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Omagiu scumpei noastre aniversări!

IN ZIUA DE 23 AUGUST, 
LA CAMPIONATELE MONDIALE DIN MEXIC 

LUPTĂTORII ROMÂNI AU OBȚINUT:
3 TITLURI DE CAMPIONI MONDIALI, 

1 MEDALIE DE ARGINT, 2 DE BRONZ

Manifestîndu-și unitatea de nezdruncinat în jurul Partidului Comunist Român,

a secretarului său general, președintele țării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNTREGUL POPOR A SĂRBĂTORIT CU ENTUZIASM ANIVERSAREA ELIBERĂRII
Marea demonstrație a

Dragostea profundă de patrie 
și popor, unitatea de nezdrun
cinat a tuturor oamenilor mun
cii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
în jurul partidului, al secreta
rului său general, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărirea lor nestră
mutată de a parcurge neabătut 
luminoasa caie trasată de Parti
dul Comunist Român pentru ri
dicarea țării noastre pe noi 
trepte de progres și civilizație, 
mindria pentru istoricele suc
cese dobîndite de poporul român 
au constituit semnul sub care, 
miercuri, 23 August, s-a desfă
șurat în București și in întrea
ga tară sărbătorirea celei de-a 
XXXIV-a aniversări a eliberă
rii României de sub dominația 
fascistă.

Moment de emoționantă evo
care a actului istoric al insu
recției naționale armate anti
fasciste și antiimperialiste — 
eveniment de răscruce in isto
ria patriei, care a deschis ca
lea înfăptuirii celor mai pro
funde prefaceri pe care le-a 
cunoscut societatea românească 
— sărbătorirea în acest an a 
zilei de 23 August a prilejuit, 
totodată, exprimarea celor mal 
vii sentimente de mindrie pa
triotică ale oamenilor muncii 
pentru realizările înregistrate în 
ampla operă de construire a noii 
orinduiri, de transpunere in 
viață a mobilizatoarelor obiec
tive cuprinse în Programul nar- 
tidului de făurire a societății 

Printre aceste fetițe — urmațele Nadiei ți ale Teodorei^

socialiste multilateral dezvoltate 
șl înaintare a României spre 
comunism.

Demonstrația oamenilor mun
cii din capitala țării s-a desfă
șurat, ca și in anii precedent!, 
in Piața Aviatorilor.

Ora 8,00. In tribuna oficială 
sosește tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România. Ropote de aplauze, 
entuziaste urale și ovații iz
bucnesc spontan, făcind să vi
breze văzduhul. Minute in șir, 
Piața Aviatorilor răsună de acla
mațiile puternice : „Ceaușescu— 
P.C.R. „Ceaușescu—Româ
nia!", „Ceaușescu și poporul !“ 
Este momentul in care, laolaltă 
cu cei aflați in marea piață ee 
găzduiește marea demonstrație, 
oamenii muncii din întreaga 
țară iși îndreaptă gindul cu ne- 
sfirșită dragoste și recunoștință 
spre conducătorul partidului șl 
statului, cel mai iubit fiu al po
porului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, la tribuna ofi
cială urcă tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mă- 
nescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazaca, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion Din- 
că. Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Ion Ioniță, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan,

oamenilor muncii din capitala fârii

Dumitru Popescu. Gheorghe Ra
dulescu, Leonie Răuiu,Virgil Tro- 
fln, Iosif Uglar, Ilie Verdeț. Ște
fan Voitee, Ștefan Andrei, Ion 
Coman, Teodor Coman, Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursa, Ri
chard Winter, Vasile Marin, Va
sile Mușat, precum și membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și 'ai guvernului, 
vechi militanți ai mișcării co
muniste și muncitorești din 
(ara noastră, conducători al or
ganizațiilor de masă și obștești.

In celelalte tribune se află 
reprezentanți ai instituțiilor cen
trale, organizațiilor de masă șl 
obștești, membri de partid ea 
stagiu din ilegalitate, partid- 
panți la insurecția națională ar
mată antifascistă șl antiimpe- 
rlalistă, foști comandanți do 
mari unități ne frontul antihi
tlerist, generali. Eroi ai Muncii 
Socialiste, reprezentanți ai oa
menilor mundi din întreprinderi

(Continuare in pag. • J-a)

St« FALDURILE „DAGIADEV

PARADA SPORTIVILOR - EXPRESIE 
A VITALITĂȚII TINERETULUI NOSTRU
Parada sportivilor a consti

tuit, ca întotdeauna, un moment 
de culoare ți o demonstrație de 
tinerețe robustă in cadrul tra
diționalei sărbătoriri a Zilei de 
23 August. Miercuri, Piața Avia
torilor a fost din nou, timp de 
35 de minute, scena unei insu- 
flețitoare demonstrații, prin 
care tineretul sportiv al Capi
talei ți-a exprimat, ți in a- 
eeasti ti de mare sărbătoare 
atașamentul. dragostea ** recu
noștința fierbinte față da
partid, față de secretarul
său general, tovarițul Nicolae 
Ceauțescu, pentru condițiile 

tot mai bune de viață, de mun
ci ți de pregătire ce i-au fost 
asigurate, pentru largile porți de 
realizare deplină deschise to 
fața sa.

„.Semnal de trompeți, răpăit 
de tobe ți, in acordurile unui 
marț vioi, coloana sportivilor 
pătrunde in marea piață. Tineri 
ți tinere, in costume albe, ima
culate, poartă portretul tovari- 
țului Nicolae Ceauțescu, înca
drat de stemele partidului ți 
țării. O mare de steaguri tri- 

(Continuare in pag, a 3-a*



TIMP DE DOUĂ ZILE PARCUL HERĂSTRĂU - 
UN MARE STADION, SPRE BUCURIA 

IUBITORILOR SPORTULUI DE TOATE VÎRSTELE
In cele două zile de sărbă

toare, mulți bucureșteni au fost 
oaspeții Țarcului Herăstrău, 
care i-a primit In haină splen
didă de vară, lucrată — spun 
specialiștii — la „Expo-Flora", 
cu nasturi lucitori de caiac si 
batistă albă de velă la buzu
nar. Ca o bună gazdă, și-a 
condus prietenii cei mici către 
locurile de joacă si tunetele cu 
vată pe băț. în „Poiana Soare
lui" a rugat-o pe Rodica Anas- 
tasescu, din clasa a III-a a Șc. 
generale nr. 5 (sect. 1), să în
tocmească clasamentele întrece
rilor de la cele două tobogane 
Înalte... cit casa ! Desigur, pen
tru probele de curaj, acrobație, 
viteză la urcare, la coborire, a- 
lunecare pe spate etc. S-au fi
xat arbitrii și la jocurile cu 
mingea, cățărat pe bare, fuga 
lntr-un picior, alergări pe bici
clete. pe trotinete, pe patine 
cu rotile, pe tot ce se poate a- 
lerga, concura și— cădea.

Iubitorii de sporturi nautice 
au fost invitați la frumosul 
concurs de canotaj dotat cu 
„Cupa Eliberării". Aici, între
ceri de juniori, de seniori, în
cheiate cu o mare paradă a 
sporturilor pe apă. susținută 
de vîslașii secțiilor nautice de 
la cluburile sportive Voința, 
Metalul. C.N.A.S.E., Energia. 
C.S.S. nr. 1, Olimpia — de 
toată suflarea lacului ! Boga
tul program sportiv din Parcul 
Herăstrău a cuprins, de ase
menea, demonstrații de box. de 
lupte greco-romane și libere. 
Pe estrada Teatrului de vară, 
în prezența unui numeros pu
blic, au evoluat cunoscuți pu- 
giliști și luptători de la clubu
rile Steaua, Dinamo, Rapid, 
Metalul. Olimpia, Voința etc. 
Tot în cadrul amplelor mani
festări sportive prilejuite de a- 
niversarea zilei de 23 August, 
constructorii de navomodele au 
lansat pe oglinda lacului He
răstrău o întreagă flotilă de 
nave și supernave. Au plutit 
prin fața celor avizați vase te
leghidate, cargouri ultramoder
ne, spărgătoare de gheață și

chiar veliere de pe.. Linia ma
ritimă Onedin.

Pentru oaspeți, pentru ama
torii de mișcare în aer liber, 
frumosul parc Herăstrău a pus 
la dispoziție toate terenurile 
de tenis de cîmp. de volei și 
fotbaL Apoi, sute de ambarca-

eari mulți. cei mai buni dintre 
trăgători fiind Aurel Roba, elev, 
campion național de juniori — 
și Victor Stănescu (Olimpia), 
inginer de instalații pe Șantie
rul nr. 1 — Ploiești.

A fost și șah (la 20 de mese, 
pe terasa „Expoziției"), a fost

Ieri, in Parcul Herăstrău, la standul tirului cu arcul
Foto : I. MIHĂICĂ

ții „universale", hidrobiciclete, 
șalupe, vaporașe de tot felul. 
La tenis de cîmp. de pildă, pe 
cele cinci terenuri ale clubului 
sportiv Progresul s-au întrecut 
in partide amicale tineri și 
vîrstnici de la Energoaparataj, 
IPROMET, I.P.C.M. etc. Ală
turi, pe terenul din dreptul po
ligonului, și-au demonstrat mă
iestria la tir cu arcul sportivii 
juniori și seniori din lotul re
prezentativ al țării. Au fost de

și baschet — acțiuni numeroase 
sub genericul marii competiții 
sportive naționale „Daciada". 
Seara, la lumina puternicelor 
reflectoare, cu ghirlande mul
ticolore — „Carnavalul tineretu
lui", în cadrul căruia formații 
cultural-artistice au susținut 
frumoase programe în Festiva
lul național „Cîntarea Româ
niei".

Vosile TOFAN

NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE 
DE MASĂ AU OMAGIAT 

MAREA NOASTRĂ SĂRBĂTOARE
în preajma aniversării eliberării țării, ca și în zilele de 23 și 24 

august, numeroși tineri, oameni ai muncii de toate vîrstele au 
participat la entuziaste competiții sportive dedicate marii noastre 
sărbători naționale. Iată citeva relatări de la aceste competiții 
primite la redacție :
• GIURGIU. „Cupa Eliberării" a reunit la startul întrecerilor 

de handbal, volei, baschet, ciclism, karting, rugby, fotbal, popice, 
navomodele, gimnastică, tenis și tenis de masă sute de iubitori 
ai acestor sporturi. Acțiunea a fost găzduită de toate cele 12 baze 
aportive ale municipiului. Cei mai mulți participanți au prezentat 
asociațiile sportive Cetatea, Textila, Dunărea, Unirea și Voința. 
(T. BARBĂJLATA-coresp.).
• valea DE PEȘTI. Cei 170 de pionieri și școlari participanți 

la tabăra din această pitorească localitate s-au întrecut, timp de 
două xile, la fotbal (băieți) și handbal (băieți și fete). Echipele 
detașamentelor I și IV s-au situat în frunte. (T. CORNEA-conesp.)
• VASLUL în cadrul competiției dotate cu „Cupa 23 August*, 

desfășurată de-a lungul ultimelor săptămini, au fost angrenați 
numeroși tineri din orașele și comunele județului. în program au 
figurat întreceri la handbal, volei, popice, tenis de masă, șah 
și fotbal, în cadrul cărora s-au remarcat — prin participare și 
rezultate — asociațiile sportive Izolatorul, Rapid, inter, Confecția 
și Metalul. în pădurea Brodoc au fost organizate frumoase ser
bări. cimpenești, din cadrul cărora n-au lipsit activitățile sportive 
și distractive. La Bîrlad s-a desfășurat o gală de box, la care 
au participat echipele Rulmentul și IEPAM. (Miluță MOGA* 
coresp.)
• BISTRIȚA. în cadrul competițiilor dedicate aniversării Zilei 

Eliberării, pe baza sportivă Progresul din localitate s-au des
fășurat concursuri și demonstrații de aeromodele, lupte greco- 
romane, atletism și gimnastică. Astfel, în competiția de handbal 
au evoluat noua promovată în Divizia B Nctex Bistrița (fete) 
șl Clubul sportiv școlar Bistrița. La fotbal s-au întrecut divizio
narele C Foresta Bistrița și Minerul Rodna. (I. TOM A-coresp.)
• HUNEDOARA. 3 000 de siderurgiști s-au întrecut în ultima 

lună — în cadrul „Cupei Eliberării" — la fotbal, volei și popice. 
Aproape 10 000 de siderurgiști, constructori și mineri au fost 
angrenați în zilele de 23 și 24 august în drumeții la Lacul de 
^cumulare Cinciș, M rîul Strei și în pădurea Chizit. (1. VLAD- 
coresD.).

e PAȘCANI. Timp de o săptămînă, peste 300 tineri din 12 
asociații sportive ale orașului au participat La întreceri în cinci 
discipline. Fâcind mențiunea că C.F.R. Pașcani a obținut cele 
mai muite locuri întii. iată câștigătorii' : fotbal — Voința Lunca, 
handbal — C.F.R. Pașcani, volei — Mobila, popice — C.F.R. (pe 
echipe) și Ionel Ticu (C.F.R.) la individual, tenis de cîmp — 
Progresul (pe echipe) șl Gheorghe Apostol, de La C.F.R., la in
dividual (C. ENEA-coresn ).
• FAGARAȘ. „Cupa EIiberării,‘ la handbal fete a oferit dis

pute pasionante, mult aplaudate de un numeros public. Lată 
și clasamentul final : 1. Nitramonia, 2. Clubul sportiv școlar 
Craiova, 3. Clubul sportiv școlar Făgăraș. (V. LAZAR-coresp.)

• TIRGOVIȘTE. In localitate, între alte manifestări sportive 
dotate cu „Cupa Eliberării*, două întreceri de oină : faza finală 
a „Cupei U.N.C.A.P.* — cîștLgată de Victoria Văcărești, precum 
și o competiție La care au participat echipe din oraș și mediul 
rural, încheiată cu victoria forrmației Turbina Doicești (M. A- 
VANU-coresp.).
• DEVA. în organizarea C.J.E.F.S., peste 200 de sportive, cîș- 

tigătoare ale etapelor pe orașe și municipii, s-au întrecut la 
volei, handbal, tenis de cîmp și atletism în cadrul „Festivalului 
sportiv feminin hunedorean", aflat La cea de a 6-a ediție. După 
două zile de întreceri pe stadionul „Cetate" din localitate — la 
care au participat sportive din Deva, Hunedoara, Petroșani, Sî- 
meria etc. — printre învingătoare s-au aflat : Utilajul Petroșani 
la handbal, Liceul industrial Simeria la volei, Lunela Orășanu 
(Cimentul Deva) la tenis de cîmp. (L VLAD-coresp.).

Jn zi.e.0 SALBA ZONELOR DE AGREMENT DIN JURUL CAPITALEI 
deX:24 A OFERIT EXCELENTE CONDIȚII DE ODIHNĂ ACTIVĂ

Bucuria muncii împlinite, a oamenilor care și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de producție fac cu atit mai plăcută odihna. Dar 
orele libere devin mai reconfortante, mai utile pentru sănătate 
cînd sînt petrecute în mijlocul naturii, în tovărășia exercițiilor 
fizice, a sportului. Și bucureștenii au bune condiții în acest scop. 
Prin grija consiliilor populare ale sectoarelor, cu largul concurs 
al întreprinderilor și prin munca patriotică a cetățenilor, în jurul 
Capitalei a fost amenajată o adevărată salbă de locuri de agre
ment. Au fost exploatate pe această cale minunatele condiții na
turale oferite de păduri, lacuri, rîuri.

Cum și-au petrecut oamenii muncii din Capitală zilele de 23 și 
24 august, ce posibilități de recreare, de sport și mișcare au avut 
la dispoziție în aceste zile de odihnă ? Iată tema raidului pe care 
l-am efectuat în citeva zone de agrement aflate la dispoziția 
bucureștenilor.

DUMITRANA : MIȘCARE, 
VOIE BUNA, LA UMBRA 

PĂDURII
Sens unic. București — Du- 

mitrana. Miercuri spre prtnz, 
numărul de mașini la .Par
care" ajunsese aproape de 500. 
Punînd la socoteală si călătorii 
eu autobuzele speciale ale 
I-T.B.-ului. am apreciat că ta 
după-amiaza zilei de 23 August 
la Dumitrana au petrecut cîteva 
ore plăcute aproximativ 10 000 
de oameni. Au găsit aici o pă
dure veche, răcoroasă, care, 
gratie organelor de resort (Con
siliul popular si C.E.F.S. ale 
sectorului 6) si-a pus ta va
loare întregul farmec. Cum Du
mitrana se află așezată pe ma
lul Argeșului, vizitatorii — mai 
ales cei mici — au găsit repede 
aici un minunat spațiu de 
zbenguială. In apa nici prea 
mică, nici prea adincă a riu- 
tai. Așadar, sport prin dărnicia 
condițiilor naturale, recreație ta 
aer liber. 10 000 de oameni s-au 
odihnit într-o zi de sărbătoare 
ta afara orașului.

ADUNAȚI!—COPÂCENI j
PLAJĂ, CIT ȚINE_ 

ARGEȘUL I
Pe drumul spre Giurgiu — ta 

circa 20 km de București — ta- 

Sportul

tîlnim Argeșul. Ne aflăm la A- 
dunații-Copăceni unde, pe ma
lul rîului, se află un loc de a- 
grement cu faimă, frecventat de 
mulți ani de bucureșteni. Există 
•ici o suprafață mare, împădu
rită, pe malul rîului, cu o pla
jă™ fără sfîrșit.

Și în aceste zile, firește, ștran
dul de la Copăceni a fost soli
citat de mulți vizitatori. Oame
nii au aflat apă curgătoare in 
care — alături de cei mici — 
s-au scăldat, au făcut băi de 
soare. Pe o suprafață plată, 
chiar In mijlocul ștrandului, s-a 
încins nu se putea altfel ! — 
un med de fotbal.

Oamenii au petrecut astfel 
laolaltă pină tind soarele, ro- 
șu, mare cit roata carului, s-a 
ascuns încet după copacii ce 
străjuiesc pină departe margi
nea riului...

STRĂULEȘTI : UN ȘTRAND 
IN CARE SPORTUL SE 

AFLA LA EL ACASĂ
Una dintre preocupările res

ponsabilului bazei de agrement 
„Străulești", Gheorghe Constan
tin, este aceea de a aplica cele 
scrise pe afișul care i-a întîm- 
pinat — și ieri, 24 august — pe 
vizitatori : „Baza noastră vă o- 
teri multiple posibilități de a 
face sport". De fapt, ieri nu i-a 
fost prea greu responsabilului 
să-și Îndeplinească această im
portantă atribuție t terenurile 
de tenis, baschet, volei, hand
bal fuseseră din vreme curăța
te, trasate, împodobite, deve
nind deosebit de primitoare. In 

consecință, majoritatea erau pli
ne... Spunem „doar" majorita
tea, întrucît ora vizitei noastre 
a fost cam matinală : 9,30. „Spre 
prinz, însă, ni se spune, va mai 
fi nevoie... de vreo două-trei 
terenuri". Așadar, sport non
stop, de dimineață pină seara, 
încheiat cu o deosebit de apre
ciată seară de discotecă, asigu
rată tehnic de „Ecran club".

MOGOSOAIA: LOCUL 
PREFERAT AL CELOR CU 

BICICLETE
Sînt vreo 12 kilometri pină la 

pădurea Mogoșoaia. în goana 
mașinii am depășit vreo 16 bi
ciclete. Cite una, cite două, ru
lau Încet, punctul terminus 
fiind, bineînțeles, umbra răco
roasă a bătrinilor copaci. Am 
vizat un grup de bicicliști, pe 
care i-am așteptat pe malul la
cului. Tatăl, inginerul Râul 
Doieescu ; mama, Ariana Doi- 
eescu, economist, copii : Cris
tian și Dagmar. Băiatul, școlar 
— bineînțeles, cu Pegasul, in • 
timp ce fetița, preșcolară, era 
instalată confortabil pe scăune
lul de lingă ghidonul bicicle

Partidă amicală de volei, joi, la Snagov sat, după o baie plăcută in apa ștrandului

tei capului de familie. „Nu, nu e 
prima dată cind venim aici. 
Căutăm pădurea Mogoșoaia in 
fiecare duminică : copiii se pot 
juca in voie în aer liber, iar 
eu și soția facem plajă, jucăm 
volei și, ei bine, da, nu vă mi
rați, alergăm un sfert de oră 
pe marginea apei. Dacă adău
găm efortul pedalatului adunăm 
cîteva ore bune de mișcare, bi
nevenită după munca din timpul 
săptăminii".

Sigur, n-am intîlnit în pădu
rea Mogoșoaia rezemată de fie
care copac cite o bicicletă. Dar, 
spre deosebire de alte zone pă- 
duroase din împrejurimile 
Bucureștiului, aici am înregis
trat cel mai mare număr de 
asemenea mijloace de transport 
dătătoare de sănătate.

PUSTNICU : O GAZDA 
PREGĂTITĂ PENTRU 
30 000 DE OASPEȚI I

După ce am trecut prin mo
dernul și impunătorul cartier 
Pantelimon, am hiat drumul 
Călărașilor și — după 16 km 
— am intrat în pădure. O bandă 
de asfalt, un adevărat tunel 

de verdeață, și iată-ne intr-unui 
din cunoscutele locuri de agre
ment ale bucureștenilor : pă
durea Pustnicu. Multă iarbă, 
flori aranjate în ronduri, lacul, 
ceea ce explică faptul că în 
zilele de 23 și 24 august spre 
Pustnicu s-au îndreptat mii de 
oameni. Prilej de bună dispo
ziție. de veselie. Pretutindeni 
glasuri de copii în plină joacă, 
atmosferă de relaxare. Unii fac 
plajă, alții (ce multi sînt !) se 
joacă cu mingi de toate mări
mile. multi se plimbă cu băr
cile. Responsabilul complexului, 
Silviu Ursescu. sigur pe ceea 
ce s-a întreprins aici pentru ca 
lumea să aibă Ia dispoziție ceejț. 
ce vrea, ne asigură că este gata 
să primească 30 000 de oaspeți I

După-amiaza. în ambele zile, 
totul s-a transformat în ade
vărate serbări cimpenești. Au 
apărut echipe artistice de la 
întreprinderile „Republica" si 
F.R.B.. din sectorul 3. ba și 
din alte sectoare, astfel că pă
durea a răsunat pină tirziu de 
cîntece si voie bună.

Raid realizat de Modesta 
FERRARINI și Radu TIMCFTE



ÎNTREGUL POPOR A SĂRBĂTORIT CU ENTUZIASM ANIVERSAREA ELIBERĂ
(Urmare din pag. 1)

și instituții bucureștene, perso
nalități ale vieții științifice, cul
turale șl artistice, activiști al 
organelor centrale de partid și 
de stat, ziariști.

In tribunele oficiale se aflau 
delegațiile de peste hotare.

Sînt prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați tu 
țara noastră, alți membri ai cor
pului diplomatic, reprezentanți 
ai presei străine.

Marea demonstrație prilejuită 
de sărbătoarea noastră naționa
lă este deschisă de acordurile 
solemne ale Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Salve de artilerie salută glo
rioasa aniversare a insurecției 
naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste.

Cinstea de a deschide marea 
demonstrație de 23 August a 
revenit, după tradiție, detașa
mentelor de gărzi patriotice, 
simbol viu al două îndatoriri 
fundamentale ale clasei noastre 
muncitoare — munca av în tată 
pusă in slujba progresului so
cietății noastre socialiste și apă
rarea cuceririlor noastre revo
luționare. Le urmează formațiu
nile de apărare civilă, detașa
mentele de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei șl 
formațiunile de Cruce Roșie. 
Mersul lor cadențat și ferm, 
miinile st rinse pe arme și pri
virile ațintite neabătut înainte 
vorbesc despre hotărîrea lor do 
a face totul pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare, înflori
rea multilaterală a scumpei 
noastre patrii.

Urmează evoluția celor mal 
tinere vlăstare ale țării. Marea 
piață este inundată de sute de 
pionieri și șoimi ai patriei. 
După garda port-drapel via 
grupuri de fete și băieți din de
tașamentele de pregătire a pio
nierilor pentru apărarea patriei. 
Lc urmează, cu același mers 
hotărît și vioi, purtînd cu mîn- 
drie însemnele detașamentelor 
din care fac narte, pionieri din 
patrulele școlare de circulație, 
din grupele tehnico-aplicative, 
din cele intitulate sugestiv „sa
nitarii pricepuți”. Chipurile lor 
radioase sînt însăși imaginea 
bucuriei de a fi părtași la a- 
ceastă sărbătoare a întregului 
popor, a dragostei lor față de 
conducătorul iubit al națiunii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pă
rinte, dascăl și prieten de nă
dejde al generației tinere ce va 
clădi viitorul comunist al țării. 
Gindurile lor sintetizează recu
noștința copiilor tării pentru 
minunatele condiții de viață, 
învățătură și recreare pe cara 
le au In anii noștri.

Vasile Dîba ?i Ivan Patzaichin, laureații recentului campionat 
mondial de caiac-canoe, pe carul alegoric al clubului Dinamo 

Fotografii de ; N. DRAGOȘ

Din mulțimea pionierilor și 
șoimilor patriei se desprind gru
puri de fete șl băieți. In cîteva 
clipe, tribuna oficială se umple 
de agitația purtătorilor cravate
lor roșii cu tricolor. Ei oferă 
cu toată dragostea flori secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat, oaspeților de peste 
hotare, celorlalți Invitați.

*

In Piața Aviatorilor își fae 
apoi apariția primele coloane de 
oameni ai muneii din Capitală, 
care adue cu ei atmosfera pli
nă de însuflețire caracteristică 
marilor sărbători. Roșul aprins 
al drapelelor partidului, culorile 
vil ale steagurilor tricolore se 
Îngemănează simbolic deasupra 
coloanelor ce înaintează cu un 
aer sărbătoresc prin fața tri
bunelor.

Numer—se pancarte poartă 
numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl al Partidului Co
munist Român. care, scandate 
eu putere, intr-o alăturare fi
rească. exprimă neclintitul ata
șament al oamenilor muncii fa 
politica internă și externă, rea
listă și activă, profund științi
fică a partidului nostru, botă- 
rirea lor de a înfăptui eu de
plin succes sub semnul magis
tralei expuneri a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
adunare eu activul central de 
partid și-.de stat Ca un profund 
omagiu, numeroși demonstranți 
aa venit la marea sărbătoare 
pariind portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale membri
lor Comitetului Politic Exeeutiv 
al C.C, al P.C.R. In coloană sini, 
de asemenea, purtate portrete 
ale clasicilor marxism-lenînis- 
mului. Demonstranții raportea
ză cu mîndrie importantele suc
cese obținute In dezvoltarea și 
înnoirea producției, în sporirea 
parametrilor ei calitativi și de 
competitivitate, în creșterea efi
cienței economice a întregii ac
tivități productive, în condițiile 
stimulative create prin măsurile 
adoptate în vederea perfecționă
rii mecanismului economico-fl- 
nanclar, prin promovarea auto- 
eonducerii și autogestiunîi. Gra
ficele șl panourile pe care oa
menii muncii bucureșteni le 
poartă prin fața tribunelor 
oglindesc sugestiv modul în 
care s-au străduit și în acest 
an să fie la Înălțimea mobili
zatoarelor sarcini cuprinse în 
planul cincinal in Programul su
plimentar de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei, a atri
buțiilor sporite ce revin orga
nismelor de conducere colectl-

vă, expresie a adincirii demo
crației muncitorești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu căldură urărilor 
adresate pe toi parcursul de
monstrației de oamenii muncii 
bucureșteni. Cei prezenți in tri
bune au aplaudat îndelung tre
cerea prin Piața Aviatorilor a 
coloanelor manifestanților din 
Capitală, ilustrare vie a pro
greselor înregistrate de Româ
nia în dezvoltarea sa multilate
rală și, totodată, simbol al uni
tății neclintite a întregului po
por in jurul partidului, al se
cretarului său general, in am
pla operă de ridicare a patriei 
pe noi trepte de civilizație și 
bunăstare.

Urmează parada sportivilor, 
după care grandioasa manifes
tare se încheie cu defilarea oa
menilor de ordine și a fanfarei, 
într-o atmosferă entuziastă, de 
vibrant patriotism.

O mare de glasuri intonează 
imnul „E scris pe tricolor uni
re”, care înmănunchează dra
gostea nețărmurită față de pă- 
mîntul strămoșesc, aspirațiile 
de veacuri ale poporului nostru 
pentru libertate și unitate na
țională, pentru care au luptat 
șl s-au jertfit mulți fii ai Româ
niei, se intonează „Hora Uni
rii" și vibrantul cintec-omagiu 
„Partidul, Ceaușescu, România*.

SUB FALDURILE
(Urmare din peg. 1)

colore și roșii nnduie in adie
rea viatului.

in fata tribunei principale, 
grupul compact se oprește și. 
la un semnal, sportivii inscriu 
cu trupurile lor inițialele parti
dului și patriei, iar apoi numele 
conducătorului mult stimat și 
iubit. Muzica intonează acordu
rile cunoscutului cintec : „PAR
TIDUL, CEAUȘESCU, ROMÂ
NIA !“.

Un amplu tablou a fost de
dicat marii competiții naționa
le „Daciada*. organizată din 
inițiativa și la indicațiile tova
rășului Nicolae Ceaușescu Pen
tru citeva minute Piața Avia
torilor a devenit un imens sta
dion, pe care au fost prezentate 
fragmente din sporturile cuprin
se in programul vast al ..Da
ciadei*. Un grup de fetite a 
executat admirabile exerciții de 
gimnastică și, cine știe, poate 
ci acolo, jos, pe asfaltul piețH, 
s-au aflat urmașele Nadiei. 
Teodorei și ale celorlalte stele 
ale gimnasticii feminine româ
nești. fruntașă in lume ! Schim
burile neprevăzute de mingi ale 
handbaliștilor, șarjele impetuoa
se ale rugbyștilor, zborurile de 
șoimi ale săritorilor in apă, 
aruncările precise ale baschet- 
baliștilor și încleștările pline de 
bărbăție ale luptătorilor și bo
xerilor au stimit ropote de 
aplauze.

O sugestivă alegorie a cuprins 
programul clubului Metalul : un 
tînâr și o tinără au străbătut 
ultimul schimb al ștafetei care 
a aprins flacăra olimpică, sim- 
bolizind angajamentul ferm al 
sportivilor patriei de a repre
zenta cu cinste și demnitate cu
lorile țării in marea competiție 
de care ne despart mai puțin de 
doi ani.

PITEȘTI. Coloar.a celor peste 
5 300 de sportivi care a încheiat 
demonstrația oamenilor muncii 
argeșeni prilejuită de sărbătorirea 
zilei de 23 August a prezentat un 
adevărat spectacol al tinereții, a- 
plaudat cu însuflețire de miile și 
miile de oameni afla ți pe stră
zile orașului. Tineretul sportiv 
piteștean a raportat cu această 
ocazie însemnatele succese ob
ținuse în întrecerile marii compe
tiții naționale ..Daciada", la spor
tul de masă și de performanți 
tn« fața tribunei oficiale sportivii 
au înscris cu trupurile lor zvelte 
și bronzate de soare cuvinte dragi 
inimilor tuturor : P.C.R.,
CEAUȘESCU, ..DACI ADA*. Șoimi 
ai patriei, pionieri, tineri din 
școli șl întreprinderi, fete și 
băieți s-au constituit într-o re
vărsare de voie bună, de putere 
și vigoare cîștigate pe terenurile 
de sport (I. FEȚEANU-coresp.).

GALAȚI. Și în marele oraș de 
la Dunăre demonstrația oamenilor 
muncii a fost încheiată de co
loana sportivilor. Cei peste 1 500 
de tineri din cele 7 cluburi de 
performanță și 34 de asociații au 
adus un vibrant omagiu și fier
binte recunoștință partidului pen
tru minunatele condiții de care se 
bucură. E? au prezentat frumoa
se demonstrații, dovadă a măies
triei sportive la care au ajuns, 
evoluții îndelung aplaudate. In

„DACIADEI"
însoțind care, alegorice încăr

cate de cupe și medalii, obți
nute in marile competiții mon
diale și europene, au defilat 
reprezentanții marilor cluburi 
bucureștene Steaua. Dinamo. 
Rapid, Progresul Clubul Spor
tiv Universitar.

Studenții și studentele de la 
I.E.F.S. s-au distins printr-un 
tablou coregrafic deosebit de 
inspirat, intitulat „Spre comu
nism urcăm in zbor", Pe pla
toul piețH s-au înălțat grupuri 
statuare, au fost executate exer
ciții de gimnastică ritmică, s-au' 
încins hore, iar la sfirșit, in 
virful unei piramide vii, a fost 
ridicat portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. semn al ce
lor mai alese simțăminte de 
stimă și dragoste nutrite față 
de primul bărbat al țării.

Intr-o policromie plină de for
ță sugestivi, elevii sportivi au 
prezentat u» frumos program 
inspirat din viața, din munca și 
preocupările lor.

Apoi, dintr-o dată, sute de 
eșarfe din mătase albastră au 
transformat Piața Aviatorilor 
intr-un unduitor lac, pe care au 
trecut ambarcații zvelte, lune- 
cînd rapid spre victorie. Mo
mentul ne-a reamintit, desigur, 
marile succese pe care repre
zentanții României le-au obți
nut, le obțin și le vor mai ob
ține in sporturile nautice.

întreaga paradă, la care au 
participat peste 10 000 de spor
tivi din cluburile și asociațiile 
bucureștene, a purtat amprenta 
dinamismului și vitalității tine
retului nostru a dragostei Iui 
față de patrie și partid, a ho- 
tăririi nestrămutate de a invăța 
și munci pentru progresul ne
contenit al țării, pentru ridica
rea pe noi culmi a gloriei 
României socialiste.

Valeriu CH1OSE 

coloana demonstranților puteau fi 
recunoscuți o seamă de fruntași 
ai s portul ir gălățean, ca Ilie 
Balaș — campion m n-n dial ia 
popice, Fița Bafira-Lovin — cam
pioană mondială la cros pe 
echipe boxerii Sandu Tirilă șl 
Constantia Chiracu, luptătorul 
Petre Ursu și mulți alții. (T. SI- 
RlOPOL-coresp.).

CLUJ-NAPOCA- Peste 2 000 de 
tin ari au format coloana policro
mă a sportivilor care a constituit 
la 23 August o revărsare de tine
rețe si optimism, de sănătate și 
vigoare pe principala arteră a 
orașului de pe Someș. Intrarea ei 
în Piața Victoriei a fost marcată 
de o sugestivă repriză de gim
nastică. cu exerciții amintind de 
marea competiție națională „Da- 
ciada*. în care mulți tineri au 
făcut primii pași spre afirmare. 
Momente simbolice au prezentat 
carele alegorice ale cluburilor 
Voința, C.S.M., Cluj a na și Unirea 
prilej cu care au fost raportate 
însemnatele succese sportive ale 
tinerilor care cresc sub părin
teasca grijă â partidului, sub lu
minosul soare al socialismului, 
(M RADU-coresp.).

SLATINA. în orașul aluminiului 
românesc demonstrația sportivi
lor de 23 August a constituit un 
moment emoționant, ei raportând 
cu acest prilej succesele dobîn- 
dite în întrecerile „Daciadei^, 
precum și hotărîrea de a tran
sforma. în muncă și în sport, 
cantitatea într-o nouă calitate. 
Peste 1 200 de băieți și fete, într-o 
splendidă ținută, au reprezentat 
aproape toate ramurile de 
sport, avînd in frunte pe campio
nii „Daciadei". (C. GHIȚESCU- 
coresp.).

TG. MUREȘ. Apariția coloanei 
sportivilor, formată din circa 
3 OM de tineri, români și ma
ghiari, înfrățiți In același entu- 
z^sm. în fața tribunei oficiale, a 
fost intimpinatâ cu puternice 
aplauze pentru perfecta ținută a 
demonstranților, avind în frunte 
inscripția „Trăiască 23 August", 
urmată de panoul „Daciada". 
Erau prezență tineri din Clubul 
sportiv școlar, reprezentând sec
țiile de atletism, baschet, gimnas
tică, fotbal handbal, lup Te șju 
Au urmat sportivii de la A.S.A. 
— avînd între ei pe campionii 
naționali ș4 ai Daciadei" la hal
tere Gel u Radu, Gh. Olteanu șl 
St- Armanca —. Metalochimica, 
Sănătatea înfrățirea, Electromu- 
reș Lemnarux și I.R.A. Coloana 
clubului Voința purta în frunte 
trofeul cucerit la ultima ediție a
C.C.E.  la popice fete, pe echipe. 
(L PAUȘ-coresp.).

ORADEA. In Piața Victoriei, 
după demonstrația oamenilor 
muncii a urmat coloana multico
loră a sportivilor, compusă din 
aproape 3 OM de tinere și tineri, 
în fruntea ei au trecut motod- 
cliștii de ia Voința, în frunte cu 
proaspătul campion național șl 
al „Daciadei" Atila Ștelan Victor. 
Au urmat sportivii de la Liceul 
economie și Liceul industrial nr. 
1 care cu trupurile lor tinere șl 
viguroase au înscris în fața tri
bunei oficiale inițialele scumpe 
tuturor oamenilor muncii : 
„P.C.R. — R S.R.- și „23 August*, 
în coloana sportivilor de ța Cri- 
șuă au defilat campionul balca
nic la sărituri. Alexandru Ba- 
giu, echipa de baschet vicecarn- 
pioană, cu Catarina Szabo șl 
Magdalena Szekely, componente 
ale lotului reprezentativ de tine
ret. Au trecut apoi sportivii re
prezentând asociațiile înfrățirea. 
Metalul, Voința. Alumina. Olim
pia, Rapid și Clubul sportiv 
școlar. (I. GHlȘA-coresp.).

★
Asemenea relatări am mai pri

mit de la corespondenții noștri 
din Drobeta Tr. Severin (Gh. Ma- 
nafu). Buzău (D. Soare), Cîmpu- 
lung (Paul Mateoiu), Timișoara 
(P. Arcan), Sibiu (I. Ionescu), 
Focșani (V. Manoliu), Constanța 
(C. Pppa) f.;
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OASPEȚII-START PROMIȚĂTOR
același scor, 

la
0 F.C. Baia Mare salvează onoarea promovatelor • La Timișoara, 
după exact un an I • Traian Ionescu își învinge fosta echipă, Em. Jenei pierde 

scor in orașul natal © Prea puține goluri (19) in runda de debut

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

, RESURSE
DOAR PENTRU 0 REPRIZĂ

„ALB-NEGRIIif

Sportul studențesc 
S.C. Bacău 
Politehnica Tim. 
Politehnica lași 
F.C. Baia Mare 
Chimia Rm. Vilcea 
U.TA.
Gloria Buzău 
Steaua

— A.S.A. Tg. Mureș 1-1
— Jiul Petroșani
— Univ. Craiovâ
— Corvinul
— Dinamo
— F.C. Argeș
— F.C. Bihor
— C.S. Tirgoviște
— Olimpia S.M.

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

(1-0)
(0-0) 
(0-1) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(2-0) 
(0-0) 
(3-0)

ETAPA VIITOARE
Satu Mare 
Hunedoara

Olimpia 
Corvinul
Jiul Petroșani
F.C. Bihor
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo
F.C Argeș 
Univ. Craiova
C.S. Tirgoviște

(duminică 27 august)
— Chimia Rm. Vilcea
— Sportul Studențesc
— F.C Baia Mare
— Steaua
— Gloria Buzău
— U.T.A.
— S.C Bacău
— Politehnica lași
— Politehnica Timișoara

1. U.TA 1 1 0 0 3-0 2
2— 3. F. C. Bata Mare 1 1 0 0 2-0 2

Steaua 1 1 0 0 3-1 2
4- 7. G S. Tirgoviște 1 1 0 0 1-0 2

S. G Bacău 1 1 0 0 1-0 2
Politehnica lași 1 1 0 0 1-0 2
F. G Argeș 1 1 0 0 2-1 2

8-11. Universitatea Craiova 1 0 1 8 1-1 1
ASA Tirgu Mureș 1 0 1 8 1-1 1
Sportul studențesc 1 0 1 0 1-1 1
Politehnica Timișoara 1 0 1 0 1-1 1

12-15. Chimia Rm. Vilcea 1 0 0 1 1-2 0
Corvinul 1 0 0 1 0-1 0
Jiul 1 0 0 1 0-1 0
Gloria Buzău 1 0 0 1 0-1 0

16-17. Olimpia 1 0 0 1 1-3 0
Dinamo 1 0 0 1 0-2 0

18. F.C Bihor 1 0 0 1 0-3 0

CITE UN GOL Șl OCAZII • •• CU CARUL

SPORTUL STUDENȚESC - A.SJL. TG. MUREȘ 1-1 (1-0)
Stadion Republicii : teren bun ; timp frumos ; spectatori — 

aproximativ 3 000. Au marcat: RADULESCU (min. 44), respectiv 
VARODI (min. 66). Șuturi la poartă : 22-7 (pe poartă : 11—4). 
Cornere : 18—4.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 5 — Tănâsescu 5, Grigore 6, 
Cazan 7, Cățoi 6 — Munteanu 5 (min. 71 Șerbănică 5). O. iones
cu 6, Rădulescu 8 — Stroe 6 (min. 54 Grosu 6), lorgulescu 6, Chi- 
haia 7.

A.S.A. TG. MUREȘ : Vunvulea 7 — Onuțan 6, Unchiaș 6, Ispir 
7, Goli 6 - Pislaru 5, Bozeșan 7, Boloni 6 — Fazelcaș 5 (min. 63 
Varodi 7), Fonici 5, Both II 6 (min. 46 E. Biro 7).

A arbitrat : T. Balanovici (lași) 8 ; Ia linie : A Ghigea (Ba
cău) și Cr. Teodorescu. (Buzău).

Cartonașe galbene : IORGULESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (1-0).

trecutului

TIMIȘOARA, 24 (prin telefon)
Derbyul studențesc și al eta

pei inaugurale, disputat în ora
șul de pe malul Begăi. a fost 
prefațat cu două frumoase si 
emoționante momente festive : 
premierea echipei de seniori 
Politehnica Timisoara pentru 
locul 3 obținut in precedenta 
ediție de campionat si 
rea ecusonului F.I.F.A. 
Iui C. Dinulescu.

Meciul propriu-zis. 
cu legitim interes, si în care se 
confruntau două dintre repre
zentantele fotbalului nostru in 
actuala ediție a cupelor euro
pene. a fost în ansamblu de un 
nivel tehnic mediu si deosebit 
de disputat. Oaspeții au început 
partida în mare vervă de joc, 
cu contraatacuri periculoase pe 
aripi, fiind foarte aproape de 
deschiderea scorului, chiar în 
primele minute cind au ratat 
două mari 
(min. 1) si 
Politehnica 
însă ritmul 
lent si acest lucru ușurează evi
dent sarcina apărătorilor oas
peți. Dar chiar' și în aceste 
condiții, studenții timișoreni au 
cîteva bune ocazii de a înscrie,

înmîna- 
arbitru-

așteptat

ocazii prin Clrțu 
Cămătaru (min. 3). 
a atacat pozițional, 

impus este prea

A

POLITEHNICA TIM. - UNIV. CRAIOVA 1-1 (0-1)
Stadion „1 Mai”; teren foarte bun t[mp frumos ; spectatori 

— aproximativ 30 000. Au marcat: 
pectiv MARCU (min. 32 — din 11 
(pe poartă : 10—5). Cornere : 18-2.

POLITEHNICA : Bathori I 6 -
dințu 7, Barna 6 (min. 73 Floareș

DEMBROVSCHI (min. 46), res- 
metri). Șuturi la poartă : 21—9

Vișan 6, Păltinișan 6, Mehe- 
6) - Roșea 7, Dembrovschi 7, 

Lața 6 (min. 83 Șerbănoiu) - Anghel 7, Volaru 5, Petrescu 6.
UNIVERSITATEA: Boldici 6 - Ungureanu 6, Tilihol 5, ȘX-fă- 

nescu (min. 11 Geolgău 6), Purima 6 — Donose 6, Clrțu 7, Bel- 
decnu 8 - Crișan 7 (min. 73 Bumbescu 6), Cămătaru 6, Marcu 7.

A arbitrat : C. Dinulescu 8 ; la linie : M. Bezea și R. Stincan 
(toți din București).

Cartonașe galbene : BARNA PURIMA, VIȘAN, TILIHOI
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori : 0-7 (0—3)

Sosită la stadion direct de la 
aeroport, echipa Sportul stu
dențesc a acuzat, se pare, din 
startul partidei, oboseala călă
toriei cu avionul care o aducea 
acasă din turneul spanioL Dar, 
la amintirea recentului 3—0, 
administrat A.S.A-ei, pe același 
gazon. în returul
campionat, precum ți sub im
pulsul micii dar exuberantei 
galerii, „alb-negrii" eu prins 
parcă forte noi. avansînd cu un 
din ce în ce mai mare curaj 
in terenul advers. Obișnuita țe
sătură de pase a studenților 
(Înlesnită si de poziția de ex
pectativă a formației mureșene). 
avînd în Rădulescu același subtil 
dirijor, i-a adus pe aceștia, 
treptat. în situații favorabile de 
a înscrie. Ei au ratat 
cîteva ori (Munteanu 
19 si 21, lorgulescu — 
plină ce RADULESCU 
să materializeze. în
printr-un șut plasat, din inte
riorul careului, o superioritate 
teritorială, uneori netă.

Văzindu-și zădărnicite efortu
rile de a rezista tot timpul pe 
„baricade", A.S.A. a îndrăznit 
mai mult după pauză. Lîngă

însă de 
— min. 
min. 33) 
(tot., el) 
min. 44,

Bozesan. inspirat si foarte activ, 
antrenorul Bone a trimis în 
teren un al doilea debutant, pe 
E. Biro, ți jocul echipei oaspete 
s-a înviorat si s-a limpezit, 
min. 46, E. Biro l-a obligat 
Moraru 
min. 66, 
extremis, 
fost faza 
egalizator, înregistrat după pu
ține secunde cind VARODI, 
abia introdus în teren. * șutat 
cu abilitate, din afara careului, 
asezind balonul parcă cu mina, 
aproape de vinclu. Mai rămă
sese timp suficient pentru o 
-replică bucuresteană”. care s-a 
si produs ; mai mult insă sub 
forma unei ofensive haotice, 
fără nervul și limpezimea ne
cesare la finalizare. Scăpînd de 
emoții la cele cîteva 
binti (min. 47 — O. 
min. 87 — Rădulescu. 
transversală ; min. 90 
lescu, „cap" respins eu... capul 
de Ispir). A.S.A. reușește să 
smulgă primul punct — după 
patru campionate — pe terenul 
unei echipe, a „alb-negrilor", 
cu resurse, mai mult de ordin 
psihic, doar pentru o renriză...

Gheorghe NICOLAESCU

să acorde corner. 
Grigore a salvat.
de lingă Bozeșan. 
care anunța

In 
pe 
in 
in 
A 

golul

faze fier- 
Ionescu ; 
sut peste 
— lorgu-

care imprecizia suturilor luipe
Volaru. Roșea si Păltinișan le 
împiedică să se transforme in 
goluri. Minutul 32 aduce prima 
schimbare pe tabela de marcaj, 
In urma unei lovituri de pe
deapsă acordată pentru fault in 
earcu comis de Mchedințu asu
pra lui Crisan. scăpat singur 
spre poarta lui Balhori I. după 
ce Înșirase De drum citlva ad
versari. MARCU a executat 
precis si— 0—1. în continuare, 
jocul se desfășoară In favoarea 
oaspeților care trec în cîteva

IN CÎMP BINE, LA FINALIZARE SLAB
POLITEHNICA IAȘI - CORVINUL 1-0 (1-0)

Stadion „23 August” ; teren foarte bun ; timp frumos (cani
culă) ; spectatori - aproximativ 18 000. A marcat: ROMILA (min. 
35). Șuturi la poartă : 17-3 (pe poartă : 8-1). Cornere : 14-3.

POLITEHNICA : Bucu 7 — Micloș 7, Anton 7, Mureșan 8, 
Ciobanu 7 - Romiiă 7, Simionaș 8, N. Florean 7 — G Ionescu 7 
(min. 59 D. Ionescu 6), Dănilă 6, Costea 5 (min. 65 Cernescu 6).

CORVINUL : I. Gabriel 8 — Bucur 6, Angelescu 7, Merlă 7, 
Bogdan 6 — L Petcu 6 (min. 82 Șurenghin), Dumitriu 6, Eco- 
nomu 7 — Lucescu 8, Nicșa 5 (min. 59 Georgescu 5), Văetuș 5.

A arbitrat : N. Dinescu (Rm. Vilcea) 9 ; la linie : N. Geor
gescu și C. Jurja (ambii din București)

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-1 (0-0)

rînduri foarte aproape de ma
jorarea scorului. în vreme ce 
gazdele nu reușesc decit o suită 
de cornere rămase fără rezultat 

Pauza a fost mai utilă timi
șorenilor. Ei au renunțat, ime
diat după reluare, la combina
țiile prelungite si sterile din 
prima repriză. Astfel, la o ac
țiune de atac chiar în min. 46, 
Anghel a centrat frumos In 
careu, de unde DEMBROVSCHI, 
a trimis, splendid, prin plonjon 
eu capul In plasă, aducind eta
larea : 1—1. Trecînd Ia cîrma 
Jocului. Politehnica se instalea
ză în jumătatea de teren a oas
peților. forțînd victoria. Atacu
rile spre poarta lui Boldici 
curg în serie, dar pierd pe mă
sura trecerii timpului din consis
tentă si periculozitate. Și cum 
nici cralbvenli nu mal au vi
goarea ofensivă din prima re
priză. partida se încheie eu un 
echitabil rezultat de egalitate — 
tinînd seama de aspectul gene
ral al meciului.

Miboi IONESCU

In imagine, «nul din nenumăratele camere, din prima repriză, 
ale „alb-negrilor*, rimat, ea șt celelalte, fdrd efect pe tabeU 

(Fazi din meciul Sportul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș).
Foto : V. BAGEAC

DEBUT CU STINGUL... Șl UN ARBITRAJ EZITANT
CHIMIA RM. VILCEA - F.C. ARGEȘ 1-2 (1-0)

IAȘI, 24 (prin telefon)
Partida începe cu atacuri in

sistente ale ieșenilor care în
cearcă chiar din start desprin
derea. Dar, la finalizare atacan- 
tii echipei locale nu reușesc să 
se descurce. Totuși. în min. 8 
Florean expediază un șut pu
ternic si mingea trece razant cu 
„transversala", 
minute Dănilă 
cere. însă I. 
post. Corvinul 
atac, efortul și luciditatea 
Lucescu nefiind înțelese 
echipieri. Totuși. în min. 25. la 
unul din rarele contraatacuri 
Lucescu îl lansează pe Văetuș, 
care scapă singur, dar își în
cheie acțiunea cu un șut impre
cis. Și iată că vine min. 35, 
cind asistăm Ia unicul gol al 
partidei în urma unei faze care 
nu se anunța deloc periculoasă : 
ROMILA primește o minge la 
16 m. nu găsește pe nimeni 
drmarcat si dintr-o poziție sta
tică șuiează pe jos. la coltul 
luna, balonul surprinzîndu-1 pe 
I. Gabriel. în continuare, atacu
rile gazdelor sînt ceva mai cla
re. mai insistente si laborioase, 
dar scorul nu poate fi modifi
cat. dosi Romilă (min. 38! a 
avut 2—0, pe... frunte, expe-

După numai 3 
reia din întoar- 
Gabriel este 
nu contează

la 
in 

lui 
de

diind de la numai 6 m balonul 
cu capul peste poartă.

Repriza secundă este tntrucît- 
va mai echilibrată, deși jocul 
scade vizibil ca tempo. Ocaziile 
cele mai clare s-au petrecut in 
min. 50. cind Merlă salvează 
din fata porții goale balonul 
expediat de C. Ionescu, In min. 
52 cind Simionas îl zguduie pe 
L Gabriel cu un „șut bombă”. 
In min. 58 cind Lucescu exe
cută o' lovitură liberă de la 16 
m (singurul sut al oaspeților pe 
spațiul porții 1 — reținut de 
Bucu), in min. 63 cind Văetuș 
a irosit posibilitatea egalării, in 
miin. 66 cind Dănilă singur, Ja 
6 m. a luftat copilărește, ți, în 
sfirșit, în min. 86 cind Văetuș a 
trimis imprecis, din apropiere, 
balonul peste poarta goală.

Am putea spune că cei 18 000 
de spectatori au fost satisfăcut! 
numai în parte pentru victoria 
la limită, dar meritată, cu 1—0, 
obținută de formația locală dar 
nu și de prestația de ansamblu 
a jucătorilor ieșeni. Una din 
cauze ar fi temperatura exce
sivă care i-a moleșit pe jucă
tori si din aceste motive ulti
mul sfert de oră al meciului 
s-a derulat cu... încetinitorul.

Gheorghe NERTEA

Stadion „1 Mai” ; teren bus ; timp frumos: spectatori - apro
ximativ 18 000. Au marcat: SAVU (min. 17, di» 11 metri), res
pectiv RADU II (min. 55) șt IOVANESCU (min. 62). Șuturi ia 
poartă : 14-9 (pe poartă : 8-5). Cornere : 4—5.

CHIMIA : Roșea 5 — Lepădata 6, PJntilie 5. Basno 
— Savu 7 (min. 79 Râducanu), Iordan 5, Carabageac 
pan 5, Coca 5 (min. 63 Verga 6), Stanca 5.

F. G ARGEȘ : Speriatu 8 — Zamfir 7, 
Ivan 6 — Bărbulescu 6, Chivescu 5 (min. 34 
cu 7 — D. Nicolae 6, Radu H 7. Dobrin 6.

A arbitrat : M. Moraru (Ploiești) 5; ia 
biu) și V. Topan (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : TOMA C1RSTEA, DOBRIN.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori : 1—1 (1-0).

5, Clncă 6
6 - Teieș-

Stancu 6, Grstea 6. 
M. Tona 6), lovăne*-

Rate; L Andrei (Si-

RM. VILCEA, 24 (prin telefon)
Chimia Rm. Vilcea a în

ceput cu stîngul noul ei se
zon în Divizia A Deși r-e 
străduit, ea n-a putut turmen
ta tracul debutului, lăsînd im
presia că a rămas credincioasă 
unui joc de elan, dar ttrl 
pressing și fără manevre abile 
in faza de finalizare. Totuși, 
pe fondul unei replici ane
mice a oaspeților în prima re
priză, Chimia a obținut un 
gol. avans cu carț a fatraj

1» vestiare pentru pânză, după 
ce SAVU (min. 1T) a trana- 
forsnat an penalty pentru 
hcnțal corni* In careu dă Băr- 
bolescu.

La reluare însă, se înttm- 
piă două fenomene, ambele 
in detrimentul gazdelor s ju
cătorii lor de construcție 
(Savu șl Carabageac), dînd 
semne de oboseală, au ocupat 
poziții defensive, întreaga e- 
chlpă - - -
ireasă>

guroasă, iar atacul insistent. 
Rezultă două goluri în bene
ficiul oaspeților, primul fiind 
marcat de RADU II (min. 55), 
după un dribling lung printre 
fundașii adverși, al doilea de 
IOVANESCU (min. 62) cu un 
șut de la 20 m, jos Ia colț, 
la care Roșea a renunțat să 
mai plonjeze. Singura mare 
ocazie de gol a vîlcenilor a 
aparținut lui Vergu, eînd eu 
un șut violent (min. 79) ar fi 
putut aduce egalarea, dar Spe
riatu s-a opus cu un șpagat 
ia extremis.

Cîteva remarci indispensa
bile 1 arbitrajul slab al lui 
M. Moraru care, printre alte
le, a anulat un gol înscris de 
Radu n (min. 78), neputîn- 
du-se sincroniza cu tuș ierul 
V. Topan (care semnalizase

piteșteană se mobili- 
apărarea el devine ri-

Spit un ofsaid pasiv), pen-
i ca patru minute mai tîr- 

ziu să refuze un 11 m gaz
delor la faultarea lui Teleș- 
pan în suprafața de pedeapsă. 
De asemenea, afluxul mare 
de spectatori — depășindu-se 
capacitatea noilor tribune, în 
construcție, ea ți așteptările 

organizatorilor.
Ion CUPEN
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hitru • 
pre).

majorat la 2—0 tcorul In favoarea echipei tale (Fată din meciul 
Foto : L MIHAICA

DOAR PARTIAL REUȘITĂTIE
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STEAUA - F. C. OLIMPIA SATU MARE 3-1 (3-0)
Stadion Steaua ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori 

— aproximativ 18 000. Au marcat: IORDANESCU (min. 30 — din 
penalty), DUMITRU (min. 37), M. RADUCANU (min. 39), respectiv 
BOTH (min. 53 - din penalty). Șuturi la poartă : 21—8 (pe poar
tă : 9-4). Comere : 16-2.

STEAUA: N. Răducanu 7 - Anghelini 7, Sameș 7, FI. Marin 7, 
Vigu 7 - Dumitru 8, Stoica 6 (min. 64 Zahiu 6), lordănescu 6 — 
Troi 6, M. Răducanu 6, Zamfir 6 (min. 64 Aelenei 6).

OLIMPIA : Feher 7 — Pinter 5 (min. 46 Sabou 6), 
dache 7, Matei 7, Popa 6 — Marcu 7, Kaiser 6, Both 5 
șan 5, Hațeganu 6, Helvei 5 (min. 34 Bathori II 7).

A arbitrat : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 8 ; la 
Cenea (Caracal) și R. Șerban (Craiova).

Cartonașe galbene : POPA. DUMITRU. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (1-0).

• ■———-■
goală). însă chiar și pentru a- 
ceastă primă jumătate a medu
lui este de făcut observația că 
gazdele au deschis cam tîrziu 
scorul și 
naiv ai 
ta timp 
centrări 
In mare . _ ... _
primele 45 de minute, detașîn- 
du -se net de coechipieri) și nu
meroasele cornere de care au 
beneficiat au rămas fără efect.

în mod cu totul surprinzător, 
după pauză campionii nu numai 
că nu și-au mai putut mări a- 
vantajul, dar au jucat din ce în 
ce mai slab, maj confuz, lăsind 
impresia că stat obosiți și a- 
patid (însăși „căderea" lui Du
mitru a fost simptomatică). In 
aceste condiții, sătmărenii — ca
re au realizat, totodată, un mai 
bun joc de pa3e — au ieșit mai 
curajoși la atac (lucru pe care

numai grație hențului 
fundașului sătmărean, 
ce suita de excelente 
ale lui Dumitru (ieri 
dispoziție de joc ta

CLIPA GONGULUI FINAL
C. S. TÎRGOVIȘTE 0-1 (0-0) 

bun ; timp frumos ; spectatori — opro- 
FL GRIGORE (min. 90). Șuturi la poar- 
p. Comere : 16-1.

— Ivana 7, Nicolae 8, Simian 6, Tul- 
L 63 Dobre 7), Neculce 6 (min. 46 Ne- 
orișan 7, Stan 7, Gh. Radu 6.
oman 8 - Gheorghe 6, Alexandru 7, 

Furnică 7, Tătara II 7 (min. 88 Duml- 
inescu 7, Isaia 6.
ta (Mediaș) 8 ,* la linie : O. Anderco 
hedoara).
tARU, NECULCE. ISAIA.
L La juniori : 1-2 (1-2).
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aproximativ 9 m trimite balo
nul ta plasă pe lingă portarul 
Cristian II. Așa s-a scris mica 
Istorie a unei partide foarte 
▼iu disputate, ta care defensi
va tirgovișteană s-a luptat 
pină la ultima picătură de e- 
nergiie și ta care tînăra și ne
experimentata formație locală 
a făcut tot ce știe și ee poate 
ta acest moment pentru a ta- 
acrie. Dar, pe de o parte, ex
celent organizată apărarea oas
peților, iar pe de alta, impre
ciziile milimetrice ale buzoie- 
nilor au - privat echipa Gloria 
de această realizare. Nu trebu
ie să omitem însă cele titeva 
scheme de contraatac executa
te de elevii lui Proca, ta afa
ra reușitei din min. 90. ei a- 
ffîndu-se de trei ori in fața 
deschiderii scorului, cum a 
fost de pildă faza din min. 23, 
tind Kallo a șutat in bară.

Așa cum se tatîmplă adese
ori ta fotbal, Gloria, care a 
luptat pentru victorie, nu a 
avut nici satisfacția unui egal 
pe care îl merita cu prisosin
ță după aspectul general al 
Jocului ca și după cifrele din 
caseta tehnică. Dar așa cum ne 
spunea tânărul antrenor I. Io
nescu. această lnfringere nu-1 
descurajează. Este cel mai im
portant lucru acum, în fața a- 
cestui start ratat al proaspetei 
promovate.

Eftimie IONESCU 

trebuiau să-l facă și ta prima 
repriză), au redus din scor prin 
penaltyul transformat de BOTH 
(la un fault comis în careul ste- 
list asupra lui Bathori II) șl au 
ratat alte citeva ocazii bune de 
gol (min. 48 — Hațeganu, min. 
51 — Kaizer, min. 70 Bathori).

Constantin FIRĂNESCU

U.TJL - F. G BIHOR 3-0 (2-0)
Stadion U.T.A. ; teren foarte bun ; timp excelent ;

- aproximativ 15.000. Au marcat: CURA (min. 2 și 41) 
(min. 89). Șuturi la poartă : 20-8 (pe poartă : 10-1). 
9-7.

U.T.A. : Jivan 7 - Bitea 7. Kukla 7, Gașpar 7, Giurgiu 6 - 
Leac 7, Schepp 8, Broșovschi 6 (min. 70 Vaezi 7) - Cura 8, Do- 
mide 8, Coraș 5 (min. 85 Tamaș).

F. G BIHOR : Albu 6 — Z. Naghi 5, Bigon 6, Zare 7, Petro- 
vid 5 — Naom 7, M. Marion 5 (min. 80 Negrea), G Georgescu 7
— Lupău 6, Ghergheli 5, Fildan 5 (min. 64 Kiss 6).

A arbitrat: I. Chilibar (Pitești) 7; la Rnie : Gh. Retezan și 
6. Dragomir (ambii din București).

Trofeul Petschovschi: 9. La juniori : 2-1 (2-0).

ARAD, 24 (prin telefon)
încă din primul minut ară

denii «e— aruncă in atac, com
bină rapid, ratează, după care 
revin in careul bihoreuilor fi 
apărarea acestora nu rezistă 
presiunii. Mai tatii șutează Co- 
raș. Alba respinge pină la CU
RA, care reia, ea capul, mingea 
eete atinsă de apărătorul butu
rilor orădene, dar fără ea acesta 
să o mai poată opri să intre in 
poartă : 1—• după numai 120 
de secunde de Joc 1 Era primul 
goi al campionatului nr. HI

DOUA PUNCTE Șl..s MULTE GREȘELI

(min. 
— însă 
reținute

BACĂU, 24 (prin telefon)
Băcăuanii au pășit cu dreptul 

ta noua ediție a campionatului, 
obtinind Insă victoria cu mare 
greutate. Partida a avut două 
aspecte distincte. In primele 45 
de minute, jocul a fost lent, 
haotic, cu puține șuturi la 
poartă, cu numeroase greșeli 
tehnice elementare și centrări 
imprecise, fragmentat de multe 
faulturi comise de jucătorii am
belor formații. în această parte 
a jocului am reținut doar șutu
rile lui C. Solomon (min. 10), 
Chitaru (min. 29), Șoșu 
33) și Stoica (min, 38) 
toate executate slab și 
de portar.

După pauză aspectul______
s-a schimbat, elevii antrenoru-* 
lui Traian Ionescu au dominat 
perioade Îndelungate, au hăr
țuit apărarea adversă prin a- 
tacurj purtate pe spații largi și 
au șutat de mai multe ori la 
poartă. Acțiunile gazdelor au 
fost maj clare și, astfel, ei au 
creat multe emoții portarului 
Cavai. In min. 49, Șoșu a tre
cut de fundașii centrali adverși,

jocului

TOTUL PE CARTEA ATACULUI
F.C. BAIA MARE - DINAMO 2-0 (1-0)

Stadion „23 August" ; teren excelent ; timp frumos ; spec ta -
— aproximativ 20.000. Au marcat: SABAU (min. 39) și ROZ- 

NAI (min. 47). Șuturi la poartă : 16—5 (pe poartă : 7-2). Comere: 
10-2.

F. C. BAIA MARE : Ariciu 7 — Borz 7, Condruc 7, Sabău 8, 
Molnar 7 — Sepi 8, P. Radu 7, Mureșan 7 (min. 79 Koller), Deac 
7 (min. 79 Dragomirescu) — Terheș 7, Roznai 8.

DINAMO : Eftimescu 6 — Cheran 6, Sătmăreanu II 6, Dinu 6, 
Lucuță 5 — Augustin 6, Dragnea 5 (min. 49 I. Moldovan 5), Cus- 
tov 6 - Țălnar 5 (min. 60 I. Marin 5), Dudu 
cea nu 5.

A arbitrat : G Ghiță (Brașov) 8; la linie :
N. Raab (Cîmpia Turzii).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-1

Georgescu 6, Vrîn-

C. Racz (Brașov) și

(0-1).

BAIA MARE, 24 (prin telefon)
Jocul noii promovate a pur

tat amprenta elanului tactic al 
antrenorului Mateianu care și-a 
Împins permanent echipa la a- 
tac, cu tot efectivul, inclusiv 
portarul Ariciu, care a reluat 
deseori atacurile mult ta afara 
careului de 16 metri. Această 
ofensivă non-stop a reușit să-i 
dezechilibreze pe dlnamoviștl, 
care s-au adunat în jurul ca
reului propriu, în speranța că 
superioritatea numerică va reu
și să „taie" jocul de mișcare și 
de devieri al băimărenilor.

Meciul începe cu o serie de 
ocazii ale gazdelor, a căror o- 
fensivă este susținută, cu des
tule riscuri, pină și de stoperii 
Condruc și Sabău. Este perioa
da in care insistentele acțiuni 
ale echipei lui Mateianu pot fi 
oprite prin superioritatea nu
merică amintită. Curînd insă, 
dinamoviștii vor ceda pentru că 
linia de mijloc, anonimă și ne
experimentată, devine o simplă 
anticameră a apărării, iar Du- 
du Georgescu rămîne izolat fă
ră să beneficieze nici măcar de 
sprijinul extremelor, în zi foar
te slabă. Băimărenii deschid 
scorul fa min, 39, la capătul u- 
nei suite de lovituri de coif, cînd 
SABAU, stoperul, Înscrie ta 
fața anei defensive sprijinită

VICTORIE LEJERĂ
spectotori 
și VACZI 
Comere :

Jucătorii oaspeți nu se împacă 
tasâ ușor cu un astfel de de
but, avansează facet, facet in 
terenul gazdelor, dar n-au for
ță ta finalizare. în schimb, ta- 
cepînd din minutul 20, U.T.A. 
accelerează, mărind ritmul ac
țiunilor «1 ofensive șl, riad pe 
rind, din poziții foarte bune, 
Cura (min. 30), Broșovschi 
(min. 21) și Domide (min. 30 șâ 
35) ratează mari ocazii de goL 
Gazdele reușesc să se desprindă 
In mta. 41 : Broșovschi execută 
Impecabil o lovitură de colt și

-SL

S. C. BAC AU - JIUL PETROȘANI 1-0 (0-0)
Stadion „23 August" ; teren excelent ; timp frumos : specta

tori — aproximativ 15 000. A marcat: CĂRPUCI (min. 70). Șuturi 
la poartă : 19-4 (pe poartă : 10-4). Comere : 10-3.

S. G BACĂU : Mîndrilă 7 — Andrieș 6, Catargiu 7, Lunca 7, 
L Solomon 6 - Cărpuci 7, G Solomon 5, Șoșu 7 - Chitaru 6, 
Antohi 5 (min. 46 Botez 6), Vamanu 5.

JIUL : Cavai 7 — P. Nicolae 5, Bădin 5, Ciupitu 6, P. Grigore 
6 — Stoica 6, Mulțescu 6, Cassai 6 - —
Topor 5 (min. 68 Pintea 5).

A arbitrat : C. Bărbulescu 9 ; la
(toți din București).

Cartonașe galbene : P. NICOLAE, 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 4-0 (1-0).

e ■ i ———■
ajuns la 19 m, însă Cavai a

Replica
a
plonjat și a reținut.
Jiului s-a făcut prompt simțită 
prin incursiunile lui Sălăjan 
(min. 53) și Dumitrache (min. 
63), dar în ambele situații, fa
vorabile, Dumitrache n-a fina
lizat. în min. 69 și 70, gazdele 
au construit faze periculoase la 
poarta 
puci a 
ră, iar 
rea lui

Jiului: prima oară Căr- 
expediat balonul în ba
ft doua oară, Ia centra- 
Șoșu, de pe partea stîn-

gazdelor a 
oaspeților, 

pe menți-

doar... în corzi. în toată aceas
tă repriză, ofensiva 
primit și Invitația 
care au mizat doar 
nerea scorului alb.

După pauză, în min. 47, ROZ
NAI urcă scorul în urma unei 
faze de mare frumusețe: Mol
nar î| lansează in diagonală pe 
Sepi, acesta pătrunde, pasează 
și fostul dinamovisi înscrie la 
colț. Meciul este jucat, deoare
ce Dinamo nu reușește să 
se regăsească, presat la nes- 
fîrșit de insistența echipei gaz
dă. Pînă la capătul celor 90 de 
minute ocaziile de gol abundă 
la poarta lui Eftimescu, dina
moviștii avind un singur prilej 
de a reduce scorul (min. 68), 
cînd Moldovan șutează, dar Ra
du scoate de pe linia porții. 
Atacurile gazdelor sînt la fel 
de Insistente, ele culminind ta 
min. 78 cu un sprint al stope
rului Condruc, angajat 
pasă foarte lungă de 
stoper, Sabău. Această 
face decît să sublinieze 
tetea registrului ofensiv al echi
pei lui Mateianu care a jucat 
totul pe cartea ofensivei, in
clusiv unele riscuri legate de 
avansările mult prea temerare 
ale stoperilor și de (uneori) 
inutilul joc de „libero" al por
tarului Ariciu.

loan CHIRILA

printr-o 
celălalt 

fază nu 
diver si-

CURA înscrie ireparabil, iot cu 
capul, din careul mic : 2—0.

După pauză, echipa pregătită 
de E. Jenei are un sfert de oră 
bun. cînd ar fi putut reduce 
din handicap. contraatacurile 
lui Lupău, Fildan și C. Georges
cu fiind oprite, în extremis, de 
apărătorii gazdă. In min. 53, 
fundașii centrali ai localnicilor 
se bilbîie ca niște începători, 
Kukla face și henț ta careu, 
dar arbitrul lasă jocul să con
tinue. In min. 63 și 73. ratează 
Kukla și Schepp, după care, ta 
min. 75, pe cei doi arădeni li 
imită Lupău. care de la numai 
3—4 m șutează cu ochii închiși 
ta... Jivan 1 Finalul aparține a- 
rădenilor impulsionați de Domi- 
de si Schepp. ambii foarte 
activi si dornici să înscrie. Nu 
reușesc să o facă. în schimb 
reușește acest lucru VACZI, 
care, ea an sut puternic, ca
tapultează mingea in poarta tai 
Albu. firi ea acesta si poată 
achita vreun rest. Era min. *9 
șt golul tai Vaezi urea echipa 
arădeană pe locul I după prima 
etapă I

Laurențiu DUMITRESCU

- Sălăjan 5, Dumitrache 6,

linie : Fr. Coloși și V. Roșu

BADIN.

gă, același CĂRPUCI — cu ca
pul — a reluat mingea în pla
să, marcînd unicul gol al parti
dei. Cu 5 minute înainte de fi
nal a' fost rîndul lui Mîndrilă 
să aibă emoții: Stoica, de la 
aproximativ 18 m, a trimis min
gea în bară, de unde a revenit 
la Multescu, care — de la 8 m, 
a reluat spre poartă, de data 
aceasta Mîndrilă respingînd ba- 
lonui in afara careului de 16 m.

Pcmpiliu Vi NT 1 LA

MECIURI AMICALEI
Dierna Orșova — F.C. Maj— 

danpek (Iugoslavia) 3—2 (1—2). 
Au marcat Pîrvu (2) și M. Radu 
pentru divizionara C Didrna, 
respectiv Vuicj și Dimitrievici 
pentru formația oaspete, care 
activează în divizia secundă a 
campionatului iugoslav. (I. Ia- 
eob — coresp.)

Muscelul Cîmpulung — Viito
rul Scornicești 5—2 (1—1).

ALTE miULTATE

DIN „CUPA POMÂNIEr-
Olimpia Gherla — C.M. Cluj- 

Napoca 10—9 (0—0, 1—1. 1—1) 
— după executarea loviturilor 
de la 11 m, Minerul Vulcan — 
Metalul Hunedoara 3—4 (1—0, 
1—1, 1—1), Constructorul Pi
tești — Chimia Găești 3—2 
(2—1), Petrolul Bascov — Dacia 
Pitești 8—7 (0-0, 1—1, 1—1), 
Mecanizatorul Simian — Diema 
Orșova 1—2 (1—1), Mureșul A- 
rad — Rapid Arad 0—4 (0—3),’ 
Gloria Arad — Constructorul 
Arad 2—4 (1—3). ,

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 26 AUGUST, ora

15.30 ; Telcrama sport (emi
siune de Dumitru Tănăsescu) ; 
ora 22,15 : Fotbal — Caleido
scop internațional. Rezumatele 
meciurilor : Monaco — Steaua 
(3—0), S.V. Hamburg •— Bo
russia MdachemgladlKich (3—0), 
Nottingham Forest — Ispwlch 
Town (5—0) și Arsenal — Le
eds United (2—2).

DUMINICA 27 august, ora 
15 j Fantezii de vară — emi
siune de jocuri sportive și 
distractive, transmisă de la 
Gromitz (R.F.G.), comentator 
Ion Mustață ; ora 15,40 : Ma
rele Premiu automobilistic de 
la Zeltweg (Austria) — cursă 
pentru C. M. al piloților de 
formula 1 ; comentator Andrei 
Bacalu ; ora 17,50: Fotbal —
C.S.  Tîrgoviște — Politehnica 
Timișoara (Divizia A) — re
priza a Ii-a. Transmisiune di
rectă de la Tîrgoviște ; comen
tator : Radu Urziceanu.

MARȚI 29 AUGUST, ora
16.30 : „Trofeul Tomis* ia vo
lei masculin : România—Fran
ța, transmisiune directă de la 
Constanța ; comentator : Cris
tian Țopescu ; ora 22,10: Cam
pionatele europene de atletism 
(selecțiuni înregistrate de la 

Praga) ; comentator ; Nleolae 
Soare.

MIERCURI 30 AUGUST, ora
22.30 : C. E. de atletism (se
lecțiuni înregistrate de la Pra- 
ga).

JOI 31 AUGUST, ora 16,30 : 
„Trofeul Tomis* Ia volei mas
culin : România — K.P. Chi
neză, transmisiune directă de 
la Constanta ; ora 22,20 : C.E. 
de atletism (selecțiuni înregis
trate de la Praga).

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DUMINICA 27 AUGUST 1S7» 

primul concurs Pronosport axat 
pe meciuri din Campionatul na
țional de fotbal. ASTAZI ți MII— 
NE — ultimele zile pentru depu
nerea buletinelor la acest atrac
tiv concurs. i

Tragerea Loto de astăzi va a- 
vea loc la sala Clubului sportiv 
Progresul, din str. dr. staicovici, 
la ora 17.

Panoul cu rezultatele tragerii va 
fl televizat la ora 19.

I'
CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 18 AUGUST 1978

Categoria 1 : 2 variante 25''/. 
— autoturisme „Dacia 1300“ ; 
Categoria a 2-a : 5,75 a 14.169 
Ies ; Categoria a 3-a : 15,25 a
5342 lei ; Categoria a 4-a : 27,00 
a 3.018 lei ; Categoria a 5-a : 
118,50 a 688 lei ; Categoria a 
6-a : 241,50 a 337 lei ; Categoria 
X : 1.500,50 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
495.790 let

Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la Categoria 1 jucate 25% 
au revenit participanților: 
GHEORGHE GHEORGHE ți 
HUGO MANASSE, ambii din 
București.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 23 AUGUST 1978

Extragerea T: 27 11 16 ^5 37 33
Extragerea a II-a : 22 7 40 44 

13 25.
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 728.059' lei, din care
128.441 lei report categoria 1.

CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 20 AU
GUST 1978

Categoria 1 : (12 rezultate) “
6.25 variante a 10.806 lei ; cate
goria a 2-a : (11 rezultate) —
165.25 variante a 490 lei ; cate
goria a 3-a : (10 rezultate) •î
1.496.25 variante a 81 lei. — J



FRUNTAȘII ÎNOTĂTORILOR JUNIORI 
INAUGUREAZĂ

NOUL BAZIN „23 AUGUST"
La Oradea au loc „naționalele" de sărituri pentru copil

31 621,3 PE CARE AM DORI-O FRUMOASĂ SI DOMINATĂ
Je * DE SPIRITUL UNEI DEPLINE SPORTIVITĂȚI I

1 Cinstea de a inaugura bazinul 
descoperit din incinta complexu
lui sportiv „23 August" din Ca
pitală revine celor mal buni Îno
tători juniori, care Își dispută, de 
astăzi pînă duminică, titlurile de 
campioni republicani (individuali 
șl pe echipe). „Speranțele” îno
tului românesc au acum prilejul 
să-și valorifice, prin performan
țe cit mal bune eforturile depuse 
In orele de antrenament, confir- 
mtnd (sau... infirmlnd) rezultatele 
precedente, unele dintre acestea 
obținute in Întreceri internațio
nale. Ne referim, de pildă. la 
campioanele balcanice Mari* 
Măglașu, Dana Pantelimon, Cria- 
tine Seidl, Edith Kuglis sau la 
realizatoarea marilor surprize de 
la „naționalele” de senioare. 
Mariana Paraschiv, care își pot 
întări rezultatele prin timpi su

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 4 
ÎN „CUPA PRIETENIA" LA MOTOCROS

’ Competiția Internațională de 
motocros dotată cu trofeul „Cupa 
Prietenia* a continuat cu etape 
a 5-a desfășurată pe traseul de 
la Samakov (Bulgaria), ta start 
s-au aliniat opt reprezentative. 
Tara noastră a fost reprezentată 
de alergătorii N. Arabadgl, E. 
Millner, L Plugaru și E. Laub. 
tncă din primul tur al cursei, 
echipa României nu a putut be
neficia de aportul campionului 
țării. E. Mulner, căruia 1 s-a 
defectat motocicleta. In aceste 
condiții ceilalți trei motocrosiști 
au făcut eforturi remarcabile 
pentru a menține formația noas
tră in concurs Ea s-a clasat, in 
final, pe locul 6 In această etapă. 
Iată ordinea pe națiuni după 
cinci etape : 1. U.R.S.S. 72 p, 2. 
Cehoslovaci» 57 p, 3. Polonia 54 
p, 4. România 31 p, 5. Bulgaria 
27 p, 6. R.D. Germană 22 p, 7. 
Ungaria 10 p, 2. Iugoslavia l p, 
3. Cuba 0 p.

--------------------B®f5aEKESass£aKBSKW3aana&---------------------

PAVEL’ LEDNEV (U. R. S. S.) . Șl ECHIPĂ POLONIEI 
CAMPIONI MONDIALI LA PENTATLON MODERS

Campionatele mondiale de pen
tatlon modern, desfășurate la 
JSnkSping, in Suedia, s-au înche
iat cu succesul individual al iul 
Pavel Lednev (U.R.S.S.) cu 5 493,33 
p, urmat de Piciak peclak (Po
lonia) 5 «6,82 p șl Neil Glenesk 
(S.U.A.) 5 430,69 p. Concurențll
români s-au situat pe următoa
rele locuri : 19. Dumitru Spîrle* 
5 093,78 p... 22. Șlcfan Cozaa
5 031,25 p... 25. luliu Galovid

UN NOU REMARCABIL SUC
CES LA TRAGEREA LOTO-2: 
DOUA AUTOTURISME „DACIA 
1300” obținute la tragerea LOTO-2 
din 13 august a.c. particlpanțil 
VASILICA POPESCU din Brașov 
Șl GHEORGHE CONSTANTINES- 
CU din Pitești au clștigat fiecare 
cite un autoturism pe bilete ju
cate 25%. Aceste mari cîștiguri 
atribuite justifică încă o dată in
teresul de care se bucură In rin- 
dul participanților tragerile bi
lunare LOTO-2.

Participați și dv la noua tra
gere

de DUMINICA 27 AUGUST 197» 
care beneficiază șl de un report 
In valoare de 98 274 Ia cat. 1. Pu
teți obține autoturisme și mari 
cîștiguri în bani. Participarea — 
pe bilete seria „R“ de 10 lei, com
pletate cu 1 variantă simplă achi
tată 100% sau cu 4 variante simple 
achitate 25%. REȚINEȚI! indife
rent de cota jucată, toate bile
tele au drept de participare la 
cele 3 extrageri. sIMBATA 2» 
AUGUST — ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR 1 

Sportul

periori șl chiar recorduri. O ab
sență de „rezonanță” : Irlnel 
Pănulescu care acuză (In mod 
justificat) oboseală după nume
roase participări la concursurile 
de amploare din lunile trecute.

Tinînd seama de rezultatele 
slabe din acest sezon, de la bă
ieți nu se așteaptă nici acum prea 
multe, dar surprizele — plăcute 
— sint orieînd, binevenite.

Azi, de la ora 1», au loc serfi, 
iar de la ora 11, finale ia IM m 
fiber, 208 m bras, 20» m spate 
(m șl fi, 1500 m liber (m), 900
m liber (fi și «X1M m mixt țm).

★
Tot de azi pini duminică, dar 

la Oradea, In bazinul din incinta 
parcului sportiv Dinamo. se 
desfășoară campionatele naționale 
de săritun pentru copil.

• Sportivii români, alătur! de 
concurent! dLn U.R-SS.. Polonie, 
iugoslavia. Grecia șl Bulgaria au 
ficat parte apoi la un concurs 
intimați „nai, desfășurat pe tra
seul de ta Pemlk. învingător, 
fostul campion mondial — F. 
Rulev (U.R.S.S.). Alergătorii noș
tri au sosit pe iocurtle U — N. 
Arabadgl, 11 — E. Laub, 13 — L 
Plugaru. Des! animator al ultime» 
manșe. E Mulner na a putut 
din nou termina curea din cau
za unei defecțiuni la roata din 
spate.

• Echipa națională de moto- 
cro», alcătuită din N. Arabadgl, E 
Laub, E. Mfitner șl H. Dlaconu, w 
participa duminică ta etapa a 
s-a a „Cupei Prietenia”, progra
mată pe traseul din KaS—ăleken 
(R.D.GJ.

4 493,1» p. Pe echipe a dștlgat 
Polonia cu 18 053,14 p, urmată de
R. T. Germania 15 936,23 p, 
U.R.S.S. 15 852,0» p, S.U.A. 1» 101,10 
p. Ungaria 15 692,21 p. Italia 
15 404,6» p.„ L Români» 15 118,73 p.

CAMPIONATELE MONDIALE
DE CICLISM

Disputată în apropiere de 
KOln (R.F.G.), proba coatracro- 
nometru pe echipe din cadrul 
campionatelor mondiale de ci
clism a fost clștlgată de echipa 
Olandei, care a parcurs 98,300 
km tn lh 50,51, urmată de U.R.S.S. 
la 1:09 și de Elveția ta 13». For
mația României s-a clasat pe lo
cul 15, la 9:01. Au partietpat 27 
de echipe. Cursa individuală fe
minină de fond a revenit ricHs- 
tel vest-germane Beate Habetz, 
cronometrată pe 75,300 fan cu 
timpul de lh 45:02.

Simbătă începe la Neptui

CONGRESUL FORULUI

PUGILISTIC CONTINENTAL
Simbăti se deschkle, tn stațiu

nea Neptun de pe litoralul româ
nesc, cei de al 3-lea Congres or
dinar al Asociației europene de 
box amator (A.E.B.A.). Lucrările 
forului continental se desfășoară 
sub președinția olandezului Hani 
Hofman.

Pe ordinea de zi a Congresului 
figurează ca punct principal pro
cedura alegerii organelor condu
cătoare ale Asociației (președinte, 
vicepreședinți șl membrii Comi
tetului executiv), precum șt a 
membrilor Comisiilor : tehnică, de 
arbitri, de tineret, medicală, de 
antrenori șl financiară.

Gazdă a Congresului, Federația 
română de box a luat toate mă
surile necesare pentru a asigura 
lucrărilor condiții optime de des
fășurare.

„CONCURSUL PRIETENIA" LA CANOTAJ
Azi, pe lacul Snagov, încep 

întrecerile din cadrul „Concursu
lui Prietenia” la canotaj. La 
aceaetâ competiție iau startul ju- 
aiori din Bulgaria, Cehoslovacia,

Iată-ne în preziua demarării 
celui de al 62-lea campionat 
de rugby. Să spunem că aștep
tăm de la actuala ediție a 
marii întreceri naționale lucruri 
deosebite, ieșite din comun, ar 
fi cumva nelalocul său. în fond, 
acumulările — care, incontes
tabil, se înmulțesc — își fac 
simțită prezenta doar în timp. 
Tehnica jucătorilor se îmbună

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE
C.F.R. Brașov — Farul Constanța, Rapid — C.S.M. Sibiu (grup* 
A) ; Racemin Bala Mare — Steaua, Rulmentul Birlad — Politeh
nica iași (grupa B) ; Minerul Gura Humorului — Dinamo, Uni
versitatea Timișoara — R.C. Sportul studențesc (grupa O ; Poli
tehnica Cluj-Napoca — Știința 
T.C. Ind. Constanța (grupa D).

tățește însă de Ia an la an. 
în timp ce antrenorii cercetează 
fiecare partidă in parte cu 
multă grijă, fixind tactica a- 
decvată în funcție de fiecare 
adversar, de condițiile de joe 
(timp, teren etc). Dar ceea ce 
se schimbă văzînd cu ochii este 
maniera în care este conceput 
jocul de rugby, care, spre a 
folosi un termen consacrat, se 
modernizează șl eL Pentru că

O frumoasă fazi de atac. Cu bazor.ul ia brațe C. Borșarj, «nul dintre înaintașii echipei 
campioane, Farul Foto: L MIHAICĂ )

LOTURILE CELOR 16 DIVIZIONARE A
STEAUA. Antrenor : Petre Coe- 

mănescu. Lotul de jucători : R. 
Durban, L Braga. D. Teleașă, 3. 
Fuicu, R. Ionescu. I. Zafiescu, D. 
Enache. D. Alexandru. E. Suciu, 
V. Țața, AL Achim. FL Murariu,
S. Penciulescu. M. Ionescu. L Pla
tea, N. Postolaehi, O. Corneliu, N. 
Cioarec, G. Pojar, M. Mimteanu. 
Jucători noi: I. Popa, C. Gherghes- 
cu, N. Grigoriță (proveniți de la 
juniori), A. Ciolpan (Rulmentul 
Birlad).

FARUL. Antrenori : Mihal Naca 
și Gheorghe Dragomlrescu. Lotul 
de jucători : Șt. Cristea, Gh. Dinu. 
P. Motrescu, P. Ianuseviri, M. 
Burghelea, M. Holban, M. Bucos, 
N. Dinu, Gh. Olteanu, L Podani, 
M. Nache, FI. Constantin, C. Bor- 
șaru, R. Malancu, D. Mușat, L 
Băciolu, P. Dobre, FL Ioniță, E. 
Grlgore. Jucători noi : Gh. Celea, 
Gh. Motrescu (ambii T.C. Ind. Con
stanța) I. Livadaru, I. Dram (Con
structorul Constanța), I. BajdeH 
(Dacia Constanța), V. Slmlon, 3. 
Ploțkl (Șc. sp. 2 Constanța).

DINAMO. Antrenor : Ion Tuțu- 
ianu. Lotul de jucători : L Petre, 
FL Ionescu, M. Aldea, M. Chlri- 
cencu. L Constantin, Qh. Nica, M. 
Marghescu, M. Paraschiv, L Ro
man, Gh. Marin, M. Zafiescu, P. 
Borș, Gh. Caragea. M. Iordan, 
Gh. Corneliu, V. Turtea, N. Ba
ciu, C. Cindea, Al. Caraiman, Gh. 
Rovența. Jucători noi : Gh. D4- 
răban (T.C. Ind. Constanța), N. 
Chlciu (sportul studențesc), V. 
Olaru (Rulmentul Birlad).

ȘTIINȚA PETRO ȘANL Antre
nori : Dumitru Ionescu și Gheor
ghe Bâltărețu. Lotul de jucători t
T. Tu dose. N. Martin. N. ștefanj 
C. Merca, C. Budică, Fi. Dumi
tru, N. Nedelcu, Gh. Milei, p. 
Chiriac, N. Drondoie, R. Drago, 
E. Stoica, P. Vieru. T. Mesaroș, 
Gh. Oțetaru, D. Viman. A. ion, 
V. BăloL P. Oprea, C. Mârcules- 
cu. Ad. Dumitrescu, Șt. Bunduc, 
M. Ortelecan. Jucători noi s N. 
Ghlță, I. Florentin, M. Tișu, L 
Bonea, V. Stancu (top R.C. Gri
vița Roșie), N. Palamariu, L Bu- 
can, V. Manole (toți „Poli” Iași).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA. 
Antrenor : Gheorghe Rășcanu. 
Lotul de jucători : L. Matei, M. 
ComănicL A. Kurunczi, D. Anna, 
M. Suciu. A. Chiche, I. Raicu, C. 
Radu, I. Peter, M. Jurj, Gh. Du
mitru, L Tătucu, D. Florea, V. 
Suciu, A. Chioreanu, V. Cojocaru, 
T. BatcaL M. Preda, Al. 
Ioniță, N Dumitrașcu. Jucători 
noi : I. Rovo (Șc. sp. Timi
șoara). V Popovicl (Electrotimiș).

C.S.M. SIBIU. Antrenor : Bebe 
Boboc. Lotul de jucători : C. Ma- 
tache, P. ivanciuc, Gh. Henteș, L 
Negru, M. Sărac, O. Lupaș, OL

Cuba, Polonia, R.D. Germană, 
Ungaria, U.R.S.S. șl România. Se
riile eliminatorii se vor desfășura 
începind de la ora 17, urmtnd 
ca finalele să aibă loc simbătă. 

altul este rugbyul care se joacă 
astăzi si cu totul altul cel de 
acum cîteva decenii, chiar de 
acum 10 ani. La ordinea zilei 
este astăzi percuția, contactul 
dur cu adversarul pe care-1 
realizează purtătorul de balon 
în scopul cîstigării de teren și 
a strîngerii unor adversari (asa- 
zisele „mauluri”), ceea ce cre
ează pirtie liberă „cavaleriei u-

Petxoșaai, E.C. Grivița Roșia — 

șoare” — reprezentată de liniile 
de treisferturi — chemată să fi
nalizeze spectaculos.

La ce ne putem, totuși, aș
tepta la acest nou Început de 
drum 7 Calitatea campionatului 
— pe care l-am dori mai bun 
dedt precedentul — nu o pu
tem anticipa, putem, in schimb, 
intui că vom asista la o în
trecere mal echilibrată dedt in 
ultimii ani. mal pasionantă si

Beeheș, M. Feraru. M. Târna», D. 
Rășcanu, L Burcea, L Lcmotă, 
Gh. Cocircă, E. Moișan. D. Bur- 
dușeL V. Ungureanu, P. Suda. 
L Jianu. St cherciu. Jucători noi: 
Gh. Bandu (Dadi I.P.A. Sibiu). 
L Hădărugă („Poh.” Cluj-Napoca).
M. zamfir („Poli” Iași), P. Pa- 
nainte („U” Timișoara), T. Ioniță 
(Sportul studențesc), A. Bălăuță 
(CL Sp. Sc. Buc.), S. Tomiță, L 
Leordeanu, L Hrlhor (toți juniori 
de la Șoimii Sibu).

R. C. GRIVIȚA ROȘIE. Antre
noriz Viorel Moraru și Radu De- 
mian. Lotul de jucători : I. Sl- 
mlon. St Podărăscu, R. Negoiee- 
eu, AL Marin, M. Volcu. C. Tu
dor, p. RădoL L. CodoL V. Făl- 
cușan, S. Bărgăuna», V. Vlad, M. 
Pena, Ad. Veștemeanu, Gh. Ior- 
dache, I. Stroe, L Tufeanu. C. 
Dinu, C. Scariat, D. Bălan. G. 
Cercel, E. Pasache, AL Țuică. Ju
cători noi : P. Bldlrel (Mlnertd 
G. Humorului), T. Radu, Gh. Bol- 
cu, M. Dima, AL Umllng (toți ju
niori de la Șc. sp. Locomotiva 
București), L Stalcu (Rapid), ▼. 
Rașcu (Șc. sp. Oradea). In cura 
de transferare : M. paul Rusu și 
E. Sabău (ambii Rulmentul Btr- 
lad).

POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA. 
Antrenor : Alexandru Paioșanu. 
Lotul de jucători : A. Novac, D. 
Marcu, N. Raica, V. Hie, M. Coa
ma, l Ursu, L Irimia, L Balint,
N. Mățăoană, O. chihaia, Gh. Chl- 
ra, L Cordoș, L. Cristea. I. Hor
vath. L. Todea, E. Mărgineanu, 
E. Mureșan. Al. Demeter, M. Io- 
nae. Jucători noi : Gh. Corbu- 
reanu, Gh. Sabău, L. Tăut, L. Ba
riu (toți juniori de la CL sp. șc. 
Cluj-Napoca).

RULMENTUL BIRLAD. Antre
nor : Virgil Mihalașcu. Lotul da 
jucători : T. Mihalcea, C. Dănee- 
cu, M. Dlea, L Harnagea, E. Cre- 
țu, V. Pelu, L Burghele, P. Flllp, 
Tr. Cloridu, N. Zavate, C. Mun- 
teanu. A. Dranga, C. Ioan, R. 
Brumă. V. Marin, I. Ciuntuc, L 
Cristea, I. Basan. Jucători noi t
D. Mereuță (Steaua), S. Galan.
S. Matei (ambii Farul Constanța),
C. Chiriță (Constructorul Buzău), 
N. Ștefănică, C. Croitoru (ambii 
Rulmentul II).

POLITEHNICA IAȘI. Antrenori : 
Gheorghe Drobotă șl Ion Tăcu. 
Lotul de jucători : A. Popa, V. 
Cihodaru, V. Benedek, C. Verl- 
veș, Gh. Marinei, Al. Bogheanu, 
Gh. Manea, M. Paraschivescu, D. 
Florescu, Fi. Măcăneață, S. Spira- 
toș, P. Neculau, Em. Drumea, L 
Precul, C. Nemesniciuc, N. Pătră- 
hău, Ch. Ebu. Jucători noi : V. 
Andrei, V. petrișor, L. Olteanu, 
V. Nlță, C. Pop (toți Politehnica 
n Iași), C. Dima, C. Motrescu 
(ambii Rulmentul Birlad), E. Ilies
cu, FI. Nistor (juniori de la Șc. 
sp. Unirea Iași).

MINERUL GURA IIUMORULUL 
Antrenor : Emanuel Ene. Lotul de 
jucători : D. Livădaru, St. Bițu.
D. Pelnuș, L Dulău, M. Chiriac, 
Gh. straton, AL Coclu, V. Lâ- 
zurcă, Gh. Orinu, T. Ctrciumaru, 
V. Sevastru Gh. Colibei, M. 
Neagu, N. Lecca, F. Marcu, Ad. 
Soșinschi, C. Moroșanu, V. Ml- 

mai dîrză, deci. Deoarece prin 
„jocul transferărilor” nu mai 
avem echipe mai mari sau mai 
mici. 16 formații pleacă la drum 
cu șansele lor. deși nu egale. 
Cea mai bine plasată ni se 
pare a fi Steaua, cu lotul ei 
stabil, si dacă nu ne-am gîndi 
la o oarecare uzură, am in
stala-o favorită. Outsidere vor 
fi : Dinamo (întărită la nivelul 
înaintării). Farul (slăbită pe 
ambele compartimente). Știința 
Petroșani (cu un lot — prea 
— numeros). R. C. Grivița Ro
șie (va confirma ea așteptă
rile ?). Politehnica Iași (gaba
rit impresionant), C.S.M. Sibiu 
(an de an mai activă). Univer
sitatea Timișoara (in memo- 
riam). Rulmentul Birlad (acasă 
cvasiinvulnerabilă) si chiar 
proaspăt promovata Racemin 
Baia Mare (pentru climatul fa
vorabil pe care l-a găsit rus- 
byul in Maramureș).

Așteptăm, așadar, jocuri fru
moase. pe care le-am dori dis
putate in spiritul unei deplin* 
sportivități (excesele de bruta
litate trebuie curmate din fașă!).' 
potrivit căruia cel mal bun să 
Învingă !

Di mi trie CALUMACHI

hăilă. M. Bararlu. V. Androniai 
Jucători noi : R. Geamăn, Gh. 
Pujlnâ (ambii „Poli” Iași). Gh. 
Hilote, O. Botez (ambii C.S.M. Su
ceava), v. Conache (Rapid Ge
la ți).

T.C. IND. CONSTANTA. Antre
nor : vasile Berea. Lotul de ju
cători : Gh. Florea, T. Grosu, V. 
Gheorghe. N. Anefi. V. CazacopoL 
C. Alexandru, Gh. Barabanciu, ÎL 
Abribula, V. Lcciu. N. Agavriloa» 
le. L. Blaj, I. Grosu. L. Lungo, 
P. Frangu, C. Otcuparu, V. io- 
nescu. V. Turiceanu, FL Tudo^ 
St. Damaschln, M. Alexe, Gh. Tu
dor, N. crăciun. Jucători noi : C. 
Dumitru, P. Vlad, M. Epslh, V. 
Giuglea (toți juniori de la Școala 
sportivă 2 Constanța), S. Ulan, L, 
Gheorghe (ambii Chimia Năvo
dari). ___ ____

R. C. SPORTUL STUDENȚESC. 
Antrenori: Theodor Rădulescu »l 
Jean Călărașu. Lotul de jucători t 
FL Iordănescu, D. Cojocaru, T. 
Gheorghiu, Em. Sîrbu. Fi. Nicu» 
lescu, A. Hariton, C. Hariton, Gh. 
Leșean, L Hie, M. Nicolescu, V. 
Rosevnic, V. Barba, AL Rădules- 
cu, D. Mihaiache, AL Atanasiu, 
P. Cernea, M. Galanda, M. Fâșie, 
P. Cernea, V. Dumitrescu, D. 
Călnaru, St. Căinaru, M. Sofronie, 
I. Stănculescu, C. Păunescu, C. 
Bossemayer, n. Ghlță, Gh. Ctr- 
jab. Jucători noi : N. Dumitrescu 
(Arhitectura), T. Toader, Em. Ru
ja, P. Glej, St. Jiba, M. Gurăm»- 
re (promovați de ia juniori).

RAPID. Antrenor : Ion Teodo- 
rescu. Lotul de jucători : N. Stă- 
nescu. L Nedelcu, D. Luca, M. 
Marin, M. Niță, M. Gheorghe, N. 
Sișiu, V. Anton, VL Ivanciu, C. 
Cloceanu, R. Florea, I. Costache, 
L Stoica, V. Mengher, R. Stănes- 
cu, V. Duță, Gh. Fodac, G. Urdă- 
reanu, L Andrei, Tr. Ivan, M. 
Moț, C. Popescu. Jucători noi •
E. Neagu (Știința Petroșani), P. 
Barbu (R.C. Grivița Roșie), K. 
Pena (Farul Constanța), V. Humă, 
L Ion, M. Dima, S. Filipoiu (pro
movați de la juniori).

RACEMIN BAIA MARE. Antre
nor : Mitică Antonescu. Lotul de 
jucători : N. Gligor, FL Frincu, 
Gh. Preoteasa, V. Vlădescu, Gh. 
Varga, R. Tîmyancev, C. Clobanu, 
V. Cantea, M. pascale, D. Clo
banu, Gh. Demlan, E. Ștefan, FL 
Atanasiu, C. Șteflue, Fi. Căpră- 
roiu, FI. popoviefi FL Curea, E. 
Melnlcluc, Al. Csoma. Jucători 
noi : Vasile Ion (Farul Constan
ța), C. Panu (C.S.M. Sibiu). In 
curs de transferare : L Urdea. 
C. vasile (ambii Farul Const.).

C.F.K. BRAȘOV. Antrenor : Vi
sile Soporan. Lotul de jucători t 
N. Lăzurcă, I. Măgureanu, I. 
HulpoL D. Istrate, V. Tîlpeanu,
C. GavrU, N. Haralamble, Gh. 
Pîrțcg. Fh Dlaconu, A. Dziadlk, 
S. Szabo, Al. AndreL C. Mun- 
teanu, FL Berariu, E. Fekete, S. 
Marele L Stola, N. Chlcomban,
D. Antal, A. Chlcomban. Jucători 
noi : Iordan, Niculescu (ambii CL 
Sp. Șc. 2 București), D. Popesc» 
(Poli Iași), Mereuță (Ș.N. Olte
nița), D. Bujor (Gloria Bucu
rești), Slminet (Grp. Șc. C.FJU 
Brașov).



Intre ultimele verificări ale reprezentativei masculine de volei

14 HARKOV - ON EXAMEN Al SISTEMELOR DE JOC
IA CONSTANȚI - TESTUL ECHIPEI PfNTRU C. M In lotul nostru

PRAHA '73

ATLEȚII ROMANI, GATA DE START
LA CAMPIONATELE EUROPENE

18 debutonți la CE. • Ileana Silai și Carol Corbu la a patra 
participare

In a doua decadă a acestei 
luni echipa reprezentativă mas
culină de volei a României a 
susținut la Harkov penultimul 
test din cadrul pregătirilor pen
tru C.M., programat între 20 
septembrie și 1 octombrie in 
Italia. începind de marți, vo
leibaliștii români se vor pre
zenta la un nou examen de ve
rificare (ultimul), evoluînd la 
Constanța in tradiționala com
petiție internațională dotată cu 
„Trofeul Tomis“ in compania 
unor echipe valoroase : R. P. 
Chineză. Cuba. Brazilia, R. D. 
Germană. Bulgaria, Ungaria și 
F ranța.

între aceste două importante 
competiții de verificare am so
licitat un scurt interviu secre
tarei F.R.V.. Rodi ca Șiclovan.

— Cum apreciați testul de la 
Harkov ?

— Acest turneu a fost un 
mini-campionat mondial prin 
prezența la start a celor mai 
valoroase echipe din lume. Pen
tru echipa noastră el a fost 
un autentic mijloc de verifica
re, de omogenizare a forma
ției și mai ales de stabilire a 
unei formule de joc. Deși e- 
ehipa a pierdut, in serie, trei 
meciuri, pe muchie de cuțit, 
antrenorul principal Aurel Drâ- 
gan s-a arătat mulțumit de e- 
voluția lotului in fiecare din 
sextetele încercate și și-a putut 
face o idee mai clară atit asu
pra posibilităților acestora cit 
fi asupra sistemului de joc care 
trebuie adoptat la CM.

— După acest penultim șl 
greu test, ee impresie v-a lăsat 
echipa noastră reprezentativă 
eu o lună înaintea C.M. 7

— Băieții sînt mult mai bine 
pregătiți decit in perioada co
respunzătoare a anului trecut 
Si sînt hotăriti să obțină rezul
tate bune la Roma. Cel mai im
portant lucru mi se pare faptul 
eă avem doi coordonatori — Cor
nelia Oros șt Petre Ionescu —

care pot imprima sextetului, 
în formula 5+1, un joc variat 
și eficace. Avem și trăgători 
buni, în frunte cu Tutovan, 
Pop, Gîrleanu. Dumănoiu. Țer- 
bea etc.

—La Harkov aii văzut și 
două dintre echipele core la 
C.M. fac parte din aceeași serie 
cu cea a României. Cum se 
prezintă la ora actuală 7

— Echipa Cehoslovaciei mi 
s-a părut greoaie, lentă, avînd 
serioase probleme iu ceea ce 
privește ridicătorul-coordonator. 
Formația americană, cu care 
ne-am intilnit și pe care am 
lnvins-o clar, este tinâră, atle
tică, bună la serviciu și la blo
caj, dar fără a putea etala un 
joc' matur. Totuși voleibaliștii 
noștri vor trebui să abordeze 
jocurile cu toată seriozitatea, 
pentru a evita orice surpriză.

— Ce obiective prioritare se 
urmăresc in turneul care ineepe 
marți la Constanța 7

— Atenția majoră a antreno
rilor și a noastră se Îndreaptă 
spre aplicarea in practică a 
concluziilor reieșite de la Har
kov și pe care le-am discutat 
imediat, intr-o ședință de Bi
rou federal, cu tehnicienii lotu
rilor : adoptarea formulei de 
joc care a dat mai bune rezul
tate la turneul precedent, une
le corecturi în privința manie
rei de conducere de pe margi
ne. angajarea mai fermă a e- 
chipei la început de set și la 
sfîrșit de joc. cînd s-a obser
vat o ușoară scădere a concen
trării. Clasa adversarilor pe 
care fi vom lntîlni săptămina 
viitoare la „Trofeul Tomis” va 
fi uKirr.a judecătoare severă a 
potențialului general al echi
pei. Pe de altă parte, ne va a- 
juta să definitivăm sextetul de 
bază. Turneul de la Constanța 
va fi un test al echipei pentru 
campionatul mondial...

Aureîîan BREBEANU

de atletism aFederația română 
alcătuit lotul de sportivi care vor 
participa la întrecerile celei de a 
XH-a ediții a campionatelor eu
ropene, programate la Praga, pe 
stadionul Evzen Rosicky, de la 
Strahov. Intre 29 august și 3 
septembrie

Majorita’ea componențelor lotu
lui nostru vor participa acum, 
pentru prima oară, la campiona
tele continentale. Dintre cei 26 
competitori M slnt „debutanți* la

(1949 ; Rapid București ; antrenor 
Mihai Zaharta) — 400 mg — 57.23 s 
ți 4X400 a. ; a participat la C.E. 
de la Roma locul VII la 4X400 m 
eu 3:301 • Gabriela IONESCU 
(1952 ; Clubul atletic
București ; antrenor Silviu Cris- 
tescu) — pentatlon — 4 371 p. de
butantă • Ibolya KORODI (19f-, ; 
Steaua ; antrenor Nicolae Piiș) — 
4X400 tn. a participat ia C.E. de 
la Roma, locui vrl la 4X400 m 
cu 3:36,8 • Mihaela LOGHLN

Adrian Ghioroaie, un atlet eu frumoase posibilități care trebuie 
acum să lupte pentru afirmare internațională

,eu-

C-fi. Cel mal experimentați din 
punctul de vedere al participării 
slnt Ileana Silai ți Carol Corbu, 
fiecare cu dte trei ediții de 
ropene” la activ.

Mtă lotul atlețllor români :
FEMEI: Doina ANTON (născută 

tal 957. Clubul sportiv muncitoresc 
Pitești; antrenor Mihai Zaharia) — 
săritura ta lungime — 6.56 m, de
butantă la campionatele europene 
• Doina Alexandrina BADESCU

Campionatele mondiale de natație

CARMEN BUNACIU PE LOCUL 4 LA 200 m SPATE
BERLINUL OCCIDENTAL, 24 

(prin telefon). Talentata noastră 
fciotătoare Carmen Bunaciu a Iz
butit joi dimineață frumoasa 
performanță de a se califica și In 
finala cursei de 200 m spate, du
pă ce, cu două zile In urmă, se 
clasase a șaptea din lume la 100 
m spate devenind prima înotătoa
re din țara noastră care intră ln- 
tr-o finală la „mondiale”. Car
men Bunaciu a concurat alături 
de americanca Linda Jezck 
(campioana lumii la 100 m), par
curgând prima sută de metri 
„cap la cap”, dar tn a treia 
lungime reprezentanta S.U.A. s-a 
distanțat, obținind la sfirșitul 
cursei 2:17,07. Sosită pe locul se
cund, Bunaciu a fost cronome
trată cu 2:18,40, al șaselea timp 
fcntre finalistele probei

Aseară, finala probei feminine 
de 200 m spate a fost clștigată de 
Linda Jezek (S.U-A.) cu timpul 
de 2:11,S3 (nou record al lumii). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Birgit Treiber (R.D. Germană) — 
1:14,07 și ChyrU Gibson (Canada) 
— 2:14,32. Campioana României 
Carmen Bunaciu a avut o fru
moasă comportare ocupfnd locul 
4 cu 2:16,65.

In finala cursei de 100 m spate, 
disputată marți noaptea, Carmen 
Bunaciu s-a străduit să aibă o 
evoluție cit mai bună, ea da- 
«tadu-se pe locul 7 cu 1:04,53. Ti
tlul a revenit americancei Linda 
Jezek cu 1:02.55. în aceeași zi au 
«ost corectate patru recorduri ale 
lumii si anume de 
Woodbead (S.U.A.) —
200 m liber, Jesse 
(S.U.A.) — 4:20,05 la
mixt (sosit pe locul secund, 
vleticul Serghei Fasenko a corec
tat recordul european. parcur- 
gind distanța In 4:22,29), de șta
feta 4X100 m liber a S.U-A. — 
2:19,74 și de Iulla Bogdanova 
(U.R.S.S.) — 1:10,31 la 100 
bras. Miercuri, 
dial — T 
4:40,83 la 
record ai 
Salnikov 
3:51,94 la 
gătorl ai _______ ___________ _
m bras (m) : N. Nevid (S.U.A.)

2:13,37 ; 200 m delfin (m) : M.
Bruner (S.U.A.) 1:M,37 ; 100 m
delfin (f) : Mary Pennington
(S.U.A.) 1:00^0 ; 200 m spate (m): 
J. Vassallo .S.U.A.) 2:02,16.

La polo, tatr-unul din meciu
rile decisive pentru calificarea ta 
turneul pentru locurile 1—4, echi
pele României și U.R.S.S. au ofe
rit o întrecere de mare atractivl- 
tate, tacheiată cu victoria sporti
vilor sovietici. Scor final in ba
zin : 3—7 (2—3, 3—1, 1—L 2—2). AU 
Înscris : CI. Rusu 4, Popescu 2. 
Bas pentru '
Barkalov "
ganov.

Finalul 
ebilibrat ____ ___
decizii eronate ale arbitrilor, în
deosebi ale olandezului Willy 
Goose. La scorul de 7—7 cu nu
mai 8 secunde înainte de finalul 
meciului, acesta a anulat, mai 
tatii un gol perfect valabil al re
prezentativei noastre marcat de 
CL Rusu ți, ta imediata conti
nuare, n-a validat nici golul spor
tivilor sovietici, înscris de Kaba
nov. Jucătorii noștri s-au dus la 
marginea bazinului pentru a afla 
de la arbitri motivele anulării 
golului lui Claudiu Rusu, dar W. 
Goose a refuzat să dea explicații, 
în acest timp, meciul a continuat

România, respectiv
5. Mșveniradzc î. Gar-
acestui meci atît de e- 
a consemnat o suită de

ți arbitrii eu consemnat un ultim 
gol, deci 8—7 pentru U.R.S.S., 
marcat în condițiile tn care echi
pa noastră nu participase u la fază. 
Arbitrii de la foaie au considerat 
greșit că sportivii români ieșiseră 
din joc ți ca atare au dictat sco
rul de 0—5. Delegația noastră a 
protestat împotriva acestei deci
zii. dar Federația internațională a 
menținut-o, excluzind in același 
timp de la conducerea jocurilor 
la aceste campionate pe arbitrii 
Goose (Olanda) și Petrasovits 
(Austria). Cu atit mai mult apare 
bizară șl nefondată decizia F.I.N.A. 
de a omologa un rezultat necon- 
form cu realitatea.

Alte rezultate din grupele semi
finale : Italia — S.U.A. 4—4, Spa
nia — Olanda 7—4, Cuba — Aus
tralia 8—3, Ungaria — Bulgaria 
11—6. Mexic — Canada 4—3, Gre
cia — Israel * * “ ’
R.F.G. 4—3.

Componența grupelor finale (ta 
care nu mal ”
anterioare) : 1- 
via, Ungaria, U.R.S.S. 
garia, —
8—lâ : 
Spania ; _. . ______  ____
Mexic, Olanda.

Adrian VASILIU

(1952 ; Clubul atletic universitar 
București ; antrenor Ion Sabău) — 
aruncarea greutății — 19,05 m. de
butantă «, Rța LOVIN (1951 ; 
Clubul sportiv universitar Galați ; 
antrenori Ștefania Constantin ți 
Nicolae Mărășescu) — 800 m — 
1:59 3 și 4X400 m. debutantă • 
Natalia MARAȘESCU (1952 ; Clu
bul sportiv muncitoresc Craiova ; 
antrenor Nicolae Mărășescu) — 
1500 m — 4:01,2 șl 3000 m — 8:37,8; 
a participat la C.E. de la Ronja, 
locul IV la 3000 m — 8:59,0 (re
cord) ți 1530 m — 4:14,1 ta serie 
a Argentina MENIS (1948 ; Di
namo București ; antrenor ion 
Benga) — aruncarea discului — 
8X40 mia participat la C. E. 
Helsinki locul IV cu 59,04 m ți la 
Roma locui n eu 64.62 m • 
Gina PANAIT (1956 ; Clubul spor
tiv Brăila ; antrenor Ion Morolu) 
— săritura In lungime — 6,71 m, 
debutantă a Cornelia POPA 
(1950 ; Dinamo București ; antre
nor Ion Vintllă) — săritura tn 
Înălțime — 1,91 m ; a participat 
la C.E. de la Helsinki, locul n 
eu 1,85 m > Maricica PUICA 
(1958 ; Olimpia București ; antre
nor ion Puică) — 1500 m —

4:05,1 și 3 C00 m — 8:46,2; de
butantă A Maria SAMUNGI (1950; 
Farul Constanța ; antrenor Adrian 
Samungi; — 4X400 m ; debutantă 
• neana SiLAI (1941 ; Metalul 
București : antrenor Silviu Dumi
trescu) — 1JOO m — 4:03.1 ; a 
participat la 800 m, la C.E. de la 
Budapesta locul V 2:03,0 — tn 
semifinală ța Atena locul V 
2:05,0 și la Helsinki locul V 
2:03.9 ta semifinală e Mariana 
yjlUN (1951 : Clubul atletic Ro
man ; antrenor Mircea Șerbănes- 
cu) — 890 m 2:02.3 și 4X400 m ; a 
participat la C E. Roma locul HI 
eu 1:50.3 ți ‘Ocul VII la 4X400 m 
eu 3:30 8 o Elena TABIȚA (1954; 
Clubul atletic Roman ; antrenor 
Olimpiu Constantinescu-Nehoi) — 
208 m — 1:55,4 și 4X 400 m ; debu
tantă • Sanda VLAD -----
Clubul sportiv Zalău) — 
ta lungime 
U
(1954 ;
versitar Cluj-Napoca ;
Peter Nagy)
— 59,86 m : 
«le La Roma.

BARBATi : 
(1947 ; Rapid 
Gheorghe Boghean) 
28:31,4 șl maraton — 2.16:53,6; de
butant • Dan BETINI (1953 ; 
Clubul sportiv universitar Ora
dea : antrenori Dinu Drăgan șl 
Nicolae Mărășescu) — 3000 m 
obst. — 8:31.4 ; debutant a Va- 
țile BICHEA (1952 ; Clubul atle
tic școlar-universitar Timisoara ; 
antrenor Emil Grozescu) — 3000 
m obst. — 8:24.9. debutant' • 
Paul COPT' (1953; Farul Constan
ța ; antrenor Ion Veliciuj — 3000 
m obst. — 1:27,5 ; debutant • 
Carol CORBU (1946 ; Steaua 
București ; antrenor Ion Soter) — 
triplusalt — 16.59 m ; a participat 
la C.E. de la Atena locul IV cu 
16 56 m. Helsinki locul III cu 
16,87 m și Roma locul II cu 16,68 
m a Die FLOROIU (1952 ; Farul 
Constanța ; antrenor Ion Veliciu)
— 5000 m — 13:15.0 și 10 000 m —
27:47.8 ; a participat la C.E. de 
la Roma locul V la 5000 m 
13:27,2 (record) și locul XIV 
18 000 m eu 28:51.8 _ Ai____
GHIOBOAIE (1954 ; Steaua Bucu
rești : antrenor Ion Soter) — 
triplusalt — 16.60 m ; debutant • 
Tudorel PIRVU (1955 ; Clubul 
atletic universitar București; 
antrenori Ion Iaru și Daniel Ma
yer) — aruncarea suliței — 81,02 
m ; debutant a Cornel PATUȘ1N- 
SCin (1954 x Olimpia București ; 
antrenor Dumitru Paraschivescu)
— 50 km marș — 4.08:02,8 ; de
butant a Horia TOBOC (1955 ; 
Farul Constanța ; antrenor Con
stantin Craia) — 400 mg — Sl,l șl 
800 m — 46,04 ; debutant.

Atleții noștri vor pleca la Praga 
ta funcție de Intrarea lor In con
curs Primul lot va părăsi Capi
tala ta cursul zilei de duminici.' 
La ștafeta feminină de 4X400 m 
urmează s se decide, ta cursul 
săptămînii viitoare, pentru un loe 
Intre Ibolya Korodi și Marla 
Samungi.

2:03,0

<1954 ; 
săritura 

6.43 m ; debutan- 
Eva ZORGU-RADULY 

Clubul atletic școlar-unj- 
*’ . antrenor
— aruncarea suliței 

a participat la C.E. 
locul X cu 54,44 m.
Cătălin ANDREICA 

București ; antrenor 
10 000 m —

cu 
1* 

Adrian

8—3. Iugoslavia

contează rezultatele 
—4 : Italia, Iugosla- 
. ~------- ; 5—8 : Bul-

R.F.G., România, S.U.A. ; 
Australia, Cuba, Grecia, 

13—16 : Canada, israel,

SPORTIVI ROMANI
IN COMPETIȚII

f
INTERNATIONALE

J

Cinythia 
1:58,53 la 

Vassallo 
400 m

SO-

și de Iulla
1:10,31 la 100 m 

un record mon- 
Tracy Caulkins (S.U.A.) 

400 m mixt — șl un
Europei — Vladimir 

(U.R.S.S.) dștigător cu 
400 m liber. Alțl cîști- 
titlurilor mondiale : 200

MECIUL PENTRU TITLUL

MONDIAL DL ȘAH
MANILA, 24 

orașul filipinez 
nuat meciul de 
mondial dintre 
Anatoli Karpov 
Viktor Korcinoi. Partida a 16-a a 
meciului s-a Întrerupt la mutarea 
<2-a. în prezent scorul este de 
3—1 în favoarea lui Karpov.

(Agerpres). — In 
Baguio a conti- 
șah pentru tiUul 
campionul lumii 

și șalangerul său

ÎN ORAȘELE italiene Rosetto și 
Teramo au Început întrecerile 
campionatului european de bas
chet rezervat juniorilor. Rezulta
te tehnice : U.R.S.S. — Grecia 
•3—72 ; Spania — Belgia 113—66 ; 
Italia — Franța 65—36 ; Bulgaria 
— Polonia 83—74 ; Iugoslavia — 
România 112—72 ; Cehoslovacia — 
Turcia 83—72. In ziua a doua, 
echipa României a învins cu 
84—61 (47—38) selecționata Polo
niei. Alte rezultate : Bulgaria — 
Cehoslovacia 76—69 (42—30); Iugo
slavia — Turcia 92—73 (48—39). în 
grupa A : U.R.S.S. — Spania

Campionatele balcanice de călărie

A. DONESCU (dresaj) Șl AL. BOZAN (obstacole)-ÎNVINGĂTORI
ZAGREB, 24 Iprin telex). 

Miercuri în campionatele bal
canice de călărie s-au decernat 
patru titluri : la dresaj (indivi
dual și pe echipe) și obstacole 
individual (seniori și juniori). 
Spre satisfacția noastră, călăre
ții români au avut o comporta
re bună, cucerind două titluri 
balcanice, prin Anghel Donescu 
la dresaj și Alexandru Bozan 
la obstacole (seniori).

tn proba de dresaj, după ce 
Iosif Molnar cu Decebal a fost 
apreciat de juriu cu numai 
1 348 p, iar Sorin Soveja cu 
Baba Novac cu 1 357 p, speran
țele se îndreptau spre Anghel 
Donescu, deoarece intre timp 
reprezentantul gazdelor Dușan 
Mavec cu Pluto Dubovina se 
instalase la conducere cu o di
ferență apreciabilă : 1 446 p. 
Dar Anghel Donescu cu Triumf 
a executat figurile progresiei 
cu multă acuratețe și precizie. 
Clasament individual ș 1. An
ghel Donescu (România) cu 
Triumf 1 474 p. 2. Gheorghi 
Gadjev (Bulgaria) cu Vnimate- 
len 1 471 p. 3. Dușan Mavec 
(Iugoslavia) cu Pluto Dubovina

1446 p. etc ; echipe : 1. Bulga
ria 2 342 p, 2. România 2 831 p, 
X Iugoslavia 2 797 p. 4. Turcia 
2 069 p.

După-amiază s-a desfășurat 
proba numărul 2 la obstacole 
individual (seniori și juniori). 
Ou o zi înainte, în cadrul pro
bei nr. 1, dintre c-ălăreții noștri 
seniori cea mai bună compor
tare a avut-o Alexandru Bozan 
cu Călin, clasat pe primul loc 
și Ion Popa cu Rondel (locul 
6), în proba nr. 2 doar Bozan 
cu Călin și bulgarul Boris Pa
vlov cu Montblanc au încheiat 
fără greșeală. Prin cumularea 
punctelor, sportivul român a 
devenit campion balcanic. Cla
sament : 1. Alexandru Bozan 
(România) cu Călin 3 p, 2. B. 
Pavlov (Bulgaria) cu Montblanc 
6 p, 3. Meimaridis (Grecia) cu 
Mack Doney 8 p etc.

Din păcate, juniorii noștri 
n-au dat satisfacție, evoluind 
crispat și neatent in abordarea 
unor obstacole.

Pe primele locuri : 1. Milca 
Stoicev (Bulgaria) cu Fort 8 p, 
X Plamen Epeinov (Bulgaria)

cu Sokrat 9 p, X Seles Pal 
(Iugoslavia) cu Lovor 10 p.

Joi a fost zi liberă, iar vi
neri după-amiază slnt progra
mate proba nr. 1 pentru fete 
și proba de obstacole pe echi
pe (juniori).

Emanuel FANTANEANU

105—92 ; ItaLa — Grecia 76—64 j 
Belgia — Franța 65—55.

IN TURNEUL de hochei pe 
gheață de la Moscova, reprezen
tativa Poloniei a întrecut cu 5—3 
(2—2, 3—0, 0—1) formația Dinamo 
București, punctele echipei româ
ne fiind înscrise de Tureanu, 
Costea și Pană. Ț.s.K.A. Moscova 
a învins cu 7—3 pe Himik Vos- 
kresensk.

CU o RUNDA înainte de ter
minarea turneului de șah de la 
Pollanița zdroj (Polonia) condu
ce M. Zeitlin (U.R.S.S.) cu 9 p. 
Mihai Ghindă, care în runda a 
H-a a remizat cu Zeitlin, se află 
pe locui 5 cu 7V2p.

ÎN CLASAMENTUL feminin al 
Marelui Premiu al Federației In
ternaționale de tenis 
Evonne Goolagong, cu 
mată de Chris Evert 
Virginia Ruzici ocupă 
225 p. La masculin, 
Connors cu 1535 p, __  _
Dibbs 1336 51 Borg 1335 p.
• LA CONCURSUL internațio

nal de tir cu arcul de la Buda
pesta, la care au participat spor
tivi din cluburile cooperației meș
teșugărești din Cehoslovacia, Mon
golia, Polonia, România și Unga
ria, proba de simplu FITA a re
venit iul Andrei Berki (Voința 
Tg. Mureș) cu 1007 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX O
ATLETISM • tn concursul de 

la Stuttgart masculin : 400 m
— Smith (S U.A.) 44,92 ; 110 mg
— Nehemiah (S.U.A.) 13,36 ; 400
mg — Moses (S.U.A.) 48,76 ;
Înălțime — Fields (S.U.A.) 2,24
m ; lungime — Robinson (S.U.A.) 
7,90 m : 200 m — Gllkes (Guya
na, 20,29 , IM m - Williams 
(S.U.A ) 10,29 ; 3000 m — Mali
nowski (Polonia) 7:44.7 ; feminin: 
tnălțime —.....................
m i îoo m 
11,09 ; 209 
22.18

FOTBAL

Meytarth (R.F.G.) 1.92 
— Ulsner

Kochm
(R.D.G.)
(R.D.G.)

în etapa
Franței,
în ' .
care a terminat la 

. In clasament con-
In

a 
A.

deplasare
• 1 campionatului 

naco a juca 
F.C Met? cu 
egalitate • I— 1.
duce Strasbourg cu 12 p. «

7-a a 
S. Mo- 

cu

conduce 
440 p. ur- 
— 302 p. 

locul 5 cu 
lider este 
urmat de

TELEX
Lokomotiv 
4—3 (după 
de la 11
Rapid Vie- 
1—0 (1—0)

turneul de la Gijon : 
Sofia — F C. Austria 
executarea loviturilor 
m) • La Barcelona : 
na — C.F. Barcelona
• La Granada : Granada — 
Sparta Rotterdam 3—1 (2—0) • La 
Valencia • ,Huracan“ Buenos 
Aires — Ajax Amsterdam 4—3 
(2—2) : F.C Koln — Botafogo 
2—1

ȘAH A Cea de-a 2-a partidă a 
Qieciului pentru titlul mondial fe
minin dintre Nona Gaprindașvili 
și Maia Ciburdanidze s-a înche
iat remiză

TENIS A în cadrul turneului de 
la Șomere (S.U.A.) Guillermo Vilas 
l-a întrecut cu 4—6, 6—4, 6—1 pe 
Ion Țiriac.
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€ România pe locul 2 In clasamentul pe medalii >C. Alexandru
surclasează pe campionul olimpic • Un exemplu de perseverența
St. Rusu • La 20 de ani, I. Draica însumează un palmares puțin

obișnuit • N. Gingă ratează victoria In ultimele 3 secunde I
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de lupte 

dreeo romane
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1969 2 1 1 4
1970 1 1 1 3
1971 • 2 0 2
1973 1 0 0 1
1974 • 1 4 5
1975 • 2 1 3
1977 1 2 1 4
1978 3 1 2 6

CONSTANTIN ALEXANDRU

FELICITĂRI!
In ziua marii noas

tre sărbători națio-
nale, la peste 10.000 

kilometri de patrie, 
luptătorii noștri au rea
lizat, la Ciudad de Me
xico, cel mai fructuos bi
lanț din istoria participă
rilor românești la cam
pionatele mondiale, cule- 
gînd intr-un buchet fru
mos armonizat 3 MEDA
LII DE AUR. UNA DS 
ARGINT și DOUA DE 
BRONZ. Cei șase proas
peți medaliat! — parcă 
printr-o simbolică împre
jurare 
grafic 
de la 
de la 
dăuți.
ficativ ni se pare și fap
tul că laureații aparțin 
unei variate palete de 
cluburi și asociații spor
tive : Steaua (C. Alexan
dru), IPROFIL Rădăuți 
(Șt. Rusu), Farul (I. Drai
ca), Dinamo (N. Gingă și 
Gh. Ciobotaru), C.S. Arad 
(R. Codreanu). La succe
sul acestor flăcăi — pur
tători străluciți ai tradi
ției triatei strămoșești — 
trebuie să adăugăm stră
daniile și meritele celor 
care i-au pregătit și înso
țit : antrenorii Ion 
neanu, Ion 
colae Pavel, 
pescu și dr. 
eșteanu.

Cei ce au 
sune acordurile imnului 
nostru la o atit de mare 
depărtare precum și 
ce au urcat treptele 
diurnului de premiere 
capitala Mexicului au 
tut punte spre sărbătoa
rea de acasă, dedicînd 
victoriile lor aniversării 
actului istoric de la 23 
August.

Splendidul bilanț româ
nesc de la campionatele 
mondiale de lupte greco- 
romane onorează întrea
ga noastră mișcare spor
tivă, contribuie la creș
terea prestigiului 
al patriei noastre 
na internațională.

— acoperă geo- 
teritoriul României, 
Constanța la Arad,
București la Rd- 

Tot atit de semni-

CIUDAD DE MEXICO. 24 
(prin telefon). In ultimele două 
zile ale campionatelor mondiale 
de lupte greco-romane sportivii 
tării noastre au susținut, in 
sala gimnaziului „Juan de la 
Barrera1*, cele mai grele par
tide. la capătul cărora am trăit 
insă satisfacția 
pe trei dintre 
Alexandru (cat. 
Rusu (S3 kg) si 
kg), urcînd ne

de a-i vedea 
ei : Constantia 
48 kg). Ștefan 
Ion Draica (83 
cea mai Înaltă

Cernea, 
Simion 
Nicolae

Cor-

NICU GINGAfăcut si ri-

treaptă a podiumului de onoare.' 
Alți trei luptători 
avut meritul de a 
ei pe podiumul 
Nicn Gingă (52 kg) 
de argint. Gheorghe Ciobotaru 
(74 kg) și Roman Codreanu 
(+100 kg) — medalii de bronz. 
Să mai subliniem că Mihai Bo
țită (57 kg) — clasat pe locul 4 
Si Petre Dieu (90 kg) — ocu
pant al locului 5. au fost foarte 
aproape de medalii !

Dacă in multe meciuri 
terioare Constantin 
xandru fusese nevoit să ce
deze întîietatea sovieticului A- 
leksei Șumakov (campion olim
pic în 1976. cîștigător al titlului

continental în același an si 
campion mondial la ediția de 
anul trecut), de astă dată luptă
torul român a uimit pe toată 
lumea prin maniera în care a 
reușit să obțină victoria în fata 
valorosului său adversar. în 
ultima repriză Alexandru avea 
un apreciabil avantaj de puncte 
tehnice : 14—3. La numai o
jumătate de minut de la În
ceputul ultimului rund Alexan
dru l-a fixat pe Șumakov în 
_pod“ și pînă la gongul final 
luptătorul sovietic n-a mai reu
șit să scape din încleștarea în 
care îl prinsese Alexandru. 
După această mult aplaudată 
victorie la puncte, sportivul ro
mân l-a învins la scor (14—6) 
și pe polonezul Roman Ker- 
pacz, încheind astfel o Întreagă 
suită de succese si cucerind 
titlul de campion al lumii.

împovărat cu 4 puncte de pe
nalizare încă din turul IL cînd 
a fost descalificat împreună eu 
campionul mondial „en titre* la 
cat 68 kg. Heinz-Helmuth 
Wehling (R. D. Germană), Ște
fan Rusu a reușit un adevărat 
tur de forță, obtinînd în con
tinuare victorii în linie. îna
intea finalelor l-a întîlnit pa 
sovieticul Aleksandr Aliev. In
tr-un meci extrem de dispu
tat. Avînd tot timpul iniția
tiva. Rusu a ciștigat mult mal 
clar decit arată scorul final : 
4—2 în favoarea sa. în gala 
de miercuri seara. Rusu a lup
tat pentru medalia de aur cu

luptătorul român și-a mărit a- 
vantajul de la o repriză la 
alta : 4—1, 8—1. 9—1, 10—2, re
zultat cu care a încheiat a- 
ceastă partidă finală, primind 
apoi laurii de campion mondial.

Fără a da speranțe nici u- 
nuia dintre adversari. Ion 
Draica a făcut și de astă dată 
dovada excepționalelor sale ca
lități. a pregătirii deosebite, în- 
scriindu-si în palmares, la nu
mai 20 de ani, performante pu
țin obișnui te : două titluri da 
campion 
ultimele 
pe cel 
El și-a 
dalia de aur încă dinaintea fi
nalelor, cînd l-a întîlnit pe 
campionul mondial de anul 
trecut Vladimir Ceboksarov 
(U.R.S.S.) Intr-o partidă deose
bit de importantă, la capătul 
căreia Ion Draica a obținut o 
victorie clară la puncte : 6—1 
Au urmat meciurile finale. în 
primul, cu Jan Dolgowicz (Po
lonia). a cîștigat înainte de li
mită, prin abandonul luptăto
rului polonez. Cel de al doilea 
avea să-l susțină în compania 
altul valoros adversar. Momir 
Petkovicl (Iugoslavia), campio
nul olimpic al categoriei. Poate 
că scorul final (10—1) în fa
voarea sportivului român ne-ar 
scuti de alte comentarii. Tre
buie să menționăm însă că în 
acest duel Draica a luptat cu 
o ardoare ieșită comun.
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CHEORGHE CIOBOTARU ROMAN CODREANU

a fost călduros felicitat 
de învinsul său.

Doar 3 secunde i-au 
lui Nicu Gingă pentru a 
din nou titlul de campion mon
dial în confruntarea din faza 
finală cu sovieticul. Vahtang 
Biaghidze. Luptătorul român a 
avut mult timp inițiativa, con- 
ducînd cu 7—5 pină aproape 
de gongul, final. In ultimul 
minut Gingă a primit un a- 
vertisment (deci 7—6) și apoi a 
fost egalat (7—7) cu o fixare. 
Chiar si cu acest «egal*, me
dalia de aur i-ar fi revenit 
sportivului nostru. Dar cînd 
mai erau doar 3 secunde, de tea
ma de a nu primi avertismentul 
descalificării. Gingă a fost sur
prins cu o fixare si Blaghidza 
obține astfel punctul victoriei. 
Pentru medalia de argint 
Gingă a luptat cu Haralamboa 
Holidis (Grecia) pe care l-a în
vins detașat (13—4) la puncte.

Gheorghe Ciobotaru, deși a- 
luns în finale, n-a reușit să 
treacă de sovieticul Arîf Nif- 
tulaev si nici de Ferenc Koesii 
(Ungaria), în fața cărora a pier
dut prin descalificare, cedîn- 
du-le acestora. în ordine, pri
mele două locuri. Ultimul din
tre sportivii români medaliat! 
la această ediție. Roman Co
dreanu a dispus Intr-unui din 
meciurile finale de Einar Gan
dersea (Norvegia) prin descali
ficare (min. 6,30. cînd luptăto
rul român conducea cu 12—2), 
dar a concurat sub posibilități 
în. ultima partidă, cu Aleksandr 
Koiclnskl (U.R.S.S.) si a primit 
avertismentul descalificării în 
min. 7,20. fiind nevoit să sa 
mulțumească cu medalia 
bronz.
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CLASAMENTE FINALE
Cat. 48 kg: 1. CONSTANTIN ALEXANDRU (ROMÂNIA), X 

Al. Șumakov (U.R.S.S.), 3. R. Kerpaez (Polonia).
Cat. 52 kg : 1. VAHTANG BLAGHIDZE (U.R.S.S.), X Nicu 

ningă (România), 3. H. Holidis (Grecia).
Cat. 57 kg : 1. ȘAMIL ȘERIKOT (U.R.S.S.). X I. Frgici (Iugo- 

rlsvia), 3. D. Passarelli (R.F. Germania), A Mihai Boțită (Româ- 
ăia).

Cat. «2 kg: 1. BORIS KRAMARENKO (U.R.S.S.), X K. Lipien 
{Polonia), 3. L. Malmlcvist (Suedia).

Cat. 68 kg : 1. ȘTEFAN RUSU (ROMÂNIA), X A. Supron (Po- 
tonia), 3. Al. Aliev (U.R.S.S.).

Cat. 74 kg: L ARIF NIFTULAEV (U.KSJS). 1 F. Kocsta 
[Ungaria), X Gheorghe Ciobotaru (România).

Cat. 82 kg: L ION DRAICA (ROMÂNIA), X M. Petkovicl 
(Iugoslavia), X V. Ceboksarov (U.R.S.S.).

Cat. 90 kg: L STOIAN NIKOLOV (Bulgaria), 2. F. Anderssoa 
(Suedia), X V. Avdicev (U.R.S.S.), „8. Petre Dieu (România).

Cat. 100 kg : 1. NIKOLAI BALBOȘIN (U.R.S.S.), X H. Raikov 
(Bulgaria), 3. R. Memisevici (Iugoslavia).

Cat. +100 kg : 1. ALEKSANDR KOLCINSKI (U.R.S.S.), X 
N. Dinev (Bulgaria), 3. Roman Codreanu (România).

In clasamentul general pe medalii, pe primul loc s-a situat 
echipa U.R.S.S., cu 6 medalii de aur, una de argint și 3 de bronz, 
urmată de România (3—1—2), Bulgaria (1—2—0), Iugoslavia și 
Polonia, cu cîte două medalii de argint și una de bronz. Suedia 
(0—1—1), Ungaria (0—1—0), R.F. Germania și Grecia (0—0—1).

fostul campion continental 
Andrzej Supron (Polonia). Cu 
fixări și extraordinare salturi, 
aplaudate la scenă deschisă.

reușind să finalizeze unele din
tre cele mai spectaculoase si 
mai eficace procedee tehnice. 
La sfîrșitul partidei. Ion Draica
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Delegația 
participanți 
mondiale i 
mane soseste in București, pe, 
aeroportul international 
peni, azi la ora 11,15.

ASEARĂ AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE LA LUPTE LIBERE
CIUDAD DE MEXICO, 24 

(prin telex). Tot In sala gimna
ziului „Juan de la Barrera*, 
din capitala Mexicului, au în
ceput joi întrecerile campiona
telor mondiale de lupte libere, 
la care participă 158 de sportivi 
din 
care

rel 
dor 
(74

28 de țări, printre 
! și din România : Gheor- 

Rașovan
Arapu

Neaga (57 
(68 kg).

kg), liberia Seregely (82

(cat 48 kg), 
(52 kg), Au- 

kg). La jos San- 
Marin Fircălabu

kg). Vasile Pușcașu (100 kg) si 
Ladislau Simon (+100 kg). În
soțiți de antrenorii Ion Vascul 
Popovici si Vasile Iorga. pre
cum si de dr. Nicolae Lazăr.

Cu sorți mai puțin favorabili, 
sportivii români care au intrat 
pe saltelele de concurs In reu
niunea inaugurală, piuă 1* ora 
relatării, au întîlnit pe unfi 
dintre cei mai valoroși adver
sari de la categoriile respecti
ve. Cu toate acestea doi dintre

ei au obținut victorii înainte 
de limită : Ion Arapa l-a în
vins prin tuș, în mai puțin de 
un minut, pe turcul Kamil Oz- 
dag, iar Lajos Sandor a dispue 
tot prin țuș (min. 2,15) de bra
zilianul Roco Garcia. Celelalte 
rezultate: Gheorghe Rașovaa
p.t (min. 2,28), Serghei Korni
laev (U.R.SB.), Aurel Neaga 
p.p. (7—17) Dag Oiunbold 
(Mongolia), Tiberiu Seregely 
p.p. (3—9) Istvan Kopracs (Un
garia).


