem
nătate istorică, azi. ea și 
atunci, în zilele gloriosului 
kAugust din 1944. ca în toți anii 
(de viață liberă, toți cei ce 
■muncesc de la orașe și sate 
și-au Îndreptat gindurile pline 
de recunoștință către Partidul 
Comunist Român, organizato
rul și conducătorul consecvent 
al luptei maselor pentru elibe
rarea națională și socială, pen
tru victoria deplină 
iismului 
pentru 
starea 
•rirea 
zilei de 
jubiliar al aniversării unei ju
mătăți de secol de Ia crearea 
Partidului Comunist Român a 
găsit poporul nostru angajat, 
cu toate energiile sale, in 

munca pentru îndeplinirea sar
cinilor- planului de stat și a 
angajamentelor luate în în
trecerea socialistă, pentru 
realizarea prevederilor ac
tualului cincinal și pregătirea 
viitoarei perioade de dezvoltare 
a țării, ] 
grandiosului 
de Congresul 
dului.

București.
mare de oameni a umplut ma
gistralele pavoazate sărbăto
rește. Spre „Piața Aviatorilor”, 
locul tradițional al marilor săr-

a socia- 
noastră, 

bună- 
Sărbăto- 
an a

in patria 
progres și 
poporului, 

din acest
23 August pe fondul

pentru înfăptuirea 
program adoptat 
al X-lea al parti-

Din zorii zilei, o

Simbol al recunoștinței întregului popor.
bătoi scurg sute de mii
de cetățeni purtind steaguri 
ale partidului și tricolore, bu
chete bogate de flori.

Este ora 8. — în uralele și 
ovațiile mulțimii, sosesc con
ducătorii partidului și statului, 
în tribuna oficială iau loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod-

naraș. Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache. Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa. Dumitru 
Popescu. Leonte Răutu. Gheor
ghe Stoica, Vasile Vilcu, Ște-

aPitoreasca defilare

(Continuare în pag. a 2 a)

educație fizică,profesoriHeprezentan[i> de frunte ai mișcării și exerci țiului, viitorii 
intr-o imagine a armoniei.

fan Voitec, membri supleanți 
ai Comitetului Executiv, vice
președinți ai Marii Adunări 
Naționale. Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, 
tare.

începe 
prelungi 
ză acest .... ...____ ...
vie emoție. în fața tribunei 
oficiale, ministrul forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, generalul-coionel Ion 
Ioniță, primește raportul co
mandantului parăzii, general- 
locotenent Nicolae Mîlitaru. 
Ministrul forțelor armate trece 
apoi în revistă trupele aliniate, 
salută și felicită pe militari cu 
prilejul celei de-a 26-a aniver
sări a eliberării României de 
sub jugul fascist. Militarii 
pund cu urale puternice, 
delungi.

Se intonează Imnul de 
al Republicii Socialiste Româ
nia, în timp ce Capitala vi
brează sub cele 21 de salve de 
artilerie — omagiu adus ma
rii sărbători naționale a po
porului român.

Piața Aviatorilor freamătă 
apoi citeva. clipe, în așteptarea 
parăzii militare. După tradiție, 
cinstea de a deschide defilarea 
revine Academiei militare.

în ritmul marșului, trec in 
cadență elevii Școlii militare 
de ofițeri activi „Nicolae Băl- 
cescu". Ii urmează cei mai ti
neri ostași ai țării, elevii li
ceelor militare.

Intră in piață infanteriștii, 
cu căști de oțel. In urma lor, 
vînătorii de munte, în unifor
ma specifică. Pășesc în aceeași 
cadență impresionantă grăni
cerii, santinelele de nădejde 
ale frontierelor.

Ca un val înspumat intră in 
piață blocul marinarilor.

Un batalion alcătuit .din mj- 
îitari ai forțelor de securitate 
încheie parada trupelor teres
tre.

Intră în piață coloana moto
rizată. După trecerea transpor
toarelor blindate, la scurt in
terval. urmează coloana _ auto- 
amfibiilor. Nu de mult, în cli
pele grele pricinuite de cala
mitățile naturale, pe Mureș, 
pe Tirnave, pe Someș și Cri- 
șuri, pe Șiret și Dunăre, osta
șii geniști, dotați cu asemenea 
mașini, au luptat eroic împotri
va ' furiei apelor, salvînd mii 
de vieți omenești și bunuri 
materiale.

în costumele lor specifice, 
cu băști albastre, îmbarcați în 
turisme deschise, dau onorul 
ostașii salturilor îndrăznețe, pa- 
rașutiștii.

Curind, privirile tuturor se 
îndreaptă spre artileria moto
rizată. Trec transportoarele 
dotate cu rachete antitanc di-

oaspeți de peste ho-
festivitatea. Sunete 

de trompetă marchea- 
moment așteptat cu

ras- 
în-
stat

■

E aproape zece și jumătate. 
Pentru o clipă, uriașul platou 

—peste, care au trecut pașii 
a mii și mii de oameni ai 
muncii, veniți să manifesteze, 
cu fidelitate și entuziasm, deo
potrivă patriotism și atașa
ment față de partid, hotărîre 
și încredere în viitor — ră- 
mîne gol.

Dinspre statuia Aviatorilor, 
ca o impresionantă revărsare 
de culoare, își face apariția 
un pluton de stegari — roș, 
galben, albastru, fremătlnd sub 
răsuflarea domoală a vîntului 
— care marchează începutul 
defilării sportivilor. In drep
tul tribunei oficiale, stegarii se 
desfășoară in raze, înstăpînind 
întreaga arie, In timp ce un 
grup de băieți — trupuri vi
guroase și tinere — înscrie cu

litere mîndre numele marii 
sărbători...

Fanfara intonează „REPU- 
BLICA MĂREAȚA VATRĂ" 
și clipa aceasta — cu steaguri 
înclinate pentru onor, înca- 
drînd uriașul înscris roșu, rea
lizat prin ghemuirea a 500 de 
băieți — conține în ea nease
muite valori de frumusețe și

puritate, care aștern peste Pia
ță o atmosferă de optimism.

Apoi, la o comandă parcă 
grupurile de băieți și fete re
intră in pasul de paradă, can
dizi și zimbitori.

Aplauze fierbinți străbat 
rul.

Defilarea sportivilor a 
ceput...

Inițiale scumpe tuturor
Prin fața tribunei oficiale 

trece acum un pătrat multico
lor. Pantaloni albi, bluze albe, 
bluze roșii, pantaloni purpurii, 
buchete de flori — purtînd par
că sărutul de rouă al dimine
ții — eșarfe tricolore, toate a- 
cestea acompaniază, într-o or-

dine perfectă, două steme 
gantice. ale partidului și 
publicii, noțiunile cele

g>- 
re- 

niai 
dragi tineretului României de 

Ovidiu IOANIȚOAIA 
Fotografii de A. NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Intr-o impresionantă revărsare de ■ entuziasm, oamenii muncii din Capitală au 
adus un fierbinte omagiu zilei de 23 August

... .... - ------------------ --------------------------------------------- -

A treia medalie de aur a canotoarelor românce

ECHIPAJUL DE 4+1 VtSLE
CAMPION EUROPEAN

Schiful de 8 + 1 a obținut medalia de bronz
TATA, 24 (prin telefon). — 

Finalele ediției 1970 ale cam
pionatelor europene feminine 
de canotaj academic s-au în
cheiat duminică, după trei zile 
de întreceri care au întrunit 
aproape 200 de vislașc și ra- 
niere din 17 țări, reprezentind 
două continente, cifră record 
în analele concursului. Dispu
tele deqisive pe clasica distan
ță de T 000 m, urmărite de 
peste 5 000 de spectatori, au 
produs o mare satisfacție dele
gației noastre prin cucerirea 
de către echipajul 4+1 visle 
a locului I și a titlului de 
campion european, AL TREI
LEA DIN ISTORIA CANOTA
JULUI FEMININ ROMANESC.

Neînvinse dc-a lungul 
lui sezon, vîslașele 
TUDORAN, MITANA 
ELISABETA LAZAR.
NEMETH și cîrmacea
NI A BORJSOV (antrenor eme
rit Ion Bulugioiu) și-au reedi
tat succesul din 1963, de la 
Griinau, învingînd pe merit — 
fără drept de apel — și îmbo
gățind, astfel, tezaurul de aur 
al sportului din. România, cu 
încă o strălucitoare medalie. 
Așa. după cum ne-a relatat an
trenorul federal Victor Mociani, 
noile campioane au inchinat 
victoria lor zilei sărbătorești de 
23 August, dată cînd au și 
realizat-o.

O altă comportare meritorie

întregu- 
1OANA 
BOTEZ, 

ILEANA 
ȘTEFA-

a fost înregistrată de echipa
jul nostru de scliif 8 + 1 (Doina 
Bălașa, Maria Singiorzan, Doi
na Bărdaș, Viorica Creții, Teo
dora Untaru, Elena Neeula, 
Ecaterina Țrancioveanu, Viori
ca Lincaru + Mariana Naidin), 
care s-a menținut pe o poziție 
fruntașă, ciștigind din nou lo
cul III și medalia de bronz.

Privite in general, trebuie 
spus că finalele ’70 ale C.E. 
au confirmat forma excelentă 
a canotoarelor din R.D. Ger
mană — trei titluri continen
tale (două anul trecut la Kla
genfurt) — și a celor sovietice 
care, deși au obținut doar un 
loc I (lață de trei la ediția 
precedentă), s-au situat în per-

Noi succese ale

luptătorilor români

medalie de aur

(juniori)

I Serbau și V. Dolip- 
schi —campioni bal-
canici la ,,groco-

(tinorel)romane“
(pag. a 4 a

BRASOV: DINAMISM,
MĂIESTRIE Șl CURAJ

Defilarea sportivilor brașoveni, 
care a urmat paradei militare 
și demonstrației oamenilor mun
cii. a impresionat, ca întotdea
una, numeroasa asistență. Trupu
rile zvelte și puternice, clădite 
prin exercițiu fizic și mișcare, 
torentul viu de sănătate, vigoare 
și frumusețe, s-a oprit pentru o 
clipă. într-o desfășurare con
structivă din care au apărut ini
țialele partidului și ale 
simbolurile patriotismului 
temporan.

Grupați pe unități sportive, pes-

țării, 
con-

te 2 OOo de sportivi demonstranți 
cu care alegorice, 
figuri sugestive, au trecut 
fața tribunei, reprezentînd 
burile șj asociațiile 
Dinamo, 
Politehnica, 
trolul, 
ginind 
tinajui 
schiul, 
cheiul. _____
radio-am aforismul, 
caracteristice, din 
poze statuare.

Printre sportivii 
răsplătiți cu aplauze 
am reținut pe componența lotu
lui național de scrimă, cu nume

sau evocînd 
prin 
clu- 

Tractorul, 
Steagul roșu, Voința, 

A.S.A. Brașov, Pe- 
Răsăritul și altele, ima- 
boxul, scrima, luptele, pa- 
artistic și de 
tenisul, ciclismul.
handbalul,

viteză,
____..... ho- 
planorismul șt 

prin figuri 
mers, sau cu

demonstranți, 
j entuziaste.

celebre în arena mondială : 
Szabo, Ileana Drîmbă, M. Țiu, 
Falb, ca și pe alți numeroși cam
pioni și sportivi fruntași brașo
veni : schiorii Gh. Vilmoș, M. 
Leampă, D. Munteanu, V. Brencl, 
Gh. Gîrniță, atleta A. Sălăgean. 
automobiliștii A. Puiu și I. Pes- 
caru, patinatorii Crista 
A. Okos și alții.

O frumoasă impresie 
demonstrația unui grup 
tocicliști de la Steagul roșu,

(Continuare in pag. a 4 al
în-

ac-

vislașele
2 a)

lăsat 
mo- 
care

„SCHIFUL DE AUR", imediat după victorie. In echipaj : cirmacea Ștefania Borisov (la „timonă", in stingă) 
Ioana Tudoran, Mîtana Botez. Elisabeth I.azăr llpana Nomot

Tracher,

a 
de

(Continuare tn pag a
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Omagiu fierbinte Zilei eliberării!
Pitoreasca defilare a sportivilor

(Urmare din pag. 1)

astăzi, cuvinte scumpe așezate 
lingă inima și conștiința unei 
generații căreia i s-au asigurat 
excelente condiții de muncă și 
recreare.

ve ale luptătorilor, creditat! 
cu zece medalii olimpice și 
aproape 150 de titluri balcani
ce, cele ale rugbyștilor, deți
nători al „Cupei națiunilor”.

Se scurg apoi prin fața o- 
chilor noștri coloanele clubu
rilor bucureștene precedate de

Moment spectaculos din defilarea elevilor-aviatori 
4 .

Intră în Piață un grup de 
fete, cu semicercuri înfiorate 
— sînt 200 de sportive din în
treprinderile sectorului 6 — cu 
rochii de culoarea terbii proas
pete. în timp ce un pluton de 
băieți execută, din mers, difi
cile exerciții cu bastoane. Ii 
privim cu admirație, abando
nați ritmului și armoniei lor 
unice, și gindul ne duce spre 

.fericita idee că toți acești ti
neri — muncitori sau studenti, 
elevi sau intelectuali — .se în
dreaptă spre stadion sau spre, 
sală in virtutea necesitai" de 
mișcare și exercițiu fizic, sin
gura garanție a unei generații 
sănătoase, dotată cu optimism 
și capacitate de muncă

Intre acești tineri, dominați 
de exuberanță, se află partici
pant! la „CROSUL TINERE
TULUI", nenumărat! purtători 
ai insignei de polisportiv, deți
nători ai brevetului „Delfin ’70“ 
și niulți dintre cei care popu
lează gazoanele. în cadrul ace
lor tradiționale „după-amieze 
cultural-sportive”, sau antre
nați de îndirjitele „campionate 
de casă” ale diverselor Între
prinderi.

insigne și steaguri. STEAUA
— cu un îneîntător car alego
ric, OLIMPIA — cu un grup

dențil Institutului de educație 
fizică și sport, dispuși într-un 
ansamblu de gimnastică purtînd 
marca perfecțiunii. Viitorii 
profesori de educație fizică, 
reprezentanții mișcării și e- 
xercitiuiui fizic răspindiji pe 
toată suprafața țării, fac facă 
o dală dovada deosebitelor lor 
calități, delectîndu-ne cu o im
presionantă demonstrație de 
ritm și armonie.

După carul alegoric, populat 
cu aparate de gimnastică, al 
puternicului club din șoseaua 
Ștefan cel Mare — care în cei 
22 de ani de activitate și-a în
scris în palmares 27 de me
dalii olimpice, 40 de medalii 
ale unor campionate mondiale 
și 97 de titluri la diferite în
treceri de nivel continental — 
urmează 
liniște.

în pas 
steagurile 
piept cu ____  ........ „
tu maiestuos al fanfarei, pă
trunde pe platou ultimul grup 
de stegari, purtători ai culorilor 
cluburilor și asociațiilor spor
tive din Capitală.

El încheie această tulbură
toare trecere în revistă a rea
lizărilor sportului bucureștean 
și românesc, „peliculă" traver
sată de culorile cele mai vii, 
amplă manifestație — cu peste 
8 000 de participant! — de vi
talitate. încredere și optimism.

un nou moment de
șăltat, abia strunind 
ce parcă vor să dea 
înălțimea, în legăna-

Trec elevii sportivi
Un nou respiro în această 

emoționantă succesiune de tru
puri și culori, și privirile ne 
sînt captate de două grupuri 
masive de elevi și eleve — 
iată, vernilul. albul, galbenul 
și roșul devenite acum culori 
itinerante — care execută, in 
pas mlădios, exerciții cu cercuri 
și eșarfe sau complicate miș
cări de gimnastică artistică.

Urmează o coloană de avia
tori și parașutiști sportivi; ti
neri elevi pentru care cura iul 
și stăpînirea de sine au deve
nit o virtute cotidiană, iar pa
rașutele deschise — pete albe 
pe fondul albastru aj costume
lor — reprezintă o superbă in
vitație spre înaltul cerului. 
*■' Trec, perfect aliniați. îm- 
părțiți pe ramuri de sport, 
purtînd echipamentul specific, 
elevii școlilor sportive bucu- 
reștene. apoi membrii clubului 
sportiv „ȘCOLARUL", ducind 
pe umeri caiace 
boluri -ale unui 
românii ocupă 
mai îndrăznețe 
mondiale.

și canoe, sim- 
sport în care 
piscurile cele 

ierarhiei

MARIAN SLAVIC (4 titluri) Șl ION CANEA

Rachetele — -mijloace moderne de apărare, dtp dotarea forțe
lor noastre armate

Parada militară și demonstrația
oamenilor muncii din Capitală

(Urmate din pag. 1)

COMPORTĂRI LA J. B
Jocurile Balcanice de riatațîe 

au luat sfirșit cu victoria spor
tivilor iugoslavi la înot și polo și 
a celor români (ION GANEA două 
titluri) la sărituri. Dintre Îno
tătorii noștri, cea mai bună 
comportare a avut-o MARIAN 
SLAVIC, care a totalizat 4 me
dalii de aur. De subliniat și e- 
voluția AGNETEI STERNER, cu 
un nou record (69,3) la 100 ni 
delfin. Ultimele rezultate :

MASCULIN — 200 m mixt: SLA
VIC (R) 2:18,6, Ceakîrov (B) 
2:18,8 (rec.)... 5. Copcealău (R) 
2:26,0; 1 500 m liber : ROGUSICI 
(I) 17:58.9 — rec. balcanic, Gheor- 
ghlev (B) 18:09,7... 4. Naghl (R) 
18:25,0 8. Cosmescu (R) 18:54,5 ;
400 m ’mixt : CEAKIROV (B) 4:57,9 
(rec.) R.B., Rogusici (I) 5:07,0.
Naghl (R) 5:07.2, Copcealău (R) 
5:09 0; 100 m liber: SLAVIC (R) 
55,6, Kurfdza (T) 56,0. Statelov (B) 
56,3... 6. Oprițescu (R) 57,2 ; 100 m 
spate : P. MILOȘ (D 62,7, N. 
Miloș (I) 63,5, G. Lupu (R) 64,5... 
7. Movanu (R) 65,9 : 4x200 m li
ber : BULGARIA 8:29.7 (rec.) 
R.B.. România 8:36,4, Grecia 8:37,5 
(rec.). Clasament : 1. IUGOSLA
VIA 166 p, 2. Bulgaria 163 p. 3. 
România 159 p, 4. Grecia 113 p, 
5. Turcia 27 p.

FEMININ — 200 m liber t M. 
SEGRT (lug.) 2:13,0 R.B., Bobar. 
(I) 2:18.3... 4. Sterner (R) 2:24,7 
(r.p.)... 8. L. Radu (R) 2:30,5 ; 100 
m spate t GASPARAC (I) 70,4,
Pllicl (I) 73,0, Baiaban (R) 7,4,7;

•
(Cehanzuc eliminată In serii) 1 
100 m bras : D. BJEDOV (I)
1:19.4 R.B., Georgescu (R) 1:22.0, 
loanldou (G) 1:22,4 (rec.)... _ 7- 
Petrulcă <R) 1:24,0 ; 200 m mixt: 
SEGRT (I) 2:35,1 (rec.) R.B., Slav- 
ceva (B) 2:39,8... 5. Balaban (R) 
2:43,8 8. Groza (R) 2:45,0; 100 m 
delfin t SEGRT (I) 66,6 (rec.) 
R.B., Sterner (R) 69,3 (rec.), Slav- 
ceva (B) 70,7, cerbeanu (R) 72,1; 
400 m liber s SEGRT CD «:«.« 
R.B., Pelceva (B) 4:59,9, Balaban 
(H) 5:03,3... 6. Coroiu (R) 5:13,4; 
4x100 m liber : IUGOSLAVIA
4:18,9 R.B., Bulgaria 4:27,1( Ro
mânia 4:29,6. Clasament: 1. IU
GOSLAVIA 189 p. 2. Bulgaria 148 
p. 3. România 126 p, 4. Grecia 
87 p, 5. Turcia 18 p. __

SĂRITURI DE LA PLATFOR
MA (m) : I. Ganea (R) 424,38 p» 
Karaslnski (B) 389,37 p. Hofstețer 
(l) 327,18 p ; feminin : ALEXAN
DROVA (B) 297,94 p, Dumitru 
(R) 295,60 p, Mojca (D 219,06 p. 
Clasament : 1. ROMANIA 24 Pt 
2. Bulgaria 23 p, 3. Iugoslavia 17 
p. 4. Grecia 12 P, 5. Turcia 4 p.

ULTIMELE REZULTATE DIN 
TURNEUL DE POLO : România 
— Grecia 9—3 ; Bulgaria — Tur
cia 10—3 : Iugoslavia — Grecia 
7 -2 ; România — Turcia 18—1 
(s-jor record) : Iugoslavia — Bul
garia 9—4. Clasament final 1 1.
IUGOSLAVIA 8 P (35—10), 2. Ro
mânia 6 p (39—14), 3. Bulgaria
4 d (26—24) 4. Grecia 2 p (16—
27). 5. Turcia 0 p (8—49).

Trece carul alegoric al . clubului sportiv 
toate meridianele» grație 
lui *

„Dinamo" Bucu
luirești — nume cunoscut pe 

Martinescu sau- Dumitrache,

de renumîți cicliști. PROGRE
SUL — prezentînd o pleiadă 
de tineri tenlsmani care ne 
trimit cu glndul la mării re
prezentanți ai rachetei. Năsta- 
se și Tiriac, plecați să ducă 
faima sportului românesc pe

CON- 
„llnie 

poartă

meridianele globului, 
STRUCTORUL • 
de treisferturi",

balonul cu
Tezaur de aur,

ne- 
înfăți- 
în ac- 
drept-

naște, ale 
rii sportivilor 
Capitală.

— ca- 
ale 

gim- 
defilă- 

din

Ritm, armonie 
și grație 
racteristici 
tinerelor

Penu sau Cuțov...

rijate, urmate de aruncătoarele 
de mine cu reacție, tunurile 
antiaeriene, obuziere de toate 
calibrele. Pe fondul sonor ca
racteristic, își fac apoi apari
ția tancurile, aceste cetăți blin
date de oțel, pe șenile.

Defilarea trupelor se încheie 
cu coloana rachetelor, armă re
dutabilă din înzestrarea forțe
lor noastre armate.

In sunetele unui marș im
petuos. in piață își fac apari
ția gărzile patriotice. Ele în
truchipează brațul înarmat al 
poporului nostru hotărit să-și 
apere și să-și consolideze cu
ceririle revoluționare care stau 
la temelia înfloririi României 
de astăzi.

Sosesc apoi în Piața Avia
torilor grupuri de tineri în 
uniforme albastre cu ecuson 
tricolor, detașamentele „Pregă
tirea tineretului pentru apăra
rea patriei”. Sînt tineri între 
18 și 20 de primăveri, din în
treprinderi, din școli și facul
tăți. reprezentanții tinerei ge
nerații educată în spiritul dra
gostei nemărginite față de pa
trie, al apărării cuceririlor re
voluționare ale poporului mun
citor.

Fanfara Intonează acum a- 
vîntatul marș al brigadierilor : 
„Hei rup 1“ în ritmul său. de
filează tineri prezenți astăzi 
pe marile șantiere naționale 
ale muncii patriotice.

Coloana brigadierilor se în
depărtează. îh mijlocul platou
lui. patru pionieri dau onorul 
cu sunete „ cristaline de trom
petă. Piața se’ umple deodată 
de sute de pionieri. Micii pur
tători ai cravatelor roșii urcă 
în tribune și oferă cu dragoste 
buchete de flori conducătorilor 
de partid și de stat, tuturor 
celor aflați în tribune, care le 
mulțumesc, îmbrățișîndu-i pă
rintește.

Un fluviu de falduri roșii 
șt tricolore vestește începerea 
demonstrației oamenilor mun
cii din Capitală, care prin e- 
roismul faptelor cotidiene în
scriu pagini de aur in noua 
istorie a României socialiste.

Sub. flamuri „de mătase, ce 
unduiesc în adierea vintului. 
pășesc muncitori, ingineri și

tehnicieni ai marilor întreprin
deri bucureștene.

Pe mari grafice sînt con
semnate, în cifre, izbînzile cu 
care oamenii muncii din Ca
pitală se prezintă Ia demon
strație. In primele 7 luni ale 
anului, întreprinderile indus
triale ale Capitalei au livrat 
suplimentar economiei naționa
le 3 OOO tone ds țevi din oțel, 
270 semănători, 5 locomotive 
Diesel-hidraulice, 40 de vagoa
ne de marfă, mai mult de 3 
milioane de cărămizi și blocuri 
ceramice și alte produse, rca- 
lizind peste prevederi o pro
ducție de 600. milioane lei, ce
ea ce reprezintă aproape 64 
la sută din angajamentul a- 
nual.

Multe dintre întreprinderi 
sînt prezente la demonstrație 
cu frumoase care alegorice, în- 
fățișînd unele produse caracte
ristice, în mărime naturală, 
sau sub formă de machetă.

Exprimînd încrederea nețăr
murită față de politica parti
dului, oamenii muncii scandea
ză în fața tribunei centrale : 
„De partid condus poporul își 
clădește viitorul”, „Cu partidul 
nostru-n frunte vom clădi vic
torii multe". De la tribuna 
oficială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu ceilalți 
conducători de partid și de 
stat, răspunde cu căldură ova
țiilor mulțimii. Mii de glasuri 
scandează puternic : „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu-P.C.R.”

Alături de muncitori, la ma
rea demonstrație participă cu 
același nețărmurit entuziasm 

■ isavanți de renume, cercetă
tori. cadre didactice și stu
denti, medici și artiști, adu- 
cîn'd fierbite recunoștință parti
dului pentru condițiile minuna
te în care își desfășoară activi
tatea.

Impresionanta demonstrație 
a oamenilor muncii ia sfirșit, 
întreaga asistență intonează 
imnul de luptă al clasei mun
citoare de pretutindeni, „Inter
naționala".

Un nou 23 August, al 26-lea 
la număr, și-a (luat locul în 
aula istoriei noi a patriei, evo- 
cînd, cu puterea prestigiului 
marilor evenimente, nepieri
toarea sărbătoare a libertății 
noastre.

CONFRUNTĂRI INTERNATIONALE

argint și bronz
O piramidă uriașă — ale 

cărei patru etaje abia pot îm
brățișa toate trofeele pe care 
sportivii acestor păminturi 
le-au cucerit lr. diferite cam
pionate mondiale sau Jocuri 
Olimpice — anunță intrarea în 
Piață a marilor performeri.

Ungă noi, cineva șoptește 
cu admirație : „TREC CAM
PIONII LUMII", și în fața tri
bunei oficiale zărim siluetele 
celor mai buni handbal iști Con
temporani — a căror demon
strație fulger, cu. Gruia, Gațu 
sau Gunesch la minge, repre
zintă o nouă probă de talent 
și virtuozitate —. „bilele de 
aur“ ale Corneliei Petrușcă și

o repeziciune 
bănuită. METALUL - ‘

- șînd un ring cu boxeri 
țiune. RAPID — cu un__ r.
unghi de volei care să amin
tească de trofeul celor 3 
în Cupa campionilor europeni, 
ce Împodobesc panoplia clu-

izbinzl

btilui...
Fiecare club — unități orga

nizatorice cărora nouă direc
ționare a sportului românesc le 
oferă un plus de autonomie și 
mobilitate — a trimis in fața 
tribunei oficiale, a conducă
torilor de partid și de stat, 
boxeri sau canotori, fotbaliști 
sau gimnaști, ale căror isprăvi 
— spre mîndria noastră, a tu
turor — au făcut nu o dată 
înconjurul lumii, ridicind tri
colorul pe catargul de victorie 
al celor mai prestigioase com
petiții.

f~*îfzSTZrx minilfo zio IfS

CORESPONDENȚII NOȘTRI

Cupa Dunării (juniori) România pe locul III — Marian 
Grigoraș pe locul I la categoria cocoș

® Slaba comportare a speranțelor noastre olimpice
LORRACH 24 (prin telex). 

Timp de trei zile s-au des
fășurat în localitate întrece
rile „Cupei Dunării" rezer
vate juniorilor, la care au 
participat echipele Ungariei, 
R. F. a Germaniei, Bulgariei, 
Austriei, Cehoslovaciei șl Ro
mâniei. Cîțiva dintre tinerii 
halterofili români au avut o 
comportare bună : la cate
goria cocoș, Marian Grigoraș 
s-a clasat pe primul loc cu 
310 kg, iar la categoria pană. 
Emerich Covaci a ocupat lo
cul secund cu 322,5 kg.

Pe echipe, întrecerea a fost 
cîștigată de formația Bulga
riei cu 37 p. Au urmat în cla
sament R. F. a Germaniei 35 
p, România 34 p, Ungaria 
30 p, Cehoslovacia 23 p și 
Austria 20 p.

Iată primii clasați și locu
rile ocupate de sportivii ro
mâni : Cocoș : Marian Grigo
raș (România) 310 kg. Panăj 
Milanov * 
Emerich 
322,5 kg. 
Ușoară : 
kg (115 — 115 — 145)... 3. Mi- 
huț (România) 362,5 kg (110 
— 110 — 142,5). Semimijlocie: 
Ambrozi (Ungaria) 390 kg. 
...4. Tudor Petrișor 355 kg 
(115 — 105 — 135). Mijlocie : 
Padev (Bulgaria) 427,5 kg...
5. Ion Csete (România) 335 kg 
(115 — 105 — 135). Semigrea-, 
Ddrrzapf (R.F.G.) 470 kg... 5. 
Stoicescu crttMffiâniă)' 3G5 kg 
(115 — 110 — 140), Grea : Ru
dolf Mang (R.F.G.) 530 kg...

(Bulgaria) 330 kg. 2. 
Covaci ■■ (România) 

(97,5 — 97,5 — 127,5). 
Stark (Ungaria) 375

Olimpiu Pop (România) 425 
kg (135 — 125 — 165).

★
BERLIN 24 (prin telefon). 

La Blankenberg au avut loc 
întrecerile rezervate speran
țelor olimpice, la care au par
ticipat halterofili din 7 țări.

in clasamentul pe națiuni 
echipa României s-a 
pe locul 5 cu 10 p. înaintea 
Cehoslovaciei 9 p., și Unga
riei 6 p. Victoria a revenit 
echipei U.R.S.S. cu 48 p, ur
mată de Polonia 41 p. R. D. 
Germană 33 p, și Bulgaria 
35 p.

Iată primii clasați la cela 
9 categorii: muscă: Adame- 
zyk (Pol) 285 kg, cocoș: To
dorov (Bulgaria) 320 kg, pană! 
Terecenko (Pol) 257,7 kg, u- 
șoară : Venzel (R.D.G.) 370
kg (Ia împins. Ion Habot — 
România, s-a clasat pe locul 
III cu 107,5 kg), semimijlo- 
cie: Galkin (U.R.SS.) 450 kg 
— record mondial de juniori, 
mijlocie; Maninev 
445 kg, semigrea: 
(R.D.G.) 452,5 kg, 
novalov (U.R.S.S.) 
supergrea: Bonk
490 kg.

N.R. Rezultatele 
români pe categorii nu ne-au 
fost comunicate, dar ni s-a 
precizat că printre primii 4 
clasați ei nu figurează in cla
sament. Astfel, comportatea 
sportivilor Georgescu, D. A- 
postol, Bercea, Habot. Palin- 
kas și Mate o considerăm sla
bă, ca și locul 5 în clasamen
tul pe țări.

clasat

(U.R.SS.)
Arlberg 

grea: Ko- 
487,5 kg,

(R.D.G.)

sportivilor

(Urmare din pag. 1)

au executat sărituri acrobatice 
pe un podium mobil, Instalat pe 
atașul unei motociclete, într-o 
atmosferă de dinamism, măies
trie și curaj.

IAȘI : APLAUZE PENTRU 
VOLEIBALISTELE DE LA 
PENICILINA

peste 1500 de sportivi legitimați. 
Atenția ne-a fost atrasă de un 
frumos car alegoric reprezentjnd 
toate ramurile de sport practicate 
în această unitate, tn urma lut, 
micii gimnaști au făcut o reușită 
demonstrație de acrobație. In 
grupuri compacte, au defilat, a- 
poi. sportivii de la C.F.R., Con
structorul. Gloria, Indagrara. Fa
brica de zahăr. Voința, Foresta 
șl Motorul. Coloana s-a încheiat 
cu reprezentanții asociației spor
tive U.T.A.

TRANSMIT
Voința, Confecția, Oțelul, Prole
tarul, Știința, flnaliștii etapei 
județene a „Cupei tineretului de 
la sate" și. primiți cu vil aplauze, 
sportivii clubului Dinamo.

GHEORGHE SENCOVICI ȘI ECHIPA STEAUA

ORADEA: UN BILANȚ 
RODNIC

CAMPIONI AI TĂRII LA SKEET

Desfășurarea tinerească de for
țe a celor peste 3 500 de spor
tivi ieșeni a constituit un pri
lej de îneîntare pentru numeroa
sa asistență din piața Unirii.

Coloana debutează cu prezența, 
masivă a clubului Nicolina. pur
tînd portretele conducătorilor de. 
partid și de stat.

Viu aplaudată ___ ____
sportivelor de la A S. Penicilina, 
care au ciștigat titlul 
pioane republ'cane la 
minin șl - - -
lor — 
Le urmează componenl 
Iul de (union șl copil, 
de ...... ................................

GALATI: CELE MAI RE
CENTE CONSTRUCȚII

este trecerea

de cam- 
volei fe- 
rîndtirile 

sportului.
numără tn

patru maestre ale ...... ....
Le urmează componențlj centru- 

echipele 
fotbal ale clubului Politehni

ca. fșl face, apoi, apariția co
loana sportivilor de la C.S.M. 
Iași, in frunte cu un frumos 
car alegoric reprezentînd . ramu
rile de sport practicate în acest 
club, coloana e încheiată de 
sportivii aeroclubului ieșean.

TIMIȘOARA : CEI CE DEZ
VOLTĂ SPORTUL JUDE
ȚEAN

După ce 
pact, trec 
stalată pe _______t
mează colectivul activiștilor’ vo
luntari șl al arbitrilor, care Iși 
aduc contribuția la dezvoltarea 
sportului In Județul nostru. Pen
tru cjteva clipe, sportivii de la 
Școala profesională de construcții 
au inserts, cu trupurile lor bron
zate : .,23 August". Au urmat a- 
pol sportivii și sportivele apar- 
ținind asociațiilor sportive de la 
Combinatul textil nr. 1. U.T.T., 
Arta textilă, Bega. Garofiță, Vo
ința, Școala sportivă. Electromo
tor, Constructorul in rindul că
rora activează campioni republi
cani, membri al loturilor națio
nale de canotaj, caiac șl handbal. 
Aplauze furtunoase a stîmit co
loana fotbaliștilor, anunțată de o 
minge de fotbal uriașă, pe care 
sînt înscrise frumoasele rezultate 
obținute tn 1870 de timișoreni. 
Coloana a fost încheiată de spor
tivi șl sportive aparțlntnd celor 
mai puternice cluburi timișorene : 
Politehnica, U.M.T., Universitatea 
șl C.F.R., tn rândurile cărora arh 
remarcat pe Terezia Popa. Emilia 
Neghină, Cristina Metzenrath, Pe
tru Cemău, Guneș Roland, jucă
torii proaspetei divizionare A la 
fotbal C.F.R., și alțl componenți 
al loturilor naționale, maeștri a! 
sportului.

stegartl, tn grup com- 
prln fața tribunei ln- 
b-duj Republicii, ur-

ARAD: ÎN COLOANĂ, 
ECHIPA CAMPIOANĂ 
NAȚIONALA

în coloana de trupuri bronzate 
și călite oe terenurile de sport 
erau prezențl fotbaliștii echipei 
U.T.A.. care au cucerit pentru a 
doua oară, consecutiv, titlul de 
campioni naționali, ca șl alți de
ținători ai “
de seniori 
ia diferite

Defilarea 
continuat cu reprezentații asocia- 
«Ja* cnAfthto Varrnnill fn f»adrill

titlurilor republicane 
șl Juniori, cîștlgate 

ramuri sportive.
coloanei sportivilor a

■'Th ciuda timpului nefavorabil, 
peste 1 780 de sportivi gălățeni au 
ținut să-șl exprime atașamentul 
fietbinto tată de partid. Trecerea 
prin fața tribunelor a coloanei 

‘■policrome a sportivilor aparținfnd 
cluburilor Dunărea. Politehnica, 
Oțelul, asociațiilor sportive 
întreprinderi. și școli, care 
contribuit la ridicarea pe 
trepte a sportului gălățean. 
cerlnd peste 50 dc
pion] al țării. 
Impresie. Prin 
demonstrație, 
șl-au exprimat
tru condițiile excelente de pre
gătire pe care le au. Numai în 
ultimul deceniu, de pildă. s-au 
construi! la Galați un stadion de 
25 OOo loeun. un patinoar artifi
cial. noi complexe sportive șl 
săli de sport, iar recent, in ca
drul complexului sportiv Dună
rea. s-au dat în folosință o popl- 
cărie modernă și un bazin olim
pic.

dln 
au 

noi 
cu- 

cam- 
vle 

___ ________ lor 
sportivii gălățeni 
recunoștința pen-

de titluri de 
a produs o 
emoționanta

TG. MURES : ÎNFRĂȚITE, 
TINERELE TALENTE

Defilarea tlnere’or talente de pe 
meleagurile mureșene, speranțe 
ale sportului de milne — ro
mâni, maghiari, germani șl de 
alte naționalități — a început prin 
trecerea, prin fața tribunelor, 
într-o ' ordine desăvirșltă. a co
loanei alcătuită din tineri pur
tînd steaguri roșii șt tricolore, 
portrete ale conducătorilor iu- 

. biți aiyPgrtlduUM Și statului nos
tru. steaguri șl embleme ale 
cluburilor șt asociațiilor spor
tive. trofee cucerite în decursul 
celor 26 de arii de viață 'Iberă. 
într-o manifestare a dragostei șl 
recunoștinței față de partidul 
nostru drag. Coloana multicoloră 
a fost deschisă de doi 
ce purtau har*a României, 
al cărei fond tricolor erau 
scrise cuvintele : „Trăiască 
August”. După S'egarh care 
împtnzit piața cu o pădure 
drapele, a urmat o imensă 
Ioană. în frun.ea căreia 
.remarcat activul Consiliului 
dețean pentru educație fizică 
sport .Mureș, activiști și 

..Hyi, . .al cjubprilc-r A.â.............
Mureșul, voința. Comerțul, Lem
narul. Dermagant, Oțelul. C.F.R., 
Mureșul-Construcțll.

tineri 
pe 

în- 
23 

au 
de 

co- 
am 
iu- 

si 
spor- 

Armața,

BACĂU : ÎNCEPÎND CU
TINERELE VLĂSTARE

In acest an, cinstea de a des
chide demonstrația sportivilor a 
revenit celor mal tinere vlâstnre : 
acestea și-au trimis la marea 
sărbătoare reprezentanți al tutu
ror ramurilor sportive care se 
practică In școlile gpnerale. In 
urma lor și-au făcut apariția 
membrii școlii sportive. Au tre
cut apoi reprezentanții celorlalte 
asociații sportive din oraș :

Conform tradiției coloana spor
tivilor a încheiat entuziasta defi
lare a oamenilor muncii români, 
maghiari șl de alte naționalități, 
din municipiul Oradea

In grupul masiv am remarcat 
pe sportivii de Ia Crișul, princi
pala grupare din județul Bihor, 
menită să consacre activitatea 
de performanță.

Cu această ocazie, sportivii 
orădeni șl-au manifestat recunoș
tința față de partidul Comunist 
Român pentru excelentele condi
ții de pregătire care le-au fost 
create. Numai tn perioada 
1969—1970 au fost construite in 
județul nostru 12 terenuri ■ de 
volei, 3 săli de sport, două po
picarii, o pistă de atletism. 4 
terenuri de fotbal, 9 de handbal, 
5 de baschet, 3 de tenis și alte 
baze sportive simple, multe din
tre ele amenajate prin munca 
patriotică a tineretului.

CRAIOVA: REPREZEN
TANȚII CELOR 4 200 DE 
SPORTIVI LEGITIMAȚI

Cu o revenire excepțională 
în ultima zi, cînd _ n-a greșit 
nici un taler, realiând O man
șă (a U-a) completă de 100 ț 
lovite, Gheorghe Sencovici 
(Steaua) a reintrat In posesia 
titlului național de care fu
sese despărțit doar un an. 
Victorie spectaculoasă și ca
tegorică, cel de al doilea cla
sat, Dumitru Danciu (Olim
pia) fiind distanțat de Senco
vici cu șapte puncte. Cu o se
rie de numai 21 t, fostul cam
pion al țării, băimăreannl 
Gleb Pintilie. a venit pe po
ziția a treia. De subliniat lo
cul 5 pe care s-a situat Ion 
Dumitrescu — nespecial ist la 
skeet, ca și rezultatul lui Lu
cian Cojocaru (18 ani) de la 
clubul Steaua. în schimb, unul 
dintre fruntașii tinerei gene
rații, Nicolae Vlădoiu. s-a 
prezentat slab (locul 10 cu

O paletă de culori vii s-a re
vărsat atunci cînd in Piața Al. I. 
Cuza din Craiova a pătruns șu
voiul. parcă nesflrșlt. al 
peste 2 500 de sportivi 
tradiționala lozincă a Iul 
gust, stemele oatriei și 
dului, steagurile tricolore 
purii. Impunătorului șl --------
sulul car alegoric, simbollzînd 
sporturile de performanță ale 
Doljului i-au urmat sportivii 
celor două cluburi craiovene, U- 
ntversltalea șl Electroputere, clu
buri care numără peste 4 200 de 
sportivi legitimau.

A fost o demonstrație a tine- 
reții și entuz.iasmulul, reflectind 
recunoștința sportivilor Doljului 
pentru minunatele condiții de 
pregătire profesională șl sportivă 
ce le-au fost create de către 
partid șl gpvprn.5

CLUJ : FRUNTAȘI PE TA
RĂ TN ÎNTRECEREA ÎN
TRE CLUBURI SI ASO
CIAȚII

Coloana multicoloră a sportivi
lor clujeni a fost primită cu ro
pote de aplauze atît de cel care 
au luat loc in tribuna oficială, 
instalată în piața Victorie!. cit 
și de numeroșii cetățeni înșirați 
pe străzile Clujului. Au impre
sionat tn mod deosebit carele 
alegorice ale asociațiilor sportive 
Armătura. Clujana. Tehnofrig, 
Metalul roșu și Voința. Clubul 
sportiv „U“ a fost reprezentat de 
fotbaliști, iar C.S. Agronomia de 
echipa de rugby, participantă în 
campionatul primei categorii. 
Printre sportivii feroviari, ne a 
fost ușor să recunoaștem, de a- 
semenea, pe fotbaliștii echipei din 
divizia A. în sfirșit, un grup nu
meros a alcătuit coloana clubu
lui C.S.M.. care in acest an a 
ocupai tocul secund în întrece
rea organizată Intre cluburile din 
țară, performanță ce coincide cu 
io an) de existență al aceste* 
unități sportive din orașul d< 
pe Someș.

Caiac-canoe

1 celor 
ptirtînd 
23 Au- 

partl- 
șl pur- 
frumo-

corespondenții noștri: M. BÎRA,Relatări transmise telefonic de <
D. DIACONESCU, P. ARCAN, ȘT. IACOB, T. SIRIOPOL, I. PAUȘ,'

1
CANOEA DE DUBLU 

A JUNIORILOR ROMÂNI - 
VICTORIOASĂ 

PE LACUL GRiîNAU
BERLIN (prin telefon), 

mlntcă, pe lacul Grttnau. 
desfășurat Întrecerile ri 
„Concursului prieteniei 
lac-canoe. rezervat ,~j

'a«aS.“~«r,S:A
— ZoJtan Boko 

realizat timpul de 4 tot cîstlgtod 
proba. Reprezentantul României, 
Fr. Frank, a ocupat abia locul 9 
(4'17.2). O cursă deosebit ne 
disputată a fost cea de C-l, unde 
tot un sportiv maghiar. Josef 
Cseka. a trecut primul l'oța de 
sosire (4:22.2). în această finală, 
Vasile Serghel s-a clasat pe 10- 
CUIntrecerea caiacistelor a Ins* 
deschisă de concurentele la sim
plu. In cu,rs3 lor, Petra Gra
bowski (R. D. Germană) domi
nă, urcind in final prima treaptă 
a podiumului (2:07.6). Șl aici, ca
iacul românesc suferă un eșec 
prin Maria Ivanov (locul Il^Ur- 
mează disputa la K-2 bălețf~cîș- 
tlgată de sportivii maghiari) șl... 
neonorată de prezența cataclștl- 
tor noștri, necalificați în finala, 
tn sfirșit. frații Nemeș ne rea
mintesc că anul viitor vom fi 
gazda „europenelor" de caiac- 
canoe. C1ȘTIG1ND LOCUL 1 LA 
C-2. înaintea bulgarilor Damla- 
nov și Balcev. Echipajul Buhaev— 
varablov a obținut în această 
cursă medalia de bronz. Sporti
vele din R. D. Germană (Gra
bowski. Setzkorn) Iși adjudecă 
victoria In finala de K-2 (Răutu, 
Humă - locul 5). Ultima între
cere a Concursului prieteniei a 
programa! proba de K-4 băieți, 
învingători — sportivii sovietici 
w- lor,n 7 — Frank. Lunea. SI-

180 t), deși între el și urmă
torul clasat există o diferență 
mare de puncte: 7.

Liderul primei zile, Sergiu 
Diaconu, ar fi putut concu
ra la medalia <je bronz (în 
eventualitatea unui baraj cu 
Pintilie). dar el a ratat ul
timul dubleu.

Titlul republica pe echipe 
a fost ctștigat de Steaua (Sen- 
covici, Florescu, Vlădoiu. Bu- 
duru) cu 554 p. Adăugtnd și 
titlul de la talere, iată că 
trăgătorii șteliști, antrenați 
de neobositul pasionat al ‘ti
rului Grigore loanide, domi
nă cu autoritate în tirul cu 
arma de vînătoare.

Clasamente, individual (200 
t) : 1. Sencovici (Steaua) 195 
t, 2. Danciu (Olimpia) 188 t, 
3. Pintilie (CSO Baia Mare) 
187 t, 4. Diaconu (Olimpia) 185 
t, 5. Dumitrescu (Olimpia) 

. 183 t, 6. Florescu (Steaua) 183 
t, 7. Cojocaru (Steaua) 181 t. 
8. Buduru (Steaua) 181 t, 9. 
Mareș (Sc. sp. 1) 180 t, 10. Vlâ- 
doiu (Steaua) 180 t, echipe 

’ (150 t) : 1. Steaua 554 t, 2.
Olimpia 541 t. 3. CSO Baia 
Mare 505 t, 4. Steaua II 483 
t, 5. Sc. sp. 1 478 t.

DU- 
s-au 

finale ale 
ui p, Ja ca
rezervat juniorilor. E-

România - pe locul II 
la Balcaniada junioarelor

PLEVEN (prin telefon). A 
5-a ediție a campionatului 
balcanic de baschet pentru 
junioare s-a încheiat, ca și 
edițiile precedente, cu succe
sul reprezentativei Bulgariei, 
neînvinsă în cele trei meciuri 
susținute. In cele două jocuri 
decisive, campioanele balca
nice au învins cu 60—54 
(25—23) echipa României, și 
cu 57—38 (18—18) pe cea a 
Iugoslaviei. Pentru prima 
dată în istoria acestei Bal
caniade. selecționata Româ
niei a cucerit medalia de ar
gint. Prin succesele realizate 
în fața formațiilor Iugoslaviei 
(51—50, la pauză 26—26) șl 
Greciei (77—53, la pauză 
34—22), baschetbalistele ro
mânce s-au clasat pe tocul 
secund. Cea mal bună jucă
toare a echipei și chiar a 
campionatelor balcanice a fost 
Mai ia Roșianu. S-au mai evi
dențiat Tatiana Rădulescu și 
Dianș Mihalic.

Clasament! final : 1. Bul
garia 6 p.. 2. ROMANIA 5 p.. 
3. Iugoslavia 4 p. 4. Greeia
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16 STATUI PE „ȘOSEAUA
FOTBALULUI MONDIAL-

DEMBROVSCHI,

RAPID A CIȘTIGAT
BUCUREȘTI"

ETAPA A ll-a A DIVIZIEI B

RAPID — STEAUA 1-0 (0-0)

A marcat : Dumitru (min. 77). A arbitrat foarte bine C. Petrea.

STEAGUL ROȘU — PROGRESUL 6-3 (2—1, 2-2)
Au marcat : Gherghell (min. 21), Gydrfy (min. 39). precum ți 

Pescaru, Gydrfy, Necula și Adamache — toți din lovituri de la 
■41 in la terminarea meciului, respectiv șt. Marinescu (min. 2), 
D. Popescu (min. 50) șl I. Dinu — din 11 m. A condus foarte 
bine A. Munich.

STEAUA — PROGRESUL 4—0 Ț2—0)
Au marcat : Iordănescu (min. 7 și 21), Tătaru II (min. 63 și 

83). A arbitrat bine C. Ghemigean.

RAPID — STEAGUL ROȘU 3-1 (1—1)
Au înscris : ștraț (min. 31), Neagu (min. 74 și 81), respectiv 

Ivăncescu (min. 39 din 11 m). A condus bine G. Limona.
BAPID : Răducanu — POP, Lupescu, Dan, Greavu, DINU, 

DUMITRU, NASTURESCU, ȘTRAȚ, NEAGU, Angelescu (Co
dreanul.

STEAGUL ROȘU : Adamache — IVANCESCU, Jenei, Olteanu, 
Rusu, PESCARU, Balint, Cadar (NECULA), Dumitriu II (FLO- 
RESCU), Ghergheli, Gyârfy (Drăgoi).

★
După finală, au fost înmînate cîte o cupă echipei RAPID — 

ciștigătoarea ediției a IV-a jucătorului GYORF Y (Steagul roșu) 
— golgeterul competiției și Iui CONSTANTIN DUMITRU (Pro
gresul) — cel mai tinăr jucător ' ■
brie 1370).

(va împlini 17 ani la 22 noiem-

activitatea ne vor conduce 
la concluzii mai ferme.

STEAUA : echipa este încă 
în formare, în căutarea so
luțiilor, dar tinerii ei jucă
tori — Iordănescu, Tătaru, 
Ștefănescu, Ciugarin — pot 
primi, în continuare, tot cre
ditul.

PROGRESUL: echipa de 
■tineret a acestui club ne-a 
oferit o repriză cu Steagul 
roșu — a doua — de bună 
calitate. M. Sandu, Năstase, 
Ghiță, Stan sînt nume pe 
care le vom întîlni, credem, 
chiar în prima formație.

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA

>4»
.A

AIATUHI DE PflE,
RIVERA,

BtCKENBAUER...

METALUL BUCUREȘTI— 
■C.F.R. PAȘCANI 1—1 (1—0). 
Nu se stinsese bine ecoul 
primului fluier de arbitru 
(min. 1) cînd, în urma unui 
,,un-doi“ cu Șt. Georgescu, 
■Iancu, aflat în poziție idea
lă de șut, este „îmbrățișat" 
de Panait. 11 m clar, trans
format de Cojocaru : 1—0
pentru Metalul. Se părea că 
vom asista în continuare la 
o partidă agreabilă, dar me- 
talurgiștii se închid în pro
priul careu. Anost în repriza 
I și la începutul celei de a 
do<ua, meciul devine ceva 
mai animat în ultimele 30 
de minute, datorită, în spe
cial, feroviarilor, care după 
o suită de ratări, reușesc 
egalarea în min. 78, prin 
Ciupa. Corect, arbitrajul bri
găzii constănțene R. Cocoi (la 
centru), A. Pilosian și 
Tacciu. (G. Raețki).

Peste ' 7 000 de spectatori au 
urmărit pe noul stadion Pro
gresul o partida care a apar
ținut, în gefferal, ’ echipei 

, gazdă, Rezultatul.,-,'.putea fi 
mai mare dacă înamtașii lo
calnici ‘n-ar fi ratat în fa
zele de finalizare. De remar
cat c$ .Progresul
11 m, în min. 10, prin Iancu. 
A marcat Ologu (min. 29). 
Au, fpșț eliminați pentru lo
virea adversarului Ciocoiu 
(Știlfița'— min. 77)-și Traian 
(Progresul — _rnin. 73). ,A ar? 
bitrat bine 
(București).
resp.). •

a ratat un

Gh. Vasilescu I 
(R. Grigorc —cn-

CONSTANȚĂ
GIURGIU 2—0

Gh.

. Fiindcă, de la un timp, 
noțiunea de „repetiție gene
rală" a trecut hotarele tea
trului, ajungînd și în sport, 
cu absolut același sens, o 
vom folosi pentru a carac
teriza „Cupa municipiului 
București", și mai ales fina
la ei, disputată duminică 
seara, pe ploaie, între Rapid 
și Steagul roșu. A fost in
tr-adevăr, o „repetiție gene
rală" (cu „decoruri și costu
me") a noului campionat al 
diviziei A, a cărui premieră 
va avea Ioc duminică. S-a 
■jucat exact ca în campionat, 
echipele angajîndu-se în 
luptă pe toate planurile, cel 
al ambiției fiind și el evi
dent tot timpul. De

\,Cupa municipiului 
rești" l 2-

altfel, 
Bucu- 

a încetat de mult de 
a 'mai fi doar o competiție 
de verificare a echipelor 
bucureștene, în ajun de cam
pionat, ea căpătînd dimen
siunile unei întreceri auten

tice, atit în ochii jucătorilor, 
cît și al spectatorilor. Acest 
lucru s-a văzut, în primul 
■rind, din cheltuiala de ener
gie de pe teren, din ritmul 
dîrzeniei cu care au luptat 
pentru fiecare balon. Iar la 
sfîrșit, calda manifestație de 
simpatie pe care publicul a 
făcut-o învingătorilor a ve
nit parcă să întregească ca
racterul competițional și reu
șita acestei întreceri tradițio
nale.
. Iată și cîteva aprecieri a- 
supra celor 4 echipe care au 
evoluat în., această competi
ție :

. RAPID : a avut comparti
mente omogene, cu o bună 
.legătură între ele, iar Neagu 
și Ștraț au fost prompți în 
fazele de finalizare. Foarte 
activi — mijlocașul Dumitru 
și fundașul Pop. Excelentă 
mișcarea în teren a echipei, 
în repriza a II-a a finalei.

. STEAGUL ROȘU : este po-

VERONA
DINAMO BUCUREȘTI

2-2 (1-2)
• RADU NUNWEILLER Șl 
BOTH. AUTORII GOLURILOR 
ÎNSCRISE DE D1NAMOVISTI
• MÎINE DINAMO TNTÎLNEȘ- 

TE PE F. C. BOLOGNA

BOLOGNA 24 (prin telex, 
de la corespondentul nostru). 
Disputată duminică seara, la 
Verona, pe o vreme capri
cioasă (la început ploaie, a- 
poi soare), dar pe un teren 
bun pentru joc, partida ami
cală Verona—Dinamo Bucu
rești s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2
(1—2). Confirmînd așteptări
le. fotbaliștii bucureșteni au 
făcut un joc apreciat de nu
meroșii spectatori veronezi, 
mai ales în prima repriză, 
cînd, de altfel, ei au concre
tizat două din numeroasele 
ocazii de a înscrie prin Nun
weiller VI (min. 30) și Both 
(min. 38) după ce s-au văzut 
conduși cu 1—0 în min. 23, în 
urma unui gol realizat din 
penalty de atacantul central 
Clerici. In această repriză, în 
care Dinamo a avut o „verti
cală" de clasă în Dinu și 
Nunweiller VI, oaspeții s-au 
dovedit net superiori. Și, dacă 
din centrul liniei de atac di- 
namoviste n-ar fi lipsit Du- 
mitrache, Verona s-ar fi în
tors — probabil — la vestiare 
cu mai multe goluri la pasiv.

în repriza secundă, însă, 
jocul s-a echilibrat, datorită 
„căderii" mijlocașului Nun
weiller. cădere care a permis 
gazdelor să pună stâpînire pe 
mijlocul terenului și să în
scrie prin Muiesan (min. 82).

DINAMO Constatinescu — 
Cheran, Stoenescu, Dinu, De- 
leanu, Sălceanu, Nunweiller 
VI. Lucescu, Both, Popescu, 
Nirtu (Mustățea).

VERONA : Pizzaballa (Co
lombo) — Sirena (Berga- 
maschi), Landini (Nanni). Ma
sotti. Battistoni, Mascalaito 
(Stenti), D’Amato (Listanti), 
Moschino (Orazi), Clerici, Mu
iesan. Mazannti.

Miercuri. în ultimul meri al 
turneului pe care îl întreprinde 
în Italia, Dinamo București va 
întîlni puternica echipă F.C. 
Bologna.

Cesare TRENTINI

zitiv faptul că brașovenii 
n-au avut o prezență forma
lă, ci au dorit victoria, au 
luptat pentru ea, dar au a- 
vut fluctuații în joc. Dumi- 
triu II, urmărit cu atenție de 
către spectatori, dar mai cu 
seamă de către adversari, a 
avut momente de fotbal ra
finat, dar sub aspectul spon
taneității poate că timpul și

P.S. Dacă, după o îndelun
gată activitate, Lupescu și 
Dan (Despre Răducanu, din 
păcate, vorbim în van), n-au 
ajuns încă la concluzia că 
desconsiderarea adversarului 
n-are nimic comun cu etica 
sportivă, ne facem datoria 
de a le atrage atenția, prin 
acest nedorit post-scriptum. 
O notă discordantă a făcut 
și Olteanu, nervos, agresiv în 
final. Presupunem că în ca
drul acțiunilor de pregătire 
a noului campionat 
fost , 
punct

n-au 
la 

gesturile nesportive.

Duel aerian între Sătmăreanu și Neagu
Foto: A, NEAGU

CIUDAD DE MEXICO, 
(Agerpres). La cîteva 
zile aupâ terminarea 
campionatului mondial 
de fotbal, în Mexic a 

. fot inițiat un concurs 
național pentru stabi
lirea celui mai bun ju
cător din fiecare echi
pă care a participat la 
turneul final, lată ju
cătorii care au primit 
cele mai multe voturi : 
Pele (Brazilia), Rivera 
(Italia), Beckenbauer (R. 
F. a Germaniei), Mon
tero (Uruguay), Moore 
(Anglia), Bîșeveț (U.R.S.S), 
Cubillas (Peru), Valdi
via (Mexic), Svensson 
(Suedia), DEMBROVSCHI 
(ROMÂNIA), Lambert 
(Belgia), Spiegler (Is
rael), Bonev (Bulgaria), 
Kasson (Maroc), Kuna 
(Cehoslovacia), Martinez 
(Salvador).

In cîteva zile, iniția
torii acestui concurs ur
mează să pună în apli
care hotărîrea luată de 
la începu*: înălțarea a 
16 statui pe o șosea 
care urmează să se nu
mească „șoseaua fot
balului mondial". Fiecă
ruia dintre jucătorii mai 
sus citați i se va face 
cîte o statuie în mări
me naturală.

★
Aflăm, in ultimul mo

ment, că jucătorul Em. 
Dembrovschi a suferit un 
accident de automobil. 
Jucătorul băcăuan se 
află internat în spital, 
dar, se pare, că urmă
rile nu vor fi grave.

POLITEHNICA GALAȚI— 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—0 
(0-0). La prima lor evoluție 
în fața suporterilor, studenții 
au realizat o victorie dificilă, 
dar pe deplin meritată. Oas
peții s-au apărat cu îndîrjire 
pînă în minutul 76, cînd auto
golul fundașului Gheorghe 
Aurel i-a conturat pe studenți 
în învingători. Al doilea gol 
a fost realizat de fundașul 
Rizea (min. 87).

Tn min. 15, Bucur (Politeh
nica) a ratat o lovitură de la 
11 m. A arbitrat foarte bine 
Ilie Drăghici — București. (T. 
Siriopoi—coresp.).

Pîrvu. Nicoară (O- 
deschis scorul, în 
Localnicii au egalat 
60, prin Pavlovici. 
fost de slab nivel.

METALUL TÎRGOVIȘTE— 
OȚELUL GALAȚI 2—1 (0—1). 
Gazdele au cîștigat cu neaș
teptată greutate, golul victo
riei fiind înscris abia în min. 
81, prin 
țelul) a 
min. 44. 
în min. 
Jocul a
Competent arbitrajul prestat 
de Gheorghe Popovici — 
București. (Mișu Avanu, co
resp.).

POIANA CIMPINA — Ș.N. 
OLTENIȚA 1—1 (1—1). Cîm- 
pinenii și-au dezamăgit supor
terii, neputînd învinge o 
echipă care a trăit numai 
prin ambiție și care din min. 
15 a jucat în 10 oameni, da
torită eliminării lui Cîm- 
peanu pentru lovirea inten
ționată a adversarului. Au 
marcat: Constantin (min, 1) 
pentru S.N.O., respectiv Otă- 
rășanu (min. 14) pentru 
Poiana. A arbitrat bine D. 
Isăcescu — București. (Eu
gen Stroc — coresp.)

PROGRESUL BRĂILA — 
ȘTIINȚA BACĂU 1—0 (l—O).

START ȘI IN DIVIZIA C
SERIA I

Penicilina Iași — Textila 
Botoșani 1—1 (0—0)

I.T.A. Pașcani — Minerul 
Comănești 1—1 (1—0)

Textila Buhuși — Chimia 
Suceava 1—0 (1—0)

Fulgerul Dorohoi — Mino- 
brad Vatra Dornei 2—0 (1—0)

Cimentul Bicaz — Foresta 
Fălticeni 1—1 (1—1)

Rarăul Cîmpulung — Vic
toria Roman 1—0 (0—0)

Minerul Gura Humorului— 
Letea Bacău 4—0 (1—0)

Petrolul Moinești — Nico
lina Tași 5—3 (2—1)

(Corespondenți : V. Diaco- 
nescu, V. Apostol, I. Vieru, 
I. Mandache, Viorica Cojoca
ru, A. Rotaru, D. Bolohan, 
C. Panaite).

Etapa viitoare (6 septem
brie) : Foresta Fălticeni—Tex
tila Buhuși, Letea Bacău — 
Penicilina Iași, Textila Bo
toșani — Minerul G. Humoru
lui, Victoria Roman — Petro
lul Momești, Chimia Sucea
va — Fulgerul Dorohoi, Mi
nerul Comănești — Cimentul 
Bicaz, Nicolina Iași — I.T.A. 
Pașcani, (Minobradul V. Dor- 
nei — Rarăul Cîmpulung.

SERIA A ll-A

Dacia Galați — Unirea Foc
șani 2—1 (2—1)

Metalul. Buzău — Rulmen
tul Bîrlad 1—1 (1—1)

Ancora Galați — A.S.M. Te
cuci 1—2 (0—0)

Unirea Tricolor Brăila — 
Metalul Plopeni 0—1 (0—1)

Chimia oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej — Voința București 3—2 
(1-2)

Petrolistul Boldești — Me
talurgistul Brăila 1—0 (1—0)

Petrolul Berea—Șoimii Bu
zău 2—3 (1—2)

Olimpia Rîmnicu Sărat — 
S.U.T. Galați 2—1 (2—1)

(Corespondenți: S. Constan- 
tinescu, M. Dumitru, C. State, 
I. Baltag, Gh. Gorun, N. 
Dinică, I. Bostan, T. Budescu).

Etapa viitoare : S.U.T*. Ga
lați — Metalul Buzău Șoimii 
Buzău — Ancora Galați, Me
talurgistul . Brăila — Dacia 
Galați, Rulmentul Bîrlad — 
Petrolul. Boldești, A.S.M. Te
cuci — Petrolul Berea, Voința 
Buc. — Unirea Tricolor Brăi
la, Unirea Pașcani — Olimpia 
Rm. Sărat, Metalul Plopeni — 
Chimia oraș. Gh. Gheorghiu- 
Dej.

SERIA A III-A

Electronica Obor Buc. — 
Marina Mangalia 3—0 (1—0) 

Tehnometa.1 București — Ce
luloza Călărași 1—1 (0—0)

Cimentul Medgidia — Elec
trica Constanța 2—1 (0—0)

•••
Vulturul Tulcea — Prahova 

Ploiești 0—0
Olimpia Giurgiu — Delta 

Tulcea 0—1 (0—1).
Energia Slobozia — I.M.U. 

Medgidia 1—1.
Unirea Mănăstirea — Laro

met București 2—0 (1—0)
Victoria Flo-rești — Flacăra 

roșie București 2—1 (2—1)
(Corespondenți: FI. Sandu, 

A. Vasilescu, R. Avram, I. 
Turșie, Tr. Barbălată, M. Vi- 
șoiu, Gh. Tufcea, N. Coman).

drescu, Gh. Manafu, I, Lech..- - ■ - - . c
St.

Etapa viitoare: Electrica 
Constanța — Energia Slobozia, 
Laromet Buc.—Cimentul Med
gidia, Celuloza Călărași — 
Vulturul Tulcea, Marina Man
galia — Tehnometal 
rești, Flacăra roșie 
Olimpia Giurgiu,
Ploiești — Unirea Mănăstirea, 
Delta Tulcea — Victoria Flo- 
rești, I.M.U. Medgidia — E- 
lectronica Obor.

N. Sorinca, I. Sanfiroiu, 
Avram, P. Sumandan, 
Zvîgnea).

Etapa viitoare : C.F.R. 
ransebeș — Furnirul Deta. 
Metalul Tr. Severin — Victo
ria Caransebeș, Minerul Me
tru — M.E.V.A. Tr. Severin, 
Știința Petroșani — Minerul 
Bocșa, Electromotor Timișoa
ra — Vulturii Textila Lugoj, 
C.I.L. Tg. Jiu — Dunărea Ca
lafat, Minerul Lupeni — Me
talul Topleț. Steagul roșu 
Plenița — Minerul Moldova 
Nouă.

SERIA A VI-A

Ca-

Cluj-Constructorul
2—1 (0—0).

Dermata
Baia Mare

C.I.L. Sighetul Marmației- 
Unirea Zalău 3—0 (1—0).

Minerul Baia Sprie-Victoria 
Cărei 0—0.

Arieșul Turda-Metalul Sa- 
lonta 6—0 (2—0),

Bradul Vișeul de Sus-Chi- 
mistul Baia Mare '1—0 (1—0).

V. Săsăra- 
Szabo, F.

Pop Ci-

Bucu- 
Buc. — 
Prahova

SERIA A IV-A

Aiud — Soda Oc-
1—1 (0—0)
Ghelar — Victo-

0—1 (0—I)
Tîrnăveni — Mu-

(Corespondenți : ' 
nu, I. Pintea, A. 
Urs, V. Godja, R. 
prian, P. Lazăr, Maria Iuscu).

Etapa viitoare : Victoria Ca- 
rei-C.I.L. Gherla, Metalul Sa- 

. lonta-Topitorul B. Mare, So
meșul S. Mare-Someșul Be- 
elean. Unirea 'Dej-Bradul Vi
șeul de Sus, Constructorul B. 
Mare-C.I.L. Sighetul Marma- 
ției, Unirea Zalău-Arieșul 
Turda, Chimistul B. Mare- 
Dermata Cluj, Foresta Nă- 
săud-Minerul Baia Sprie.

SERIA A VIII-A

PORTUL 
DUNĂREA 
(2—0). în primul meci dis
putat pe terisrr pfopri'it, 16- 
calnicii 
victoria 
Jocul a 
tehnică și ' .presărat c,u .taul'to 
durități. Ă înscris Fătu (min. 
24 și 45). -'SatlsfăcătA?' .Arbi
trajul Iții .M, ..Vasițip"«sg...Plo
iești. (M, ȘșulOanu — fgrespl)

moWenî — 
STUDENȚESC 

------------ 1-3 (0-1). E- 
chipa locală și-a decepțtoriat.! 
suporterii, jucînd ®o-j
lurile au fost ^eaRZate de ' 
Cîornoavă (min. . 40).,’.Pană 
(min. 49 și 78 din TI m)'păh-- 
tru Sportul studențesc, Bot

au reușit, să.. obțină 
cu. scorul, âe 2—0. 
fost dă" slâbă’Tac’ttfră

FLACĂRA 
SPORTUL 
BUCUREȘTI

(Sportul) și Toma (Flacăra) 
au fost eliminați pentru lo
vire reciprocă. Mulțumitor 
arbitrajul Iul G. Pop —Bra
șov. (G.- tlinca, coresp.).

A. S. ARMATA TG. MU
REȘ —. METROM BRAȘOV 
4—1 (3—1). Conduși cu 1—0, 
în min. 13, prin golul înscris 
de Ferencz, mureșenii au 
.preluat inițiativa, asaltînd 
poarta adversă și înscriind 
de trei ori prin Czako (min. 
■18) șl Fazakaș (min. 26 și 
37). Imediat după pauză, 
Caniaro (min. 46) pecetluieș
te scorul la 4—1. In min. 26, 
la Situația de 2—1, brașo
veanul Ferencz a fost el imi
tat pentru insulte aduse ar
bitrului Vladimir Trifu 
.(Baia Mare), care a condus 
corect, și autoritar. (Andrei 

, Szabo — coresp.)

CLASAMENTUL
1; A.S. ARMATA 

TG. MUREȘ 2 2
'•’’''Z. Sportul stud. 2 2 

. 3. C.F.R. Pașcani

4. Met. Buc.
• 5— 6. Portul C-ța
5—■ B. Polit. Galați. .

- 7» 8. știința Bacău 2
7— 8. Progr. Brăila 2

' 9—11. Ceahlăul P.N. 2 
9—11. Dunărea Giurgiu

> 2 10 
1 
1

0
0 
0 0 2 3—5 
0 0 2 2—5

2 1
2
2
2

1
1
1
1
1
1

0 
0

1 
1 
o 
o 
o 
o 
o

0 
0

o 
o
1
1
1
1
1

7—3 4
4—1 4

3—1 3
3
2
2
2
2
2

2—1 
2—1 
2—1
2—2
2—2
2—3

11-2 
1 2—30

0 1 2—4

2
2
2

9— H. M-et. Ttrg. 2
»-12. Metrom Bv. 2

13—14. Poiana . Cimpina

ia»-14 Ș.N.- Oltenița 
«->■ 15 Oțelul Gl.

16. Fi. .Moroni■ ..,») .. ......
! • ETAPA VIITOARE , „ .
Flacăra; Morenr — C.F.R. Pașcani, 

®Ș.N: Oltenița — Ceahlăul p.
Neamț, A.S.A. Tg. Mureș — Por
tul Constanța, Știința Bacău — 
Poiana Cimpina, Politehnica Ga- 

’■'iațl' — Metalul Tîrgoviște, Dună
rea Giurgiu — Metalul Buc., Me-

2
2
2
2

1 1 1—2
1 1 1-2

(30 august)

1 
t 
o 
o

(min «65 Twml+U FlncSrn T-n • A*x>m Brașov — Progresul Brăila, țmm. pentru l lacara. in sportul studențesc Buc. — oțe- 
mm. t>8, ju.eatori.i- . Bujor! Mut 'Galați.

C.S.M. SIBIU—MINERUL 
BAIA MARE 5—1 (2—0).
Primul meci oficial al sezo
nului aici, pe stadi.onul Meta
lul, a coijicis CU un joc de 
bună factură tehnică prestat 
de arabele echipe. Cei peste 
7 000 de. spectatori au asistat 
la un recital de goluri oferit 
de echipa gazdă, în care a 
strălucit Unguroiu, în rolul 
de coordonator. Au înscris ’ 
Rădoi (min, 36 și 50), Stoi- 
cescu (min. 44 și 67), Ungu
roiu (min. 51), respectiv Ro- 
zsnyai (min. 75). A arbitrat 
bine I. Rus — Tg. îvlureș. (G. 
Topîrceanu, coresp.).

CRIȘUL ORADEA — U M. 
TIMIȘOARA 2—1 (0—0). Lo
calnicii au atacat susținuți, 
dar numeroasele ratări ale 
atacanțllor lor, precum și 
jocul organizat în apărare al 
oaspeților, au făcut ca dife
rența de scor să se limiteze 
la un .singur jjol. Au înscris : 
Kun U. (min. 52) și Lucaci 
(min. 54). respectiv Guțuli 
(min. 67). A arbitrat bine 
I. Cimpeanit (Cluj). (Ilie 
Ghișa — coresp.' principal)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
GLORIA BISTRIȚA 1—0 
(0—0). Partida s-a jucat la 
Copșa Mică. Golul victoriei 
a fost realizat , de Șchiau în 
min. 52.' Gazdele: ' au jucat 
mai puțin bine ca- la- Craiova, 
în prima etapă. De altfel, 
oaspeții au ratat egalarea, în 
ultimul minut de joc, A ar
bitrat bine Ghiiă Constantin 
— Brașov. (Marius Falițiu, 
coresp.)

n-au cedat
punct

I. Oprița (Arad).(Gh, Crăciu- 
nel — corep.).

C.F.R. ARAD—OLIMPIA
ORADEA 2—0 (2—0). Ară
denii și-au asigurat victoria 
în prima parte a meciului 
cînd au jucat 
fructificat două ocazii. Au
torii golurilor : Gligor (min. 
22) și Gycnge (min. 42). în 
repriza secundă, nivelul teh
nic al jocului a scăzut dato
rită terenului alunecos. în 
imin. 34, Gyenge a ratat o 
lovitură de pedeapsă. Bun 
arbitrajul luj C. Nițescu — 
(Sibiu). (Șt. Iacob, coresp.

bine și au

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA—VAGONUL ARAD 2—0 
(0—0). Peste 6 000 de spec
tatori au sfidat ploaia, în do
rința de a vedea la lucru 
echipa favorită. Studenții au 
prestat un joc de calitate, au 
dominat' tot' timpul (18-^2 
raportul de cornere), au rea
lizat combinații spectacu
loase. Arădenii au decepțio
nat, atît prin jocul lor de 
strictă apărare, cit mai ales 
prin unele atitudini- nespor
tive și proteste la deciziile 
arbitrului. Cele două goluri 
au fost înscrise de Copăceanu 
(min. 58) și Lenhardt (auto
gol — min. 75). A arbitrat 
Corncliu Pop — Hunedoara. 
(Petru Arcan — coresp. prin
cipal).

CLASAMENTUL
1.

Autobuzul București — Co
merțul Alexandria 4—1 (0—1)

Sirena București — Chimia 
Rm. Vîlcea 2—0 (1—0)

F.C. Caracal—I.R A. Cîm- 
pina 3—1 (2—1)

Lotru Brezoi — Petrolul 
Tîrgoviște 3—3 (2—1)

Petrolul Videle — Unirea 
Drăgășani 1—0 (0—0)

Chimia Tr. Măgurele—Da
cia Pitești 3—0 (2—0)

Progresul Corabia — Ma
șini unelte București 2—0 
(1—0)

Gloria Slatina — Sportul 
muncitoresc București 1—2

(Corespondenți: A. Păpă
die, S. Florian. Gh. Donciu, 
I. Zidaru, N. Pană, D. Gruia, 
C. Filip).

Etapa viitoare: Sportul 
muncitoresc București—Pro
gresul Corabia, Dacia Pitești- 
Lotru Brezoi, Petrolul Tîrgo
viște—Autobuzul Buc., Chimia 
Rm. Vîlcea — Petrolul Vide
le. Mașini unelte Buc. — F. 
C. Caracal, Comerțul Alexan
dria — Gloria Slatina, Uni- 

re<a Drăgășani — Chimia Tr. 
Măgurele, I.R.A. Cîmpina — 
Sirena București.

SERIA A V-a

Victoria Caransebeș — E- 
lectromotor Timisoara 1—1 
(0—1)

M.E.V.A. Turnu Severin— 
Știința Petroșani 2—1 (1—1)

Furnirul Deta — Minerul 
Motru 3—0 (1—0)

Vulturii Textila Lugoj — 
Minerul Lupeni 2—0 (2—0)

Minerul Bocșa — Steagul 
roșu Plenița 1—0 (0—0)

Metalul Topleț — C.I.L. 
Tg Jiu 1—1 (1—0)

Minerul Moldova Nouă — 
Metalul Turnu Severin 2—0 
(0—0)

Dunărea Calafat — C.F.R. 
Caransebeș 4—2 (0—1)

(Corespondenți • I Alovan.

Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii — Minerul Teliuc 2—0 
(0-0)

A. S. A. Sibiu — Minaur 
Zlatna 0—1 (0—0)

Metalul 
na Mureș

Minerul 
ria Călan

Chimica
reșul. Deva 1—I (1—1)

C.F.R. Simeria — Metalul 
Copșa Mică 3—1 (3—0)

Aurul Brad — Indepen
dența Sibiu 0—1 (0—1)

Unirea Alba Iulia — Arie
șul Cîmpia Turzii 1—1 (1—0)

(Corespondenți : L. Donciu. 
G. Topîrceanu, I. Somoghi, 
FI. Oprița, N. Ganea, M. 
Munteanu, I. Lupu, I. Fili- 
pescu).

Etapa viitoare: Indepen
dența Sibiu — Metalul Aiud, 
Minerul Teliuc — Minerul 
Ghelar, Minaur Zlatna—Ind. 
sîrmei C. Turzii, Soda Ocna 
Mureș — Chimica Tîrnăveni, 
Arieșul C. Turzii — C.FK 
Simeria. Mureșul Deva—Uni
rea Alba Iulia. Metalul Cop
șa Mică — A.S.A. Sibiu, Vic
toria Călan — Aurul Brad.

SERIA A VII-A

Topitorul Baia Mare-Soine- 
șul Satu Mare 1—1 (0—1).

Someșul Beclean-Unirea Dej 
2—2 (2—0).

C.I.L. Gherla-Foresta 
săud 4—0 (1—0),

Nă-

Carpați Brașov — Vitro- 
metan Mediaș 4—2 (1—1)

C.F.R. Sighișoara — Chi
mia Făgăraș 1—1 (0—1)

Minerul Bălan — Torpedo 
Zărnești 4—1 (1—1)

Oltul Sf. Gheorghe — Chi
mia oraș Victoria 3—0 (1—0)

Colorom Codlea — Carai- 
manul Bușteni 1—2 (1—0)

Forestierul Tîrgu Secuiesc— 
Viitorul Gheorghieni 1—2 
(0-1)

Lemnarul Odorheiui 
cuiesc 
(1-0)

Unirea Cristurul Secuiesc— 
Tractorul Brașov 1—1 (1—0)

(Corespondenți : C. Gruia, 
I. Hîrșu, R. Bortoș, Gh. Brio- 
tă, N. Seceleanu, L. Hues. A. 
Pialoga, V. Lorinczi).

Etapa viitoare: Carpați Si
naia — Unirea Cr. Secuiesc, 
Torpedo Zărnești — Oltul Sf. 
Gheorghe, Chimia Victoria— 
Colorom Codlea, Tractorul 
Brașov — Minerul Bălan, 
Viitorul Gheorghieni — Lem
narul Odorheiui Secuiesc, 
Caraimanul Bușteni — Fores
tierul Tg. Secuiesc, Vitrome- 
tan Mediaș — C.F.R. Sighi
șoara.

. Se-
Carpațj Sinaia 4—1

CORVINUL HUNEDOA
RA — ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 3—0 (1—0). Hu- 
nedorenii au deschis ' scorul, 
chiar în min. 1, prin Plean. 
apoi jocul a fost echilibrat 
pînă la pauză. în repriza se
cundă, apărarea craioveană 
a fost prinsă în repetate rîn- 
durj pe picior greșit, astfel 
că gazdele au reușit să ma- ■ 
joreze scorul ; prin, pergo 
(min. 52) și Plean (mirt. 55). 
A arbitrat slab Ștefan Bi- 
răescu (Timișoara). (V. Albit 
— coresp. principal).

V*'. s J s
OLIMPIA SATU MARE — 

C.S.M. REȘIȚA 2—1 (t—0). . 
Cele două formații\, aiides-,. 
fășiirat un joc d.jnațpjc,. Gaz- . 
dele au fost mâi active,'cre- 
îndu-și multe ocazii de g®l, 
printre care , și- un 11 , m 
(min. 25),. rațat. de .Kineses. 
Au înscris :■ Naghi. (mJn. .40) 
și Kineses (naiu. 65) pentru 
echipa Olimpia, Vuici . (m'in- 
70) pentru C.S.M. A - arbi
trat corect O. Ujhelyi (Ora
dea). (A. Verba, coresp.),

MINERUL ANINA—ME
TALURGISTUL CUGIR 1—0 
(0—0). Gazdele âu-ratat-mul
te ocazii de gol. în plusv por
tarul oaspeților a apărat ex
ceptional A marcat . Ma.tjie 
(min. 50, cu. o lovitură' de 
cap). A arbitrat- foarte bine

POLITEHNICA
TIMIȘOARA 2 2 0 0 3—2 4

2. Corvinul Hunedoara

3. Min. Anina
4. C.S.M. Sibiu
6. Gaz metan
0. Crișul
7. C.F.R. Arad
9. Gloria Bistrița
9. Olimpia S.M.

2 2 0 0 5—1 4
2 2 0 0 3—1 4
2 1
2
2
2
2

_ .. __ __________ 2
10. Min. Bala Mare

3 1
2 0
2 0

1
1
1
1
1

1 
1
1
0 
0 
o

1
1
1

A

2—1
1-1
2—2

3
2
2
2

-A.
Intîlmri internaționale

U.T.A. — ELORE 
BEKESCSABA 2-1 (2—1)

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
DUNAV RUSSE 2—1 (0—0)

Arad, 24 (prin 
începutul acestei 
disputată duminică î 
tate, a aparținut 
textiliste care, în 
2 și 10, a reușit să 
de două ori, prin Axente și. 
Dembrovschi. Apoi, fotbaliș
tii oaspeți au redus din han
dicap în min. 19 prin golul 
înscris de Nemeth.

telefon) 
partide, 

în locali- 
formației 
minutele 

t înscrie

Craiova, 24 ((prin telefon). 
Meci de nivel mediocru. Oas
peții au deschis scorul în 
min. 58 (Marinov), dar cra- 
iovenli au egalat în min. 73 
printr-o lovitură de la 11 m 
transformată de BîtJan. In 
min. 75. Țarălungă a înscris 
punctul victoriei. (T. Costin

2
1 
1
1 
0
0 
0

11. C.S.M. Reșița 
.12. Olimpia Orad.
13. Electroputere
14. U.M.T.
15. Vagonul
16. Metalurgistul

ETAPA VIITOARE ,
Electroputere Craiova 
Timișoara. Olimpia

ța — L _____ .
lurgistul Cugir — 
.Arad, Vagonul Arad 
Oradea. Gloria Bistrița
.Bla' Satu Mare, C.S.M. Sibiu —
Minerul Anina, U.M. Timișoara 
— Minerul Baia Mare.

o
1
1

2 0 11 2-5
2 0 0 2 2—4
2 0 0 2 1—4
2 0 0 2 2—7

(30 august) : 
i — Pollt. 

___ _______ Oradea — 
Corvinul Hunedoara. C.S.M. Reși- 

Gaz metan Mediaș, Meta-
c. F. R.

Crișul 
Oiim-

In meci amical

L€. Argeș-Petrolul
1-1 (1-0)

Pitești, 24 (prin telefon), 
Acest meci de verificare — 
disputat duminică în locali
tate — s-a dovedit util pen
tru ambele echipe. Gazdele 
au deschis scorul în min. 
prin Frățilă, dar oaspeții 
egalat după pauză (min. 
datorită . golului înscris 
Dincuță. (I. Udrescu și I. 
nicel—coresp.).

PENTRU IUBITORII FOTBALULUI!
In numărul de tniine al ziarului nostru vom publica un 

amplu tablou -cu datele cele mai noi și utile privind 
echipele divizionare. A înaintea noului campionat, care 
va începe duminică.

LOTO-PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR.

34, ETAPA DIN ?4. AUGUST

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

'g. Brăila — știința Bac. 1 
ăra — Sportul studențesc 2 
■ Iul Tg. - Oțelul.
il — Dunărea Giurgiu 

Pc. .*, .a — S.N. Oltenița 
Polit. Galați — Ceahlăul

1 
1 
x
1

7. C.S.M. Sibiu Minerul B.M. 1
8 C.F.R Arncî — niimnio i

30 
au 
65) 
de 
O-

1
1
1

10.. Corvinul — Electroputere
11. Min. Anina —' Metalurgistul
12. Gaz metan — Gl. Bistrița
13. Olimpia S.M. — C.S.M. Reșița 1 

Fond de premii : 142 227 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 21 AUGUST

Extragerea I • 67 74 58 39 66 19
2o 43 61. Fond de premii : 439 909
lei. Extragerea a II-a : 88 49

86 16 83 60 46. Fond de premii :
And ia. -ir— .----- ------- - ■



DELEGAȚIA ROMÂNIEI PLEACA ASTAZI 
LA UNIVERSIADA DE LA TORINO

I

o in lume
„Cupa Europei

la atletism

//

in ajunul startului, 
reportaj plin de • • • speranțe

multe din zilele 
universitari s-au

Ieri, ca și în 
trecute, sportivii 
aflat în febra pregătirilor. Apro
pierea startului celei de a Vi-a 
Universiade (Torino, 26 august — 
6 septembrie) i-a obligat să-și 
suspende zilele de repaus, să se 
concentreze în lungi ore de an
trenament, să încerce finisarea 
unor procedee tehnice, să mai 
adauge ceva bagajului de cu
noștințe tactice.

La complexul sportiv 23 August, 
unde se află „cartierul general“, 
îi puteai întîlni pe baschetba- 
liștl și baschetbaliste, venind 
sau plecînd spre sala Floreasca 
— unde au loc antrenamentele, 
pe poloiști — discutînd despre 
„reprizele” din bazinul de la 
Constructorul, pe Socol și Șepci 
repetînd elementele caruselului 
celor 10 probe, pe scrimeri și 
scrimere susținînd zeci și zeci de 
asalturi în sala de la etajul I, 
pe aproape toți cei ce astăzi, la 
ora prînzului, vor lua loc în avi
onul de Torino. Lipseau cîțiva 
atleți (rămași în pregătire pentru 
campionatele naționale, urmînd 
să vină la Universiadă la 1 sep
tembrie) șl înotătorii (aflați in 
drum spre București, venind de 
la Balcaniada de la Atena). In 
sala Constructorul, voleibaliștii 
au predat ștafeta (locul pe te
ren) voleibalistelor. Helga Bog
dan — „căpitanul” reprezentati
vei naționale și al celei studen
țești — găsește, totuși, cîteva 
clipe pentru o discuție.

— Așadar, după Katowice și 
Constanța, un nou start, cel de 
la Torino. Jocurile mondiale 
universitare vor însemna un nou 
succes pentru echipa în care 
jucați. rolul de dirijoare ?

— Nimeni nu începe o bătălie 
fără să aibă dorința de a în
vinge. Nutrim speranța, vrem, 
vom face totul să cîștigăm lo
cul I la această Universiadă ce 
se anunță o competiție de o am
ploare fără precedent. Principalele 
noastre adversare, cred, vor fi 
voleibalistele japoneze. La Bu
dapesta, in 1965. le-am întrecut. 
O putem face, desigur, și acum. 
Dar, Torino reprezintă doar o 
etapă din lungul șir al ambițiilor 
noastre. Ne așteaptă, după pu
țină vreme, campionatele mon
diale de la Sofia, marele examen 
al reafirmării, popasul cel mai 
important — In acest an — pe 
itinerarul nostru competițional. 
Un succes la Torino ar putea să 
ne dea și mal multă încredere 
în forțe, ar fi un suport moral.

Lingă no’- un component al 
echipei masculine studențești. 
Dorin Poroșnicu. Aflată la polul 
opus — ultimul loc. al VIII-lea, 
în turneul de la Timișoara — 
formația pleacă la Torino, după 
unele opinii, in postura de out
sider.

— Deci, puține șanse la Uni
versiadă ?

Voleibalistele sur
prinse ieri, la ul
timul antrena
ment, de fotore
porterul nostru 
Th. Macarschi.

cu aceasta— Nu sint de acord 
afirmație. Eu cred intr-o medalie 
de argint.

— Aveți și argumente ?
— Firește. Echipa a fost alcă

tuită din jucători provenind de 
la 7 formații. N-a avut meciuri 
in picioare, n-a fost omogenă. 
Infringerile de Ia Timișoara au 
avut insă și o parte bună. Ele 
au însemnat meciuri jucate, po
sibilități de unificare a concep
ției, de alcătuire a unei echipe 
in adevăratul sens al cuvlntului.

S-au profilat și s-au omogenizat 
liniile, cuplurile de ridicători și 
trâgâiori. Acum reprezentativa 
noastră poate aborda o compe
tiție de talia Universiadei cu 
multe speranțe.

Speranțe. Am auzit repetat 
acest cuvînt de nenumărate ori. 
Studenții sportivi din țara noa
stră pleacă la Torino nutrindu-le 
pentru o comportare bună. Pe 
care le-o dorim din toată inima.

Hristache NAUM

Tragerea la sorți in „C.C.E." la volei
• LA MASCULIN, STEAUA — CALIFICATA DIRECT ÎN TURUL li
• PENICILINA IAȘI VA ÎNTÎLNI PE CAMPIOANA PORTUGALIEI

La Bruxelles a avut loc tragerea la sorți in „Cupa campionilor 
europeni-* la volei. La masculin, in turul I se vor întîlni : campioanele 
Olandei și Israelului, Belgiei și Franței, Spaniei și învingătoarea me
ciului preliminar Ungaria — Portugalia, Finlandei și Cehoslovaciei, 
Greciei și Albaniei, Norvegiei și R.F. a Germaniei, Elveției și Poloniei. 
Campioanele României, Iugoslaviei, R.D. Germane, U.R.S.S., Italiei 
intră direct în turul II. Formația noastră campioană, STEAUA, va.in
timi echipa calificată in urma. meciurilor dintre campioanele Olandei 
și Israelului.

La feminin, întilnirile primului tur sint : campioana Danemarcei 
— camp. Poloniei, camp, Olandei — învingătoarea meciului preliminar 
dintre campioanele Italiei și Israelului, camp. Elveției — camp. R.D. 
Germane, camp. Turciei — câmp. Cehoslovaciei, camp. Franței — camp. 
Ungariei, camp. R.F. a Germaniei — camp. U.R.S.S.. camp. României 
(Penicilina Iași) — camp. Portugaliei, camp. Bulgariei —învingătoarea 
dintre campioanele Albaniei și Iugoslaviei.

NOI SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR ROMANI

St. POPESCU-MEDALIE DE AUR, A. ȘUBA
Șl M. PÎRCĂLABU - MEDALII DE BRONZ

LA C. E. DE
HUSKVARNA, 24 (prin te

lefon). S-a tras cortina și 
peste întrecerile primei edi
ții a campionatelor europene 
de juniori la lupte libere. 
Din nou în frumoasa sală de 
sport din localitate a răsu
nat, duminică noaptea, im
nul României în aplauzele 
miilor de spectatori suedezi. 
Pentru că, asemeni juniori
lor români de la „greco-ro- 
mane11 și 3 dintre tinerii 
noștri specialiști in luptele 
libere au reușit să urce pe 
podiumul laureaților : STE
LIAN POPESCU (cat. 75 kg) 
— medalie de aur, ANDREI 

și MARIN 
70 kg) - 
Și poate 

juniori ro- 
competiție

ȘUBA (cat. 60 kg) 
PÎRCĂLABU (cat. 
medalii de bronz, 
că și ‘ ceilalți doi 
mâni prezenți în
ar fi intrat în posesia unor 
medalii, dar Gheorghe Do- 
brănel (cat. 56 kg) s-a acci
dentat în meciul inaugural 
cu elvețianul Peter Schadler. 
părăsind concursul, iar Vio
rel Enache (cat. +100 kg), 
după ce l-a învins prin tuș, 
în min. 4, pe suedezul Dennis 
Linden, a pierdut la puncte 
.partida cu Tocico Radev (Bul
garia) și la tuș (min. 5) me- 
ci.ui cu Mehmed Guclu (Tur
cia), în urma unor greșeli co
pilărești.

Iată acum cîteva însemnări 
făcute la întîlnirile celor trei 
laureați. De bună seamă ne 
vom opri mai întîi la Ste- 
lian Popescu, cel care și-a 
înscris numele în cartea de 
onoare a „europenelor11 inau-

LUPTE LIBERE (JUNIORI)
Juniorul

București 
Pătrașcu) 

de

giuleștean
— antrenor 
a dispus la 

Franke Birke

gurale. 
(Rapid 
Vas i le 
puncte 
(R.D.G.), după care l-a fixat
cu umerii pe saltea (min. 7) 
pe Maciko Ghelganov (Bul
garia). în turul 3 a fost li
ber, iar în finală a luptat cu 
Aleksandr Poliakov (U.R.S.S.), 
cu care a terminat la egali
tate (8—8), deși pină în ul
timele 40 de secunde condu
sese cu 8—6 p. Andrei Șuba 
b.t. (min. 5) Gerâ'rd Dimiev 
(Franță), p.p. Tocico Atana
sov (Bulgaria), 
Ekrem Cakar 
(min. 7) Tom 
(Suedia) și în 
Dieter liner (R.D.G.) ;
Pircălabu b.p. (16—2 p) En- 
vic Jorna (Suedia) b.p. îlcev 
Vlahov (Iugoslavia), b.p. Vigh 
Gabor (Ungaria), b.p.d. (20 
—0) W’ily Mayer (R.F. a Ger
maniei) și, în finală. p.p. 
Petar Nedev (Bulgaria) și

CA'IPIOMI EUROPENI 
DE JUNIORI PE ANUL 1970 

LA LUPTE LIDERE
Hasan Isov

Ibramr Halilon

Blagoi Asenov

ECHIPAJUL
(Urmare din pag. 1)

mariehță printre fruntașele pro
belor. Finalele s-au desfășurat 
pe vînt contra, foarte puternic 
(6,5 m's Ia start și 3,5 m's Ia 
sosire) ce a produs unele difi
cultăți competitoarelor, 
minicronicile celor cinci 
în ordinea programării 

4+1 RAME. Probă 
deschisă în lupta pentru 
tate. susținută de echipajele 
U.R.S.S. și R. D. Germane. 
Pină la 500 m sportivele so
vietice conduceau doar cu 25 
sutimi de secundă, apoi ele au 
reușit să se detașeze clar. Re
zultate : 1. U.R.S.S. (Nina Bis- 
trova, Larisa Sotskova, Nina 
Abramova, Maria Kovaleva,

Iată 
curse, 
lor... 
foarte 
întiie-

Nina Frolova) 3:57,03, 2. R.D.G. 
3:59,48. 3. R.F.G. 4:05,54. 4.
Bulgaria 4:10,15. 5. Cehoslova
cia 4:11,52, 6. Ungaria 4:17,51.

SIMPLU. Olandeza Dussel- 
dorp a fost pe punctul de a 
produce o mare surpriză. Ea 
a condus pînă la 20 m de sosi
re. dar a avut ghinionul de a 
prinde consecutiv doi „raci”, 
fapt de care a beneficiat Ani
ta Kuhlke. Deși epuizată, a- 
ceasta a alunecat lin spre vic
torie. fără un efort suplimen
tar. De notat nereușita cam
pioanei europene Shidagite. 
Rezultate : 1. ANITA KUHLKE 
(R.D.G.) 4:21,62. 2. Ingrid Ma
ria Dusseldorp (Olanda) 4:24,80, 
3. Genia Shidagite (U.R.S.S.) 
4:26,68. 4. Renate Sika (Aus-

CAMPIONATE OE FOTBAL IN EUROPA

tria) 4:31,90, 5. Kristina Se- 
ziorska (Polonia) 4:32,74, 6. Ju
dith Andersen (Danemarca) 
4:41,40. .

4 + 1 VISLE. Cursă fără isto
ric. După un start foarte pu
ternic, româncele s-au instalat 
la conducere (în dreptul bali
zelor de la 100 m) și n-au mai 
cedat-o, deși vîslașele_sovietice 
au ridicat strocul. 
noastre au reușit astfel 
lingă titlul cucerit — să-și ia 
revanșa în fața unor colege 
de întrecere care anul trecut 
la C.E. le depășiseră doar cu 
40 sutimi de secundă. Rezul
tate : 1. ROMANIA 3:46.16, 2. 
U.R.S.S. 3:47.22, 3. R.D.G.
3:52,73, 4. Bulgaria 3:54,04. 5. 
Cehoslovacia 3:57,51, 6. R.F.G. 
3:59,43.

2 VISLE. Imbatabile, cano
toarele din R.D. Germană și-au 
apărat cu brio titlul. O mențiu
ne pentru comportarea schi-

Sportlvele
pe

fistelor bulgare. Rezultate : 1.
R.D.G. (Gisela Jaeger. Ritta 
Schmidt) 3:57,55. 2. U.R.S.S.
4 00.0. 3 Bulgaria 4:01.00. 4.
Franță 4:02.27. 5. Olanda 4:07.09, 
6. Cehoslovacia 4:16.04.

8 + 1. Dispută strinsă. în ca
drul căreia sovieticele au con
dus pină la 500 m, dar au ce
dat cu o fracțiune de barcă — 
în final 
anul 
R.D.G. 
3:27.53.
Ungaria 3:40.44. 5. Cehoslovacia 
3:43,95. 6. Olanda 3:45.87.

Intr-una din 
(pentru locurile 
toarea noastră 
(rezervă a echipei) a ocupat 
primul loc.

La încheierea competiției, 
președintele F.I.S.A., Thomas 
Keller, a inminat reprezenta
tivei R.D. Germane trofeul 
challenge „Moara de vînt“.

campioanelor de 
trecut. Rezultate : 1.

3:27.05. 2. U.R.S.S.
3. România 3:55,93. 4.

finalele
7-12). 
Crista

mici 
cano- 
Kloos

■b-.t. (min. 6)
(Turcia). b.lL 

Gusta vsson 
finală, p.p.

Marin

Hristov

Spas Anghelov

Petar Nedev

STELIAN PO-

Cat. 48 kg : 
(Bulgaria).

Cat. 52 kg : 
(Bulgaria).

Cat. 56 kg : 
(Bulgaria).

Cat. 6o kg : Tolso 
(Bulgaria).

Cat. 65 kg : 
(Bulgaria).

Cat. 70 kg : 
(Bulgaria).

Cat. 75 kg:
PESCU (România)..

Cat. 81 kg : Liutviev Sucri 
(Bulgaria).

Cat. 87 kg : Solman Hasimi- 
kov (U.R.SS.).

Cat. +87 kg : Soslan Andiev 
(U.R.S.S.).

ip.p. Anatoli Marcovici 
(U.R.S.S.). Alte amănunte, la 
întoarcerea în țară a sporti
vilor.

4 TITLURI BALCANICE
LA ,,GRECO ROMANE

• Heide Rosendhal (R.F.G.) 
la 2 centimetri de recordul 
mondial la lungime • Wes
termann și Meissner învinse 
• Decalaj de puncte între 
primele două clasate și res
tul echipelor participante

Cea de a III-a finală a com
petiției atletice internaționale fe
minine dotată cu „Cupa Europei", 
desfășurată la Budapesta, a ofe
rit o luptă interesantă între 
sportivele din R. D. Germană și 
R. F. a Germaniei. Victoria a re
venit selecționatei R.D.G., 
a totalizat 7 victorii 
5 ale adversarelor), 
zultate subliniem în 
bit săritura de 6,80 
Rosendahl (R. F. a
la numai 2 centimetri de recor
dul lumii ce aparține Vioricăi 
Viscopoleanu.

cate 
(față de cele 
Dintre re- 
mod deose- 
m a Heidel 
Germaniei),

REZULTATE TEHNICE : înăl
țime — R. SCHMIDT (R.D.G.)
1.84 m ; A. Lazareva (U.R.S.SA
1.84 m : K. Mack (R.F.G.) 1.76
m ; greutate — N. CIJOVA 
(U.R.S.S.) 19,42 m, II. Friedel 
(R.D.G.) 18,01 m ; L. Szewinska
(Pol.) 17.01 m. M. Fuchs (R.F.G.) 
16,93 m ; 1 500 m — E. TITTEL 
(R.F.G.) 4:16,3. G. Hoffmeister
(R.D.G.) 4:16,5, L. Bragina
(U.R.S.S.) 4:17,2 ; R. Ridley (Ang.) 
4:19.8 : 4x400 m — R.D.G. 3:37,0; 
R. F. a Germaniei 3:37,2 ; An
glia 3:37,8; U.R.S.S. 3:38,6: Po
lonia 3:39,5 : 100 m — MICKLER 
(R.F.G.) 11.3 ; Meissner (R.D.G.)

Balogh (Ung.) 11,4 ; Buha

După 3 etape 
Leeds cu 6 puncte, 

de Liverpool — 5 p, 
— 4 p. Manchester 

4 p etc. Rezultate din 
3-a : Arsenal — Man- 
Uni.ted 4—0 ; Black- 
West Bromwich 3—1 ; 
Palace — Newcastle

1— 0 ; Leeds — Everton 3—2 ;
Manchester City — Burnley 
0—0 ; Liverpool — Huddersfield 
4—0 ; West Ham — Chelsea 
2_ 2.

AUSTRIA. — Etapa a 2-a a 
fost favorabilă gazdelor, cu 
excepția jocului de la Viena, 
unde Austria Salzburg a în
vins cu 2—1 pe Austria din 
localitate. Alte rezultate : 
cker Innsbruck — ASK 
3—1 ; Admira Energia — 
cker Viena 6—2 ; Rapid Viena 
— Sturm Graz 1—0.

R.F.G. — Borussia Moen
chengladbach se află în frun
tea clasamentului, după me
ciul susținut cu VS Hamburg :
2— 2. Borussia (golaveraj su
perior) este urmată de F.C. 
Koln, Rot Weiss Essen, Schal-

ANGLIA, 
conduce 
urmată 
Arsenal 
City — 
etapa a 
Chester 
pool — 
Crystal

Wa-
Linz
Wa-

ke 04 și Bayern MOnchen, 
toate cu cite 3 puncte. Alte 
rezultate mai importante : 
Schalke 04 — MSV Duisburg
1— 0 ; Bayern Munchen — Her
tha 1—0 ; Eintracht Frankfurt
— Hanovra 2—1 ; Koln — 
tracht Braunschweig 3—1.

FRANȚA. — Etapa a 
Nice — Bastia 2—0 ; Nimes 
Marseille 3—0 ; St. Etienne 
Sochaux 1—0 ; Nantes — Nan
cy 2—1 ; Rennes — Metz 0—0 ; 
Ajaccio — Angers 0—0 ; Sedan
— Angouleme 1—1 ; Strasbourg
— Valenciennes 0—0 ; Bor
deaux — Lyon 3—0. Conduce 
Nantes — 6 p, urrirata de
— 5 p și Nimes 4 p.

★
In turneul internațional de 

la Huelva (Spania), Real Ma
drid a învins cu scorul de
2— 1 (2—1) pe Spartak 

intrat înva. Real a 
trofeului.

★
In „Cupa cupelor”, 

suedeză Aatvidaberg a 
nat la egalitate : 1—1 
cu Partizan Tirana.

Din nou tn formă. Jimmy Graves (West Ham) a făcut zile grele apă
rătorilor echipe’ Chelsea ; cele două echipe clin prima ligă ertgleză 

au terminat egal : 2—2. Telefoto : A.P. — Agerpres

Mosco- 
posesia

BURGAS, 24 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru spe
cial). După trei zile de în
treceri aprige și de un bun 
nivel tehnic, duminică seara 
tîrziu s-a încheiat cea de-a 
XlX-a ediție a Balcaniadei 
de lupte — tineret. Seară de 
seară, cochetul teren de 
baschet din centrul orașului 
a fost luat cu asalt 
meroși spectatori. La 
reuniune au asistat 
3 000 de pasionați ai 
lui luptelor, cifră care depă
șește cu mult capacitatea 
tribunelor. Competiția balca
nică găzduită de Burgas a 
fost dominată de luptătorii 
țării’gazdă, care au întrecut 
așteptările, cucerind toate 
titlurile de campioni la „li
bere" și 6 la „greco-roma- 
ne“. Reprezentanții României 
au avut o comportare bună 
la „greco-romane", cucerind 4 
titluri.

Noii 
intrat 
urma 
de dificile, ei fiind nevoiți 
să facă față asalturilor dez
lănțuite de adversari bine 
pregătiți tehnic și tactic.

Dintre luptătorii români 
de la greco-romane, o exce
lentă comportare a avut, în 
primul rînd, Ion Păun (cat. 
57 kg), care a cîștigat toate 
cele 4 meciuri susținute, 3 
prin tuș ■— în fața turcului 
Konăk, a iugoslavului Kukici 
și a grecului- Iliadis — și 
unul la puncte, în fața bul
garului Stefanov. El este, de 
fapt, singurul concurent ro
mân care a întrecut pe u- 
nul dintre sportivii țării 
gazdă. I. Gibu a depășit la 
puncte pe Zarî (Turcia) și 
pe Dimitriov (Grecia) și a 
terminat la egalitate cu bul
garul Ivanov. Ion 
(cat. 68 kg) a intrat 
sia titlului învingînd 
te pe Pișmișdglu 
pe Paskalidis (Grecia) și pe 
Perekovici (Iugoslavia), 
cu Jupov (Bulgaria) a făcut 
„remiză11. "
(cat. +100 kg) a 
doar un singur meci și acela 
terminat la egalitate, cu bul
garul 
turc de 
nu s-a 
oficial), 
atribuit.

CLASAMENTELE FINALE

- R u ■ DINAMO A STABILIT SCORUL
PRIMEI ETAPE: 500 CU C S. M. SIBIU!

Luni, in Capitală și în alte 3 orașe din țară (Cluj, Birlad 
și lași), au avut loc primele partide din ediția 1970/71 a divi
ziei Ă de rugby. Iată, pe scurt, cronicile meciurilor.

CONSTRUCTORUL — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
16—22 (3—8).

Stadion : Constructorul, te
ren bun, timp excelent. Rea
lizatori : Boiangian (Iov. de 
pcd.. transf., încerc.’), Neculâ 
(încerc) și Gheorghiu (transf.. 
Iov. de ped.), resp. Duță (2 
Iov. de ped. și 2 transf.). E- 
ne. Rășcanu, Suciu și Ioni
că (cîte o încerc.).

Constructorul : Hulă M., 
Cristescu, Chiosea — Popes
cu P., Mitan — Ileanu. Ara- 
palea, Mușat — Boiangian, 
Haralambie — Necula, Co- 
chla, Meiiu, Gheorghiu — 
Nedelcu.

Universitatea Timișoara: 
Neis, Popovid, Ene — Io
nică, Tătucu — Prosi, Iva- 
niș, Păunei — Ceaușu, Cîn- 
dea (Gheț-u) — Suciu, Călă- 
rașu, Stan (Rășcanu), Peter 
— Duță,

A condus S. Dragomirescu, 
ajutat la margine de D. 
Zamfir și Gh. Lincan.

Palidă imagine a ceea ce 
ar trebui să însemne un joc 
din prima divizie, partida a 
ținut totuși trează atenția 
spectatorilor prin evoluția 
scorului. Oaspeții au condus 
la un moment dat cu 19—3, 
lăsînd impresia că nu se vor 
opri aici. Dar, un fel de lo
vitură de teatru : cu 7 mi
nute înainte de final gazde
le. parcă altele, au început

să reducă din handicap a- 
propiindu-se pînă la 16—19. 
Intuind primejdia unei răs
turnări de rezultat. „U“ a 
trecut din nou la atac, reu
șind, chiar în ultimele se
cunde — prin lovitura de 
pedeapsă a lui Duță — să 
stabilească o distanță ceva 
mai comodă de adversara 
sa.

DINAMO — C.SM. SIBIU 
50—0 (11—0).

Au marcat : Nica și Dăi- 
ciulescu (cîte 2 încerc.). Hulă, 
I. Constantin, Dragomirescu, 
Țuțuianu, Iorguleseu, Cora- 
vu, Niculescu și Stoica (cîte 
o încerc.), Florescu (6 transf.), 
Fugigi (o transf.).

Dinamo : Baciu, Căliman, 
Stoica — Nicolau, Dărăban— 
Țuțuianu, Fugigi, Iorguleseu, 
Florescu, Dragomirescu — 
Hulă, Niculescu, Nica (Cora- 
vu), I. Constantin •—Dăiciu- 
lescu. ..... .

C.S.M. Sibiu : Ehrnen. Ca- 
coveanu, Vințe —- Gangău, 
Prohor — Manea. Păunescu. 
Poclitaru — P.ășcanu, Țopa— 
Schotsch, Beianu, Moraru. 
Crîșmașu — Găldean.

A condus bine Dan Luces- 
cu. ajutat la margine de 
Dragoș Grigorescu și C. Bică.

Meciul, în totalitate, la dis
creția gazdelor, care au prins 
o zi excelentă. Fără exage
rare : nu știm cîte echipe ar 
fi putut rezista, luni, for

mației lui Titi Ionescu. C.S.M. 
Sibiu are meritul de a fi ju
cat deschis, chiar și cînd sco
rul începuse să ia proporții 
astronomice.

Tiberiu STAMA

RAPID—ȘTII NT A PETRO
ȘANI 12—17 (3—6). Timp de 
aproape 60 de minute egalita
tea a fost perfectă. în teren 
ea și pe tabela de marcaj 
9—9 (Crăciu.nescu și Uragan
— autori a cîte 3 lovituri de 
pedeapsă). Apoi. Știința se 
detașează prin încercarea lui 
V. Marinescu (transformată 
de Crăciuneșcu) și printr-o 
altă încercare realizată de 
Lomotă. Gazdele reduc prin 
Drăgan (Iov. pedeapsă). Foar
te bun arbitrajul lui A. Le- 
meneanu. (G. R.).

LA IAȘI : POLITEHNICA
— GRIVIȚA R< » IE 0—5 
(0—5). Realizatori: Oblemen- 
co — o încercare transfor
mată de Țîbuleac. A condus 
bine, V. Cișmaș. (D, Diaco- 
nescu, coresp. principal).

LA BÎRLAD ; RULMEN
TUL — FARUL 6—3 (3—3). 
După o primă repriză echi
librată, bîrlădenii se deta
șează reușind să și aproprie 
victoria. Au înscris : Bucoș 
(2 Iov. de ped.) respectiv 
Zamfirescu (Iov. de pod.) 
Bun, arbitrajul lui Mihai 
Naca. (EJiade Solomon, co
resp. principal).

LA CLUJ: AGRONOMIA
— STEAUA 3—25 (0—14).

de nu- 
fiecare 

peste 
sportu-

campioni balcanici au 
în posesia titlurilor în 
unor partide deosebit

INDIVIDUALE, greco-romane : 
cat. 48 kg : 1. I. GIBU (R). 2.
Zarî (T), 3. Ivanov (B) ; cat. 
52 kg : 1. Surupov (B). 2. Kiren 
(T). 3. I. Rogojan (R) : cat. 57 
kg : 1. I. PAUN (R), 2. Ștefanov 
(B). 3. Iliadis (G) : cat. 62 kg : 
1. L Popov (B). 2. Giingor (T). 
3. " ................... — “ ’
1. I. ȘERBAN (R). : 
(T). 3. Jupov (B) : 
1. Belcikanli (T). 2.
3. T. Ignătescu (R) ; 
1. * — ‘ ’ 
L
Petkov (B). 2. Lubanovicl (I), 3. 
A. Bucov (R) ț cat. 100 kg : l. 
Manciarov (B). 2. N. Manea (R), 
3. Karadinis (T) : cat. +100 kg :
1. V. DOLIPSCHI (R) și STANCEV 
(B). PE NAȚIUNI : 1. Bulgaria 
43,5 p. 2. ROMANIA 38.5 p. 3. 
Turcia 32 p, 4. Iugoslavia 13 p, 
5. Grecia 13 p. LIBERE (în ordi
nea categoriilor) : 1. Lazarov (B).
2. I. Arapu (R), 3. Erdici (I) ; 
1. Noncev (B), 2. E. Butu (R) 
Sahin (T) : 1. Markov (B).
FI. Moț (R). 3. - 
‘ Boikov (B). 2.
3. A. Petrone (R) ; 
‘ Gulaclty (T). 
1. Stavrev (B). 2.

Aydemir (T) ;
C. Ardeleanu (R), 3. Asim 
Baicev (B), 2. M. Marcov

C. yîrțosu (R) ; cat. 68 kg :
2. Pișmișoglu 
cat. 74 kg : 

I. Kolev (B), 
i cat. 82 kg : 

Slavcev (B). 2. Ismail (T), 3. 
Bender (R) ; cat, 90 kg : 1.

Karin lllgen, una din per- 
finalelor de pe 
a întrecut o pe 

mondiala Liesel

3.

formerele'. 
Nepstadion, 
recordmana 
Westermann.

i.
2.

Șerban 
în pose- 
la punc- 
(Turcia),

iar

Victor Dolipschi 
susținut

Stancev (luptătorul 
la a țeastă cat egorie 

prezentat la cîntarul 
Astfel, titlul a fost 
ambilor competitori.

rina (U.R.S.S.) 11,6 m ; 800 m 
JANZE
(Ang.) 2:05,3,
2:05,4; ------ .. ...
400 m — FISCHER (R.D.G.) 53,2 : 
Frese (R.F.G.) 53.5 : Popkova
(U.R.S.S.) 54.0 : Stirling (Ang)
54.4 : Sefer (Ung.) 54.7 ; 4x100 m
— R. F. A GERMANIEI 43,9 ;
R.D.G. 44.5 ; Ungaria 44.8 ; 
______ _ 45.0 : Polonia 45,2 : suli
ță — FtfCIIS (R.D.G.) 60.60 ni
(rec.) ; Jaworska (Pol.) 55.90 ni ; 
Saulite (U.R.S.S.) 54,52 m ; Vid is 
(Ung.) 53.44 m ; 200 m — MEIS
SNER (R.D.G.) 23.1. I. Mickler
(R.F.G.) 23,3 ; C. Balogh (Ung.)

.23,3; Golden (Ang.) 23.7 ; 100 m.g.
— K. BLAZER (R.D.G.) 13,1 :
T. Sukniewicz (Pol.) 13.2 : M.
Bach (R.F.G.) 13,7 ; Kondrasova
(U.R.S.S) 13,8 ; lungime
ROSENDHAL (R.F.G.) 
(rec.); A. Wilson (Ang)
M. Herbst (R.D.G.) 6.44 m, Rur- 
ka (Pol.) 6.29 m ; disc — K. 
ILLGEN (R.D.G.) 61,60 m î L. 
Westermann (R.F.G.) 61,44 m ; T. 
Danilova (U.R.S S.) 57,84 m ;
KIeiberne (Ung.) 55,28 m.

Clasament final-; 1. R. D. 
GERMANA 70 p : 2. R. F. a Ger
maniei 63 p; 3. U.R.S.S. 43 p; 4. 
Polonia 33 p ; 5. Anglia 32 p : 6. 
Ungaria 32 p.

2:04,9.
Wieck

Kulcsak (Ung.)

(R.F.G.) Carey
(R.D.G.) 

2:06,4 :

U.R.S.S.

3.
2. 

<G);
(T), 
(B). 
(i) : 
<R), 
(B). 
(T);

(R) ;
1. Raimov

Damianidis
Bikedji
1. Pavlov 

Stoilov 
Dumitru 
Kazakov

3.
I.
1.3.

2.
1.
3. Spiridopoulos (G) ; _. ___ ,___
(B). 2. E. Panait (R), 3. Kaplan 
(T) ; 1. Baev (B). 2. N. Simon
(R). 3. Danilopoulos (G). PE NA- 

- - Bulgaria 50 p. 2. RO- 
p. ‘
P.

ȚI UNI : 1.
MÂNIA 37
Grecia 17,5

3. Turcia 23.5 p, 4.
5. Iugoslavia 12 p.

Toma RABȘAN

— H.
6.80 m
6.57 tn:

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Hocheiștii lui Dinamo Bucu
rești au susținut trei .jocuri 
în R.F.G. : 2—7 cu E.S.V. 
Kaufbeuren, 2—5 cu E. V. 
Fiissen și 7—7 cu E.C. Bad 
Toelz.

în semifinalele turneului de 
tenis de la Kitzbuehel (Aus
tria), perechea 
Alexander-Dent a 
Țiriac-Năstase cu 
6—4. Tenismanii 
fost eliminați și 
de simplu. Alte 
Kodes-Franulovici
6—4 ; Orantes-Hewitt 
10-12, 9—7.

australiană 
dispus de

3— 6, 6—3, 
români au 
din proba
rezultate :

4— 6, 6—4, 
7—5,

La Kattowice, 
blu femei a 
internaționale
Poloniei a fost_ cîștigată 
cuplul 
nia)—Danuta Wieczorek (Po
lonia) care a dispus cu 8—6,

finala de du- 
campionatelor 

de tenis ale 
de 

ludit Dibar (Româ-

«sena» DEBUT ATRACTIV
ÎN CAMPIONATUL FEMININ

ECHIPELE GAZ DE — ÎNVING ATO ARE PE LINIE
A XIII-a ediție a campio

natului național de handbal 
a început,. ieri, prin desfășu
rarea primelor partide femi
nine programate de turul I 
în aer liber (băieții vor lua 
startul duminică 30 august). 
Din cele 5 jocuri ale etapei, 
3 au avut loc în Capitală. 
Iată cîteva amănunte de la 
aceste întîlniri ;

Universitatea Timișoara — 
C.S.M. Sibiu 14—9 (8—4). Au 
înscris : Popa (4). Hrivneak
(2) , Metzenrath (3); Gavrilov
(3) , Neghină, Topîrceanu — 
„U“ Timișoara ; Barbu (2). 
Brezaie (2) Trandafir (2). 
Chițea (2), Birthelmer — 
C.S.M. Sibiu. Au arbitrat : 
I... Cojocaru (Craiova) și N. 
Mihăileseu (Petroșani). Timi- 
șorencele. care au rulat ma
joritatea jucătoarelor, au pri
mit o replică dîrză din par
tea sibiencelor, îndeosebi în 
repriza secundă. (I. STAN — 
coresp).

Textila Buhuși — Mureșul 
Tg. Mureș 10—6 (6—5). Au 
înscris : Șerban (3), Szekely 
(2), Asevoaie (2), Stoleru (2), 
Vieru — Textila ; Cordoș (3), 
Silaj (2), Tibeni — Mureșul. 
Au arbitrat P. Cobilici și A. 
Vasilescu (Ploiești). Derbyul 
recent .promovatelor în prima 
categorie a revenit, pe me
rit. gazdelor, care au avut 
în majoritatea timpului ini
țiativa șl avantajul pe tabela 
de marcaj (uneori cu 3—4

goluri diferență). Deși au cîș- 
t.igat, textilistele nu s-au 
prezentat la valoarea obiș
nuită. (I. VIERU — coresp.).

Universitatea București — 
Rulmentul Brașov 13—12 (7—5). 
Au înscris : Furcoi (3). Schram- 
ko (3). Arghir (4), Scorțescu. 
Surugiu. Dobîrceanu pentru 
„U” București ; Nako (4), 
Prundaru (3). Drasser (2). Oan- 
cea (2), Boite pentru Rulmen
tul. Au arbitrat : D. Purică și 
V. Erhan (Ploiești). Ambele 
formații s-au dovedit, in ega
lă măsură, neomogene in acest 
început de sezon. Ca urmare, 
fiecare echipă a avut perioade 
de dominare și avantajul sco
rului, nereușind însă să se 
desprindă decisiv. S-a ratat 
mult și s-au primit goluri cu 
ușurință de ambele părți (tînă- 
ra portăriță de la studente, 
Elisabeta Enescu, nu a putut 
s-o suplinească eu succes pe 
Gabi Velicu). In min. 12, bra- 
șovencele conduceau cu 3—1, 
iar la scorulAde, 5—6 au ratat 
o lovitură de la 7 m (lucru pe 

" care l-au mai repetat de două 
ori !). Studentele, mai incisive 
in atac si cu ceva mai mul’â 
experiență, s-au distanțat, dar 
în min. 44 au fost egalate. 
Finalul, pasionant, a revenit 
gazdelor, dar un meci egal 
n-ar fi trebuit să surprindă.

Confecția — Constructorul 
Timișoara 11—10 (7—8). Au
înscris : Ilie (8), Dincă (2), 
Papa. Serediuc, Zamfirache, 
Adochiței pentru Confecția, 
Bratie (3). Bain (3), Franz (2), 
Nemetz, Cișmaș pentru Con
structorul. Au arbitrat bine : 
A. Mileti și I. Crețu (Petro
șani). Rareori s-a putut vedea

o răsturnare de scor atit de 
spectaculoasă. în min. 13: 7—1 ; 
in min. 14: 8—2 pentru... Con
structorul și puțini mai credeau 
intr-un reviriment al gazdelor 
mal ales că acestea prezentau 
o apărare complet dezlinată și 
un atac fără orizont. Au pro
fitat timișorencele. care nu 
s-au lăsat poftite prea mult să 
înscrie. Aducîndu-și parcă a- 
minte de un trecut nu prea 
'îndepărtat, aureolat de o fru
moasă comportare, Confecția a 
string rîndurile, in special în 
apărare,, s-a organizat mai bine 
în atac și în min. 26 scorul 
a' devenit egal: 8—8. (n con
tinuare, handbalistele bucureș- 
tence s-au impus fără dificul
tate, ciștiglnd pe merit, dar 
după multe emoții. S-au ratat 
5 aruncări de la 7 m, de că
tre ambele formații.

Gh. RANGU

I.E.F.S.-Voința Odorhel 13— 
12 (9—5). Au înscris ; Băico- 
ianu (3), Bunea (4) și Mohanu 
pentru LE.Ț.S., : Maghiar? (5). 
Mikloș (4), Teglaș (3) pentru 
Voința. Au arbitrat : Gh. Do- 
bre și N. Bojner (Brașov). 
Meci echilibrat, în care bucu- 
reștencele puteau, obține o vic
torie mai concludentă, finind 
seama de valoarea garniturii 
lor și de forma slabă a por
tarului echipei adverse. A fost 
un joc al liniilor de 9 m. mai 
ales în repriza secundă, cînd 
întunericul a reprezentat un 
serios handicap pentru ambii 
portari. De ambele părți s-au 
ratat în total 6 aruncări. (Ho- 
ria ALEXANDRESCU).

6—4 de Kree (U.R.S.S,) — 
Roubin (Franța), în finala de 
.simplu femei, Odile Roubin 
a întrecut-o cu 7—5, 
6—4 pe ludit Dibar.

4—6,

Rezultatele din ultima zi a 
campionatelor de atletism ale 
Moscovei : înălțime — Ga
vrilov 2,20 m ; greutate — 
Gusin 19,20 m ; disc femei 
— Salontova 59,50 m.

Halterofilul belgian Serge 
Reding a stabilit un nou re
cord mondial la cat. supei- 
grea : 226,5 kg la aruncat 
(v.r. Alekseev — U.R.S.S. 
225 kg).

în ziua a treia a turneului 
universitar de baschet de la 
Kosetto ; Israel—Brazilia 97 
—90 ; Italia—Bulgaria 69—68.

Brazilianul Jorge Bruder a 
cîștigat titlul de campion 
mondial Ia yahting clasa 
„Finn", în competiția dispu
tată la Cascaiș (Portugalia).

FINIȘ
ÎN „TURUL SLOVACIEI"

Șt. Suciu— locul 51!
BRATISLAVA, 24 (Agcrpres). 

Turul ciclist al Slovaciei a luat 
sfîrșit o dată cu disputarea eta
pei a 7-a, programată pe circuit 
la Zilina, in care victoria a re
venit cehoslovacului Marek — 
105 km în 2h25:45. Pe locul doi 
s-a clasat alergătorul român 
M. Hrisoveri — 2h26:20.

In clasamentul final. primul 
loc a fost cîștigat de Vlastimil 
Moravec (Cehoslovacia) — 
24hl5:51, urmat de compatrioții 
săi Jiri Vlcek — 24hl8:20 și Ru
dolf Labus — 24hl8:51. Primul 
dintre cicliștii români, Ștefan Su
ciți, s-a clasat pe locul 51 cu 
251121:00.

14 RECORDURI MONDIALE 
LA LOS ANGELES!

Ploaie de recorduri mon
diale în piscina olimpică din 
Los Angeles ; Mark Spitz 51,9 
la 100 m liber; John Kin
sella 15:57.1 la 1500 m li
ber; Mark Spitz 2:05,4 și în 
finală Gary Hall 2:05,0 la 
200 m delfin ; Brian Job 
2:23.5 la 200 m bras ; Gary 
Hall 2:09,6 și în finală 2:09,5 
la 200 m mixt ; „Phillips11 
Long Beach 7:47.6 la 4x200 
m liber; Gary Hall 4:31,0 la 
400 m mixt ; Los Angeles 
SC 3:28,8 la 4x100 m liber ; 
Alice Joneș 2:19,3 la 200 m 
delfin. Bilanțul campionate
lor naționale de înot ale 
S.L’.A. — 14 recorduri mon
diale 1
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