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întreaga fora și-a manifestat 
atașamentul fierbinte fată 
de patrie, partid și iubitul 
conducător al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu! Simbătă 25 august 1973
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UN VIBRANT MESAJ

faima

mon-
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DEMONSTRAȚIA
SPORTIVILOR -

iar Cristian Emilian a
volei clasată

ntreaga 
Intr-o 
feră d 
XXIX-a 
surecției 
fasciste 
tră de 

tinele patriei. Ir :- 
luptelor pline de 
lungul veacurilor de 
împotriva asupririi si 
tru libertatea, procâs 
națiunii noastre. De 
noi ere în istoria țara 
23 August — pe teme..a 
cucerită i ndepenoercța r 
ranitatea deplină a Rec 
făurită orînduirea scc: aj 
prezent In conștiința Intri 
popor, a tuturor oame* . 
români, maghiari, germani și de aițe 
naționalități, care, cu sentime*.:-. - 
legitimă mindrie patrioti.ă, . 
acum, în aceste momente, marile 
lizări obținute sub înțeleaptă - 
cere a Partidului Comun:=t R 
In cei 29 de ani de la eliberarea 
sub jugul fascist.

♦
La București, impu 

militară și entuziasta

FLORETISTELt AU ADUS DELEGAȚIEI ROMAMEI

• Luptătorii Vasile lorga și Ladislau Simon - medaliati cu argint

obținut ,,bronzul” • Echipa feminina de 
a patra datorită punctaverajului !

[E RECUNOȘTINȚA
1 >

continuarea entuziastei
-. -trații a oamenilor muncii, în 

Piața Aviatorilor și-au făcut apa- 
r.ția coloanele de sportivi. Ase
meni tuturor’ celorlalți demon
stranți, ei au venit aici pentru a 
raporta partidului succesele obți
nute în îndeplinirea sarcinilor de 
răspundere ce le-au fost încredin
țate, în dezvoltarea activității de 
masă —tot mai cuprinzătoare, mai 
diversificată, mai atractivă —, în 
creșterea măiestriei sportive — o- 
glindită în performanțe de răsu
net. în victorii repurtate pe toate 
meridianele.

Prinosul de recunoștință față de 
părintele drag — partidul, cel care 
se îngrijește permanent de asigu
rarea celor mai bune condiții de 
valorificare a talentului tineretului 
nostru sportiv, a fost înfățișat in 
această zi de sărbătoare a poporu-_ 
Iui nostru de succesele obținute in 
îndeplinirea Hotăririi Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din 28 februarie — 2 martie 
1973. Coloanele sportivilor — care 
aduceau cu ele ceva din atmosfera 
plină de vigoare tinerească a sta
dioanelor — ilustrau cu măiestrie 
ce s-a dobîndit in răspindirea spor
tului în masele de oameni ai mun
cii, In încetățeni rea obiceiului de 
a acorda mișcării, educației fizice, 
o parte din timpul liber, în crea
rea condițiilor pentru practicarea 
largă a unui număr cît mai mare 
de discipline. Erau sugestiv înfăți
șate succesele realizate în activi
tatea internațională, în acești 29 
de ani care au trecut de la Insu
recția națională antifascistă arma
ți: 18 medalii de aur la Jocurile 
Olimpice, 70 de titluri la campio
natele mondiale și 66 la campiona
tele europene, sute și sute de vic
torii repurtate in alte întreceri de 
amploare și — îndeosebi — faima 
și respectul pe care sportul româ
nesc le-au cucerit in arena 
diată.

Coloanele 
se pu

înălțător omagiu.

icolore ale sporti- 
nușcare la semna- 
Unduiesc in adie- 
urile drapelelor 
flamurile multi

șor și asociați-

îlor sportive ale Capitalei. O mare 
de culori se desfășoară în zare.

Primii sportivi care ajung în 
fața tribunei oficiale poartă ste
mele Republicii și Partidului. In
tre ele, sportivi de frunte poartă 
portretul celui mai iubit fiu al ță
rii, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Un grup numeros de sportivi se 
oprește în fața tribunei oficiale. 
Ei execută cu măiestrie cîteva miș
cări și înscriu pe platou, cu trupu
rile lor, inițialele partidului — 
P.C.R., Partidul Comunist Român 

făuritorul tuturor victoriilor
Hristache NAUM

MOSCOVA, 24 (prin telefon, 
ele la trimisul nostru).

Semnificativ și simbolic, a- 
junul zilei de 23 August s-a 
identificat cu momentul de 
vîrf — probabil cel mai stră
lucitor — al evoluției sporti
vilor români la această a 
Vil-a ediție a Jocurilor Mon
diale Universitare de vară. 
Echipa feminină de floretă a 
cucerit în acea seară memo
rabilă, medalia de aur, după 
o întrecere care a punctat 
toate atributele marilor fina
le. Rezultatul se cunoaște,

fără îndoială, confratele Mir 
noiu avînd privilegiul de a vă 
relata în direct, prin inter
mediul undelor, strălucitorul 
sprint final al fetelor noastre. 
11 voi repeta totuși nu numai 
din pură obligație . profesio
nală, dar și cu satisfacția u- 
nei mari performanțe sportiv? 
a culorilor noastre : Româ
nia — U.R.S.S. 9—3 ! !

Semnele de exclamare sînt 
necesare din toate punctele 
de vedere. In primul rînd, 
pentru victorie, ca atare. A- 
poi, desigur, pentru scorul

acesta categor 
prevăzut. Și, 
tru maniera n 
au evoluat cele patru a 
nente ale formației ro 
pentru hotârirea. curaj» 
dăruirea acordate nu numai 
fiecărui asalt, ci fiecărei în
crucișări de lame. fiecărui 
pas. fiecărei mișcări — parcă 
— făcute pe planșa uneia din
tre cele mai așteptate con
fruntări din întreg programul

Voleriu CHIOSE
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Pășim, așadar, 
în cel de al 
30-lea an al li

bertății și demnității 
noastre. Prin nevăzute 
fire ale simțirii, po
porul gîndește la cele 
trecute, la cele viitoa
re. E o oră de bilanț 
a marilor împliniri ale 
națiunii noastre 
cialiste.

Oamenii muncii 
sărbătorit cu e 
ziasm, într-un ( 
propriu poporului 
nostru, cea de a 29-a 
aniversare a insu
recției naționale an
tifasciste armate. De 
la cel mai tînăr pînă 
la cel mai vîrstnic, 
ei se simt părtași la 
istoria trăită a aces
tor ani. Ei au for
mat. cu viețile 
spirala marilor 
făptuiri ale idealuri
lor naționale, ale 
civilizației socialiste.

același 
calea 

far 
fost 

Comunist 
conducător 

i bătălia

so-

(or, 
în-

care 
otela- 
mun- 
care

irii, 
țârmurite 
Partidul 
Român, față de con
ducătorul 
partidului 
tovarășul 
CEAUȘESCU.

In coloanele dense 
ale demonstranților, 
în inimile lor, pe 
rele alegorice 
pancartele lor a 
ruit nu numai 
rința de a înfățișa 
un bilanț, ci și înfo
catul angajament de 
a pune toată energia 
și priceperea în sluj
ba înfăptuirii politi
cii partidului, pentru . 
realizarea cincinalu
lui în patru ani și 
jumătate, pentru ac
celerarea dezvoltării 
economice și sociale 
a României.

La marea sărbă
toare națională a 
poporului român a 
participat, ca de fie
care dată, cu î 
flețirea tinereții, 
masa de 
l-am văzut 
nați, cu toată frumu
sețea lor atletică, 

în echipamentele lor 
multicolore, cu dis
ciplina care-i carac
terizează, formînd un 
torent viu și dîn-

a încrederii 
fața 
Comunist

iubit al 
si statului,

NICOLAE

ca- 
si 

stâ- 
do-

democratice și pro
gresiste ale vremii, a 
înfăptuit insurecția 
eliberatoare. Cu ziua 
aceasta ne-am obiș
nuit să măsurăm, 
etapă cu etapă, ma
sivele prefaceri re
voluționare care au 
dus la schimbarea 
fundamentală a în
tregii înfățișări a ță
rii, la triumful socia
lismului pe pămîntul 
României.

In ziua în 
constructorii și 
rii cîntă imnul 
cii, în ziua în
holdele mănoase dau 
mărturie despre hăr
nicia oamenilor, po
porul scrie 
pagină în 
realizărilor 
bulevardele 
torentul omenesc 
revarsă în demonstra
ții populare 
repetate ăn de 
își păstrează 
pețimea, pentru 
entuziasmul 
lor găsește 
noi temeiuri de bucu
rie. Fiorii emoției 
ne-au stăpînit și de 
astă dată, urmărind 
în Capitală parada 
militară și marea de
monstrație a 
nilor muncii.
ga 
fost ca un 
nant raport 
popor către 
o expresie 
a dragostei

încâ o 
registrul 

sale. Pe 
orașelor, 

se

care, 
an, 

pros- 
câ 

oameni- 
mereu

Ei știu, în 
timp, că pe 
astfel parcursă, 
călăuzitor le-_a 
Partidul 
Român, < 
încercat în 
pentru edificarea so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Ziua de 23 August 
ne va aminti 
de momentul 
în care, sub condu
cerea gloriosului nos
tru partid, clasa 
muncitoare, alăturîn- 
du-și toate forțele

veșnic 
istoric

însu-

sportivi, 
încolo-

oame- 
întrea- 

manifestație a 
impresio- 
dat de 
sine, ca 

profundă 
și prețu-

Victor BÂNCIULESCU
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șați militari și membri ai corpului 
diplomatic.

Pe vastul platou al pieței sint ali
niate trupe reprezentînd toate armele, 
o fanfară militară șl tin cor Ostășesc 
alcătuit din aproape 1 500 persoane.

Se dă semnalul de începere a pară
rii militare. în fața tribunei centrale, 
ministrul apărării naționale, general 
de armată Ion Ionițâ, primește rapor
tul comandantului parăzii, general- 
Socotenent Nicolae Militarii.

Ministrul apărării naționale, Înso
țit de comandantul parăzii, trece, a- 
poi, fn revistă trupele, fclicltthd pe 
militari cu ocazia Zilei de 23 August. 
Din sute de piepturi ostășești răsună 
puternice urale, care se înalță ca un 
imn de slavă închinat celei mai mari 
sărbători naționale a poporului ro
mân.

După trecerea în revistă* a trupe
lor, ministrul apărării naționale urcă 
ia tribuna oficială și prezintă raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, co
mandantul suprem al forțelor noastre 
armate.

Se intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România, în timp 
cp văzduhul vibrează de salvele de 
artilerie trase în semn de omagiu a- 
dos marii sărbători.

Parada militară a constituit o ima
gine vie a forței combative, a înaltu
lui grad de pregătire a armatei noas
tre.

Trup din trupul poporului muncitor, 
dispunînd de o înaltă pregătire de 
luptă și politică, de înzestrare cu ar
mament și tehnică de luptă moderne, 
bueurîndtt-se de grija permanentă a 
partidului și statului, armata noastră 
este gata în orice moment fa, îm
preună cu gărzile patriotice, forma
țiile de pregătire militară a tinere
tului și de apărare locală antiaeria
nă, cu întregul popor, să apere în

/ICI DE MII DE SPORTIVI DIN JDDEȚEEE JÂIIII

făptuirile socialiste, independența și 
suveranitatea noastră națională. In 
același timp, în Spiritul politicii pro
fund internaționaliste a Partidului 
Comunist Român, armata noastră dez
voltă colaborarea cu armatele țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, ale tuturor țărilor socialiste.

în piață își fac apariția gărzile pa
triotice. detașamente înarmate ale 
poporului, a căror prezență asociază 
în memorie imaginea libertății dobîn- 
dite prin lupte și jertfe de muncito
rii, țăranii, intelectualii care, Ia che
marea partidului, s-au ridicat uniți, 
umăr la umăr cu armata, spre a iz
goni pe hitlefiști, în zilele fierbinți 
ale insurecției naționale.

Trec apoi prin fața tribunelor for
mațiunile civile de apărare locală 
antiaeriana gata în orice moment să 
participe la apărarea cuceririlor So
cialismului, a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Cu aplauze este primită coloana de
tașamentelor de „Cruce roșie- — 
oameni ai muncii, care, alături de 
formațiunile de luptă și apărare, zi
desc edificiul luminos al României so
cialiste, contribuind temeinic la rea
lizările și împlinirile noastre de fie
care zi.

în uniformele lor albastre, defilează 
membrii formațiunilor de pregătire 
militară a tineretului pentru apăra
rea patriei. în memoria fiecăruia din
tre ei, a tuturor tinerilor din pa
tria noastră, Stăruie îndemnul secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a învăță, 
de a-și însuși tot ceea ce a creat mai 
valoros omenirea pînă în prezent, toa
te cuceririle științei și tehnicii, de a 
nu uita nici un moment că sînt fii 
ai poporului, de a-1 sluji în orice îm
prejurare, că au Obligația permanentă 
de a face totul pentru a dovedi că 
sînt demni urmași ai celor care, cu 
prețul jertfelor, le-au creat minuna
tele condiții de viață de astăzi.

în piață se așterne, pentru ci Clipă, 
liniștea, Deodată, din toate părțile 
apar grupuri voioasă de copii, purtă
tori si cravatelor roșii, din piepturile 
cărora răsună tinerești Urale de dra
goste față de partid, de conducători) 
săi.

Un grup dc copii, Cu brațele pline 
de flori, se îndreaptă îmbujorați de 
emoție spre tribuna centrală. Ei îm
brățișează eu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pc Ceilalți condu
cători de partid și dă stat, adueind 
un omagiu plin de dragoste si de re
cunoștință partidului, patriei pentru 
grija ce le-o poartâ.

...începe marea demonstrație a oa
menilor muncii. Ea prilejuiește revăr
sarea în Întinsa Piață a Aviatorilor 
â mulțimii do bucureștoni. Câte, în 
coloane compacte. înaintează umăr ja 
umăr sub faldurile roșii și tricolore 
pentru a-și manifesta, și cu acnst pri
lej, hotărîrea lor fermă de ă face to
tul pentru a da viață mărețului pro
gram elaborat de partid în vederea 
edificării Societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul româ
nesc. Feste fluviul uman în mișcare 
sînt înălțate de viguroase brațe por
tretele Secretarului general al partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
conducătorul a cărui viață și activi
tate se identifică cu destinele șî in
teresele întregului popor. Mulțimea 
scandează cu putere „Două zeci și 
trei august, libertate ne-a adus1', 
..Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu
luptător, pentru a-1 nostru întreg 
popor", „România Să trăiască, socia
lismul să-nflorească", „Cincinal de 
calitate — în patru ani și jumătate", 
„Stima noastră și mîndria — 
Ccaușescu-România". „Pentru viața 
ce-o trăim, partidului mulțumim", 
„Ceâușescu-Romănia, pacea șl prie
tenia".

Pe mari pancarte sînt înscrise lo
zinci tare slăvesc scumpa noastră pa

trie — Republica Socialistă România, 
Partidul Comunist Român. în frunte 
eu conducătorul său încercat — to
varășul Nicolae Ceaușescu, poporul 
român — constructor eroic al socia
lismului, Demonstranții poartă cu ei 
Stema țării și stema partidului ca un 
simbol al unității de monolit a în
tregului popor, al dragostei fierbinți 
față de patria socialistă, al bucuriei 
de a munci pentru înflorirea țării, 
Sub conducerea partidului, pe dru
mul luminos al societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Grupuri de 
demonstranți poartă portretele ge
nialilor învățători și conducători 
ai proletariatului mondial — Marx, 
Engels, Lenin, portretele condu
cătorilor partidului și statului. în 
semn de stimă și încredere față de 
partid, de politica sa internă și ex
ternă care își trage seva din intere
sele fundamentale ale poporului ro
mân, constructor al socialismului. Se 
scandează necontenit lozincile „Româ
nia să trăiască — socialismul să în
florească" ; „De partid condus poporul, 
își clădește Viitorul".

Miile și miile de oameni ai muncii 
din Capitală își manifestă, trecînd 
prin fața tribunelor, optimismul gene
rat de izbînzile în muncă, de viața 
noastră nouă, încrederea în viitorul 
patriei socialiste, hotărîrea neclintită 
de a urma îndemnul secretarului ge
neral al partidului adresat cu prile
jul împlinirii a 125 de ani de la Re
voluția de Ia 1848 și a unui sfert de 
veac de la naționalizarea principale
lor mijloace de producție, de a munci 
în așa fel incit capitala patriei să 
ocupe primul lfic în întrecerea pen
tru îndeplinirea hotărîrilor Congre
sului al X-lca și alo Conferinței Na
ționale ale Partidului, pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte do termen.

în fresca multicoloră și trepidantă 
a coloanelor se disting, sugestiv, pan
carte ce indică ritmurile deosebit de 
Înalte ală realizării progresului teh
nic, modernizării economiei, care con
cură nemijlocit la înfăptuirea unor 
Importante schimbări calitative în 
structura industriei.

împreună cu muncitorii, participă, 
cu aceeași nemărginită bucurie la 

marea demonstrație, oamenii de ști
ință și cultură, cadre didactice, a că
ror pasiune și talent, ale căror no
bile idealuri, călăuzite de partid, 
și-au găsit împlinirea în anii construc
ției socialiste, îmbogățind activitatea 
creatorilor de bunuri materiale și 
spirituale.

Ca în fiecare august, în coloana 
demonstranților sînt prezenți mii de 
studenți și elevi. Cu exuberanța și 
entuziasmul caracteristice vîrstei, ei 
raportează că, urmînd îndemnul se
cretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se străduiesc să-și însu
șească cît mai temeinic cele mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii, muncesc cu dăruire pe ma
rile șantiere ale patriei, la înfru
musețarea orașelor și satelor, adu- 
eîndu-și din toate puterile contribu
ția Ia marea operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. în acest mod, ei exprimă recu
noștința lor fierbinte față de partid 
șl de stat pentru condițiile minunate 
dc învățătură și viață ce le-au fost 
asigurate.

O trăsătură dominantă a demonstra
ției a constituit-o reafirmarea spi
ritului internaționalist, marxist-leni- 
nist de care este animat întregul nos
tru popor, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, detașament activ ai 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, al frontului antiimperia- 
list.

Prețuirea și prestigiul de care se 
bucură în întreaga lume politica ex
ternă a țării noastre, personalitatea 
conducătorului iubit al României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
umplu în aceste momente inimile tu
turor de justificată mîndrie.

Ca în fiecare an. marea demonstra
ți? a oamenilor muncii este încheiată 
de parada sportivilor.

Grandioasă manifestație a subliniat 
încă o dată stima și încrederea oa
menilor muncii în partid, a subliniat 
hotărîrea întregului popor de a tra
duce neabătut în viața politica sa in
ternă și externă. înfăptuind cu fer
mitate și abnegație mărețul program 
de dezvoltare economică și socială a 
României socialiste.

Aspect din timpul parăzii militare

AU PARim CU ÎNSUFLEȚIRE EA MAREA SĂRBĂTOARE
PITEȘTI

Și în acest an sportivii județului 
Argeș au raportat, cu prilejul marii 
sărbători, succese deosebite, atît Ia 
locurile lor de muncă, cît și în com
petiții locale și republicane. In coloa
nă erau prezenți tineri de la asocia
ția sportivă „Tablierul", precum și 
elevi ai școlii sportive de atletică 
grea, reprezentanți ai clubului sportiv 
municipal și componenții echipei de 
fotbal F. C. Argeș.

Iiie FEȚEANU — corcsp. jud.

BRAȘOV
Peste 2 500 de sportivi din clubu

rile, și marile asociații ale municipiu
lui și județului au participat cu muit 
entuziasm la marea sărbătoare. Prin 
fața tribunei au defilat sportivi frun
tași din diferite loturi naționale, 
precum și care alegorice ale unor 
cluburi cunoscute din activitatea spor
tivă de performanță : Dinamo, Trac
torul și Steagul roșu. A fost prezen
tat planorul de construcție româ
nească „I.S. 29", planor cu care recent. 
3 sportivi brașoveni: I. Munteanu. E. 
Rosch și C. Pascovici au cucerit dis
tincția internațională de aur cu un 
diamant, iar maestrul emerit al spor
tului, Mircea Finescu, a cîștigat titlul 
de campion al țării.

Carol GRUIA — eoresp.

La Brașov, printre sportivii care au defilat s-au aflat și dinamoviștii 
localnici Foto: E. BOGDAN

ORADEA
Primiți cu însuflețite aplauze, spor

tivii bihoreni s-au evidențiat prin ți
nută și frumoase exerciții cu care au 
demonstrat pe platoul central din 
Piața Victoriei. S-au aflat, în coloana 
sportivilor, reprezentanți ai asociați
ilor sportive Meteorul roșu, Rapid, 
Voința, Olimpia, de la școala sportivă 
și F. C. Bihor. Printre sportivi s-au 
aflat, de asemenea, tineri de Ia Ti
pografia. Sănătatea, elevi de la Liceul 
Em. Gojdu, cu multe succese în acti
vitatea sportivă de masă și de per
formanță.

Cu entuziasm S fost primită șta
feta sportivilor, închinată istoricului 
act al insurecției naționale antifascis
te armate. Mesajul sportivilor orădeni 
și angajamentele luate în cinstea zi
lei de 23 August a fost prezentat de 
atleta Mariana Giurgiu, campioană 
balcanică.

Iiie GHIȘA — eoresp. jud.

CRAIOVA
Coloana sportivilor care au defilat 

în localitate a cuprins nume cunoscute 
în sportul doljeân și național. Ca Pe
tre Dragii — boxer. M. NicUlescu — 
luptător, Oblemenco si Marcu —- fot
baliști fruntași etc. O impresie fru
moasă au lăsat tinerii de la asociația 
Sportivă Rovine, apreciată pentru bo
gata sa activitate competițională. Ei 
au cucerit, în ultimii ani, nu mai 
puțin de 14 titluri de campioni ai ță
rii (seniori si juniori) și 3 titluri bal
canice. Au urmat reprezentanții clu
burilor sportive Electroputere și U- 
niversitatea, câre înmănunchează 
multe discipline înscrise tot mai: mult 
în aria marii performanțe.

Șt. GURGUI — eoresp. jud.

IAȘI
Peste 3 0(4) dă sportivi au defilat 

în Piața Unirii. într-o aliniere perfec
tă, demonstrind vigoare, multă încre
dere în viața nouă pe care o trăiesc. 
Sînt tineri de la I.T-I-, care poartă 
panouri cu stemele P.C.R. și patriei 
noastre socialiste. Sînt urmați de 
grupuri masive de sportivi de la fa
brica de ceramică și combinatul de 
panificație Asociațiile sportive ale 
cunoscutelor întreprinderi ieșene „Țe
sătura", fabrica de mătase Vițtorlâ, 

Uzina metalurgică și altele, sînt pre
zente și ele Cu grupuri de tineri care 
se evidențiază prin reușite exerciții 
de gimnastică artistică.

în rîndurile sportivilor ieșeni de 
performanță se află voleibalistele de 
la Penicilina, handbalistele de la U- 
niversitate, recent promovate în Di
vizia A, luptătorii și boxerii de la 
clubul sportiv Nlcolina. Sînt, de ase
menea, prezenți fotbaliștii, scrimerii 
și rugbyștii de la Politehnica. Defi
larea sportivilor a fost încheiată de 
reprezentanții Clubului sportiv mun
citoresc : atleți, baschetbaliști, călă
reți. scrimeri etc.

D. DIACONESCU — eoresp. jud.

DROBETA TR. SEVERIN
Demonstrația oamenilor muncii din 

județul Mehedinți și municipiul 
Drobeta Tr. Severin a fost încheiată 
de coloana sportivilor. Peste 1 500 de 
tineri din școlile generale, liceele și 
școlile profesionale, din asociațiile 
sportive Meva, Metalul, Voința, Dro
beta, Viitorul, F.I.L. și altele au de
filat, raportlnd realizările lor pe tâ- 
rfmul educației fizice si sportului ți 
ilustrtndu-le prin diferite scer.e si
momentul In cir* pionierii pAriio* 
panți la demonstrație au prezentat, 
în miniatură, satul de vacanță Bazrva, 
acolo unde sute dintre ei și-au petre
cut, In condiții minunate, o parte din 

vacanță. Coloana sportivilor a fost 
Încheiată de reprezentanții noii perie 
a Dunării, orașul Orșova, care se 
mîndrește cu o excelentă bâză spor
tivă — cochetul stadion Dierna. După 
demonstrație, sportivii s-au îndreptat 
spre stadioane, terenuri și săli, par* 
ticipind la întrecerile „Clipei 23 Au
gust"; competiție organizată de Con* 
siliul județean al sindicatelor, împre
ună cu C.J.E.F.S. Mehedinți.

Gheorghe mANAFU — eoresp.

GALATI
Vibranta demonstrație de forță, ar

monie și măiestrie a celor peste 2 500 
de sportivi gălâțeni s-a desfășurat 
anul acesta stih imperativele impor
tantului document elaborat de Ple
nara C.C. al P.C.R. câre Vizeăză dez
voltarea, pe multiple planuri, a spor
tului românesc. Bilanțul realizat do 
sportivii gălățeni este impresionant f 

» I 1
Uri aspect din timpul defilării sportivilor, la Ifdc&u, in cadrul demonstrației de foi. 

Foto; V. BOGDANET

35 de titluri de campioni naționali, 
100 de sportivi în loturile reprezen
tative, peste 140 000 participanți la 
acțiunile sportive de masă. Sînt tot 
atîtea cifre care demonstrează potente
le, condițiile și preocupările sportive 
existente în orașul de la Dunăre. Prin 
fața tribunelor ău trecut sportivii 
celor 9 secții de performanță ale clu
bului Dunărea. în frunte cu campio
nii naționali A. Guțu, A. Barbu, Șt. 
Filip și aîții. Apoi, cu ropote de a- 
plauze au fost răsplătite reprizele de 
gimnastică acrobatică si artistică, 
prezentate cu măiestrie de elevii 'Co
lilor și liceelor din oraș. în coloana 
policromă a sportivilor am recunoscut, 
de asemenea, pe cel mai reprezenta
tivi performeri ai cluburilor Sportive 
universitar și Oțelul. De 0 entuziastă 
primire s-au bucurat si sportivii ce
lei mai puternice asociații sindicale, 
„Constructorul", in rîndul cărora i-am 
recunoscut pe flnalistii „Cupei R.S.R." 
la fotbal, pe antrenorul emerit Petre 
Mlhai, alături de talentațil săi elevi, 
pe campionii tării la Individual si pe 
echipe, popicarii I. Băiaș și I. Tismâ- 
nara.

T. SIHIOPOL — eoresp. jud.

TIMIȘOARA
tltianal z:t a* defiArtt osawikr

oferit sportivii. Pe rlnd. pri~ fața 
tribunei instalate pe bulevardul Re
publicii, ău trecut grupuri impunătoa
re de băieți și fete In frumoase cos
tume. Am reținut din acest șuvoi al 
tinereții pe cei mai proaspeți camoi- 
oni : Karin Paruilch, campioană bal
canică Ia natațle, Ovidiu Arjoca. 
Radu Popescu, campioni la schif. Pe
tre Cearnău. component al lotului na
țional dc lupte, alți Sportivi frunta'i 
care au contribuit la ridicarea presti
giului sportiv al județului Timiș si 
al țării. Tinerii au Înscris eu trucu
rile lor însemnele scumpe ale Între
gului nostru popor : P.C.R-. R.S.R , 
23 August

P. ARCAN — eoresp. jud.

TIRGOVIȘTE
în coloana sportivilor care a defilat 

cu ocazia zilei mării sărbători au fost 
prezenți prof. Ioan N. Radu, maestru 
emerit al sportului, campion mondial 
la racheto-modelism. sportivi fruntași 
la lupte libere și fâdio-atnatorism. Au 
defilat, prin fața tribunei, tineri spor
tivi din Pucioasa- Moteril, Oăești, 
Fieni, din cooperația meșteșugărească, 
dih școli generale șl licee. O frumoa
să demonstrație ă prezentat și coloana 
de motocicliști a asociației sportive 
Flacăra Moreni, precum și fotbaliștii 
echipelor divizionare B și C, baschet
baliste și boxerii care au Încheiat co
loana.

Mișu AVANE — eoresp. jud.
BAC AU

Apariția coloanei .sportivilor este 
primită cu vil aplauze- Elan, tinerețe, 
chipuri radiind bucurie. în tirma ste
garilor, un grafic ce ilustrează reali
zările sportivilor din județul Bacău : 
3(1 de echipe divizionară, 30 de spor
tivi in loturile olimpice, C8 de spor
tivi în loturile naționale. De aseme
nea, la activitățile sportive de masă, 
zeci de mii de participanți. Trec prin 
fața tribunei reprezentanți ai asocia
țiilor din municipiul Bacău. Printre 
aceștia, luptătorii Victor Prențiu, 
gimnastele Gabriela Trușcă, Mioara 
Bolocan și Tatiana Pruteanu.

La marea sărbătoare au luat parte, 
de asemenea, sportivii participanți la 
„Cupa sindicatelor băcăuane", ale că
rei întreceri s-au desfășurat recent.

iiie lANCtl — eoresp. jud.

Moment de mare frumusețe din demonstrația studenților de la I.E.F.S.
(Urmare din pag 1)

noastre — forța conducătoare a 
societății noastre socialiste. Urale 
puternice se ridică în Piața Avii- 
torilor dind glas, încă o dată, dra
gostei nețărmurite cu care oamenii 
muncii înconjoară partidul, pe 
Conducătorii lui.

Alte coloane trec în pas voios, 
tineresc, într-o perfectă aliniere. 
Sportivi) poartă drapele și flori c? 
siht înălțate simbolic spre tribuna 
oficiala. Trei grupuri, uhul în cos
tume albastre, al doilea — galbene 
și al treilea — roșii se opresc, de 
asemenea, în mijlocul platoului. 
Se întorc spre dreapta, o ghemui-'? 
și apar înscrise trei litere: R.S.R. 
—■ Republica Socialistă România. 
Patriei îi închină Sportivii perfor
manțele șl victoriile lor, răspun- 
zîncl astfel Cu entuziasm înflăcă
rate) chemări de ă-și dărui întrea
ga capacitate și putere de muncă 
pentrti creșterea continuă a presti
giului sportiv internațional al Ro
mâniei socialiste.

Uh uriaș cat alegoric pătrunde 
în Piața Aviatorilor. El simbolizea
ză larga răspîndire a activității 
sportive, drumul ascendent pe 
cate îl străbate, drum jalonat de 
hotărîrile de partid. Carul alego-

DEMONSTRAȚIA SPORTIVILOR

ric ne înfățișează profilul uhul 
stadion: în tribună, spectatorii a- 
sistă la întreceri — reprezentate 
alegoric de atleți, caiaciști, luptă
tori, halterofili, jucători de tenis, 
gimnaștl. Un alt grup ne sugerează 
activități sportive de masă: cîțiva 
tineri sint în echipament de tu
rism: alții fac gimnastică la locul 
de muncă. Lozincile înscrise pe 
marginea carului sînt și ele suges
tive : ..Fiecare cetățean un practi
cant al sportului" — ..Practicați 
zilnic gimnastica de înviorare".

Defilarea sportivilor continuă cu 
grupurile reprezentînd cluburile 
sportive ale Capitalei. Sînt peste 
6 000 de tineri și tinere. Clubul 
sportiv școlar. Este unul dintre 
cluburile care cuprinde pe cei mai 
tineri sportivi, avînd — tocmai din 
această cauză — o largă bază de 
selecție. Printre trofeele acestui 
club al tinereții se numără un titlu 
olimpic — cucerit prin Mihaelă Pe* 
neș. medalii de aur la campiona
tele mondiale atletice școlare, re
corduri naționale și tricouri de 
campioni republicani. Asemeni tu
turor sportivilor de performanță ai 
țării, ci participă la întrecerile 
internaționale pentru gloria și o- 
noarea sportivă a patriei și — în 
același timp — în ideea întăririi 
spiritului de prietenie între tinerii 
de pretutindeni. Este tocmai ce vrea 
să sugereze coloana sportivilor ce 
poartă, alăturate, steagul păcii — 
albastru, cti simbolicul porumbel 
alb și drapelul olimpic — alb, cu 
cele cinci cercuri. In aceeași coloa
nă sînt purtate sute de pancarte 
pe care stă scris PACE în diverse 
limbi.

în piață pătrund tineri în echipa
ment roș-albastru. Sint reprezen
tanții clubului sportiv Steaua. Ei 
încearcă — și reușesc — să înfăți
șeze contribuția adusă la obținerea 
victoriilor internaționale ale spor
tului românesc. îi zărim printre 
demonstranți pe luptătorul Gh. 
Berceanu — campion olimpic și 
mondial, recent învingător la Uni
versiadă, pe campionul european 
de box Constantin Gruiescu. pe 
handbaliștii Cristian Gațu și Ga
briel Kicsid — cotriponenți ai echi
pei campioane a lumii, pe mulți 
dintre cei care au .Strălucit la ma
rile competiții internaționale. 
Grupul sportivilor este dominat de 
o uriașă pancartă pe care citim : 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, forța conducătoare a socie
tății noastre socialiste".

într-o tinerească revărsare se 
succed prin piața grupuri de spor
tivi reprezentînd cluburile Con
structorul, Progresul, Olimpia, Te* 

nis Club București, Rapid, Voința, 
Metalul, între care se intercalează 
fericit coloane ce ne sugerează dis
cipline sportive mult îndrăgite, al
tele ce semnifică cutezanța și mă
iestria, utilitatea, „tablouri" ale ac
tivității sportive de masă.

Puternice aplauze întîmpină apa
riția reprezentanților puternicului 
club Dinamo. Decorat cu „Ordinul 
Muncii" și „Meritul Sportiv" pen
tru activitatea desfășurată în sfer
tul de veac de existență sărbătorit 
în acest ah, clubul sportiv din șo
seaua Ștefan cel Mare se mîndreș- 
te cu nenumărate succese de înaltă 
valoare, cu contribuția majoră a- 
dusă la obținerea medaliilor cuce
rite de sportivii români la Jocu
rile Olimpice, campionatele mondi
ale și continentale. în rîndurile

ÎNĂLȚĂTOR omagiu
(Urmare

din pag. 1)

du-ne imaginea unui 
tablou reconfortant 
dl tinerefului, al ge
nerației pe care 
ne-am obișnuit s-o 
numim „schimbul de 
mîine". De la micu
țul tenisfnan Ionel 
Sîrbu, elev al Școlii 
penerdle nr. 24 și 
pînă la consacrafii* 
sportivi Helga Bog
dan sau NiGolae 
Martinescu, catalogul 
stadioanelor a răs
puns „prezent !* Ze
cile de mii de bucu- 
reșteni nu și-au e- 
conomisit aplauzele 
si uralele la trecerea 
flăcăilor bronzați și 
a codanelor grațioa
se. Doi voinici, cu 
renume în arenele 
internaționale, boxe
rul Ion Alexe și 
handbalistul Ștefan 
Birtalan ne mărturi
seau mîndria lor de 
a fi fost desemnați 
să poarte cu brațele 
lor puternice portre
tul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Mișcarea sportivă ro
mânească știe Cît 
datorează înțeleptei 
conduceri de partid. 
De aceea, toată de
monstrația sportivă 
a purtat însemnele 
prinosului de recu
noștință față de în
drumătorii educației 
fizice și sportului pe 
calea dezvoltării 
continue.

Purtînd flori și 
cîntînd marșuri pa
triotice ca într-un cor 
al bucuriei, ținîndu-se 
adesea de mină ca 
într-un front unit al 
tinereții și vigoarei, 
sportivii au dat cu 
succes proba măies
triei lor. Dar sportivi 
nu Ou fost doaf 
în coloanele or
ganizate miniaturizind 
jocuri, formînd pi
ramide sau evoluîrid 
gimnastic. Sportivi 
au fost și sub uni
forma înaltelor răs
punderi ostășești sau 
în rîndurile gărzilor 
patriotice. Sportivi 
îh devenire au fost 
în emoționantele gru
pe de copii jucăuși

lor defilează tineri cunoscuți în în
treaga lume pentru isprăvile lor: 
Aurel Vernescu și Ivan PatZaichln, 
Elena Ceampelea șl Valentin Sa- 
mungi, Simion Cuțov și Calistrat 
Cuțov, precum și alții —> foarte 
numeroși — care așteaptă prilej 
pentru a-și dovedi măiestria, pen
tru a purta mai departe, mai sus, 
ștafeta victoriilor. Nu s-au stins 
încă ecourile aplauzelor care au 
marcat trecerea dinamoviștilor și 
în Piața Aviatorilor pătrund în ’pas 
elegant, grațios, tinere în costume 
albastre. Sînt studente ale Institu
tului de Educație Fizică și Sport. 
Fiecare pas este însoțit de mișcări, 
de asemenea ritmice, cu mici stea
guri din mătase roșie. Fetele sînt 
însoțite de tineri în costume albe 
de gimnastică. An de an, la flecare 
paradă, exercițiile studenților de la 
I.E.F.S. au îneîntat asistența, fiind 
adevărate demonstrații de virtuo
zitate, grație, suplețe, curaj. La 
semnalul tobelor, rîndurile de gim
naștl și gimnaste se întrepătrund, 
în timp ce în tnîinile fetelor* apar 
acum stegulețe tricolore. Pc măr
gini s-au alcătuit grupuri Statuare 
din tineri în costume albe și ti* 
nere în echipament roz. Treptat, 
în acordurile muzicii, întregul an
samblu a dat un contur pieții. îh 
mijloc s-a înălțat o platformă pe 
cate doi tineri flutură drapelele 
roșu și tricolor. La baza platfor
mei, steaguri roșii întruchipează 
petalele desfășurate ale unei uria
șe flori. Alte exerciții — la fel dc 
aplaudate —• vin să completeze 
demonstrația studenților Sportivi, 
viitori profesori de educație fizică.

Un grup de tineri purtînd dra
pelele tuturor cluburilor sportive 
ale Capitalei încheie defilarea 
sportivilor.

Subliniată deseori cu aplauze, ca 
o reacție Spontană de admirație 
față de măiestria tinerilor demon
stranți, defilarea ne-a prilejuit mo
mente de intensă satisfacție. Roi i- 
tîlnirea cu gloriile sportului româ
nesc, fermecătoarea desfășurare de 
tinerețe, de măiestrie sportivă, 
splendidele exerciții au constituit 
o evocare dinamică și convingă
toare a succeselor dobîndite în cei 
29 de ani în întrecerile interne și 
internaționale, o emoționantă ma
nifestare a simțămintelor de adîn- 
că recunoștință și dragoste față de 
Partidul Comunist Român, condu
cătorul încercat, făuritorul tuturor 
victoriilor noastre.

Fotografiile de la demonstrația spor
tivilor au fost realizate de Dragoș 

NEAGU

sau pionieri care au 
lahsat stoluri de po
rumbei ca la cere
monialul olimpic. Vă- 
zîndu-i în gingașa 
lor demonstrație de 
mișcare, ne gîndeam 
la semenii lor de 
vîrstă, la sutele de 
mii de copii aflați în 
taberele vacanței, la 
„cutezătorii” porniți 
pe cărările frumoa
sei noastre patrii,

Sportivi au fost, 
fără îndoială, în 
toate șirurile da de
monstranți. Oamenii 
muncii au promovai 
printre obișnuințele 
lor gustul pentru 
mișcare, pentru exer
cițiu fizic.

Evocînd drumul de 
lupte și victorii pe 
care l-a parcurs tdra 
în cele aproape trei 
decenii de viața li
beră și fericită, ma
rea manifestație de 
23 August a fost și 
un vibrant omagiu 
adus partidului, con
ducătorului încerca' 
al nafiuhii noastre, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.



MilNE, ETAPA A 4-a DIN DIVIZIA A

MULTE MECIURI SUB SEMNUL DEPLINULUI ECHILIBRU
Mîihâ, a patra întilnire de toamnă cu Divizia 

A. Formațiile primului eșalon au avut, pentru pri
ma oară de la start, o pauză de o săptâmînă in
tră o apariție și alta, excepție fâtînd numai eor 
ponențli loturilâf reprezentative. Din progremj 
propus de etapa nr. 4, se detașează jocurile de

Constanța). Arad 
roșu — F.C. Ar-

propus de etapa nr. 4, se detașează jocurile

(UT A —
9*5) si Tg. Mfcrej A5A — Steaua).

Tec*» Mteeftle ee mie încep la ora 17, cu 
exce3t*a Ue C!uj, programat
Io or« 11

Programul partidelor din Capitală este următo
rul : stadion Giulești, ora 12 ; Rapid — ,,U“ Cluj ; 
stadion Republicii, ora 17 : Sportul studențesc — 
S.C. Bacău.

Și-acum, iată o rapidă prezentare a 
întilniri din etapa a IV-a

celor noua

Pag. â 3-â

BERLINUL OCCIDENTAL 23 (Prin 
telefon de Id trimisul nostru).

Continuîndu-și pregătirile în ve
derea meciului de la 23 septembrie 
cu echipa R.D. Germane, lotul nos
tru reprezentativ s-a deplasat la 
începutul acestei săptămîni în Ber
linul occidental, unde a întîlnit 
miercuri seara pe Hertha B.S.C., 
clasată pe locul 6 în campionatul 
primei ligi vest-germane.

Rezultatul acestui joc de verifi
care, 1—1, după ce la pauză gaz
dele conduceau cu 1—0, este desigur 
cunoscut, la această oră, cititorilor 
noștri, așa îneît nu vom face, în 
rîndurile care urmează, o cronică 
propriu-zisă a jocului, ci doar une
le considerații de

CLASAMENTUL

1. Uni». Craiova 3 2 1 0 5— 1 5
2. F.C. Constanța 3 2 1 0 4—2 5
3. C.S.M. Reșița 3 1 2 • 6..-3 4

4—5. Rapid 3 2 0 1 5—3 4
»U“ Cluj 3 2 • 1 5—3 4

6. Steagul roșu 3 2 0 1 3—2 4
7. Politehnica lași 3 2 t 1 3—3 4
8. Dinamo 3 1 1 1 7—4 3
9. Steaua 3 1 1 1 5—3 3

16. F.C. Argeș 3 1 1 1 3—3 3
11. Sp. studențesc 3 1 0 2 2—3 2
12. Petrolul 3 1 0 2 3—4 2

13—15. C.F.R. Cluj 3 1 0 2 3—5 2
Politehnica Timișoara 3 1 • 2 3—5 2
S.C. Bacău 3 1 ■ 2 >—• 2

16—17. A.S. Armafa 3 1 0 2 5—4 2
U.t.A. 3 1 0 2 1—5 2

18. Jiul 3 0 1 2 2—« 1

Cu toată opoziția lui Ciocîrlan, clujea
nul Soo a sărit mai înalt și a trimis ba
lonul cu capul spre poarta 
Fază din meciul „U* — Sp. 
disputat duminică și 
la limita a formației

Încheiat 
gazdă.

Foto : Radu MIRCEA — Cluj

A doua jumătate a meciului, a 
fost astfel „controlată" de selecțio- 
nabilii români care se îndreptau 
vizibil spre o logică egalare. Dubla 
ocazie Dobrin — Dudu Georgescu 
din minutul 57, voleul lui Dobrin 
din min. 70 la o lovitură liberă la
terală executată de Iordănescu, ac
țiunile energice ale lui Beldeanu, 
incursiunile în față ale lui Dinu, 
insistența lui Iordănescu și plusul . 
de notă combinativă dat jocului în 
atac de introducerea sa, toate aces
tea anunțau golul. Și el a venit Cu 
un sfert de oră înainte de fluierul 
final, cînd Dobrin — în urma tiflei 
serii de combinații scurte în margi
nea careului — a șutat de la 16 tr) . 
puternic, pe jos, în stînga lui Wol
ter. Jucătorii români puteau lua 
conducerea două minute mai tîrziu, 
cînd Iordănescu a executat o lovi
tură liberă laterală șl Dinu a reluat 
cu capul, dar a greșit de puțin țin
ta. Pe fondul dominării echipei ro
mâne (10 șuturi în această repriză, 
față de 5), gazdele au avut cîteva 
acțiuni de atac periculoase prin 
rapiditatea lor. La una dintre aces
tea (min. 63), Dinu a trebuit să re
curgă la un fault pentru a-1 îm
piedica, în ultima instanță, pe K. 
Muller să marcheze.

'în ansamblu, considerăm că a fost 
un joc de verificare util.

Antrenorul Valentin Stănescu, cu 
care am discutat, după meci, la 
vestiare, aprecia că Hertha B.S.C. 
a fost bine aleasă ca partener, ea 
prezentînd multe din caracteristici
le adversarului de la 26 septembrie, 
jucînd rapid, cu mare angajament 
fizic, ofensiv, urmărind victoria. Tri 
legătură cu comportarea „tricolori
lor". Valentin Stănescu se arăta sa
tisfăcut de randamentul acestora în 
a doua repriză și aprecia că formu
la de echipă de după pauză a pre
zentat mal multă eficiență. în con
dițiile formei actuale a jucătorilor 
din lot. De asemenea, antrenorul 
naționalei speră — mențiune cu 
care sîntem de acord — că reveni
rea lui Dumitrache poate aduce so
luții superioare de alcătuire a 

: atacului și de randament al acestui j 
compartiment.

Roda URZiCEANU

apărarea imediată a selecționatei 
române a fost mult solicitată, tre
buind să conteze sensibil pe aportul 
lui Dumitru și Nunweiller. Cele mai 
multe dificultăți au apărut pe par
tea dreaptă a compartimentului 
nostru defensiv, unde Antonescu a 
trebuit să intervină adesea Ia du
blaj. după cum și repetatele ieșiri 
din dispozitiv ale lui Dinu au fost 
de natură a crea unele dificultăți 
de regrupare în închiderea culoare
lor. In schimb, în aceste condiții 
de inițiativă a gazdelor, s-a contu
rat oportunitatea „soluției Velea“ 
pentru postul de fundaș stingă, 
craioveanul făcînd un joc lucid și 
energic .și etalîndu-și aptitudinile 
pentru contraatac. La mijlocul tere-
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HERTHA B.S.C.

cb ncto-u

Iui Suci*.
Studențesc,

la

-- i-JM

DI P A TREI ETAPE N

£ ob- 
mtine lui 3 

CU (C

ansamblu asupra

— SELECȚIONATA DIVIZIONARA ROMÂNĂ 1—1 (1—0)

OLIMPIC din Berlinul Occidental ; nocturnâ ; timp fru-STADIONUL
mos ; teren bun ; spectatori 10 000.

AU MARCAT : K. Muller (min. 32), Dobrin (min. 75).
HERTHA B.S.C. : Wolter — Sziedat. L. Muller, Bruck,. Walleitaer — 

Hermandune, Harr — Beer, Cutzeit, K. Muller, Grau (min. 46 Riedl).
SELECȚIONATA DIVIZIONARA ROMANA : Răducanu — Sătmăreanu, 

Antonescu, Dinu, Velea — Dumitru, R. Nunweiller (min. 46 Beldeanu) — 
Troi (min. 46 Țarălungă), Dobrin, D. Georgescu, Țarălungă (min. 46 lor- 
dănescu).

ARBITRU : Gerhard Schulenburg (Hannovra), foarte bun.

C.F.R. CLUJ (13—15) — C.S.M. REȘIJA (3)
Dacă în campionatul trecut partida areasus 

tru gazde, care invinseseră ir. tur ta Reșița. « 
c oi care se tem de partidă. Pentru că eefcto* k 
foarte bine acest sezon, ob'.inlnd cile o raretoft fNQMi 1 
Steaua) și Pitești, și a venit de ieri la ObJ cm nor*, arekiki c^M 
bate și jn ultima! joc de verificare G—I ra fc—tto de Wregl 
pentru că feroviarii par destul de cteccifL AKM1XVL PACXBH 
MANUȘARIDE (București).
RAPID (4—5) — „U* CLUJ 4—5)

Ațadar (priviți locurile ocupa'.e c» aee« e doțsă «fi. re Ic 
egalitate perfectă intre ele după trei Wipe Ci— 2 -= „■ 
Rapidiștii au o șansă in plus dat fiind tip-.-.;: e». m 
teren, tinde, nu demult, în partida cu FX. Arees. au 
torie. Dar elanul studenților clujeni • sfktal. -< c: 
depășind presupusul handicap. Var reu-- s. de data aretata 
posibil, dacă la atu-ul de care vorbeam. Ctaj va aT* 
de natură tehnico-tactică. ARBITRUL PARTim ! Est. 
iești).
STEAGUL ROȘU (6) — F.C. ARGEȘ (10)

Pînă în prezent, în acest început de campionat, formația gazdă 
ținut punctaje sută la sută pe propriul teren. Va reedita ea și 
succesele? Antecedentele o instalează drept favorită, dar nu treb-:- - 
să marea dorință a fotbaliștilor argeșeni, aceea de a recupera din t--??-. 
pierdut în etapele a ÎI-a și a III-a. Firește. în această r 
avea un cuvînt greu de spus, dacă rtu Cumva antrenori:’. Pr cu - t - 
X3t, din Vreme, omul-jandarm menit să-l păzească... ARBITRUL PAETI- 
DEI : Mirceâ Bică (București).
U.T.A. (16—17) — DINAMO (8)

Un meci „cap de afiș" al etapei Textilișt.i vor ci-., a se cl ■ 
de complexul Dinamo pentru a obține v - - “uit «șteptoli de relosii 
lor Suporteri. Joi. echipa lui Totaa Junei a susținut un Joc de verificare, 
în deplasare, în compania formației Aurul Brad, pe care a înfreetrl-o « 
9-^0 (3—0), prin golurile înscrise de Domide (Z). Kun O și PoporieL De 
partea crnl.iltî. Dinamo tine mult la... tradiție și. deci, la un nou rezultai 
favorabil ei. Elevii lui Nunweiller au pregătit, cu multă atenție, această 
partidă, aiitrenîndu-se zilnic. ARBITRUL PIRTIDEI : Otto Kndereo ~ 
tu-Mare).

fci. rar» a

.usna

JV.

17) — STAU A ffl

itre cele 
î-caren 
sorin-

partidei, bineînțeles, cu precădere 
asupra „tricolorilor".

Din capul locului, o remarcă : 
între felul cum au jucat „tricolorii" 
în prima repriză și evoluția lor de 
după pauză a existat o sensibilă 
diferență. în primele 43 de minute, 
echipa română a trebuit să facă 
față unei pronunțate presiuni a e- 
levilor lui Kronsbein. care — jucînd 
atletic, în continuă mișcare, atacînd 
variat și rapid — au creat la poar
ta lui Răducanu mai multe momen
te grele decît au reușit să-i provoa
ce jucătorii noștri lui Wolter, al 
doilea portar al echipei R.F.G. la 
„El Mundial". T
scorul de 1—0 realizat de interna
ționala! elvețian K. Miiller, recentă 
achiziție a lui Hertha B.S.C. (gol 
spectaculos, de la 16 metri, voleu 
cu stîngul, din întoarcere, în colțul 
lung, la o centrare primită de pe 
sri.oga) reflectă just aspectul gene
ra] al primelor 45 de minute, în 
care gazdele au șutat Ia poartă de 
11 ori. î' â de numai 6 șuturi ale 
noastre, din care 3. de la distanță, 
ai» fundașului central Dinu.

în aceste prime 45 de minute,

nului, echipa noastră s-a descurcat, 
dar în atac s-a văzut prea puțin, 
poate și din cauZă că Troi trece 
printr-p perioadă de scădere de for
mă, iar Dudu Georgescu nu are un 
rodaj de titular. Am notat, pentru 
primele 45 de minute, ocaziile de 
gol ale lui Grâu (min. 3), Beer 
(min. 20 și 21) și cea a lui K. Mul
ler din min. 40, al cărui șut puter
nic l-a surprins pe Răducanu, care 
a respins cu greu în corner. Dc 
partea echipei române, de reținut 
șutul de la 20 m al lui Dumitru, 
respins în corner de portar (min. 
8), o pătrundere nefinalizată — dar 

în aceste condiții, ^remarcabilă prin acuitatea Pi — a 
lui Velea pînă în careul mic advers 
(min. 23), un șut de pe dreapta, al 
lui Țarălungă (min. 29), cînd min
gea a șters transversala.

După pauză însă, jocul echipei 
române a marcat o consistentă îm
bunătățire.

Siguranța apărării a crescut, mij
locul terenului 
rapid. în atac 
mai iute, fiind 
mult menținut 
lor noștri.

a fost traversat mai 
ba’onal a circulat 

— totodată — mai 
în posesia jucători-

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI

SERIA I

0 VERiFICAPE UTILA
Petrolul - Lotul de tineret 4-4 (1-2)

CIFRELE VORBESC...
CXl 9 CJF3
xii’, ta «rth — w 
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SPORTUL STUDENȚESC (11) — S.C. BACĂU 13—15)
învinsă la limită în precedenta etapă. in s —tasure ":~ 

reșteană va face totul să-și apropr.e victori*, miine. cfnd er 
n’iciliu. Elevii lui Traian Ionesco ș: Gbeorehe Ola aa acordat toată *MM- 
ția meciului cu S.C. Bacău cunci; că in rar i eetupă *
reintrat de curînd Dembiwschi. reputat dirijor Ji HafiMMr. AMtlktX 
TARTIDEI : Mircea Rotaru (Iași).
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UNIVERSITATEA CRAIOVA (I) — POLITEHNICA IASI T
în derbyul acesta studențesc, liderul pare să aiM • nisiaae

Mai ales că echipa antrenată de C. Cersăiana se aEă Lutr ■ fora* fMHC 
b”nâ, în timp ce ieșenii lui Oină acuză tocă ia «parare fi reai
ales în forța sa morală. In uiumul joc street, la Craiova. fnMe aa S- 
cut scor 5—0. Miine. oare AMBITT.l'L PARTIDEI : GX Uareaa (Bata- 
Fești).

MIINE SEZONUL COMPETITIONAL
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cercuri ăapâ-air.lază. la Pto- 
. PeiroloI ți Lotul național de 

> 23 de ani) au oferit 
a mii de spectatori o 
îeresantă. • cu un final 
in joc plin de Învăța

re penim ambele formații și, 
ales, per.tru selecționabili.

Sc rui : 4—4 (1—2). Au marcat. 
:rdiae : Cotarec- (mm. 3 — șut 
ibă din 18 m. la Care Cavai a 

spectator). Năstase 
spectaculos, șut 
Răducanu (min. 
distanță, minge 
Țaparee), Pirvu 

urma unei 
lui Cavai, 

întregii 
— reluare

o minge blocată de 
Cav* = picioarele iui Dobre. dar 
r. zrz'.— z â Răducanu (min. 78 — 
«straie Tânăsescu șr un-dq; cu

■ . Pisău (min. 83 — relua
re dj 3—6 m, centrarea Iui Dobre) 
ți M. Stelian (min. 93 — lovitură 
rr- rrp la mingea centrată de Tănă- 
scsc t. Așadar. 4—4. un scor de 
hsr. l oal, deși Petrolul a avut în 
fa'jâ numai jucători de Divizia A, 
deși cei mai bun compartiment al 
pi. ««tenilor este apărarea. Din 
punct do vedere al eficacității, 
ambele echipe au dat satisfacție, 
iar dacă Răducanu nu se juca cu 
mingea în fața porții goale, (min. 
4)). Ciocîrlan și Răducanu nu șu
tau imprecis din poziții excelente, 
numărul de 
mare, căci 
(Pirvu chiar

Apărăr:le 
vralgiee ale

PKia anin. 73 
ta oală, la 

picioare

degajări 
urmată 

apărări), 
în poar-

goluri putea Ii mai 
și Petrolul a ratat 
un II m).

au fost punctele ne- 
jocului. Cavai — ne-

sigur in acest meci: Tânăsescu a 
contribuit ia marcarea a două go
luri. da.-. în defensivă, a fost de
pășit, arâtind o formă departe de 
cea care-1 propulsase in lotul na
țional A ; Dobrju și Florin Marin 
au fost uneori neatenți (exemplu 
la gelul lui Pirvu). De fapt, trei 
goluri s-au marcat prin zona lor 
Hajnal a fost mai bun ca toți cei
lalți Linia de mijlocași a lăsat de 
dorit. Ion Ion, V. Mureșan și An- 
ghclini au fost indisponibili, și în 
ultimul moment a fost chemat la 
lot Ciocîrlan, dar selecționarea lui 
nu e justificată. Chihaia, lipsit de 
clarviziune, iar Sătmăreanu II des- 
tructiv prin posibilitățile pe care 
le are, și nil un constructor, au 
văduvit echipa de pregătirea atacu
rilor la mijlocul terenului. Cu cî- 
teva excepții, atacul a dat satis
facție. S-au realizat combinații de 
efect (îndeosebi între Răducanu și 
Năstase). După accidentarea lui 
Anghel (în min. 45 a fost înlocuit) 
pe extrema dreaptă, însă, au fost 
numai improvizații, și, totuși, a- 
taeurile s-au purtat numai pe acea 
parte, în timp ce pe stînga, Florea 
primea o minge la un sfert de 
oră, ceea ce l-a făcut pe reșițean 
să se simtă stingher și să ne de
ciare câ-j va cere antrenorului C. 
Drăgușin să nu-1 mai cheme la lot. 
Dimpotrivă, noi am zice să fie a- 
dus și colegul lui, Atodiresei. 
aflat în excelentă formă, după cum 
ne-am mai gîndi la Crîngașu (Pe
trolul), 22 de ani, un mijlocaș de 
care are nevoie echipa, și la Ra
dulescu (Sp. studențesc),.

CBA- 
_______  _ . ______ t ___ _ , fijutât 
dT cT iordache și S. Stâncescu (toți din 
București) ;

CELULOZA CAUARAȘI — C.S.U. GA
LAȚI : A. Pilosian, ajutat de G. Ispas 
și Â. Grozavii (toți din Constanța):

F. C. GARAȚI — PROGRESUL BRAI- 
LA : A. Ghigea, ajutat de V. Goriuc șl 
I. Storoj (toți din Bacău) ;

VICTORIA ROMAN — METALUL PLO- 
PENI : P. CApriță (Brăila), ajutat de O. 
Constantineseu (Galați) și T. Podaru 
(Brăila) :

VIITORUL VASLUI — CONSTRUCTO
RUL GALAȚI : V. PirVescU, ajutat de 
C. Teodoreseu și I. Kosuth (toți din Bu
zău) ;

OȚELUL GALAȚI — DELTA TULCEA: 
C. binulescu, ajutat de G. Micloș și M. 
Haimovici (totl din București) :

METALUL „MIJA - C.F.K. PAȘCANI : 
A. Paraschlv, ajutat de M. Popescu (am
bii din București) șl V. Dumitriu (Oltc- 
'""cls.M. SUCEAVA — ȘTIINȚA BACAV: 
N. Ralnea (Blrlad). ajutat de T. Oniga 

• (lași) și I Angheliu (P. Neamț);
PETROLUL MOINEȘTI — GLORIA BU

ZĂU : I. Bfiltănescit, ajutat de M. Fe- 
diuc și G. Arhlre (toți din suceava):

SERIA A II-A

Caraimanul bușteni — 
HLAUI. P. NEAMȚ: I. Drăghîci,

Constantin ALEXE

MINERUL MOTRU — METALUL 
BUCUREȘTI : N. Mogoroașe, ajutat de
V. Clocîlteu 
Craiova) ;

CARPATI
FAGARAȘ : 
de I. Barbu 
Deva) ; -•

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — DONA
REA GIURGIU : Tr. Moarriș. ajutat de 
G. Racz (Brașov) și M. Marirtciu (Plo
iești) ; ......

TRACTORUL BRAȘOV — PROGRESUL 
BUCUREȘTI : N. Earna (Tirnăveni). 
ajutat de C. Cîmpeanu (Tg. Mureș) și 
I. Bariclu (Sibiu):

FLACĂRA MORENI — ELECTKOPU- 
TEKE CRAIOVA : șt. Lazfcr, ajutat de 
T. Tstrate și G. Motorga (toți din Bucu
rești) :

C.S.M. SIBIU — METALUL DROBETA 
TR. SEVERIN : A. Pop. ajutat de L- 
Reisinger (ambii din Cluj) și G. Ioneseu 
(Brasov) ;

CHIMIA RM. VILCEA — C.S. TlRGO-
VI. ȘTE : I. Dancii, ajutat de V. 'feciu 
și G. Draaomir (toți din București) :

Ș. N. OLTENIȚA — OTNASIO SLA
TINA : l. Hristea (Alexandria), ajutat 
de C. loniță și M. Hanganu (ambii din 
București) :

GAZ ' METAN MEDIAȘ - METROM 
BRAȘOV : M. Moraru, ajutat de V. Gli- 
gorescu și M. Vasiliu (toți din Ploiești).

SERIA A III-A

și I. Bistrieeanu (toți din

BRAȘOV — N1THAMONIA 
I. Călarasu (Aiuâ), ajutat' 
și I. ȘtefSnița (ambit din

HANDBAL DEBUTEAZĂ
CU PRIMELE JOCURI ALE „CUPEI

DE TOAMNĂ F.R.H 14

. * 
l
Conform tradiției, sfîrșitul lunii augus: coincide c_ 

începerea competițiilor oficiale în handBăL Tradiția 
este respectată și de această dată, deoarece miine in 
ansamblul competițiilor oficiale Se înscrie și prima e- 
tapă a unei întreceri, care în această tcam.iă, va - 
locui campionatele republicane de ca*e:;-c A Aceas
ta, pentru că sistemul competițicnal oLcial ir. handbal 
este structural modificat, disputele pentru titlu ur- 
mînd să înceapă în primăvara anului viitor, după o 
formulă mai... „rapidă". Explicația unei asemenea mo
dificări constă în faptul că numai așa se poate asi
gura loturilor reprezentative o perioadă de pregătire 
corespunzătoare în vederea campionatelor mondiale, 
programate în decembrie 1973 (feminin) și in februa
rie 1974 (masculin).

Pentru ca activitatea competițională a formațiilor 
fruntașe să nu fie. însă, stînjenită, forul de speciali
tate a adoptat o măsură bine venită, organizînd în 
această toamnă o competiție oficială, ,.Cupa de toam
nă a F.R.H", la care iau parte formațiile masculine 
și feminine de categoria A, fără jucătorii sau jucă
toarele din lot. Este, deci un excelent prilej ca antre
norii să promoveze cu curaj și să verifice calitățile 
unor tinere speranțe.

„Cupa de toamnă F.R.H" se dispută, atît la mascu
lin, cît și la feminin în cîte două serii după cum ur
mează : MASCULIN, SERIA I : Steaua, C.S.U. Galați 
Dinamo București, Dinamo Brașov, S.C. Bacău, Uni
versitatea București ; SERIA A Il-a : Universitatea 
Cluj, Minaur Baia Mare, A.S.A. Tg. Mureș, C.S.M. 
Reșița, Politehnica Timișoara, Independența Sibiu ; 
FEMININ. SERIA I : Universitatea București, Uni
versitatea Iași, I.E.F.S., Confecția București, Textila 
Buhnși. Rapid București; SERIA A II-A : Rulmen
tul Brașov, Universitatea Timișoara, C.S.M. Sibiu. 
Constructorul Timișoara. Voința Odorhei, Mureșul Tg. 
Mureș.

Primele jocuri sînt programate mîine în Capitală 
șl în provincie, urmînd ca la sfîrșit cîștigătoarele fie
cărei serii să-și dispute trofeul.

RAPID A INTRKUT APGLLO SALONIC 2-0 (2-0)

MELANIA DECUSEÂRĂ
SI GERHARD FABICH

PE PRIMUL LOC LA J m"
Profisi isa-Ătsru-iâ 

szrimri peazru sec. 
produs pr.uxa surprââ * acev>. KtereueKe ecru- 
pmțu. pria v.norj «-^,1 -■ ntnja Gezkird F: tert 
isntreoor Nsrken Hi»*»» «s-pra pricc-polalox la- 
vorit. multipla, câmpean loa Gaoe* Ca nkari cu
rate $i e;ețU_*.:e. tBuhe avia-4 un nn.oa-. erad de 
dificultate. Fabldt *-a menp 
mul pluton, iar in final a a 
sâî rivali. Canea » Vasele Nedeiex să greteascâ 
fiecare dte o sărituri erori dovediie decisive în 
această dispută strinsă. Remarcabilă performanța me
daliatului balcanic Ion Ibeț. clasat ai treilea în 
urma unor aplaudate execuți:

La fete, maestra sportului Melania Deruseară, (an
trenor Pantelimon Deeuseară) ți-a continuat șirul 
succeselor început încă din anul 1964. Ieri. Metania 
Decuseară, s-a instalat pe locul I de la primul s -Jt, 
iar pe parcurs și-a dominat net adversarele, 
clusiv pe Sorana Prelipceanu care promite se 
revanșeze. însă. Ia «3 m”.

Rezultate. Seniori: 1. GERHARD FABICH 
sp. Sibiu) 440.90 p — campion al României. 2. 
Ganea (C.S.M. Sibiu) 430.60 p. 3. I. Ilieș (Progresul 
București) 407,80 p, 4. O. Lăzău (CrițJl 405.55 p. 
5. D. Nedelcu (Școlarul) 399,50 p. 6. V. Nedelcu 
(Școlarul) 397,53 p, 7. Al. Bagiu (Crișul) 389 p. 8. T. 
Laszlo (C.S.M. Cluj) 372,70 p t senioare : 1. MELA- 
NîA DECUSEARĂ (Progresul București) 386.63 p — 
campioană a României. 2. Sorana Prelipceanu (Crișul) 
357,60 p, 3. Sorana îacob (C.S.M. Cîuj) 327,75 p, 
4. Angela Popescu (Șc. sp. Sibiu) 313,45 p, 5. Flo
rentina Socol (Școlarul) 296,40 p, 6. Beatrix Rois 
(Crișul) 282,15 p.

Astăzi, băieții sar de la trambulina de 3 m. iar 
fetele de Ia platforma de 10 m, de la ora 10 și de 
la ora 17.
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D. STANCULESCU

Stadionul Giulești a găzduit, 
miercuri, întîinirea internațională a- 
micală de fotbal care a opus echipei

CORVINUL HUNEDOARA — GLORIA 
BISTRIȚA : N. Iliescu (Brașov), aju
tat de I. Oprița și A. Crișan (ambii din 
Arad) ;

U.M. TIMIȘOARA — ARIEȘUT, Tt’R- 
DA: I. Errloș, ajutat de M. Băduleseu și 
A. Sike (toți din Oradea) ;

VICTORIA CĂREI — OLIMPIA OR t- 
DEA : St. BirAescu, ajutat de I. Boroț 
și V. Vîlcu (toți din Timișoara) ;

F.C. BIHOR — C.F.R. TIMIȘOARA î 
V. Trifu, ajutat de G. Pop și C. păisz 
(toți din Baia Mare);

VULTURII TEXTILA LUGOJ — IND. 
StRMEI C. TURZII : A. Elie, ajutat de 
A. Șerban (ambii din Crâiovâ) și S. Plev 
(Reșița) ;

MINERUL CAVNIC — C.F.R. ARAD : 
G. Vere? (Cluj), ajutat de F. Pitiș și 
V. Iadob (ambii din Oradea);

MINERUL BzllA MARE — MINERUL 
ANINA î Z. Szecsei, ajutat de I. Soos 
(ambii din Tg. Mureș) și T. Cîmpeanu 
(Beclean) ;

MUREȘUL DEVA — METALURGISTUL 
CUGIR : T. Andrei (Șibiu), ajutat de 
M. Molnar (Mediaș) și T. Moisftscu 
(Drobeta Tr. Severin) ;

TEXTILA ODORHEI — OLIMPIA SATtî 
MARE : V. Roșu, ajutat de I. Petculescu 
și S. Ene (toți din București),

__» _ •jC ~

Rapid București formația greacă A- 
pollo Salonic.

Meciul, urmărit de circa 5 000 de 
spectatori, s-a încheiat cu victoria 
feroviarilor buciiresteni la scorul de 
2—0 (2—0).

Punctele învingătorilor au fost în
scrise de Periat (min. 5) și Năsturescu 
(min. 20). S-au evidențiat, de la gaz
de, Dumitriu II (Coautor ‘ 
goluri), Grigoraș, Kîșniță, 
Periat și Haidu (împrumutat de la 
Steaua pentru acest joc).

RAPID a intrat pe teren cu urmă
torul „11“ i Haidu — Pop, Grigoraș, 
Niță, COdrea — Rîșniță, Artgelescu — 
Năsturescu, Dumitriu II, Neagu, Pe
riat. Au mai jucat, în repriza a doua, 
Pleșoianu, Savu, Straț, Bartales și 
Voicilă.

Corect și autoritar arbitrajul pre
stat de D. Predescu (Buc.).
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LICEUL EXPERIMENTAL DE SCHI
PREDEAL la ambele 

Năsturescu

Leșul ezpe* aî de schi din Predeal, organizează concursul pen- 
cr.-'-.r rămase vacante în anul I, în zilele de 28—29 

--Î-U (p-abe'e practice) și 1 septembrie (examenul teoretic). Sa pot 
p~-.?-rt= fîli elevi cere au practicat schiul (âlpine, fond, sărituri).

a- s.c .-nectare la Secretariatul Liceului, Predeal, telefon 
56547.

De astăzi — la Timișoara LOTO—PRONOSPORT
F1MLEIE „CUPEI TINERETULUI RE lâ SITE"

Astăzi, ia Timișoara. se dă sun 
tul în finalele ur.c: mari competiții 
sportive de masă. Este vorba despre 
ultima etapă a ..Cupei tineretului 
de Ia sate“ — ediția de vară — Ia 
volei și Ia oină. După cum am mai 
anunțat, in Întreceri sînt angre
nate 120 DE FORMAȚII (cite trei 
reprezentînd fiecare dintre 
țele țării) 
1500 
oră, toți finaliștii sînt gata 
măsoare forțele și măiestria 
pe terenurile de volei Politehnica, 
Liceul nr. 4, Grupul școlar Elec
tromotor, Universitatea și Elec
trica, fie pe cele de oină, amena
jate special de către organizatori, la

care reunesc
DE SPORTIVI. La

jude 
PESTE 
această 

să-și 
fie

U.M.T. și Poli- 
Așadar, cele 

mai cunoscute dintre terenurile cu 
care e înzestrat orașul de pe Bega, 
vor sta, timp de patru zii?, la dis
poziția echipelor sătești aspirante la 
obținerea tricoUrilOr de campioane 
sătești, la volei și oină, ale acestei 
ediții a ..Cupei tineretului de la 
sate". întrecerile preliminarii se 
vof desfășura, la Volei. în cadrul a 
8 serii a cîte 5 formații, atît la bă
ieți cît și la fete, iar la Oină. în 
zece serii a cîte pătru echipe, Câș
tigătoarele seriilor își vor disputa 
întîietatea într-un turneu final după 
sistemul fiecare cu fiecare (turneu).

oazele sportive ale 
tehnicii timișorene.

NUMERELE extrase la tragerea
PRONOEXPRES DIN 22 AUGUST 1973 :

Fond general de premii : 1 279 312 
din care ; 457 815 lei report.

Extragerea I : 30 13 3 16 32 40
Extragerea a Il-a : 43 36 27 2 23

NUMERELE EXTRASE IA TRAGEREA 
LOTO DIN 21 AUGUST 1973 :

: 892 936 lei din

lei,

rlantă 10",'o t 106 000 lei ; â 3-a : 11 a 
16 428 lei ; a 4-a : 41,40 a 4 365 lei ; a 
5-a : 96,60 a 1 833 lei; a 6-a: 3 893,55 a 
40 lei : a 7-a : 87,05 a 300 lei ; a 8-a : 
I 553,70 a 60 lei.

FAZA A ill-A : categoria II
riante a 5 000 Iei ; i : 
J : 1 022,60 a 60 lei.

PREMIILE TRAGERII
AUGUST

18,70 a
: 510 vâ-
1 000 lei ;

46
49

în Capitală 
octombrie ;

Fond general de premii 
care 256 407 lei report.

Extragerea I : 5 20 57 6
Extragerea a Il-a ; 89

36 70 19
Plata premiilor va începe

de la 27 august pînă la 24
în țară, de la 29 august pînă la 24 oc
tombrie 197? inclusiv.

PEEMIILE tragerii extraordinare 
DIN 12 AUGUST 1973 :

Categoria A : 2 varianteI :

LOTO
1973:

Extragerea I : Categ. 1 : 1,20 variante 
a 100 000 lei ; a 2-a : .
a 3-a: 7.50 a 8 455 lei;
3 446 16i : a 5-a : 55,30
103.70 a 600 lei.

Report categoria 1 :■
Extragerea a Il-a : _ .

te 25% a 10 221 lei și 8 variante 10% a
4 088 lei ; C : 9,40 a 5 654 lei ; D ; 26.25 
a 2 025 lei; E: 100.70 a 528 lei; F : 179,70 
a 296 lei ; X : t 634 a 100 lei.

Report categoria A : 88 584 lei.
Cî^tigătorul de 100 000 lei de la ex

tragerea I — GRIGORESCU A. ION din 
București.

Rubrică redactată de
LOTO-FKONOSl’ORT

DIN 17

3,05 a 20 790 lei ; 
a 4-a: 18,40 a 

a 1116 lei ; a 6-a:

167 823 lei.
Cat. B : 2 variati-

2 k i



FLORETISTELE AU ADUS DELEGAȚIEI ROMÂNIEI 
A PATRA MEDALIE DE AUR LA UNIVERSIADĂ

(Urmare din pag. 1)

Universiadei. Eroinele acestei mari 
isprăvi sportive românești sînt SU- 
ZANA ARDELEANU, ILEANA 
GYULAI, ECATERINA STAHL, 
MAGDALENA BARTOȘ (rezerva 
formației a fost Viorica Draga).

Este de prisos să insistăm asu
pra valorii echipei Uniunij Sovie
tice. Din ea făceau parte nimeni 
altele decît campiona olimpică de 
la Ciudad de Mexico — Elena 
Belova, campioana mondială de la 
Goteborg, 1973 — Valentina Niko
nova. campioana mondială de ti
neret — Valentina Burocikina, 
toate clasate pe primele trei locuri 
(în ordine inversă) in finala tur
neului individual al Universiadei 
de la Moscova. A patra a fost Olga 
Kosteakova, o trăgătoare tînără 
(20 de ani), dar cu destulă expe
riență internațională.

Primul tur s-a soldat cu un 
rezultat care a produs senzație și 
a amuțit, pur și simplu, tribunele 
arhipline ale sălii „Fraților Zna- 
menschi" : 4—0 pentru România ! 
.Gyulai o învinge de Kosteakova 
<4—0), Bartoș pe Nikonova (4—1), 
Ardeleanu pe Belova (4—2) și Stahl 
pe Burocikina (4—1). Acest start 
furtunos a constituit un veritabil 
șoc psihologic. Totuși, spre cinstea 
ei echipa Uniunii Sovietice se re
găsește în turul doi, și victoriile 
sînt împărțite (2—2) : Gyulai — 
Burocikina (3—4). Stahl — Nikono
va (4—2), Bartoș — Belova (2—4) 
și Ardeleanu — Kosteakova (4—3). 
După cum se vede, lupta a fost 
extrem de strînsă. dar, în conti
nuare, partenerele reprezentativei 
noastre nu mai au putere să re
ziste veritabilului „presing11 din 
turul trei, care avea să fie și ul
timul. Ardeleanu o învinge la zero 
pe Burocikina, Gyulai la 1 pe Ni-

TELEX
Competiția de atletism din cadrul Jocu
rilor sportive ale țărilor din Africa și 
America Latină s-au încheiat, la Gua
dalajara (Mexic), cu proba de 10 000 m, 
cîștigată de etiopianul Mirus Yfter în 
29:19,6.■
In prezent, se află în turneu în Chile 
echipa franceză de rugby R.C. Vitry. în 
primul meci, disputat la Santiago, rug- 
byștii francezi au întîlnit selecționata 
țării. Rugbyștii chilieni au terminat în
vingători cu scorul de 16—15
H
Cu prilejul unei reuniuni atletice des
fășurate la . Oslo., a fost doborît unul 
dintre cele mai vechi recorduri mon
diale : la ștafeta 4x1 500 m, deținut de 
echipa Franței din anul 1965, cu timpul 
de 14:49,0. Noul record a fost realizat 
de echipa Noii zeelande (Walker. Pohill. 
Dixon și Quax), cronometrată cu timpul 
de 14:40.4.■
Rezultate din turul trei al concursului 
internațional feminin de tenis de la 
New Port : Margaret Court (Australia)
— Brenda Kirk (R.S.A.) 6—2. 6—2: Fran
cois Durr (Franța) — Valerie Ziegenfuss 
(S.U.A.) 6—3. 6—0; Rosemary Casals
(S.U.A.) — Penny Toore (Anglia) 6—2, 
6—4; Betty Stove (Olanda) — Pamela 
Teeguarden (S.U.A.) 6—1, 3—6, 6—4.■
Boxerul american Bob Foster și-a apă
rat pentru a 12-a oară cu succes titlul 
de campion mondial la categoria semi
grea. învingînd la puncte, în 15 reprize, 
pe sud-africanul Pierre Fourie.■

Atleții din țările scandinave au parti
cipat la un concurs desfășurat în loca
litatea finlandeză Kokkola. în proba fe
minină de 100 m plat, dubla campioană 
a Jocurilor mondiale universitare de la 
Moscova, ^finlandeza Mona Lisa Pursiai- 
nen s-a clasat pe locul întîi, cu timpu} 
de 11,3 Iată și cîștigătorii altor probe :
1 500 m bărbați : Pekka Vasala (Finlan
da) — 3:51,9; 5 000 m Korpi (Finlanda)
— 13:46.3; aruncarea discului : Ricky 
Bruch (Suedia) — 64.94 m; aruncarea 
greutății : Reijo Staahlberg (Finlanda)
— 20,23 m■
Tînăra înotătoare italiană Grazia de Gre
gorio (în virstă de numai 12 ani) a reu
șit să traverseze strîmtoarea Messina 
(3,600 km) în timpul de 1 h 59 — nou 
record feminin. Vechiul record era de
2 h 02,39.M
S-au încheiat meciurile din cadrul gru
pelor turneului internațional de hochei 
pe gheață pentru premiul ziarului „So- 
viețscM Sport". Iată ultimele rezultate: 
Minsk : Ț.S.K.A. Moscova — Traktor 
Celiabinsk 4—3 (2—2, 1—0, 1—1); Kiev : 
Torpedo Gorki — Tesla Pardubice 5—2 
(1—0, 1—1, 3—1); Leningrad : Spartak
Moscova — s.K.A. Leningrad 5—4 (2—1, 
2—0, 1—3): Riga : Aripile Sovietelor Mos
cova — Dinamo Riga 4—3 (1—2, 1—1,
2—0). tn semifinale, se vor disputa ur
mătoarele meciuri : Aripile sovietelor — 
Ț.S.K.A. și Spartalc — Torpedo Gorki

konova, Belova reduce din handi
cap ciștigînd cu 4—1 la Stahl și, 
în al 12-lea asalt, Bartoș o întrece 
cu 4—1 pe Kosteakova, parafînd 
una dintre cele mai strălucitoare 
victorii din istoria scrimei româ
nești.

La festivitatea de premiere, me
daliile acordate echipelor clasate 
pe primele șase locuri (pentru locu
rile 4—6 se atribuie miei medalii 
de bronz) au fost înmînate de to
varășul Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele C.N.E.F.S., aflat la 
Moscova în calitate de oaspete de 
onoare al Comitetului de organiza
re a Universiadei.

Ecourile acestui succes au fost 
profunde. S-au făcut multe co
mentarii și se vor face de bună 
seamă și mai tîrziu. în general, 
toți specialiștii prezenți aici ex
plică victoria echipei române prin 
faptul că ea a demonstrat o mare 
omogenitate și o putere de luptă 
rar întîlnită la toate cele patru 
componente ale formației noastre. 
Iese, desigur, în evidență rezulta
tul Suzanei Ardeleanu (3 victorii), 
dar nouă ni se pare hotărîtoare 
pentru succesul final evoluția Mag- 
dalenei Bartoș, care a realizat 
două puncte în momentele cu cea 
mai mare încărcătură emoțională 
a întîlnirii finale. Foarte bine a 
tras, de asemenea, Ileana Gyulai 
și Ecaterina Stahl, care le-au în
vins pe laureatele finalei indivi
duale.

în sfîrșit, arbitrul francez Patrik 
Vajda, care a condus această în- 
tîlnire ne-a declarat că formația 
română l-a entuziasmat pur și 
simplu pentru impetuozitatea ei, 
împletită eu o finețe tehnică de 
mare clasă.

La conferința d'e presă care a 
avut loc după finală, Ileana Gyu
lai, căpitana echipei noastre și an
trenorul Andrei Vîlcea care a pre
gătit formația, au răspuns, time de 
peste o oră, la nenumăratele în
trebări ale ziariștilor. Unul din 
răspunsurile Ileanei Gyulai a fost 
însoțit de aplauze. La întrebarea 
„La ce scor ați avut siguranța vic
toriei formației românești ?“ ea a 
răspuns : „La scorul de 9—3 am 
fost sigure că am ciștigat!.. “

★
Deși participă numai la patru 

categorii, luptătorii români din 
turneul de „libere11 se afirmă în- 
tr-o competiție deosebit de puter
nică și de valoroasă. Cea mai bună 
evoluție, pînă la ora cînd transmit 
aceste rînduri, a avut-o Vasile Ior- 
ga (cat. 82 kg), ajuns în finală cu

categorică decît a fost la greco- 
romane, patru din cele 10 titluri 
revenind unor luptători 
(3) și mongoli (1). 
noștri Vasile Iorga 
Simon (cat. -Ș-100 
nut două meritorii 
medaliile de argint.

Iată lista campionilor de lupte 
libere ai Universiadei : cat. 48 kg: 
Gadhiev (U.R.S.S.), cat. 52 kg: 
Simoda (Japonia), cat. 57 kg: Sa
saki (Japonia), cat. 62 kg: Mia- 
hara (Japonia), cat. 68 kg : Teden- 
damba (Mongolia), cat. 74 ' 
Airapetian (U.R.S.S.), cat. 82 
Siuljin (U.R.S.S.), cat. 90 
Tediașvili (U.R.S.S.), cat. 100 
Iarighin (U.R.S.S.). cat. + 100 
Modebadze (U.R.S.S.).

★
în turneul feminin de volei 

mul loc a revenit, cu destulă ușu-

japonezi 
Reprezentanții 
și

kg)
locuri doi și

Ladislau 
au obți-

Prima zi a Jocurilor Balcanice de atletism

rn la căpătui carora și-a ciștigat 
dreptul de 
directe. O
Elveția) a

REZULTATE
ÎNOT. In ultimele întreceri ale îno

tătorilor au fost realizate cîteva 
performanțe de certă valoare. Iată 
lista cîștigătorilor : BĂRBAȚI : 200
m bras : Nikolai Pankin (U.R.S.S.) 
2:23,81 — record al J.M.U.V. : 200 m 
spate : David Johnson (S.U.A.) 2:10.53. 
200 m delfin : Allen Poucher (S.U.A.) 
2:05,67, 4x200 m liber : U.R.S.S. 7:43,28. 
S.U.A. 7:43.61. 400 m liber : Jack
Tingley (S.U.A.) 4:02,87, ‘ 4x100 m li
ber : S.U.A. 3:23,60. 100 m delfin :
David Johnson (S.U.A.) 58.94. 100 m 
bras : Pankin (U.R.S.S.) 1:06,67, 400 
m mixt : Zaharov (U.R.S.S.) 4:37.96, 
1 500 m liber : Tingley (S.U.A.)
16:02,20, 4x100 m mixt : S.U.A. 3:55,15; 
FEMEI : 400 m liber : Ann Simmons 
(S.U.A.) 4:28,80, 100 m delfin : Irene 
Arden (S.U.A.) 1:06,05, 100 m bras : 
Liubov Rusanova (U.R.S.S.) 1:15,54,
Catherine Carr (S.U.A.) 1:15,60, 4x100
m : S.U.A. 4:29,78, 100 m spate :
Mary Feldman (S.U.A.) 1:07.04. 200
m mixt : Gresie Atwood (S.U.A.) 
2:26,33, 4x100 m liber S.U.A. 4:01,04.

SĂRITURI. Cele două titluri de 
campioni de la platformă au revenit 
Mitenei Duhkova (Cehoslovacia) cu 
361.35 p și, respectiv, lui Miliailin 
(U.R.S.S.) 553,08 p.

TENIS, Rezultatele întîlnirilor fi
nale : simplu bărbați : Teimureaz Ka- 
kuUa (U.R.S.S.) — B. Taroczi (Un-

a evolua în eliminările 
nouă victorie (9—3 cu 
adus-o în semifinalele

garia) 1—6, 6—3, 6—3 ; simplu femei:
Olga Morozova (U.R.S.S.) — Kadzuko 
Sawamatsu (Japonia) 6—3. 7—5; du
blu mixt : Morozova, Kakulia (URSS) 
— Sawamatsu, Hirai (Japonia) 6—4, 
18—16.

POLO. Competiția s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei Uniunii So
vietice care a înregistrat următoa
rele rezultate : 6—4 Cuba. 6—4 SUA,
5— a Italia, 8—5 Ungaria și 9—2 R. F. 
Germania. Pe celelalte locuri s-au 
clasat : 2. Cuba 6 p (7—4 S.U.A., 3—3 
Italia. 4—4 Ungaria, 9—4 R. F. Ger
mania). 3. S.U.A. 5 p (4-4 Italia,
6— 5 Ungaria, 6—4 R. F. Germania), 
4. Italia 5 p (5—5 Ungaria. 7—3 R.F. 
Germania). 5. Ungaria 2 p (2—5 R.F. 
Germania). 6. R. F. Germania 2 p.

BASCHET. S-au încheiat întreceri
le echipelor masculine și feminine de 
baschet. Ir ultimele meciuri, hotă
rîtoare pentru desemnarea formații
lor ciștigătoare s-au întîlnit reprezen
tativele Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite, La bărbați victoria a revenit 
sportivilor americani cu 75—67 (38— 
32) iar la femei succesul a fost de 
partea jucătoarelor sovietice cu 82—44 
(38—21). Intr-un meci contînd pentru 
locurile 5 și 6 ale clasamentului fe
minin Bulgaria a 
cu 69—61 (30—25).

întrecut România

ARGENTINA MINIS SI VIORICA VISC0P01LANU CAMPIOANE
3

La lumina reflectoarelor a început 
vineri seara, pe stadionul Karaiska- 
kis, din vecinătatea Pireului. cea ce 
a XXXII-a ediție a Jocurilor Bal
canice de atletism pentru seniori. 
După cum se știe, la întreceri iau 
parte reprezentativele masculine și 
feminine ale Bulgariei, Greciei. Iugo
slaviei, României și Turciei. Din pă
cate. ora tîrzie la care sînt progra
mate concursurile (datorită căldurii 
mari care domină în timpul zilei) 
nu ne permite să 
zultotele complete 
fășurate în prima 
ale competiției.

Un remarcabil 
Argentina Menis în proba 
carea 
canic 
nou record al Jocurilor. Ce păcat că

vă prezentăm re
ale probelor det
ain cele trei ziie

succes a repurtat 
. . _ de arun-

discului, ciștigînd titlul bal- 
cu o aruncare de 66,82 m —

ea n-a avut această aruncare, cu 
cîteva zile mai înainte, la Moscova 
in disputa cu Faina Melnik! Titlul 
de campioană a Universiadei nu i-ar 
fi putut scăpa, tn orice caz. 64,82 m 
este cel mai bun rezultat din 1973 
al Argentinei Menis și r' doilea din 
lume. Pe locurile urmălue-* ale po
diumului au urcat Bc;’'iva (Bulga
ria) 60,10 m și Olimpia Cataramă 
59,58 m.

Excelentă comportarea celor două 
săritoare in lungime Viorica Visco- 
poleanu și Alina Popescu-Gheorghiu. 
Cu 6,50 m Viorica reintră in pose
sia titlului de campioană balcanică, 
iar Alina Gheorghiu cu 6,43 m și-a 
realizat recordul personal. Pe locul 
trei s-a clasat atleta bulgară Anghe- 
lo va cu 6,30 m.

Pe primul plan al oifrelor înre
gistrate vineri se situează, însă, per
formanța de 1:57,48 realizată de se- 
mifonduta bulgară Svetla Zlateva 
in cursa de 800 m. Este vorba de un. 
r.ou record mondial al acestei probe, 
care întrece cu aproape o secundă 
precedentul record deținut de vest- 
g-rmana Hildegard Falck. Zlateva a 
făcut o cursă excelentă Intrecîndu-ți 
net partenerele de întrecere. Pe locu
rile următoare s-au clasat Iordanova 
(Bulgaria) 2:01,48 și Natalia Andrei 
2:05.26. Cea dc a doua reprezentantă 
a țârii noastre. Rafira Fița a termi
nat pe locul cinci tn timpul de 
2:07,54.

La 800 
goslavul 
de 1:45,95

m bărbați clștigătorul, fai- 
Susanj, a marcat timpul 
— reoord al J.B.A.

„EUROPENELE” ATLEȚILOR JUNIORI, DE LA DUISBURG

GH. GH1PU ȘI N. ONESCU S-AU CALIFICAT
PENTRU FINALA PROBEI DE 1500 m

• Rezultate de valoare in primele reuniuni • llona Schoknecht (R.D. Germană!

17,05 m la greutate nou record mondial la junioare

Luptătorul VASILE IORGA, meda
liat cu argint

bulgarul Zaberski și sovieticul Su- 
zici. Cum Iorga l-a învins pe Zaber
ski, vineri dimineața, (acestuia reve- 
nindu-i medalia de bronz) posesori: 
medaliilor de aur și argint au fo6t 
deciși de întrecerea dintre luptă
torul român și cel sovietic.

Emilian Cristian la categoria 74 
kg a cucerit medalia de bronz, iar 
Ion Arapu (cat. 52 kg, cea mai 
populată — 16 concurenți) s-a cla
sat pe locul patru.

Finalele competiției de lupte li
bere, foarte puternice de altfel, 
s-au desfășurat în nota de domi
nare a sportivilor sovietici, dar 
dominarea lor a fost mai puțin

„ Trofeul Prietenia” la handbal juniori

iNVINGiNO ECHIPA UNGARIEI, SELECȚIONATA ROMÂNIA I 
VA INTILNI IN FINALA REPREZENTATIVA UNIUNII SOVIETICE

TIMIȘOARA, 24 (prin telefon).
— întrecerile celei de a Vl-a e- 
diții a „Turneului Prietenia*1 la 
handbal junior; se apropie de mo
mentul decisiv mai bine-zis de

etapa finală, etapă care este aș
teptată cu deosebit interes atît de 
jucători și antrenori, dar mai ales 
de spectatori. Aceștia din urmă au 
umplut pînă la refuz tribunele 
stadioanelor din Jimbolia, Lugoj, 
Lovrin. Ghiarmata și Timișoara, a- 
vînd prilejul să asiste la cîteva 
partide de veritabil spectacol spor
tiv, în care juniorii au depășit 
chiar și cele mai optimiste aștep
tări. în acest sens nu ni se pare 
lipsit de interes .să precizăm că 
media de înălțime a loturilor par
ticipante (1,85 m l), maturitatea și 
omogenitatea lor, concepțiile de 
joc moderne și temeinic însușite
— toate la un loc au făcut ca de 
multe ori să se creadă că în dispu
tă nu se află echipe de juniori, ci 
formații de seniori. Așadar, jocu
rile ce au loc în aceste zile la Ti
mișoara, și în cele cîteva locali
tăți învecinate, dovedesc larga răs- 
pîtidire a acestui joc sportiv în 
rîndurile tineretului și, mai ales, 
progresul evident realizat în creș
terea valorii tehnice și tactice a 
noii generații de handbaliști.

Disputa pentru primele locuri în 
cele două serii este și ea palpi
tantă, polarizînd interesul amato
rilor de sport și stîrnind vii co; 
mențari; printre specialiști. După 
consumarea a patru etape, deci 
după întîlnirile de joi după a- 
miază, primele două locuri din fie
care serie sînt departajate prin gol
averaj. în seria I. Polonia se află 
în frunte datorită unui avantaj mi
nim de un gol în fața reprezenta
tivei U.R.S.S., în timp ce în seria

a Il-a echipa România I ocupă 
primul loc avînd un plus de 3 go
luri față de selecționata Ungariei. 
Juniorii români (antrenați de prof. 
C. Popa și Gh. Alexandrescu) au 
făcut cîteva partide excelente. Ei 
au depășit marți — la capătul u- 
nui meci palpitant — formația 
R. D. Germane, pentru ca joi după 
amiază să întreacă robusta echipă 
a Bulgariei Ia 10 goluri diferență: 
22—12 (10—4). După acest rezultat 
tineri; noștri jucători au dreptul 
ca — în cel mai rău caz — să 
dispute finala pentru locurile 
III—IV, ceea ce — într-un anumit 
fel — este un progres, dacă ținem 
seama că cea mai bună poziție ob
ținută la edițiile anterioare a fost 
locul V. Tot joi s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Ungaria — 
R.D.G. 23—18 (10—8), România II 
— R. P. D. Coreeană 26—17 (11—6), 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 23—16 
(14—10).

în cursul după amiezii de vineri 
s-au desfășurat ultimele jocuri din 
serii. într-o deosebită vervă hand- 
baliștii români, (s-au remarcat Dea* 
cu — 10 goluri, Baican — 8 goluri, 
portarul Popa) au reușit să obțină 
o victorie cu 24—18 (12—9) în fața 
reprezentativei Ungariei. în cel de 
al doilea joc, desfășurat și el pe 
terenul Constructorul din Timișoa
ra, U.RS.S. a învins Polonia cu 
18—17 (9—10). In finala competiției 
se întîlnese formațiile România I 
și U.R.S.S., în timp ce selecționatele 
Poloniei și Ungariei își vor disputa 
locurile III—IV.

Alte rezultate: România III — 
R. D. Germană 19—26 (10—13) ; 
Cehoslovacia — România II 19—14 
(10-5).

Horia ALEXANDRESCU 
C. CREȚU-eoresp.

rință, reprezentativei Uniunii So
vietice care a terminat neînvinsă 
toate partidele susținute. în 
schimb, pentru desemnarea celor
lalte două locuri ale podiumului 
de premiere a fost necesar aju
torul... aritmeticii. Aflîndu-se la 
egalitate de puncte trei echipe 
(Bulgaria, Brazilia și România), 
fiecare avînd Ia activ cîte o vic
torie (Brazilia — Bulgaria 3—1, 
Bulgaria — România 3—1, Româ
nia — Brazilia 3—1), s-a apelat — 
pentru departajare — la setaveraj. 
Dar și acesta era egal pentru cele 
trei formații, așa că, pînă la ur
mă, ierarhizarea s-a făcut în baza 
punctaverajului acestor echipe.

Ultimele rezultate de ieri: 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 (11, 9. 6). 
România — Brazilia 3—1 (14, —7. 
8, 5).

Clasamentul final : 1.
2. Bulgaria, 3. Brazilia. 4. Româ
nia, 5. Japonia, 6. Cuba. 7. Canada 
8. R. F. Germania.

•ir
Ultima dispută <fcn -înrr^r* 

sc.-merilor a fost ir.trece.-ea echi
pelor de spadă. Formația țări: 
noastre (Anton Pongraix. Pau! 
Szabo, C-tin Bărăgan ș- Alexaa- 
dru Istrale) a avut o evoluție ba
nă în cadrul disputelor prelîmina-

data aceasta în-competiției. De 
tîlnind o formație mai puternică, 
cea a Ungariei, a coborît învinsă 
de pe planșa de concurs. în cea
laltă semifinală U.R.S.S.
cut Italia cu 9—4. La ora cînd are 
loc convorbirea telefonică se des
fășoară ultimul act al întrecerii, 
finala intre U.RX.S. și Ungaria.

Pentru desemnarea locului al 
treilea s-au întîlnit formațiile 
Italiei și României. Victoria a re
venit echipe; italiene cu scorul de 
9—5.

a între-

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ
97-66 LA BASCHET-JUNIORI

ILIE NĂSTASE SI STAN SMITH 
CAPI DE SERIE Nr.1

NEW YORK. 23 
Pentru prima oară 
pionatelor „open* 
S-U.A„ care se vor _ ___
29 august și 9 septembrie U 
rest Hills an fost desemnați 
capi de serie nr. 1 : românul 
Năstase (ciștigâtorul de anul 
cut) și americanul Stan Smith, 
miletul de orga r-za re a luat aceas
tă decizie, considerind că fiecare 
din cei doi 
onoarea de 
•Jfa

(Agerpres) — 
n istoria cant
dr tenis ale 

desfășura între 
Fa
dei 
Iii» 
tre- 
Co-

putem

• • •

ași ai tenisului merită 
a fi primul favorit, 
să-i departajăm, ar fi

LA FOREST HILLS...
• nedreptate *, a cjelaraî ua pur- 

t+meului. Favoritul nr. 3 este Ar
thur Ashe (S.U A.), urmat la ria
dul său de Rod Laver (Australia). 
Ken Rosewall (Australia). Jan Ko- 
des (Cehoslovacia). Tom Okker 
(Olanda), Manuel Oran tas (Spania), 
Jimmy Connors (S.U-A.L John 
Newcombe (Australia). Roger Tay
lor (Anglia), Mart? Riessen 
ffiU-A.), Tom Gorman (S.UA.). A- 
- riano Panatta (Italia) etc.

TURME SECUNDARE!
turneulîn_____

de la South 
Ilie Năstaae 
6—7, S-.1
(S.U.A.). In 
registrat următoarele rezultate: 
V. Amritraj (India) — Gerulaitis 
(S.U.A.) 4 —6, ft—3. 6—4, Țiriac
(România) - McKinley (S.U.A.) 
6—4, 3—6, 6—4. Stone (Australia) 
— Gorman (S.U-A.) 6—7, 6-4. 6—3

E‘zra optimilor de finală a fost, 
mărci-1 de mari surpriza. Astfel, 
neozeelandezul Onny Parun l-a 
cli n mat cu C—I. 1—6, 6—2 pe pri
mul favorit, românul Ilie Nastase,

internațional de tenii 
Orange (New Jersey) 
l-a învins en 6—3, 
pe Herb Fitzgibbon 

turul doi s-au mai în- 
urmă toanele

CLASAMENTUL

MARELUI PREMIU—

F. I. L. T.
In urma omologării rezultatelor 

turneului internațional de tenis de la 
Indianapolis și a semifinalei inter- 
zone S.U.A. — România, în clasa
mentul Marelui premiu — F.I.L.T. 
primul loc continuă să fie păstrat 
autoritar de Ilie Năstase. Ciștigînd o 
partidă de simplu la Alamo și par- 
ticlpînd la celelalte două, el primește 
35 puncte. Se menține pe locul doi, 
Orantes. cu cele 40 p culese Ia In
dianapolis. Pentru prima oară, prin
tre fruntașii clasamentului apare Stan 
Smith, cu un plus de 50 p obținut 
în cele trei partide ale semifinalei.

iată primii zece clasați (punctajele 
ne-au fost confirmate, prin telex, de 
secretariatul F.I.L.T. de la Londra):

1. I. NASTASE (România)
2. M. Orantes (Spania)
3. J. Kodes (Cehoslovacia)
4. J. Connors (S.U.A.)
5. A. Metreveli (U.R.S.S.)
6. T. Okker (Olanda)
7. N. Pilici (Iugoslavia)
8. S. Smith (S.U.A.)
9. J. Newcombe (Australia) 

10. T. Gorman (S.U.A.)
In cursul acestei săptămîni, 

tenisului participă la turneele 
Toronto (cat. A — 
(cat. C — 20 p).

380
233
175
143
141
138
137
134
132
125

P 
p 
p
P
P
P 
P 
p
P 
P

așii 
de la

60 p) și Orange

proba de dublu bărbați, cu- 
Ilie Năstase — Jimmy Con- 
a eliminat cu 7—6, 6—I pere- 

Edlef'sen — Seewagen. în 
simplu femei, australian- 

Bowrey a învins-o cu 
pe Isabel Fernandez (Co-

indianul Vijy Amritaraj l a tavina 
cu 6—7. 6—4, 6—4 pe Dick Stoc
kton (S.t- a » iar veteranul ameri
can Pancho ^onzales a ciștigat cu 
6—7. 7—6. 6 —3 partida cu Aiex. 
Mayer (S.U.A.). Pentru sferturile 
de finală s-a calificat Ion Țiriac 
(România), care l-a învins cu 7—6. 
4—6, 6—1 pe japonezul Toshiro Sa
kai.

în 
piui 
nors 
chea
proba de 
ca Lesley 
6—3, 6—0 
lumbia).

în cursul celei de-a doua zile a 
turneului in'irnațional de la To
ronto surpriza a furnizat-o Eddie 
Hibbs (S.U.A.). care 1-3 eliminat 
cu 7—6, 7—5 pc compatriotul său 
Stan Smith. După eliminarea lui 
Smith, la Toronto au fost înregis
trate alte surprize : columbianul 
Ivan Molina l-a învins cu 4—6,
6— 2, 6—3 pe australianul Rod La
ver. iar suedezul Bjorn Bprg l-a 
întrecut cu 2—6, 6—1, 7—5 pe Ken 
Rosewall (Australia). Iată și alte 
rezultate din turul trei : Drysdale 
(R.S.A.) — lillol IChile) 6—3. 5—7,
7— 6. Bertolucci (Italia) — Pasarell
(Forto Rico) 1—6, 6—4, 6-2, O-
rantes (Spania) — Alexander (Aus
tralia) 7—5, 6—3, Ashe (S.U.A.) — 
Dominguez (Franța) 7—5, 1—6, 
6—3, Newcombe (Australia) — Pi
tici (Iugoslavia) 6—4. 6—4.

DUISBURG 24 (prin telefon). Au 
început 
ediții a 
atletism 
primele 
cursul dimineții, iar a doua 
cursul după-amiezii, programul a 
cuprins, în marea majoritate serii 
și semifinale.

Dintre sportivii români, cea mal 
bună comportare au avut-o demi- 
fondiștii. Nicolae Onescu a cîștigat 
seria a 3-a a probei de 1500 m în 
3:47.96 înaintea vest-germanului 
Fleschen 3:48,14, elvețianului Vi- 
fian. 3:48.17 și belgianului Nevens 
3:48,28. Gheorghe Ghipu, fără să 
forțeze, a ocupat locul doi în seria 
I, cîștigată de sovieticul Duda în 
3:48.01. Ghipu a fost cronometrat 
cu 3:49.10. el întrecînd printre alții 
pe belgianul Baudot 3:49,20. italia
nul Ortis 3:49,5, danezul Siirensen 
3:49,5 și vest-germanul Schroder 
3:53.87. Cei doi atleți români s-au 
calificat pentru finala de sîmbătă.

Recordmanul țării noastre în

întrecerile celei de a doua 
campionatelor europene de 
rezervate juniorilor, 
două reuniuni, una

Tn 
în 
în

probele de sprint, Dorel Cristudor 
a avut o evoluție mai slabă. El s-a 
clasat pe locul V în seria a II-a 
a cursei de 100 m cu 10,84 (a cîști
gat polonezul Wieczorek în 10,59), 
iar în semifinala a doua a obținut 
al 7-lea timp (10,74), cu mult sub 
posibilități după: 1. Kuhne (R.D.G.)

Wieczorek (Polonia) 10,54, 
(Franța) 10,62,

Eftimov (Bulgaria)

10,54. 
Dalbon 
(R.F.G.) 10,62, 
10,66 și Green (Anglia) 10,67. O 
comportare modestă a avut-o și tî
năra Elisabeta Bakalar, clasată a 
6-a în prima serie la 800 m cu 
2:14,33 după: 1. Zabojko (U.R.S.S.) 
2:07.07 Schiller (R.D.G.) -----
Fischer (R.F.G.) 2:08,54, 
(Iugoslavia) 2:10,05 și 
(Belgia) 2:14,33.

Liliana Leau — locul V in pri
ma serie la 400 m cu 55,779 și Nicit- 
lina Lungu — locul III în seria a 
3-a a aceleiași probe, s-au calificat 
pentru semifinale. După-amiaza 
însă, Lean nu a mai realizat decît 
55,94 în prima semifinală (locul

Leibner

2:03.43, 
Tomesici 
Toebinte

V), iar Lungu a ocupat aceleeași po
ziție în cea de a doua semifinală 
cu 54,72 — nou record al țării de 
junioare. Semifinalele respective au 
fost cîștigate de Zalewska (Polonia) 
cu 54,31 și Larsson (Suedia) 53,18. 
în sfîrșit, Iosif Korodi situat pe lo
cul II în seria a IlI-a la 400 m 
garduri după polonezul Pietrzyk 
52,86, a obținut 53,16 și calificarea 
pentru semifinalele de sîmbătă.

Prima finală a actualei ediții a 
fost cea de la aruncarea greutății 
fete. A ciștigat Ilona Schoknecht 
(R.D.G.) cu 17,05 m — record mon 
dial de junioare urmată de: Mari
na Hein (R.D.G.) 16,97 m, Ruska 
Cendova (Bulgaria) 16,21 m, Nutiu 
Abașidze (U.R.S.S.) 15,27 m, Galiria 
Kuhtina (U.R.S.S.) 15,16 m și Cin- 
zia Petrucci (Italia) 14,62 tn.

DE PE TERENURILE 
DE FOTBAL

PRIMII CAMPIONI MONDIALI DE CICLISM PE 1973
Proba de 1 000 m cu start de pe 

loc. din cadrul campionatelor mon
diale de ciclism care au început la 
Șan SebasLan iSpania). a fost cîști- 
Lîtă de polonezul Janusz Kier- 
kowsfa, cu umpul de 1 "07.51 urmat 
de E. Rapp (U.P- SS.) 1:03.06; 
Herman Ponsteen (Olanda) 1:08.33. 
Proba feminină de viteză s-a în- 
cneiat cu victoria neașteptată a

pistardei americane 
care a realizat pe 
timpul de 12.85.

în proba de urmărire individua
lă, norvegianul Knut Knudsen a 
cucerit primul loc fiind cronome
trat pe 4 000 m cu timpul de 
4:49,53. Medalia de argint a reve
nit ciclistului vest-german Krat
zer — 4:53.99.

MECIURI IN PRELIMINARIILE C.M.

Sheila Young, 
ultimii 200 m

• La Amsterdam, în fața a peste 
30 ooo de spectatori, 'selecționata Olandei 
a învins, într-un meci contînd pentru 
grupa a III-a europeană, reprezentativa 
Islandei cu scorul de 5—0 (4—0). Au 
marcat Cruyff (2). Van Hanegem, Haan 
și Brokamp. Iată clasamentul

1. Belgia 4 3
2. Olanda 3 2
3. Norvegia 4 2
4. Islanda 5 0

grupei :

1 0 
t 0
0 2 
0 5

10— » 7
14— 0 S 

8—12 4 
1—21 0

în. ca?*

Miercuri, la New York, lui Ilie Năstase i-d fost decernată Cupa Dewar pe 
1973, care recompensează meritele sportive deosebite pe plan interna

țional ale tenismanulu român.

Telefoto : A.P.—AGERPRES

• La Kinshasa. în meci retur __
drul turului al Hl-lea al zonei africane: 
Zair — Ghana 4—o (2—0). In primul 
meci. Ghana cîștigase cu 1—0, dar selec
ționata Zairului s-a calificat pentru 
etapa următoare

CAMPIONATE NAȚIONALE

R. D. GERMANA (etapa a 2-a) : Rot- 
weiss Erfurt — Zwickau 0—3; Hansa 
Rostock — Dynamo Berlin 5—0; Chemie 
Leipzig — Energie Cottbus 3—3; F.C. 
Karl Marx-Stadt — Locomotiv Leipzig 
3—0: Stahl Riesa — F.C. Magdeburg 1—1: 
Wismut Aue — Dynamo Dresda 2—2: 
F.C. Karl Zeiss Jena — F.C. Vorwaerts 
1—0.

R. F. GERMANIA (etapa a 3-a) : 
Kaiserslautern — Eintracht 1—4: Duis
burg — Koln 5—1: Offenbach — WUpper
tai 0—1: Hamburg — Schalke 5—2: For
tuna Koln — Dtisseldorf 1—1; Stuttgart 
— Hanovra 5—1: Bochum — Bremen 
0—0; Bayern Miinchen — Rotweiss Essen 
2—0. Conduce Bayern Miinchen, cu 6 p.

AUSTRIA (etapa a 2-a) : Eisenstadt — 
Austria Viena 0—2; Sturm Graz — Vien
na 2—0; Rapid Viena — Donawitz 6—4; 
Austria Klagenfurt — Wiener Sport 
Klub 0—0; Austria Salzburg — Ha- 
denthein 0—0; A.s.K. Linz — Stmmenlng 
8—1; Admira Wacker — Voeat Linz 4—0; 
A.K. Grazer — Vorrarlberg 1—2. Con
duce Austria Viena. cu 4 p.

TURNEE INTERNAȚIONALI
• Trofeu! .Villa de Madrid" a revenit 

echipei A.C. Milan, care în finală a În
trecut pe Partizan Belgrad cu 8—X, (a 
marcat Chlarugi). Cu o zi înainte. Milan 
a dispus cu 1—0 (gol marcat de Rlvera), 
de Benfica Lisabona.

• La Sevilla : Dinamo Moscova — 
Betis 1—0 (0—0).

• La Barcelona : Borussia Monchen- 
gladbach — San Lorenzo de Almagr» 
(Argentina) 1—0 (0—0).
• La Bruxelles : Real Madrid — Ra

cing White 2—1 (1—1).

Toate echipajele noastre participă astăzi la semifinale

MOSCOVA. 24 (prin telefon) 
Joi dimineață au fost inaugurate, 
în capitala Uniunii Sovietice. în
trecerile unei noi ediții a campio
natelor europene feminine de 
canotaj. Competiția se desfășoară 
pe o pistă de apă amenajată pe 
un canal dintr-un cot al riului 
Moscova, în nordul marii metro
pole.

La festivitatea de deschidere a 
luat cuvîntul președintele F.I.S.A., 
Thomas Keller, care a subliniat 
importanța C.E. pentru dezvolta
rea 
direa sa largă, acum la 
a opt decenii 
lă. La startul 
(schit simplu, 
4 + 1 rame și

canotajului feminin, răspîn- 
capătul 

de activitate oficia- 
celor 5 probe clasice 
2 vîsle, 4 + 1 visle, 
8 + ) au fost înscri-

RECORD MONDIAL PE 400 m LIBER—FEMEI
NEW YORK, 24 (Agerpres) — 

La Louisville au început campiona
tele de natație ale S.U.A., ultimul 
criteriu de selecție în vederea 
campionatelor mondiale de la Bel
grad. în prima zi, Keenă Rothham- 
mer a stabilit un nou record mon
dial in proba feminină de 400 m 
liber, cu timpul de 4:18,07. John 
Naber, învingător în proba de 200

m spate, a realizat, cu timpul de 
2:05,67, cea mai bună performan
ță mondială a anului. Cursa de 100 
m bras feminin a fost cîștigată de 
Marcia Morey — 1:16,04, iar Rick 
Demont s-a situat pe primul loc 
la 400 m liber bărbați, cu timpul 
de 4:00,14 — record mondial ega
lat

se zeci de echipaje din 18 țări. 
Schiful românesc fiind prezent la 
toate probele.

In prima zi a programului s-au 
disputat calificările la o singură 
probă — schif simplu. Cele 15 e- 
chipaje au fost împărțite în trei 
serii, urmînd ca primele trei cla
sate din fiecare serie să se califice 
in semifinalele de simbătă (toate 
finalele 
cum se 
noastră, 
locul 4 
Zdrenka 
Schmidt 
Lynd (S.U.A.), nu a reușit să 
direct în semifinale. Iată și primele 
trei din celelalte două serii de 
calificare : I. R. F. Germania
(Edith Ekbauer), > Austria (Renatte 
Siegel), Ungaria (Mariana Am- 
brusz), II. U.R.S.S. (Rauoaskene 
Senovaite), Belgia. Australia. în 
schimb, Ioana Tudoran a reușit să 
intre în finale în recalificările de 
vineri, împreună cu Annuk Antoine 
(Franța) și cu reprezentanta Olan
dei, completînd 
12 semifinaliste.

La restul de 
înscrierilor mai 
programul a fost comprimat 
trei

fiind programate, după 
știe, duminică). Vîslașa 
Ioana Tudoran, sosind pe 
în seria a doua, 
Iordanova (Bulgaria), 
(R. D. Germană) și

după 
Ritta 
Joan 
intre

astfel numărul de

4 probe (în urma 
puțin numeroase).

Ia
„runde1*, treeîndu-se peste re-

calificări. Astfel, vineri - au avut 
loc cîte două serii de calificare, 
cîștigătoarele de serii intrînd di
rect în finalele de duminică, 
tul de 4 finaliste trebuind să. ... 
hotărîte în semifinalele de sîmbă
tă. Echipajele noastre nu au reu
șit să cîștige nici o serie și ele își 
vor susține șansele în semifinale. Re
zultate : 2 vîsle I. Bulgaria 3:55,0, 
R. F. Germania 3:56,6, Franța 
4:08,2, 4. România 4:11,4, S.U.A., 
Norvegia; II. U.R.S.S. 4:01,8, Po
lonia 4:16,9, R. D. Germană 4:17,5; 
4+1 vîsle: I R.D. Germană 3:38;5, 
România 3:40,8, Cehoslovacia 3:50,4, 
” " Germania, Polonia (se-

a fost cîștigată 
4-j-l rame: T. 

3:54,1, Franța 
3:58,1. România 
II. Olanda 3:53.4, 

Ungaria ; 8 + 1: 1.
3:42,03, România 3:46.0. 
3:46,2, R. D. Germane 

II. Ungaria 3:48,0, Polo- 
3:56,2,

res- 
fie

F.
a II-a
U.R.S.S.) ;

D. Germană
3:56,3, Polonia 
3:59,0, Canada 
Bulgaria,
U.R.S.S.
Bulgaria 
3 :46,3 ;.,: 
nia 3:51,5, Cehoslovacia
S.U.A. 4:00,3. De remarcat că e- 
chipajul cîștigător din seria a doua 
are un timp mai slab decît a 4-a 
clasată în seria I, deosebit de pu
ternică și care a oferit o luptă 
extrem de strînsă, și spectaculoa
să, între echipele României, Bul
gariei și R. D. Germane.

R. 
ria 
de 
R.
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