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întregul nostru popor a sărbătorit cu entuziasm I 
I

DIN ACTIVITATEA

SPORTIVĂ DE MASĂ

A XXXII-A ANIVERSARE A ZILEI DE 23 AUGUST

fața tribunei oficiale trec primele rinduri ale coloanelor celor 8 000 de sportivirrin

I-* n prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidu
lui Comunist Român, 

președintele Republicii Socialis
te România, a avut Ioc luni, 23 
August, demonstrația oamenilor 
muncii cu prilejul celei de-a 
XXXII-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

Cinstirea memorabilului eve
niment s-a desfășurat sub 
semnul dragostei fierbinți fată 
de patrie și partidul nostru co
munist. Manifestindu-și vibrant 
aceste simțăminte, întîmpinind 
cu bucurie și entuziasm, cu re
marcabile succese ziua de 23 
August, cu fapte de muncă ce 
aureolează această aniversare, 
toți cetățenii patriei, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, strîns uniți în ju
rul partidului, și-au exprimat, 
to'odată. hotărîrea de a înfăptui

Marea demonstrație 
a oamenilor muncii din Capitală
neabătut ooiectivele însufleți- 
toare stabilite de Congresul al 
XI-lea și Programul partidului, 
spre măreția și strălucirea 
României socialiste, pentru vi
itorul ei comunist.

La București, impunătoarea 
demonstrație a oamenilor mun
cii s-a desfășurat, ca și în anii 
preccdenti, în Piața Aviatorilor.

Tribuna centrală, împodobită 
cu drapele roșii și tricolore, 
este dominată de un mare por
tret al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Car alegoric al 
victoriilor spor

tive

SPORTIVILOR -PARADA
FRUMUSEȚEA FIZICA SI MORALĂ 

A TINERETULUI PATRIEI
Coloana sportivilor bucureșteni — oglindă a ro- 

busteții, optimismului și entuziasmului tineretului 
Capitalei și al întregii țări — a intrat în Piața 
Aviatorilor purtînd un mare portret al tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, încadrat de stemele parti
dului și patriei. Opt mii de trupuri drepte ca brazii 
Carpatilor, îmbrăcate în echipamente roșu, galben 
și albastru, au simbolizat un imens drapel, drapelul 
patriei, sub faldurile căruia tineretul României so
cialiste, alături de toti oamenii muncii, își aduce 
contribuția la înfăptuirea Programului partidului co
munist, la edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Tribunele ovaționează îndelung și, înainte

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Deasupra întregii tribune se 
desfășoară urarea „Trăiască 23 
August, ziua eliberării patriei 
de sub dominația fascistă, săr
bătoarea națională a poporului 
român".

Ora 8,30. La tribuna ofi
cială sosește tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Nesfîrșite aplauze și 
urale fac să vibreze văzduhul. 
Dînd glas gîndurilor si simță- 
mintelor pe care le împărtă
șesc în aceste momente toti ce
tățenii tării, mulțimea aclamă 
minute în șir „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ia tribuna oficială 
urcă membri și membri su- 
pleanti ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.K., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi

liului de Stat și ai guvernului, 
veohi militanti ai mișcării co
muniste și muncitorești, condu
cători ai organizațiilor de masă 
și obștești.

în timpul demonstrației, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspeți de peste 
hotare prezenti la marca sărbă
toare a poporului nostru.

Răsună acordurile solemne 
ale Imnului de stat al Republi
cii Socialiste România, intonat 
de fanfară. Sînt trase 21 de sal
ve de artilerie, care salută glo
rioasa aniversare.

Cinstea de a deschide marca 
demonstrație revine gărzilor pa
triotice. Defilarea lor evocă su-

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele de ciclism pe pistă

TEODOR VASILE Șl DINAMO l-CÎȘTIGĂTORI
Marți și miercuri au conti

nuat la velodromul Dinamo 
din Capitală campionatele 
republicane ale pistarzilor. In 
proba de contratimp pe echipe 
— 4 000 m victoria a revenit 
formației Dinamo I (Mircea 
Romașcanu, Vasile Teodor, 
Marin Valentin șl Ștefan Laib- 
ner), cu timpul de 4:45,7. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Steaua I (4:51,1), Steaua II 
(4:55,5) și Dinamo II (4:58,0). 
Elevii antrenorului Mircea Mi- 
hăilescu cîștigă astfel titlul de 
campioni pe anul 1976.

Cursa cu adițiune de puncte 
a fost cîștigată de ciclistul di- 
namovist Vasile Teodor (an
trenor — prof. Nicolae Voicu), 
care a obținut titlul de cam
pion la capătul unor dispute 
deosebit de frumoase. In pri
mele ture Ilie Valentin și Ion 
Cojocaru au reușit să ia un tur 
avans, pentru ca după circa 
30 de ture numărul cicliștilor 
cu același avans să se ridice 
la 7. Lupta decisivă s-a dat

FINALE
I ÎN „CUPA 
| TINERETULUI»
IAvintul Curcani —

din nou campioană

Ia satelor 
la oină

I Ajunsă la a IlI-a ediție, „Cu
pa tineretului" la oină, rezer
vată echipelor din mediul să- 

Itesc, leagănul jocului nostru 
national, a reunit la start nu
meroase echipe. Opt dintre a- 

Icestea și anume Viata Nouă
Olteni (jud. Teleorman), Avîn- 
tul Curcani (Ilfov), Avîn- 

Itul Frasin (Suceava), Victoria
Văcărești (Dîmbovița), Zorile 
Voivodeni (Sălaj), Drapelul roșu 
Gros (Maramureș), Recolta 

ICrasna (Gorj) și Surdila Greci 
(Brăila) au mers din victorie în 
victorie, calificîndu-se în fina- 

Ila pe tară, găzduită de orașul
Tulcea. Ultimele întreceri ale 
popularei competiții s-au desfă
șurat într-o ambianță sărbăto- 

I rească : deschiderea festivă, la

(Continuare in pag. 2-3)

| Întreceri disputate la 
atletism, handbal

I și popice

ILa Arad, de duminică și pînă 
marți, s-au desfășurat finalele 
ediției a IlI-a a „Cupei Tine
retului", rezervată tinerilor din 

[cooperația meșteșugărească. La 
startul competiției, care a cu
prins întreceri de atletism.

I handbal și popice, s-au aliniat 
aproximativ 600 de tineri și ti
nere. Merită de subliniat buna

I organizare a întrecerilor, pre
cum și faptul că participant^ 
la finale s-au aflat în coloana 
sportivilor cu prilejul sărbălo-

Iririi zilei de 23 August la Arad. 
Iată cîștigătorii întrecerilor 

finale :

IO ATLETISM : BĂIEȚI î 
100 m : 1. Radu Trandafir (re
prezentantul jud. Caraș-Seve- 
rin) 11,2 ; 2. Mircea Mânu (Pra-

(Continuare in pag. 2-3) 

deci între Ion Cojocaru, Ilie 
Valentin, Ion Nica, Const 
Jelev, Marin Valentin, M. Tomă 
și Vasile Teodor. A cîștigat 
detașat Vasile Teodor, care a 
adiționat 57 de puncte urmat 
de Ion Nica (Steaua) 34 p, Ilie 
Valentin (D) 31 p, Ion Cojocaru 
(S) 21 p, Const. Jelev (S) 150, 
Marin Valentin (D) 14 p și M. 
Toma (S) 9 p, toți cu cite ua 
tur avans.

Proba de viteză — juniori 
mici a fost cîștigată de G. Ion 
(Șc. sp. nr. 2), cu 12,2 iar cursa 
cu adițiune de puncte la aceeași 
categorie a fost cîștigată de 
Gh. Lăutaru (Șc. sp. 1) cu 34 
de puncte în 17:20,0.

Ieri a început contratimpul 
juniorilor mari, care urmează 
să-și desemneze cîștigătorul In 
gala de astăzi, de la ora 16, 
cînd se va disputa și cursa de 
500 m cu start de pe loc — 
juniori mici. MIine, de Ia 
aceeași oră, cursa de urmărire 
individuală — juniori mici, 
(m. cj.



„CUPA TINERETULUI"
La Ploiești și Alexandria

ALTE FINALE LA TREI DISCIPLINE
In zilele de 28 și 29 august în două localități din țară — Plo

iești și Alexandria —• se desfășoară alte două finale din cadrul 
prestigioasei competiții de masă „Cupa tineretului".

La Ploiești, se vor întrece finaliștii din fazele județene — tineri 
din întreprinderi și instituții, între 15 și 30 de ani — la atletism 
și popice. Cealaltă localitate, Alexandria, va găzdui concursuri 
finale pentru tinerii între 15 și 30 de ani, din mediul rural, la 
atletism și handbal.

★
Sfîrșitul săptămînii marchează și alte manifestări sportive de 

masă. Dintre acestea, amintim că la Buzău are loc finala Con
cursului național sătesc de lupte greco-romane, iar la Tg. Mureș 
a cincea ediție a „Cupei Femina" și Festivalul cultural-sportiv de 
masă : „Pe Mureș și pe Tîrnave".

AVÎNTUL CURCANI - DIN NOU CAMPIOANĂ 
A SATELOR LA OINĂ

(Urmare din pag. I)

care au participat sute 
de pionieri și tineri spor
tivi din localitate, a fost splen
didă, meciurile decisive, desfă
șurate pe gazonul celui mai 
mare stadion, „Delta", au fost 
deosebit de atractive și de dis
putate.

Confruntările preliminare au 
fost dominate de echipele Vic
toria Văcărești, Avîntul Frasin, 
Viață Nouă Olteni și Avintul 
Curcani, ele obținînd dreptul 
de participare la turneul final. 
Fiind de forte sensibil egale, 
cele patru protagoniste au fur
nizat partide echilibrate, presă
rate cu acțiuni spectaculoase pe 
ambele culoare și cu multe 
„bătăi" peste bar și linia de 
treisferturi. Cea mai tînără 
mație, Victoria Văcărești,

for- 
pre-

întreceri disputate 
atletism, handbal 

și popice

la

(Urmare din pag. 1)

hova) 11,4 ; 3. Marius Gabor
(Cluj-Napoca) 11,8 ; greutate :
l. Petre Datcu (Prahova) 11,15
m, 2. Iosif Inze (Arad) 11,04 m, 
3. Ioan Bob (Bistrița) 10,32 m : 
1500 m : 1. Nae Ștefan (Dîm
bovița) 4:06,2, 2. Vasile Tuțiu 
(Cluj-Napoca) 4:07,2, 3. Ion Io- 
nașcu (Dolj) 4:10,1 ; lungime :
1. Alexandru Abraham (Cluj-
Napoca) 6,58 m ; 2. Viorel Duțu 
(Tulcea) 6,40 m ; 3. Doru Lăpă- 
duș (Gorj) 6,36 m. FETE : 100 
m : 1. Casiana Basarab (Vran
cea) 13,1 ; 2. Cristina 
(Prahova) 13,5 ; 3.
Băiețică (Doli) 13,6 ;
Constanta Măciucă
2:26,2 ; 2. Mariana Jumilă (Dolj) 
2:27,8 ; 3. Luminița Radu (Pra
hova) 2:29,0 : lungime : 1. Va
leria Gheorghiu (Botoșani) 4.99 
m; 2. Ana Terzioglu (Tulcea) 
4,82 m ; 3. Mariana Prcdatu
(Doli) 4,80 m : greutate : 1. Doi
na Drăgan (Dîmbovița) 11,44 m:
2. Edith Peter (Covasna) 10,27
m : 3. Florica Stoica (Arad)
9,50 m.

• HANDBAL : băieți : 1.
Dolj, 2. Prahova, 3. Timiș ! 
fete : 1. Prahova, 2. Mureș. 3. 
Brăila.

• POPICE :

gătită de unul dintre veteranii 
sportului nostru național, prof. 
Ion Georgescu, a dat o puter
nică replică mai experimenta
telor ei adversare. Ea a termi
nat la egalitate de puncte cu 
fosta și 
„Cupei 
Curcani 
sportului 
tru decernarea titlului pe anul 
1976 a fost nevoie de un baraj 
(de cîte 5 lovituri la „bătaia 
mingii"), între aceste două e- 
chipe. Rezultatul : 4—3 pentru 
Avîntul, punctele fiind realizate 
de St. Eftimie (2), Gh. Marin 
(2), respectiv C. Cîrstea (2) și 
I. Enache.

CLASAMENTUL GENERAL: 
1. Avîntul Curcani 7 p, 2. Vic
toria Văcărești 7 p, 3. Viața 
Nouă Olteni 6 p, 4. Avîntul 
Frasin 4 p. Urmează, in ordine, 
după jocurile de consolare, Zo
rile Voivodeni, Drapelul roșu 
Gros, Recolta Crasna și Surdila 
Greci. C.C. al U.T.C., C.N.E.F.S., 
F.R.O., C.J.E.F.S. Tulcea, Comi
tetul județean U.T.C. Tulcea 
și U.J.C.A.P. Tulcea au oferit 
tuturor echipelor cupe, diplome 
și frumoase premii în materiale 
sportive.

Traian IOANIȚESCU

actuala cîștigătoarc a 
tineretului", Avîntul 
(antrenor — maestrul 
Marin Gruianu). Pen-

lorgulescu 
Constanta 
800 m : 1. 
(Vrancea)

___  (2 x 100 lovi
turi) : băieți : 1. loan Comlodi 
(Arad) 801 p d, 2. Ladislau Hm- 
ger (Alba) 788 p d, 3. Verner 
Setz (Sibiu) 761 p d : fete 
(2 x 60 lovituri) : 1. Olga Stan- 
chi (Prahova) 515 p d, 2. Ma
riana Coca (Neamț) 490 p d, 
3. Ana Szabo (Mureș) 488 o d.

COMPETIȚII BALCANICE
AL. BOZAN (obstacole) Șl I. MOLNAR (dresaj)

A A________________________ _ Y _ .________

PE PRIMUL LOC IN ÎNTRECERILE CĂLĂREȚILOR
privat de ocuparea unor locuri 
fruntașe. Rezultate : 1. I. Dinev 
(Bulgaria) cu Tidra 4 n, — 
campion balcanic, 2. L. Erdogan 
(Turcia) cu Tvin 6 p, 3. P. 
Nedelcev (Bulgaria) cu Matador

ȘUMEN, 25 (prin telefon). 
La baza hipică din frumoasa 
localitate bulgară Șumen au în
ceput, în prezenta unui nume
ros public. Campionatele bal
canice de călărie, la care par
ticipă reprezentativele de dre
saj și obstacole (seniori și ju
niori) ale Greciei, Iugoslaviei, 
României, Turciei și Bulgariei.

Marți și miercuri s-au dispu
tat cele două manșe ale între
cerilor individuale la obstacole. 
La seniori, au intrat în con
curs și călăreții noștri Alexan
dru Bozan cu Călin, Oscar Re-

7 P. .. 9. Gh Rusu Cd Erou
11 p... 11. A. Lăpăduș ca Pier-
sic 12 p... 14. I. Vescan eu Sa-
trap.

Un nou Și frumos sacces al

JUNIORII NOȘTRI
S-AU COMPORTAT SLAB

Zilele trecute, în localitatea 
Kavala din nordul Greciei s-au 
desfășurat întrecerile Jocurilor 
Balcanice de atletism pentru 
juniori, la care au luat parte 
tineri atlețl și atlete din Bulga
ria, Iugoslavia, Grecia, România 
și Turcia. Sportivii români, la 
ultimele 3—4 ediții printre pro
tagoniștiitagonlștii concursului — anul 
trecut, la Karlovac (Iugoslavia) 
cuceriseră 12 titluri, în urmă cu 
doi ani, la Varna, 13 
mai reeditat de data 
frumoasele comportări 
oare, 1__------------1 ..
Iată autorii succeselor românești: 
Gina Panait 6,25 m la săritura 
în lungime, Niculina Iile 
la săritura în înălțime, 
feminină de 4x400 m In 
Gheorghe Neamlu 5:43,30 
m obstacole și Gheorghe 
47:47,6 la 10 km marș.

Comportarea slabă 
Kavala — unde s-a înregistrat 
cel mai sărac bilanț al partici
pării noastre la Balcaniada atle- 
ților juniori — este de natură 
să constituie un semnal de alar
mă atît pentru activul federației 
cit șl pentru toți cei care se 
ocupă de pregătirea juniorilor, 
la toate eșaloanele.

nu au 
aceasta 

____  ___ .._____ anterl- 
obținind numai 5 victorii.

1,74 m 
ștafeta 
3:44,15, 

la 2 000 
Uceanu

de la

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TENIS
ALE JUNIORILOR

BRAȘOV, 25 (prin telefon). — 
Pe bazele sportive Dinamo Și 
Olimpia au început întrecerile 
Campionatului național indivi
dual de tenis rezervat juniorilor. 
La start sînt prezenți peste 200 
de participanți, din care 120 de 
juniori mici (15—16 ani) și 
peste 80 de juniori mari, din 
aproape toate cluburile si sec
țiile de tenis din țară. Primele 
probe ale întrecerilor individua
le (se joacă pe 13 terenuri) 
au început luni după-amiază. 
Cîteva rezultate (juniori mici) : 
A. Cișmaș (Știința Sebeș) — A. 
Haiduc (Tg. Mureș) 6—4. 3—6, 
6—3 ; V. Sălăjan (Politehnica 
Cluj-Napoca) — P. Bogdan (Șc. 
sp. nr. 2 Constanța) 1—6, 6—1, 
6—3 ; V. Dinicu (Progresul 
București) — A. Mîrza (Ik>t 
înainte) 0—6, 6—4, 6—4 ; C. Tu- 
dorache (C.S.U. Constr. Bucu
rești) — M. Mayer (Tg. Mureș) 
4—6, 6—4, 6—4 ; fete ; Laura 
Ferfelea (T.C.B.) — Mirela Mir
cea (Poli Cluj-Napoca) 7—6, 
6—3 ; juniori mari : V. Cucu 
(Sănătatea Oradea) — A, Manta 
(Progresul) 6—0. 7—5 : fete :

Mariana Benedek (Tg. Mureș)
— Dana Davidescu (Dinamo 
București) 6—3, 6—1. întreceri
le continuă. (M. B.).

ALTE COMPETIȚII

La Mamaia, începînd de săp- 
tămîna viitoare, tenismani din 
9 țări se vor reuni la startul 
tradiționalei competiții „Turneul 
speranțelor". Vor fi prezenti 
sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, R F. 
Germania, Polonia, Tunisia, Un
garia, S.U.A. și din România, 
întrecerile vor fi găzduite de 
terenurile din vecinătatea com
plexului hotelier „Palas". în 
continuare, între 6—12 septem
brie, Capitala va găzdui turneul 
final al Campionatului republi
can de tenis pe echipe (juniori), 
în aceeași perioadă, la Costi
nești va avea loc a IlI-a ediție 
a „Cupei Scînteii tineretului" 
și, din nou la București, între 
13—19 septembrie, o altă com
petiție : finalele Campionatului 
național individual, seniori și 
senioare.

INTEPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

VA INVITA
PE LITORAL

ÎN LUNA
SEPTEMBRIE

AVANTAJE :
— tarife reduse
— copiii pînă la 7 ani be

neficiază de cazare gratuită, 
dacă nu solicită pat separat,

— ia cerere, copiilor pînă 
la 10 ani li se asigură 50%
reducere din tariful pentru masă,

— transportul cu mijloace CFR și ITA este 
redus cu 50%,

— serii de odihnă, de 12 zile sau mai 
scurte în elegantele hoteluri din stațiunile : 
Mamaia, Eforie Sud, Jupiter, Aurora, Venus, 
Saturn, Neplun, Eforie Nord și Costinești.

Se afirmă că luna septembrie va fi o lună 
însorită. Durata zilei de plaje continuă să

fie lungă ; la 1 septembrie soarele răsare 
la orele 5,37 și apune la 18,53 ; la 15 sep
tembrie soarele răsare la 5,54 și apune la 
18,27.

întreprinderea de Turism, Hoteluri și Res
taurante București vă dorește concediu plă
cut și vă pune la dispoziție bilete prin fi
lialele sale din B-dul Republicii nr. 4 și 68 
și B-dul N. Bălcescu nr. 35 A.

ceea ce nu 
poziția de 
la sfîrșitul

cer cu Begonia, Constantin 
Vlad cu Prejmer și Dumitru 
Velea cu Sonor. încă din- prima 
manșă, Alexandru Bozan cu 
Călin, executînd cu mare pre
cizie parcursul a reușit să se 
situeze pe primul loc, fără pe
nalizare. în manșa a doua el a 
avut, din nou, o comportare 
foarte bună, menținîndu-se în 
prim planul disputei, fiind pe
nalizat doar pentru un singur 
obstacol doborît, 
i-a periclitat însă 
lider. Astfel că,
probei, el a fost desemnat cam
pion balcanic. Menționăm, de 
asemenea, și evoluția bună a 
lui Oscar Recer cu Begonia, 
care s-a clasat pe locul patru.

Iată rezultatele înregistrate : 
1. Al. Bozan cu Călin 4p — cam
pion balcanic, 2. B. Pavlov 
(Bulgaria) cu Sușița 5 p, 3. M. 
Schender (Grecia) cu Little Boy 
8 p„ “
11 P... 
13 p...
24 p 

La
noștri, ___  ___
curs internațional de anvergu
ră, au evoluat timid, mai ales 
în prima manșă, ceea ce i-a

4. O. Rccer cu Begonia 
. 8. C. Vlad cu Prejmer 
. 13. D. Velea cu Sonor

juniori, reprezentanții, 
aflați la primul lor con-

reprezentanților noștri a fost 
înregistrat în concursul de d>e- 
saj. Cu experiența binecunoscu
tă, Iosif Molnar cu Dor a r-nt- 
șit să-și îmbogățească palma
resul internațional cu un nou 
titlu balcanic. în urma rezul
tatelor celorlalți coechipieri, p- 
chipa s-a clasat pe locul Hol. 

Iată rezultatele : individual : 
1. I. Moînar cu Dor 1482 p — 
campion balcanic, 2. G. Gadjev 
(Bulgaria) cu Babacica 1445 d. 
3. S. Ivanova (Bulgaria) <-u 
Egipet 1347 p... 5. Sorin Soveja 
cu Baba Novac 1281 p, 6. An
gliei Donescu cu. Triumf 1269 
p ; echipe : 1. Bulgaria 2792 p 
— campioană balcanică, 2. 
România 2763 p, 3. Turcia 
2182 p.

Joi este zi de pauză, între
cerile urmînd să se reia vineri.

LA BRĂILA AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE
TINERILOR PUGILIȘTI

BRAlLA, 25 (prin telefon), 
în noua arenă din localitate, în 
fața unui public numeros și 
entuziast, au început întrece
rile celei de a doua ediții a 
Balcaniadei de box pentru ti
neret, la care participă sportivi 
din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia și România. Pri
ma reuniune — preliminară — 
a cuprins numai cinci meciuri 
oficiale, federația < ' 
fiind reprezentată 
cinci boxeri.

După cuvîntul de 
rostit de tovarășul 
niatu, președintele 
Brăila, au urcat pe 
perechi de pugiliști 
căror dispute au

din Grecia 
doar de

deschidere, 
Ion Diaco- 

C.J.E.F.S. 
rina patru 
români ale 

____  __ ____ __ completat 
programul reuniunii. în primul 
meci oficial s-au întilnit „muș
tele" Alexandru Dumitrașcu 
(România) și Plamen Kambu- 
rov (Bulgaria), un boxer neo
bișnuit de înalt pentru această 
categorie. în fața unui adversar 
cu brațe extrem de lungi și cu 
o bună pregătire fizică, repre
zentantul nostru nu a reușit să 
se impună în lupta de aproape, 
așa cum ar fi fost indicat. Du
pă o primă repriză, în care 
Dumitrașcu a acumulat un ușor 
avantaj, atacurile sale au deve
nit mai confuze, Kamburov 
contrînd mai des și mai pre
cis. în aceste condiții, victoria 
Ia puncte a fost acordată bo
xerului bulgar.

Cel de al doilea reprezen
tant al țării noastre care a ur
cat treptele ringului, semiușorul 
Hie Dragomir a produs o fru
moasă impresie. în partida cu 
Ilaralambos Dimitriadis (Gre
cia), Dragomir a atacat dez
lănțuit, de la primul sunet de

gong, plasîndu-i adversarului 
numeroase lovituri puternice la 
corp și la cap. După ce a fost 
numărat de două ori, Dimi
triadis a fost abandonai de ar
bitru. La categoria mijlocie mi
că, alt reprezentant al nostru, 
Nicolae Rădan, l-a intîlnit pe 
iugoslavul Slobodan Kakar. 
După un început bun, el a ma
nifestat o slabă pregătire fizi
că. Fiind depășit categoric în 
ultima repriză el a fost aban
donat de antrenorul său. La ca
tegoria semigrea, Ranko Vașie- 
vici (Iugoslavia) b.p. Nikitas 
Mavrikis (Grecia). La cat. grea: 
Fr. Luxemburger (România) 
b.p. I. Jeccv (Bulgaria).

Joi au loc cele două reuniuni 
șemifinale.

Mihai TRANCA
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La

HANDBAL
GATIRE sînt la 
acum, cu puțin 
tul noii ediții a Diviziei A. 
Timișoara s-a desfășurat timp de trei 
zile turneul feminin dotat cu „Cupa 
Constructorul". Trofeul pus în joc a 
revenit formației poloneze A.K.S. 
Chorzov, pe locurile următoare clasîn- 
du-se, in ordine, Rapid București, 
Constructorul Timișoara și Lokomotiv 
Mostar (Iugoslavia) O „CUPA ELIBE
RĂRII", competiție feminină organizată . 
de asociația sportivă Voința Odorhei, 
a fost cîștigată surprinzător de divi
zionara B, Știința Bacău, urmată de 
Voința Odorhei, Universitatea lași și 
Constructorul Hunedoara ® ECHIPELE 
UNIVERSITĂȚII CLUJ-NAPOCA au 
susținut jocuri de verificare în depla
sare. Băieții au întilnit pe A.S.A. Tg.

ANUNȚ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR recrutează 

candidați pentru Institutul de Marina ,,Mircea cel Bătrîn" din muni
cipiul Constanța, secțiile marinei civile.

Institutul de Marină „Mircea cel Bătrîn* este instituție militară de 
învățâmînt superior tehnic de specialitate și pregătește cadre pentru 
marina civilă (C.F.M. „NAVROM" Constanța și C.F.P.O. Tulcea) în 
specialitățile :

— navigație (ofițer maritim punte) ;
— electronică navală (ofițer maritim 

electrician).
Admiterea în Institutul de Marină se 

se desfășoară potrivit prevederilor din 
țămîntul superior" — ediția 1976, 
și Invățămîntului.

înscrierile au început la data de 2 august 1976 șî durează pînă la 
data de 31. VIII. 1976, la centrele de înscriere în tară.

înscrierile se fac la următoarele centre :
— BUCUREȘTI - Comandamentul Marinei Civile, B-dul Dinicu Go- 

lescu nr. 38 ;
— CONSTANȚA - Comandamentul Flotei Maritime ..NAVROM" Con

stanța ,
— TULCEA — Comandamentul Flotei de Pescuit Oceanic Tulcea ;
— GALAȚI — Comandamentul Flotei Fluviale ,.NAVROM" Galați ;
— GIURGIU — Grupul exploatare „NAVROM" Giurgiu ;
— REGIONALELE Căi Ferate din Cluj-Napoca, Brașov, Timișoai 

Craiova și lași ;
— DIRECȚIILE județene de poștă și telecomunicații din Oradea, Sibiu, 

Baia Mare, Tîrgu Mureș, Arad, Tg. Jiu, Buzău, Vaslui, Suceava.
Pentru înscriere, candidații trebuie să depună la comisia de selec

ționare următoarele acte : cerere do înscriere, diploma de bacalaureat 
in original, copie legalizată de pe certificatul de naștere, cazier ju
diciar, adeverință de la unitatea unde a lucrat (absolvenții secției 
umaniste)

Ls prezentarea la concurs candidații vor prezenta următoarele acte :
— aprecierea activității elevului de către conducerea liceului ;
— buletine medicale (R.B.W., radioscopie qastroduodenală radîos- 

copie pulmonară) ;
— certificat eliberat de circumscripția sanitară din raza domiciliului, 

privind bolile cronice și acute în stare transmisibilă ;
— trei fotografii 4/6 ;
Relații suplimentare se primesc de Io centrele de selecționare men- 

•■ionote mn» țwț

electromecanic și ofițer maritim

face pe bază de concurs, care 
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HOMVED LA BASCHET
, ECHIPA ROMÂNĂ PE LOCH 8

REZULTATE DIN „CUPA ROMÂNIEI
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Prima ediție a Campionatului 
european de baschet pentru ca- 
dete (junioare II), desfășurat în 
orașul polonez Szczecin, a luat 
sfirșit cu victoria reprezentati
vei U.R.S.S., neînvinsă în toate 
partidele susținute. Pe locurile 
următoare s-au clasat : 2. Un
garia. 3. Bulgaria, 4. Cehoslova
cia, 5. Polonia, 6. Olanda, 
7. Iugoslavia, 8. România, 9. Ita
lia, 10. Spania, 11. Israel, 12. Fin
landa, 13. Belgia, 14. Suedia, 
15. Scoția, 16. Elveția. în ultima 
zi au fost înregistrate următoa
rele rezultate : U.R.S.S.—Unga
ria 99—57, Cehoslovacia—Olanda 
83—39. Bulgaria—Polonia 73—49.

Selecționata noastră a susținut 
șase partide, dintre care a cîș- 
tigat patru (cu Belgia, în grupa 
preliminară), Italia, Olanda, Is
rael (în turneul final pentru 
locurile 7—11) și a pierdut două 
(cu Bulgaria, după trei prelun
giri. în tur;eul preliminar) și 
cu Iugoslavia (turneul final).

I 
I

\tfgust și 4 septembrie

TĂ COMPETIȚIE CICLISTĂ,
ISA VICTORIEI"
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(R.D.G.).

Legia (Polonia) și T.S.K.A. 
(U.R.S.S.). Startul oficial se va 
da de la stadionul Steaua, pri
ma etapă (75 km) desfășurîn- 
du-se în circuit, pe un traseu 
de circa 3 km, în cartierul Dru
mul Taberei. în continuare, 1 
sept. : București — Bîldana — 
Tîrgoviște — C. Lung (138 km) ; 
2 sept : Cimpulung — Rîșnov
— Pîrîul rece — Predeal (91 
km) ; 3 sept. : Predeal — Bra
șov — Feldioara — Hoghiz — 
Sercaia — Rîșnov — Pîrîul rece 
(165 km) ; 4 sept. : contratimp 
individual pe traseul Rîșnov — 
Pîrîul rece (10 km) și Predeal
— București, prin Buftea 
(156 km).

Concursul se dispută indivi
dual, alături de clasamentul 
general întocmindu-se și clasa
mentul cățărătorilor. Prima eta
pă — în circuit — va fi dina
mizată de 25 de sprinturi in
termediare, sportivul cu cel mai 
bun punctaj beneficiind de bo
nificație în clasamentul ge
neral.
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doua partide amicale, cu selecțio
natele județelor Timiș (scor 5—5) și 
Caraș-Severin (8—2 în favoarea oas- 
pețitor). Victoriile luptătorilor români 
le-ou obținut P. Cearnâu (coteg. 52 
kg), |. Hofman (62 kg), M. Balogh 
(82 kg) și C. Ardeleanu (90 kg) - 
în întîlnirea de la Lugoj și, respec
tiv, I. Ene (62 kg) și Fr. Heipel 
(4-100 kg) — în partida de la Reșița. 
(D. GLAVAN -coresp.).
POI O IN DIVIZIA A (seria
ivlv B), |Q ȚimjșOara> a avut
loc partida dintre Industria lînei Timi
șoara și Mureșul Tg. Mureș. La căpă
tui unui joc extrem de echilibrat, gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 
9-8 (3—2, 2—2, 2—2, 2—2). Au înscris î 
Barabancea 4, Bondărău 2, Toth 2, 
Gâileanu I (1), respectiv, Petelei 3, 
Fulop 2, Lucaci, Nogy și Covaci.

YACHTING LA MAMA,A sau disputat campiona
tele naționale de yachting rezervate 
juniorilor, lata primii clasați : clasa 
Finn : 1. M. Butucaru (C.N.U. Bucu
rești), 2. T. Dârvârescu (Electrica 
București), 3. St. Amarandei (Elec
trica București) ; clasa F.D. : 1. D.
Radu - T. Sandu (Știința Constanța), 
2. M. Coșereanu — V. Ungureanu 
(C.N.U. București), 3. D. Butuc — C. 
Brăzdău (Electrica Constanța) : clasa 
Snaip : 1. R. Marian — B. Cristescu 
(C.N.U.), 2. M. Sâlceanu - T. Birbu 
(Marina Constanța), 3. M. Brînzei 
— C. Bălâcescu (Electrica București). 
(FI. PANAiTESCU-coresp.).
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'RASE 
NOEXPRES 

1976
16 26 17 1 

a : 24 34 5 

DE CÎȘTI- 
, din care

URSULUI
2 AUGUST

1 variantă 
ia 1300) ;
1 variantă

100% (autoturism Dacia 1300) și 
4 variante 10% a 7.000 lei ; cat. 3: 
(11 rezultate) : 26.20 variante a
6.225 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 î 
20.606 lei ; REPORT LA CATE
GORIA 2 : 10.728 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit participanților GHEOR- 
GHE DELIMAN din CLUJ-NA- 
POCA (la categoria 1) și DU
MITRU NAE din BALȘ, jud. OLT 
(la categoria 2).

CiȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 18 AUGUST 

Extragerea I : Cat. 1 ; 1 va
riantă 10% (autoturism Dacia 
1300) ; cat. 3 : 8,10 a 5.576 lei ; 
cat. 4 : 55,55 a 813 lei ; cat. 5 : 
85,15 a 530 lei : cat. 6 : 3.458.35 
a 40 lei

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
306.226 lei ; REPORT LA CATE
GORIA 2 : 45.169 lei.

Extragerea a Il-a : Cat A. : 
1 variantă 10% (autoturism Da
cia 1300) ; cat B : 13,70 a 1.635 
lei : cat. C : 68.05 a 329 lei ; 
cat. D : 2.449 a 60 lei.

REPORT LA CATEGORIA A : 
444.891 lei

AMBELE EXTRAGERI î Cat. E: 
151,25 a 200 lei ; cat. F : 2.858.75 
a 40 lei.
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ASTA SEARĂ, LA TORINO

SELECȚIONATA 0 INTILNEȘTE 
PE CAMPIOANA ITALIEI

Astă seară, pe „Stadio Co
munale" din Torino, noua echi
pă B a țării noastre va susține 
primul ei test internațional. 
Parteneră de întrecere ii va fi 
puternica formație insulară, F.C. 
Torino, campioana Italiei, din 
rîndurile căreia fac parte 6 in
ternaționali A : Castellini, P. și 
C. Sala, Graziani, Pecci și Pu- 
lici (antrenor — G. Rădice).

Lotul B al României (antre
nor — Constantin Cernăianu) a

UN TRIAL PUTIN CONCLUDENT
AL LOTULUI

în timp ce selecționatele A 
și B și-au trecut pe agenda 
primelor lor convocări din a- 
cest sezon partide de verifica
re cu adversari destul de pu
ternici, lotul de tineret sub 21 
de ani a luat parte la un obiș
nuit meci în... familie. Acest 
joc s-a disputat ieri pe stadio
nul Republicii. „ROȘII" (Cris
tian — Bărbulescu, Constanti- 
nescu, Stancu, Barna — Șoșu, 
Augustin, A. Florea — Cîrju, 
Radu II, Vrînceanu) împotriva 
„ALBAȘTRILOR" (Lung — I. 
Popa, Agiu, Șerbănică, Boțonea 
— Șt. Petcu, Leac, Dragnea — 
Teleșpan, Șurenghin, Chitaru). 
Prima echipă (după pauză cu 
Windt în poartă, Banu, Dragu 
și G. Petcu în linia de mijloc), 
alcătuită pe baza nucleului de 
jucători care au efectuat re
centul turneu în R. P. Chineză, 
a jucat mai bine, mai legat și 
a cîștigat la scor : 8—2 (3—1). 
Replica „albaștrilor" a fost 
neașteptat de slabă, mai cu

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIJIA 1976-1977
SERIA A VII-A

ETAPA I, 29 august : C.F.R. Craiova
— Lotrul Brezoi, Cimentul Tg. Jiu — 
Unirea Drăgășani, C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Progresul Băileștî, Chimis
tul Rm. Vîlcea — Minerul Motru, La
minorul Slatina — Metalurgistul Sadu, 
Dlerna Orșova —- Unirea Drobeta Tr. 
Severin, Dunărea Calafat — Minerul 
Rovinari, F.O.B. Balș — Constructorul 
Craiova.

ETAPA A ll-A, 5 septembrie : Me
talurgistul Sadu — Chimistul Rm. Vîl
cea, Unirea Drobeta Tr. Severin — 
C.F.R. Craiova, Lotrul Brezoi_ — Ci
mentul Tg. Jiu, Unirea Drăgășani — 
Dierna Orșova, Minerul Motru — 
F.O.B. Balș, Minerul Rovinari — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Construc
torul Craiova — Laminorul Slatina, 
Progresul Băilești — Dunărea Cala
fat.

ETAPA A III-A, 12 septembrie : La
minorul Slatina — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin, Dierna Orșova — Mine
rul Motru, C.F.R. Craiova — Unirea 
Drăgășani, F.O.B. Balș — Metalur
gistul Sadu, Lotrul Brezoi — Progre
sul Băilești, Cimentul Tg. Jiu — Con
structorul Craiova, Unirea Drobeta 
Tr. Severin — Dunărea Calafat, Chi
mistul Rm, Vîlcea — Minerul Rovi
nari.

ETAPA A IV-A, 19 septembrie : Me
talurgistul Sadu — Cimentul Tg. Jiu, 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — Chimis
tul Rm. Vîlcea, Minerul Rovinari — 
F.O.B. Balș, Minerul Motru — C.F.R. 
Craiova, Constructorul Craiova — 
Dierna Orșova, Dunărea Calafat — 
Unirea Drăgășani, Laminorul Slatina
— Lotrul Brezoi, Progresul Băilești — 
Unirea Drobeta Tr. Severin.

ETAPA A V-A, 26 septembrie : Mi- 
aerul Motru — Dunărea Calafat, Lo
trul Brezoi — F.O.B. Balș, Chimistul 
Rm. Vîlcea — Progresul Băilești, Ci
mentul Tg. Jiu — Minerul Rovinari, 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — Uni
rea Drobeta Tr. Severin, C.F.R. Cra
iova — Constructorul Craiova, Unirea 
Drăgășani - Metalurgistul Sadu, 
Dierna Orșova - Laminorul Slatina

ETAPA A VI-A, 3 octombrie : Chi
mistul Rm. Vîlcea — Lotrul Brezoi, 
Progresul Băilești — Minerul Rovi
nari, Unirea Drobeta Tr. Severin — 
Laminorul Slatina, Metalurgistul Sadu
— Constructorul Craiova, C.F.R. Cra
iova — Dunărea Calafat, Cimentul Tg. 
Jiu — Dierna Orșova, F.O.B. Balș —• 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Unirea 
Drăgășani — Minerul Motru.

ETAPA A VII-A, 10 octombrie : Mi
nerul Rovinari — Minerul Motru, Lo
trul Brezoi - Unirea Drobeta Tr Se
verin. Constructorul Craiova — Chi
mistul Rm. Vîlcea, Laminorul Slatina
— Unirea Drăgășani, C.S.M Drobeta 
Tr. Severin — Cimentul Tg. Jiu, Me 
talurgîstul Sadu — Progresul Băilești 
Dierna Orșova - C.F.R. Craiova Du
nărea Calafat — F.O.B. Balș.

ETAPA A VIII-A, 17 octombrie : Lo 
trul Brezoi — Unirea Drăgășani, Du
nărea Calafat — Constructorul Cra

sosit ieri la Torino. Au făcut 
deplasarea 17 jucători, mulți 
dintre ei vizați să îmbrace tri
courile primei reprezentative a 
țării. De altfel cîțiva dintre ei 
au și jucat in reprezentativa A : 
Moraru, Sameș, Lucuță, M. 
Sandu, Simionaș, Ștefan. Au 
mai făcut deplasarea FI. Marin, 
T. Stoica, Aelenei, Roznai, O. 
Ionescu, Rădulescu, Porațchi, I. 
Florea, Ispir, Negrilă, N. Manea.

DE TINERET
seamă în. repriza secundă. Go
lurile au fost marcate de Radu 
II (min. 16, 25, 63, 74), Augustin 
(min. 26), Cîrțu (min. 80), Dra
gu (min. 84), Vrînceanu (min. 
88), respectiv Dragnea (min. 
19 — din penalty) și Șurenghin 
(min. 60).

„Convocarea acestui lot lăr
git — afirma după meci antre
norul O. Popescu — a fost u- 
tilă in măsura in care am reu
șit să testăm capacitatea fizică 
și posibilitățile morf o funcțio
nale ale jucătorilor înainte și 
după efortul pe care l-au fă
cut" (nn. — ce efort au făcut 
în acest meci ,.albaștrii" ?!)

După cum se știe, în această 
toamnă, lotul de tineret va 
susține două meciuri cu selec
ționata similară a Ceho
slovaciei, o altă partidă cu re
prezentativa de tineret a Polo
niei și, probabil, încă un meci, 
cu Bulgaria, în ziua cînd se va 
disputa la București returul fi
nalei Cupei Balcanice.

iova, Unirea Drobeta Tr. Severin — 
Metalurgistul Sadu, Progresul Băi
lești — Dierna Orșova, Minerul Ro
vinari — Laminorul Slatina, Minerul 
Motru — C.S.M. Drobeta Tr. Severin, 
F.O.B, Balș — Chimistul Rm. Vîlcea, 
C.F.R. Craiova — Cimentul Tg. Jiu.

ETAPA A IX-A, 24 octombrie : Con
structorul Craiova — Unirea Drobeta 
Tr. Severin, Laminorul Slatina — Mi
nerul Motru, Cimentul Tg. Jiu — Pro
gresul Băilești, C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Lotrul Brezoi, Dierna Or
șova — Minerul Rovinari, Unirea Dră- 
gâșani — F.O.B. Balș, Chimistul Rm. 
Vîlcea — C.F.R. Craiova, Metalurgistul 
Sadu — Dunărea Calafat.

ETAPA A X-A, 31 octombrie : Pro
gresul Băilești — Laminorul Slatina, 
Minerul Rovinari - Lotrul Brezoi, Uni
rea Drăgășani — Constructorul Cra
iova, Unirea Drobeta Tr. Severin — 
F.O.B. Balș, Minerul Motru — Cimen
tul Tg. Jiu, C.F.R. Craiova — Meta
lurgistul Sadu, Dunărea Calafat — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Dierna 
Orșova — Chimistul Rm. Vîlcea.

ETAPA A Xl-A, 7 noiembrie : Pro
gresul Băilești — C.F.R. Craiova, Uni
rea Drobeta Tr. Severin — Minerul 
Motru, F.O.B. Balș — Laminorul Sla 
tina, Metalurgistul Sadu - C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin, Constructorul 
Craiova — Minerul Rovinari, Chimis
tul Rm. Vîlcea — Unirea Drăgășani, 
Lotrul Brezoi — Dierna Orșova, Ci
mentul Tg. Jiu — Dunărea Calafat.

ETAPA A Xll-A, 14 noiembrie : La
minorul Slatina - Chimistul Rm. Vîl
cea, C.F.R. Craiova — F.O.B. Balș, 
Cimentul Tg. Jiu — Unirea Drobeta 
Tr. Severin, Lotrul Brezoi — Dunăreo 
Calafat, Dierna Orșova — Metalurgis
tul Sadu, Minerul Motru - Progre
sul Băilești, Unirea Drăgășani — Mi
nerul Rovinari, C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Constructorul Craiova.

ETAPA a XIH-A, 21 noiembrie : Du 
nărea Calafat - Dierna Orșova. 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — Unirea 
Drăgășani, F.O.B. Balș - Progresul 
Băilești, Minerul Rovinari — C.F.R. 
Craiova, Constructorul Craiova — Mi 
nerul Motru, Laminorul Slatina — Ci
mentul Tg. Jiu, Chimistul Rm. Vîlcea 
— Unirea Drobeta Tr. Severin, Meta
lurgistul Sadu - Lotrul Brezoi.

ETAPA A XIV, 28 noiembrie : C.F.R. 
Craiova — C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin, Lotiul Brezoi — Constructorul 
Craiova, Cimentul Tg. Jiu - Chimis
tul Rm. Vîlcea, Metalurgistul Sadu — 
Minerul Motru, Unirea Drobeta Tr 
Severin - Minerul Rovinari, Dierna 
Orșova — F.O.B. Balș, Dunărea Ca
lafat — Laminorul Slatina, Progre
sul Băilești — Unirea Drăgășani.

ETAPA A XV-A, 5 decembrie : F.O.B 
Balș — Cimentul Tg. Jiu, Chimistul 
Rm. Vîlcea - Dunărea Calafat. Uni 
-ea Drăgășani — Unirea Drobeta Tr 
Severin Laminorul Slatina — C.F.R. 
Craiova. Constructorul Craiova - Pro 
greșul Băilești Minerul Rovinari — 
Metalurgistul Sadu C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Dierna Orșova» Minerul 
Motru — Lotrul Brezoi.

Duminică, 22 august, s-a dis
putat o nouă etapă în „CUPA 
ROMÂNIEI", la care au participat 
și echipele din campionatul Di
viziei C. Iată o parte dintre re
zultate :

Petrolul Berea — Victoria Flo- 
rești 3—2 (1—1), Constructorul 
Satu Mare — Someșul Satu Mare 
9—7 (0—1), Rapid Vaslui — Con
structorul Vaslui 1—2 (0—1, 1—1), 
Fulgerul PTTR Vaslui — Viitorul 
Vaslui 1—4 (0—0), Petrolistul
Dărmănești — Textila Buhuși 
0—2 (0—0), Bihorul Beiuș —
Oțelul Bihor 6—2 (5—0), Textila 
Cisnădie — Metalul Copșa Mică 
2—0 (2—0), Minerul Voivozi — 
înfrățirea Oradea 0—2 (0—1),
A.S.M. Harghita Odorhei — Chi
mia Or. Victoria 1—0 (1—0), La
cul Ursu Sovata — Minerul Bă
lan 2—1 (0—0), Constructorul
Cîmpina — Poiana Cîmpina 2—3 
(0—2, 2—2), Metalul Tg. Secuiesc
— Forestierul Tg. Secuiesc 0—2
(0—2), Stăruința Bodoc —- Unirea 
Sf. Gheorghe 2—1 (0—0), Avîn-
tul Ilieni — Carpați Brașov 0—3 
(0—0), Constructorul Bîrlad — 
Rulmentul Bîrlad 0—1 (0—1), Mi
nerul Comănești — Petrolul Moi- 
nești 3—2 (0—1, 2—2), Rapid Jibou
— Unirea Dej 2—1 (1—0, 1—1),
Voința Cocora — Triumf-auto- 
mecanica București 1—3 (0—2),
Partizanul Bacău — Letea Bacău 
0—1 (0—1), Sticla Tîrnăveni — 
Metalul Sighișoara 2—1 (1—1),
Azomureș Tg. Mureș — Progre
sul Odorheiu Secuiesc 0—1 (6—0, 
0—0), Voința Miercurea Niraj — 
Viitorul Gheorghieni 1—3 (1—1,
1—1), Voința Baia Mare — Vic
toria Zalău 1—2 (1—1), Minerul
Ilba — Măgura Șimleu Silvaniei 
5—0 (3—0), Ecoul Sieu Odorhei — 
CUPROM Baia Mare 1—7 (0—1), 
Metalurgica Sibiu —U.P.A. Sibiu

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• ASTĂZI, dupâ-amiazâ, cu înce

pere de la ora 17, va avea loc pe 
terenul complexului sportiv Tei o
partida internaționala de fotbal între 
formațiile de juniori Sportul studen
țesc și Hessischer Fussball Verbant 
(R.F.G.).

o C.S. BOTOȘANI - PANSERAIKOS 
(Grecia) 2-1 (1—1). Golurile au fost 
marcate de Luca și Daraban pentru 
gazde, Vafedis pentru oaspeți. (T. 
Ungureanu-coresp.).

• LA SOFIA, competiția pentru ju
niori „Cupa prieteniei" s-a încheiat 
cu succesul echipei țârii gazda care 
a întrecut în finala cu scorul de 3-0 
formația U.R.S.S. Alte rezultate : 
România — Selecționata secundă a 
Bulgariei 1—0, Cehoslovacia — R.P.D. 
Coreeană, 4—2 Polonia — R.D. Ger
mană 1-0, Cuba - Ungaria 2—1.

SERIA A VIII-A
ETAPA I, 29 august : Constructo

rul Arad — Minerul Moldova Nouă, 
Electromotor Timișoara — Unirea Sîn- 
nicolau Mare, Laminorul Nădrag — 
Metalul Oț$lu Roșu, Minerul Anina
— Gloria Reșița, Vulturii textila Lugoj
— unireo Tomnatic, Metalul Bocșa — 
Strungul Arad, Nera Bozovici — Ba
natul Timișoara, Ceramica Jimbolîa — 
Gloria Arad.

ETAPA A ll-A, 5 septembrie : Strun
gul Arad — Vulturii textila Lugoj, 
Gloria Reșița — Laminorul Nădrag, 
Minerul Moldova Nouă — Nera Bo
zovici. Metalul Oțelu Roșu — Elec
tromotor Timișoara, Gloria Arad — 
Metalul Bocșa, Unirea Sînnicolau 
Mare — Ceramica Jimbolia, Unirea 
Tomnatic — Minerul Anina, Banatul 
Timișoara — Constructorul Arad.

ETAPA A IU-A, 12 septembrie : Elec
tromotor Timișoara - Unirea Tomna
tic, Minerul Anina — Minerul Mol
dova Nouă, Laminorul Nădrag - 
Strungul Arad, Ceramica Jimbolia —
— Banatul Timișoara, Constructorul 
Arad — Metalul Oțelu Roșu, Vultu
rii textila Lugoj — Nera Bozovici, 
Gloria Reșița - Gloria Arad, Metalul 
Bocșa — Unirea Sînnicolau Mare.

ETAPA A IV-A, 19 septembrie : Me
talul Oțelu Roșu — Gloria Reșița, 
Gloria Arad — Banatul Timișoara, 
Unirea Sînnicolau Mare — Vulturii 
textila Lugoj, Minerul Moldova Nouă
— Metalul Bocșa, Electromotor Timi
șoara — Ceramica Jimbolia, Unirea 
Tomnatic — Laminorul Nădrag, Strun
gul Arad — Constructorul Arad, Nera 
Bozovici — Minerul Anina.

ETAPA A V-A, 26 septembrie : Ce
ramica Jimbolia - Nera Bozovici, La
minorul Nădrag — Minerul Moldova 
Nouă. Minerul Anina — Gloria Arad, 
Unirea Sînnicolau Mare - Construc
torul Arad, Metalul Bocșa — Unirea 
Tomnatic, Banatul Timișoara - Me
talul Oțelu Roșu, Vulturii textila Lu
goj — Gloria Reșița, Strungul Arad
— Electromotor Timișoara.

ETAPA A VI-A, 3 octombrie : Bana
tul Timișoara — Minerul Anina, Me 
calul Oțelu Roșu — Strungul Arad 
Gloria Reșița — Metalul Bocșa, Gloria 
Arad — Unirea Tomnatic, Vulturii tex
tila Lugoj — Electromotor Timișoara 
Constructorul Arad - Ceramica Jim
bolia, Minerul Moldova Nouă — Uni- 
rea Sînnicolau Mare Nera Bozovici
— Laminorul Nădrag.

ETAPA A Vll-A, 10 octombrie : Me
iul Oțelu Roșu — Unirea Sînnicolau 
Mare, Minerul Anina — Ceramica 
Jimbolia, Unirea Tomnatic — Construe 
torul Arad, Strungul Arad — Nera 
Bozovici, Gloria Reșița — Banatul Ti
mișoara. Minerul Moldova Nouă — 
Gloria Arad, Electromotor Timisoara — 
Laminorul Nădrag, Metalul Bocșa — 
Vulturii textila Lugoj.

ETAPA A VIII-A, 17 octombrie : Nera 
Bozovici — Metalul Bocșa, Construc
torul Arad - Gloria Reșița, Banatul 
Timișoara — Electromotor Timișoara, 
Unirea Sînnicolau Mare —- Unireo 

2—5 (0—2), Carpați Mîrșa — 
I.M.I.X. Agnita 2—0 (1—0), Co - 
structorul Brăila — Progresii 
Brăila 0—3 (0—1), I.A.S. Ctmpu 
Frumos Minerul Baraolt 3—o 
(jucătorii de la Minerul n-au a- 
vut viza medicală), Viticultorul 
însurăței — Chimia Buzău 0—1 
(0—0), Victoria Cazacu — Chimia 
Brăila 1—3 (0—1), Carpați Covas- 
na — C.S.U. Brașov 1—6 (1—3), 
Celuloza Zămești — Torpedo 
Zămești 0—2 (0—0), Bastionul La- 
zarea — I.C.I.M. Brașov 0—3 
(0—1), Flamura roșie Sînsimion
— Metrom Brașov 2—4 (0—0,
2—2), A.S. Miercurea Ciuc — 
Precizia Săcele 3—0 (2—0), Pre
fabricate Brașov — Inter Sibiu 
1—4 (1—3), C.F.R. Petroșani — 
Știința Petroșani 1—5 (1—3), E-
nergia Paroșeni — Minerul Ghe- 
lar 1—4 (0—2), Bradul Moroeni
— Cimentul Fieni 0—1 (0—1), A.S.
Topoloveni — Petrolul Tîrgoviște 
5—6 (0—0), Vulcan București — 
Flacăra roșie București 2—0 (1—0), 
Aripile Bacău — Hușana Huși 
5—3 (1—1), Viitorul Soldana —
Avîntul Urziceni 2—0 (1—0), Vic
toria Moreni — Chimia Găești 
0—1 (0—0), Electrica Titu — Me
talul Mija 1—2 (1—1), Rapid Fe
tești — Șoimii TAROM București
1— 0 (0—0, 0—0), Victoria Bujo-
reni — Lotrul Brezoi 3—5 (1—1), 
Oltețul Bălcești — Chimistul Rm. 
Vîlcea 2—3 (1—1, 2—2), Comerțul 
Rm. Vîlcea — Unirea Drăgășani 
5—6 (2—1, 2—2, 2—2), TILIB
București — Electronica Bucu
rești 2—3 (1—2), Electra Bucu
rești — ROVA Roșiorii de Vede
2— 1 (0—1), Electromecanica Re
șița — Gloria Reșița 2—5 (1—3), 
Muncitorul Reșița — Vulturii 
textila Lugoj 1—3 (0—1), C.F.R. 
Caransebeș — Electromotor Ti
mișoara 0—1 (0—1), Voința Divid
— Metalul Bocșa 3—1 (2—0).

CLASAMENT FINAL : 1. Bulgaria, 2.
U.R.S.S., 3. Cehoslovacia, 4. R.P.D.’
Coreeană, 5. România, 6. Bulgaria
B, 7. Polonia, 8. R.D. Germană, 9. 
Cuba, 10. Ungaria.

• ECHIPA ETAPEI. Alcătuită pe 
baza notelor acordate jucătorilor, e- 
chipa primei etape a actualei ediții 
a Diviziei A se prezintă astfel : CA- 
VA| - TANASESCU, BADIN, GRI- 
GORE, PURIMA — STEFĂNESCU, BO- 
LONI, COTEC - CIRȚU, BĂLĂCI, 
ȚARALUNGA.

O PE STADIONUL VOINȚA este 
programată astăzi, de la ora 16,30, 
partida amicală dintre Voința și di
vizionara A F.C.M. Galați, meciul 
figurînd în programul de pregătire 
al celor două echipe pentru etapa de 
duminică.

Tomnatic, Gloria Arad — Strungul 
Arad, Laminorul Nădrag — Vulturii 
textila Lugoj, Ceramica Jimbolia — 
Minerul Moldova Nouă, Minerul Anina 
— Metalul Oțelu Roșu.

ETAPA A IX-A, 24 octombrie : Glo
ria Arad — Laminorul Nădrag, Me
talul Bocșa — Electromotor Timișoara, 
Metalul Oțelu Roșu — Ceramica Jim
bolia, Vulturii textila Lugoj — Con
structorul Arad, Unirea Tomnatic —• 
Nera Bozovici, Banatul Timișoara — 
Minerul Moldova Nouă, Unirea Sînni
colau Mare — Minerul Anina, Gloria 
Reșița — Strungul Arad.

ETAPA A X-A, 31 octombrie : Cera
mica Jimbolia - Metalul Bocșa, Uni
rea Tomnatic — Metalul Oțelu Roșu, 
Constructorul Arad — Minerul Anina, 
Nera Bozovici — Gloria Arad, Lami
norul Nădrag — Banatul Timișoara, 
Strungul Arad — Unirea Sînnicolau 
Mare, Electromotor Timișoara — Glo
ria Reșița, Minerul Moldova Nouă — 
Vulturii textila Lugoj.

ETAPA A Xl-A, 7 noiembrie : Bana
tul Timișoara —- Strungul Arad, Uni
rea Sînnicolau Mare — Laminorul 
Nădrag, Metalul Oțelu Roșu — Nera 
Bozovici, Metalul Bocșa — Construc
torul Arad, Gloria Reșița — Minerul 
Moldova Nouă, Minerul Anina — E- 
lectromotor Timișoara, Gloria Arad — 
Vulturii textila Lugoj, Ceramica Jimbo
lia - Unirea Tomnatic.

ETAPA A Xll-A, 14 noiembrie : Con
structorul Arad — Gloria Arad, Vultu
rii textila Lugoj — Metalul Oțelu 
Roșu. Minerul Moldova Nouă — Elec
tromotor Timișoara, Gloria Reșița — 
Ceramica Jimbolia, Strungul Arad — 
Unirea Tomnatic, Nera Bozovici — 
Unirea Sînnicolau Mare, Banatul Ti
mișoara — Metalul Bocșa. Laminorul 
Nădrag - Minerul Anina.

ETAPA A XIII-A, 21 noiembrie : Me
talul Oțelu Roșu — Minerul Moldova 
Nouă, Unirea Sînnicolau Mare — Ba
natul Timișoara, Unirea Tomnatic — 
Gloria Reșița, Constructorul Arad — 
Nera Bozovici, Minerul Anina — Vul
turii textila Lugoj, Metalul Bocșa — 
Laminorul Nădrag, Electromotor Ti
mișoara - Gloria Arad, Ceramica 
Jimbolia — Strungul Arad.

ETAPA A XIV-A, 28 noiembrie : Elec- 
iromotor Timișoara — Nera Bozovici, 
Vulturii textila Lugoj — Ceramica Jim
bolia, Strungul Arad — Minerul Mol
dova Nouă, Gloria Reșița - Unirea 
Sînnicolau Mare, Gloria Arad — Me
talul Oțelu Roșu, Unirea Tomnatic — 
Banatul Timișoara, Metalul Bocșa — 
Minerul Anina. Laminorul Nădrag — 
Constructorul Arad.

ETAPA A XV-A, 5 decembrie : Meta
lul Oțelu Roșu - Metalul Bocșa, Nera 
Bozovici — Gloria Reșița, Unirea Sîn
nicolau Mare —• Gloria Arad, Con
structorul Arad - Electromotor Timi
șoara, Ceramica Jimbolia — Laminorul 
Nădrag, Minerul Anina — Strun
gul Arad, Banatul Timișoara — Vul
turii textila Lugoj, Minerul Moldova 
Nouă —• Unirea Tomnatic.
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I LOTUL A-A.E.K. 3-3 (0-2)
I LA FOTBAL

ATENA, 25 (prin telefon). Pe 
stadionul A.E.K. din localitate 
s-a desfășurat miercuri seara 
în prezenta a 18 000 spectatori 
partida amicală de fotbal din
tre formația A.E.K. și Lotul 
divizionar A al României. Me
ciul s-a încheiat cu un. rezultat 
de egalitate : 3—3, după ce la 
pauză gazdele conduceau cu 
2—0. Punctele echipei noastre 
au fost înscrise de către DU
MITRU (min. 46), B0l0.NI 
(min. 47) și MULȚESCU (min.

73). Pentru formația elenă au 
marcat MAVROS (min. 4 și 6'5) 
și PAPAIOANU (min. 10). Lo
tul divizionar A a aliniat ur
mătoarea formație : N. Răduca- 
nu (min. 46 Iorflache) — Tă- 
năsescu (min. 46 Cheran), Do- 
brău. Sătmăreanu II, D. Manea 
— Dumitru, Boloni, Ion Ion 
(min. 46 Multcscu) — Troi 
(min. 46 Lucescu). M. Răducanu 
(min. 46 D. Georgescu), C. 
Zamfir.

Marea demonstrație
(Urmare din pag. 1)

PARADA SPORTIVILOR
(Urmare din pag. 1)

I
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ASTĂZI, LA CONSTANȚA

ÎNCEPE „TROFEUL T0WS‘
LA VOLEI MASCSJiJN

Sala sporturilor din Con-

gestiv momentele istorice de 
acum 32 de ani, cind> la che
marea comuniștilor, formațiuni
le de luptă patriotice, împreună 
cu trupele armatei române, 
s-au acoperit de glorie nepieri
toare în luptele pentru elibera
rea Capitalei de sub dominația 
fascistă. Prin fata tribunei ofi
ciale trec apoi coloanele forma
țiunilor civile de apărare locală 
antiaeriană, detașamentele de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, formațiunile de 
Cruce Roșie.

Semnalul trompetelor pionie
rești precede revărsarea de 
bucurie tonică ce inundă piața, 
o emoționantă imagine a copilă
riei fericite.

Din mijlocul pionierilor se 
desprind fete și băieți cu bra
țele încărcate de flori pentru 
secretarul general al partidului 
și președintele tării. Copiii o- 
feră, de asemenea, flori celor
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, oaspeților 
de peste hotare.

Puternice, pline de vigoare 
și optimism, pătrund in piață 
cele dintîi coloane ale oameni
lor muncii bucureșteni. Atmos
fera festivă se încarcă acum, 
mai mult ca oricînd. de vibra
țiile forței și unității de nezdrun
cinat ale muncitorimii, ale na
țiunii noastre.

Demonstrația oamenilor mun
cii din Capitală a continuat cu 
tradiționala paradă a sportivi
lor.

în vasta piață răsună, apoi, 
vibrant cîntecul „Partidul, 
Ceaușescu, România", Sînt cu
vinte scumpe tuturor, sint cu
vinte cu valoare de simbol, sint 
cuvinte aflate într-o alăturare 
firească care exprimă, cu forța 
celei mai vii realități, unitatea 
deplină a poporului în jurul 
partidului și al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

ca ecoul aplauzelor să se stin
gă, pe platou își fac apariția 
studenții de la I.E.F.S. Cu miș
cări precise, viitorii profesori 
de educație fizică oferă o suită 
de tablouri alegorice, reprezen- 
tînd momentul eroic al insurec
ției, eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă, continuînd 
cu scene din toate etapele con
strucției socialiste.

Parada sportivilor continuă... 
Un mare grup de băieți si fete 
înscriu, cu trupurile lor, cuvin
te scumpe nouă, tuturor : 
„P.C.R. — R.S.R.", omagiu și 
dragoste fată de partid și tară, 
dovadă a atașamentului tinerei 
generații la politica partidului 
și statului nostru.

Prețuirea și sentimentele de 
dragoste pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, in 
fruntea partidului și statului 
nostru, conduce cu înțelepciune 
și fermitate destinele României 
socialiste, sint exprimate emo
ționant : 1 000 de tineri, imbră- 
cați în echipament de culoare 
roșie, înscriu cu trupurile lor 
numele-simbol ,,CEAUȘESCU". 
Tinerii aceștia sint stimulați în 
întreaga lor activitate, pe caro 
o desfășoară, fie în unitățile 
productive, fie în școli, pe sta
dioane sau în săli de sport, de 
exemplul însuflețitor al secre
tarului general al partidului, în 
persoana căruia ei văd un pă
rinte care le călăuzește perma
nent pașii spre un viitor lumi
nos.

Prin dansuri tematice, prin 
mișcări grațioase ce stîrnesc 
freamătul și aplauzele celor 
prezenți la manifestație, un alt 
grup de tineri simbolizează 
toate domeniile în care sportivii 
patriei își desfășoară activita
tea : construcții, minierit, me
talurgie, chimie etc. Șuvoiul 
sportivilor se oprește pentru o 
clipă în fata tribunei oficiale, 
apoi, prin răspîndiri și regru

pări, pe toată întinderea Pieții 
Aviatorilor, tinerii înscriu cu 
trupurile cuvinte care exprimă 
țelul fundamental al politicii 
partidului și statului nostru : 
„TOTUL PENTRU OM'...

Un car alegoric, cu cercu
rile olimpice, ne reamintește de 
recentele J.O. de la Montreal de 
care sînt legate cele mai mari 
succese din istoria participării 
reprezentanților tării noastre la 
această manifestare a sportivi
lor întregii lumi. Pe treapta de 
sus a carului alegoric se află 
campionul olimpic Vasilc Dîba, 
apoi alti medaliati : Anca Gri- 
goraș, Gh. Megelea, Gh. Ber- 
ceanu, Simion Cuțov, Mircea 
Simon, Cristian Gațu. Pe fețele 
medaliaților noștri olimpici se 
poate citi, din nou, bucuria 
trăită de ei cu puține zile în 
urmă, cu prilejul festivităților 
de la Palatul sporturilor și cul
turii, cînd tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU i-a felicitat și le-a 
înmînat înalte ordine și medalii 
pentru comportarea lor remar
cabilă la Montreal. Reprezen
tanții tuturor cluburilor din Ca
pitală, un car alegoric al clu
bului Steaua, apoi tineri pe bi
ciclete, motorete și autoturisme 
„Dacia", pe portierele cărora 
sînt înscrise numele unor loca
lități turistice, simbolizează ac
tivitatea sportivă și turistică de 
masă, factor important in for
tificarea sănătății și în recrea
rea tineretului, oamenilor mun
cii din patria noastră. In sfîr- 
șit, în fața tribunei oficiale își 
face apariția un alt grup. Cu 
trupurile lor tinerii înscriu cu- 
vîntul „PACE", în timp ce pe 
fundal, pe plăcute albe, același 
cuvînt este înscris în mai multe 
limbi.

Parada sportivilor s-a înche
iat... A fost o grandioasă de
monstrație a hotărîrii întregu
lui nostru tineret de a munci 
cu dăruire, de a spori presti
giul international al sportului 
românesc, de a apăra și pe 
viitor cu demnitate, la marile 
competiții, culorile patriei.

I
I
I
I

In
stanta se va desfășura, incepînd 
de astăzi, o nouă ediție a tra
diționalului turneu international 
masculin de volei „Trofeul To
mis". La această ediție partici
pă reprezentativele Ungariei, 
Bulgariei, R.D. Germane, Spa
niei și României.

Lotul echipei tării noastre, 
pregătit de antrenorii Gh. Ere- 
mia și N. Sotir, cuprinde urmă
torii jucători : Oros, Dumănoiu, 
Tutovan, Păușescu, Enescu, Ma
rinescu, Chiș, P. Ionescu, Ma- 
nole, Macavei, Gîrleanu, Lukacs, 
Corcheș și A. Ion.

Iată programul întilnirilor de 
debut (astăzi, de la ora 16) : 
România g- Ungaria (partidă ce 
se va televiza) și R.D. Germană 
— Spania.

NĂSTASE A DEBUTAT

I ȘAHIȘTI ROMÂNI
I
I
I
I
I
I
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23 AUGUST IN
Ziua Eliberârii a fost sârbâtoritâ cu entuziasm în întrega țara. 

Pretutindeni, în coloanele manifestanților au fost prezenți șj spor
tivii, care au adus astfel un vibrant omagiu partidului, poporului, 
patriei socialiste, lata cîteva relatâri din țara :
MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 

DEJ (prin telefon). Pe străzile o- 
rașului s-a desfășurat o mare de
monstrație dedicată celei de a 
XXXII-a aniversări a eliberării 
României. Mii de oameni, purtînd 
grafice și panouri, au defilat prin 
fața tribunelor, prezentînd succe
sele lor în muncă — dovezi ale 
dragostei fierbinți față de patria 
socialistă, ale unității ferme a în
tregului popor în jurul partidului, 
al secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Au fost prin
tre ei muncitori de la Combina
tul petrochimic Borzești, de la 
Trustul de construcții industriale 
din Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, de la întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, de la Fabrica 
de confecții, din celelalte unități 
economice...

Un moment deosebit în desfă
șurarea demonstrației : în fruntea 
coloanei pionierești — care a des
chis manifestația din acest puter
nic centru muncitoresc — s-au a- 
flat Nadia Comăneci, Teodora Un- 
gureanu si celelalte tinere gim
naste care au adus sportului ro
mânesc succese de prestigiu la O- 
limpiada de la Montreal. Urcînd 
în tribună, valoroasa noastră gim
nastă Nadia Comăneci a rostit o 
scurtă alocuțiune, aducînd. în nu
mele său si al sportivilor din mu
nicipiu, un cald omagiu măreței 
sărbători.

GALAȚI (prin telefon). Peste 
2 000 de sportivi, reprezentanți ai 
cluburilor și asociațiilor din mu
nicipiul dunărean au alcătuit co
loana policromă care a trecut prin 
fața tribunei din „Piața Falezei1*. 
I-am remarcat printre ei pe cu- 
noscuții campioni I. Tismănar, I. 
Băiaș, Gh. Anghel, N. Bezman, A. 
Șablovschi Si mulți alții

Reprezentanții secțiilor de per
formanță gălățene au prezentat 
în fața tribunelor demonstrații de 
gimnastică, box, hochei si volei 
mult aplaudate de cei prezenți. 
(T. SIRIOPOL. coresp. județean)

BRAȘOV (prin telefon), inte
grați în activitatea constructivă ce 
se desfășoară pe aceste meleaguri, 
sportivii brașoveni care au trecut 
prin fața tribunei oficiale au ra
portat succesele obținute în pri
mele 7 luni ale anului : peste 100 
de titluri de campioni ai țării, 20 
de recorduri naționale șl nume
roase succese internaționale 
Printre manifestanți am recunos
cut pe Stelian Morcov, recent me
daliat la Montreal, pe Eva Olah, 
campioană europeană de tir, ală
turi de numeroși alțl sportivi 
fruntași.

Coloana masivă si viguroasă, în
scriind cu trupurile tinere șl de- 
săvîrșite, însemnele dragi nouă, 
tuturor, însemne bogate în sem
nificații : „R.S.R. — P.C.R.”. „23
AUGUST”, a vrut să sublinieze

TARĂ
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încă o dată, cu acest sărbătoresc 
prilej, atașamentul profund la po
litica partidului, la cauza între
gului popor. Parada sportivilor 
brașoveni — aidoma manifestări
lor din toate județele țării — a 
constituit o dovadă a recunoștin
ței tineretului pentru minunatele 
condiții de muncă si sport create 
în patria noastră socialistă. (M. 
BARA)

ATLETISM • în concursul de 
la Varșovia, săritura în înălțime 
a revenit campionului olimpic, 
polonezul Jacek Wszola, cu 2,27 
m (record național), urmat de re
cordmanul mondial Dwight Sto
nes — 2,21 m. Alte rezultate ? 
800 m — Boit 1:45,87 ; 1500 m — 
Durkin 3:38,95 ; prăjină — Slu- 
sarski 5,45 m ; ciocan — Zaițev 
72,96 m ; 800 m (f) — Katolik 
2:03,53 ; lungime (f) — Voigt 6,87 
m. • La Innsbruck : 110 mg — 
Davenport 13,96 ; greutate — 
Feuerbach 19,92 m ; 100 m —
Gilkes 10,56 ; 400 m — Newhouse 
46,68 ; înălțime — Stones 2,10 m; 
200 m (f) — Forde 24,40. • La 
Gateshead (Anglia) : 1 milă — 
Walker 3:59,09 ; 800 m — Wohlhu- 
ter 1:49,48 ; 400 mg — Pascoe 50,08 ; 
5000 m — Buro 13:59,02 ; greutate 
— Capes 21,20 m ; 400 m (f) — 
Salin 52,49. • In campionatele
Ungariei, Nemeth s-a clasat pe 
locul trei la suliță, cu 84,14 m, 
fiind precedat de Paragy — 85,00 
m și Boros — 84,74 m. La lun
gime femei — Erdelyi 6,66 m. • 
Celebra sprinteră din R. D. Ger-

PESTE HOTARE
• Turneul internațional de 

șah „Memorialul A. Rubin
stein" desfășurat în localitatea 
poloneză Polianica Zdroj, s-a 
încheiat cu victoria maestrului 
sovietic Ghenadi Timofenko, cu 
9</2 puncte (din 15 posibile). Pe 
locurile 2—4 cu cîte 9 puncte, 
s-au clasat Averbach (U.R.S.S.), 
Knezevici (Iugoslavia), Szmid 
(Polonia). Maestrul român 
Mihai Șubă s-a clasat pe locul 
6, cu 7*/j p.
• In orașul Gyula s-a înche

iat dubla întilnire de șah dintre 
echipele de tineret și senioare 
ale României și Ungariei. In 
meciul formațiilor de tineret, 
victoria a revenit echipei ro
mâne cu scorul de 8l/2—3*/2. La 
senioare au cîștigat gazdele cu 
19</2—16‘/j.

Ilie Năstase și-a făcut rein
trarea în circuitul Marelui 
Premiu F.I.L.T., luînd startul 
în turneul de la South Orange 
(New Jersey). El a jucat direct 
în turul doi, întrecînd cu 6—1, 
6—3 pe englezul J. Lloyd. Alte 
rezultate : 
6—2, 2—6,

Dibley — Fiedler
7—5 ; Gottfried —

internațional de te- 
gazon de la South 

____ (tradițional denu
mit „campionatele de Est ale 
S.U.A.") a fost inaugurat în 
anul 1927. Campioni celebri 
și-au înscris numele pe lista1 
cîștigâtorilor : Tilden (1929), 
Perry (1931), Budje (1936) 
Segura (1943), Hoed (1953— 
54) Laver (1960), Ash* (1964). 
Smith (1969). De doua ori, 
titlul a revenit lui Ilie Năs- 
tase (în 1972 și la ediția 
de anul trecut, 1975).

Turneul 
nis pe 
Orange

7—5, 5—7, 6—3 ; Ta-
McNair 6—4, 6—4 ;

Metreveli 6—3,
Martin 7—6, 

Moore — Fleming 
Ber-

Gardiner 
roezy — 
Mottram 
7—6 ; Stockton 
3—6, 7—6 ; " '
6—4, 7—6 ; Franulovici — 
tram 4—0, ab. ; Mitton 
Feaver 7—6, 6—2.

în cupele europene la handbal

I STEAUA - PAILOMANO TRIEST (C. C. E.)
I
I 
I
I
I 
I
I

SI DINAMO-M.A.I. MOSCOVA (Cupa Cupelor)
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (feminin), CALIFICATĂ DIRECT IN TURUL II

Ieri, Ia Basel, Ia sediul secretariatu
lui Federației internaționale de hand
bal a avut loc tragerea la sorți a me
ciurilor din primul tur al C.C.E. la 
masculin și feminin și al Cupei Cupe
lor la masculin. Dintre echipele noas
tre, Dinamo București, participanta la 
Cupa Cupelor, are cea mai dificila sar
cina, urmînd să joace în primul tur 
cu M.A.I. Moscova (meciul tur la Bucu
rești). In C.C.E., la masculin. Steaua 
va intîlni pe campioana Italiei, Pallo- 
mano Triest (meciul tur la Triest), iar 
Universitatea Timișoara s-a calificat 
direct în turul următor.

Dintre partidele primului tur al 
competițiilor europene la handbal 
vom mai nota, C.C.E. (masculin) : 
Dosza Debrețin — T.S.K.A. Septem- 
vriskii Zname Sofia, Ț.S.K.A. Moscova 
— S. C. Leipzig, Royal Club Flemallois 
(Belgia) — H. D. Dudelange (Luxem
burg), Stella Sports St. Maur (Franța)

— Grasshopers Zurich, Ystads IF (Su
edia) — Sparta IF Helsinki, pentru tu
rul următor s-au calificat direct, prin
tre altele, Soroc Banja Luka (cîștigă- 
toarea ediției trecute), VfL Gummers
bach, SLASH Wroclaw etc ; (feminin) : 
AZS Wroclaw — Spartck Kiev, Start 
Bratislava — Eintracht Minden 
(R.F.G.), 13 formații sînt calificate 
direct în turul următor ; Cupa Cupe
lor (masculin) : HEIM Goteborg — 
Spojnia Gdansk, Elekt.-omos Budapesta
— ASK Linz, S. C. Magdeburg — Kro- 
nohagens I.F. Helsinki, câștigătoarea 
Cupei Iugoslaviei — Tatran Presov, 
s-au calificat direct : SMUC Marsilia, 
PSV Eindhoven (Olanda), St. O mar 
St. Galîen (Elveția), câștigătoarea Cu
pei R. F. Germania etc.

Meciurile tur ale primei runde la 
toate competițiile europene trebuie să 
aibă loc între 8 și 14 octombrie, iar 
returul între 22 și 28 octombrie.

PE SCURT 
mană, Renate Stecher, a anunțat 
că se retrage din activitatea 
competlțională.

AUTO. • Nicki Lauda, refăcut 
după accidentul suferit, a decla
rat că reintră la Mosport (Ca
nada) la 3 octombrie. El va con
cura tot pe o mașină Ferrari. 
• H. J. Stuck a cîștigat cursa 
de la Mlsano Adrlatico (formula 
2), cu o medie orară de 168,600 
km.

HANDBAL. • La Cottbus 
(R.D.G.) in competiția pentru 
juniori „Cupa Prietenia", echipa 
României a întrecut Ungaria cu 
23—18 (13—5). Alte rezultate :
U.R.S.S. — Bulgaria 24—17 (10—7), 
Polonia — Cehoslovacia 22—19 
(9—11) ; R. D. Germană — Cuba 
28—17 (8—7).

HOCHEI. • Veriflc!ndu-șl pre
gătirile In vederea „Cupei Ca
nadei", echipele Cehoslovaciei și 
Finlandei au disputat două par
tide la Praga. In ambele victoria 
a revenit gazdelor : 7—2 (2—0,

1—1, 4—1) și 4—1 <2—0, 0—0. 2—1».
ȘAH • La Montilla, cu o rundă 

înainte de sfîrșit : Karpov 6,5. 
Stean, Calvo și Kovalek 5, Byrne 4.

TENIS. • La Philadelphia a 
început „Cupa Federației", pen
tru echipe feminine. Formația 
României a fost eliminată de 
Australia, la scorul de 3—0 (Go- 
olagong — Ruzici 6—2, 6—0 ; 
Melville — Mihai 6—3, 6—0 ;
Fromholtz, Melville — Ruzici, 
Mihai 4—6, 6—2, 7—6). Alte rezul
tate : Suedia — Japonia 3—0. 
Danemarca — Spania 3—0, Indo
nezia — Elveția 3—0, Iugoslavia 
— Norvegia 2—1, S.U.A. — Israel 
3—0, Olanda — Brazilia 3—0. »
G. Vilas a cîștigat turneul de la 
Toronto, dlspunînd în finală do 
W. Flbak cu 6—4, 7—5. 8—2. In 
semifinale : Vilas — Flllol 6—3, 
7—6 : Fibak — Fairlie 6—1, 6—3. 
■ Înaintea turneelor din această 
săptâmînă (Boston și South 
Orange) In Marele Premiu FILT 
conduce Ramirez, cu 438 p, ur
mat de Connors 390 p. Fibak 
365 p, Dibbs 355 p. Vilas .345 p. 
Năstase este al 12-lea, cu 190 p.
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