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Sub semnul unității de nezdruncinat

& S3
| ANIVERSAREA A 35 DE ANI | 
| DE LA REVOLUȚIA DE ELIBERARE |
11 SOCIALĂ Șl NAȚIONALĂ, | 

( antifascistă Șl ANTIIMPERIALISTĂ |

în jurul partidului,

al secretarului său general, președintele Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

OM MUNCII DIN ÎNTREAGA IARĂ AII SĂRBĂTORIT, ÎNTR-0 ATMOSFERĂ 
DE PUTERNICĂ ÎNSUFLEȚIRE, GlIIRIIISOL MIED Al ELIBERĂRII PATRIEI

■ ■

PARADA MILITARĂ Șl MAREA DEMONSTRAȚIE DIN CAPITALĂ
Sub semnul unității de 

nezdruncinat în jurul partidu
lui, al secretarului său gene
ral, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, al 
dragostei fierbinți fată de pa
tria socialistă, oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul tării — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — au săr
bătorit, joi, într-o atmosferă de 
puternică însuflețire, cea de-a 
XXXV-a aniversare a revoluți
ei de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă.

înscris în conștiința noastră 
ca o strălucită încununare a 
luptelor seculare pentru liberta
te, independență și neatîrnare, 
ca simbol al eroismului maselor 
populare, al spiritului revoluțio
nar al comuniștilor, al tuturor 
militanților progresiști, mărețul 
act de la 23 August 1944, eve
niment determinant pentru noul 
curs al istoriei patriei noastre, 
care a deschis poporului român 
calea dezvoltării democratice șl, 
apoi, socialiste, constituie astăzi 
un puternic îndemn spre noi 
izbînzi în înfăptuirea mobiliza
toarelor obiective cuprinse în 
Programul partidului, de făuri
re a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Aso
ciind, ca de fiecare dată, fapte
lor de eroism săvîrșite cu trei 
decenii și jumătate în urmă 
cuceririle revoluționare ale pre
zentului socialist, precum șl 
perspectivele luminoase care se 
conturează la orizontul viîtoru- 

lui cincinal, anul acesta po
porul român a cinstit gloriosul 
jubileu al eliberării sub semnul 
puternicului avînt în muncă 
pentru realizarea cu succes a 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea 
socialistă, sub impulsul gene
rat de documentele celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, 
dînd astfel expresie hotărîrii 
sale ferme de a înfăptui neabă
tut politica științifică clarvă
zătoare a partidului șl statului, 
politică ce corespunde pe deplin 
năzuințelor de prosperitate și 
progres ale întregii națiuni. 
Aniversarea marii sărbători a 
prilejuit, în același timp, reafir
marea voinței neclintite a po
porului român de a urma în
tru totul politica externă a parti
dului și statului, întemeiate pe 
trăinicia și dinamismul dezvol
tării interne, politică pusă în 
slujba asigurării unui climat in
ternațional de liniște și pace, 
de securitate și cooperare, a 
promovării unor relații echita
bile între națiuni, de soluționa
re, pe baza tratativelor, a tutu
ror problemelor cardinale ale 
lumii contemporane.

în Capitală, grandioasa 
paradă militară și impu
nătoarea demonstrație a 
oamenilor muncii s-a des
fășurat în Piața Aviatorilor, 
tradiționalul loc de întîlnire al 
bucureștenilor la asemenea ma
nifestări populare de masă. în 
imensa piață, ca și pe Bulevar
dul Aviatorilor domnește o at-
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\TO 

mosferă de puternic entuziasm, 
de nemărginită bucurie, speci
fică marilor noastre sărbători.

Tribuna centrală, deasupra 
căreia flutură steaguri roșii și 
tricolore, este dominată de un 
mare portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încadrat de 
stemele partidului și țării, pre
cum și de datele festive mar- 
cind dimensiunile în timp ale 
gloriosului jubileu : 1944 — 1979. 
Pe frontispiciul acestei tribune 
este înscrisă urarea cinstind 
mărețul eveniment : „Trăiască 
a XXXV-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiim- 
perialistă din România 1“

Pe fundalul tribunelor late
rale sînt înscrise, de asemenea, 

Aspect de la demonstrația oamenilor muncii'

wur rwtsc fewa?*;

urări scumpe întregului nostru 
popor : „Trăiască Partidul Co
munist Român, în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască 
și să înflorească scumpa noas
tră patrie — Republica Socia
listă România 1“

Deasupra tribunei, situată de 
cealaltă parte a pieței, se află 
un medalion înfățișînd chipu
rile marilor dascăli ai proleta
riatului din lumea întreagă — 
Marx, Engels și Lenin, precum 
și urările : „Trăiască comunis
mul .— viitorul luminos al în
tregii omeniri !“, „Să întîmpi- 
năm cu noi șl însemnate reali
zări cel de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân !“, „Să triumfe în lume 
pacea și colaborarea între toate 
popoarele 1“

Ora 8,00. Sosirea la tribuna 
oficială a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 

ai Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, este întîmplnată cu 
vil și puternice aplauze, cu 
ovații.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, la tribuna 
oficială urcă tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț. 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu. 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgăncscu, Janoa 
Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculcscu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Ion 
Coman, Nicolae Constantin,

(Continuare în pag. 4—5)

CONSTANTIN ALEXANDRU - PENTRU 
A DOUA OARĂ CAMPION MONDIAL 

LA LUPTE GRECO-ROMANE
Relatarea întrecerilor campionatelor mondiale de lupte de 
la San Diego în pag. a 2-a.



Vacanță școlara ZILE DE NEUITAT
r Din panglica de asfalt ce 
șerpuiește prin comuna Beceni 
se desprinde un drum care urcă 
spre izvorul Bodea. Ici-colo, in- 
tilnești cite o gospodărie, iar 
după vreun kilometru in fața 
ochilor iți apare o imagine de 
ilustrată poștală. Pe un mic 
platou. încadrat de o potcoavă 
muntoasă acoperită cu păduri 
de salcimi, stejari și tei, cu 
alei pietruite, cu peluze verzi 
și boschete de flori și arbuști, 
se inalță 13 vile, o sală de 
mese, un club, terenuri de vo
lei, handbal si minifotbal. Un 
adevărat orășel, cunoscut de 
mai multi ani sub denumirea 
de „Tabăra Arbănași" — 
dețul Buzău, care răsună 
voioșia sutelor de copii in 
canța școlară.

Aici s-au împrietenit
Iuta Leuștean, din comuna Bor- 
cea-lalomița, cu Violeta Săr- 
mache, din Zeneș-Bacău și cu 
Remus Teodorescu, din Buzău, 
iar împreună cu ei au mai 
petrecut 14 zile minunate alți 
480 de școlari din județele Ia
lomița. Bacău și Buzău.

...Pe Neluța, fata cooperato
rului Leuștean. in timpul școlii 
o durea deseori capul. Cind a 
venit in tabără i s-a încredin
țat conducerea unui detașa
ment, căruia i-au pus numele 
de „Condorii veseli". L-au nu
mit așa fiindcă, asemenea tutu
ror copiilor patriei, și ei as
piră spre înălțimi și sînt ve
seli. După cite va zile de la 
venirea la Arbănași, prinsă in 
virtejul jocurilor pionierești și 
al drumețiilor ța Vulcanii no
roioși. la uscătoria de legume 
din Beceni, Neluței i-au tre
cut durerile. Remus, după ce 
dștlgase crosul pe detașament,

Ju- 
de 

va-

Ne-

era nerăbdător si inceapă par
tidele de minifotbal. „Echipa 
noastră va dștiga cu siguranță 
campionatul de minifotbal. Joc 
portar și greu o să mă păcă
lească vreunul"-. Și Violeta a 
ciștigat crosul pe detașament. 
„Sper si fiu »i prima pe ta
bără, fiindcă la crosul județean 
al școlilor generale am sosit a 
treia".

Trei copii care îndrăgesc 
sportul. Dar, nu numai lor le 
place. „Sportul a constituit una 
din laturile principale ale ac
tivității taberei — ne spunea 
institutoarea Mariana Aldea- 
Udrescu, comandantă-instructor 
de unitate. S-au mai organizat 
întreceri la volei, șah. tenis de 
masă in aer liber, iar la con
cursul de orientare turistică, cu 
traseul prin pădurea din îm
prejurimi, au luat parte toți 
copiii din această serie. De a- 
semenea, s-au făcut excursii 
de cite o zi la Buzău, la tabăra 
de sculptură în aer liber de 
la Măgura, la stațiunea Mon- 
teoru“.

„Activitatea cultural-educa- 
tivă a fost cealaltă latură din 
programul copiilor, a comple
tat profesorul Ion Cristescu, 
directorul taberei. S-au inițiat 
concursuri de muzică populară, 
de recitări și de desene pe 
asfalt, un carnaval cu foc de 
tabără și toți elevii au asistat 
la un spectacol prezentat de 
ansamblul folcloric al Casei 
pionierilor și șoimilor patriei 
din comuna Beceni. Noi, pro
fesorii și instructorii de 
nieri, ne-am străduit ca 
școlarii să petreacă aici, la 
bănași, zile de neuitat !“.

plo- 
toți 
Ar-

P. VINTILA

Campionatele mondiale de lupte de la San Diego

CONSTANTIN ALEXANDRU A 2-a OARA CAMPION MONDIAL,
DAR BILANȚUL ECHIPEI ROMANE ESTE MULT SUB AȘTEPTĂRI9 ■»
• Locul 4 : N. Gingâ, I. Draica și V. Andrei • Tinârul St. Negri
șan oprit de... arbitri din cursa spre medalii • Au inceput 

întrecerile de lupte libere
din Constanța a luptat bine, a 
avut în permanență inițiativa 
și a executat numeroase pro
cedee de atac, dar, deși multe 
dintre ele reușite, arbitrii nu 
i-au acordat punctele ce 1 se 
cuveneau, favorizîndu-1 evident pe 
Frgici. Și astfel, echipa noastră, 
cu cele 15 puncte acumulate, se 
situează pe locul 6 (la egalitate 
cu Polonia) în clasamentul pe 
națiuni, rezultat mult sub aștep
tări și, evident, sub posibilitățile 
de ansamblu ale reprezentativei 
României. Dar, asupra acestor as
pecte vom mai reveni. Acum, 
detalii din desfășurarea concursu

lui, cu care am rămas datori ci
titorilor noștri după prima zi a 
campionatelor mondiale de lupte 
greco-romane.

Categoria 48 kg. După victori
ile obținute în primele două tu
ruri, Constantin Alexandru l-a 
întîlnit pe maghiarul Fr. Seres. 
După cîteva acțiuni reușite, cam
pionul român a executat o „ru
pere în față", fixîndu-1 cu ume
rii pe saltea pe Seres în min. 2,25. 
Partida decisivă pentru titlul de 
campion al lumii s-a disputat 
înaintea turului final. Reprezen
tantul nostru s-a întîlnit cu Alek
sandr Șumakov (U.R.S.S.), princi
palul său concurent, meciul fiind 
de o încleștare deosebită. Cu o 
ambiție demnă de toată lauda, 
sportivul român și-a depășit ad
versarul la puncte (5—4), nelă- 
sîndu-i acestuia nici un moment 
Inițiativa. In ultima întîlnire, cam
pionul mondial l-a învins clar la 
puncte pe bulgarul P. Hristov,'cu
cerind pentru a doua oară conse
cutiv titlul de cel mai bun luptă
tor al lumii.

Categoria 52 kg. Nicu Gingă, 
campionul mondial de la Gote- 
borg (1977), a avut prestații sub 
nivelul așteptărilor. După două 
victorii la puncte obținute în pri
mele două tururi, în fața sud- 
coreeanului Dok Bank și ameri
canului J. Thomson, în turul 3 
sportivul român a fost liber. In 
meciurile următoare, N. Gingă a s- x_ ._.M cu

în

SAN DIEGO, 26 (prin telefon). 
Vineri noaptea (sîmbătă diminea
ța la București), la „Peterson 
Gimnasium**  s-au încheiat între
cerile campionatelor mondiale de 
lupte greco-romane, care au re
unit 138 de concurenți din 27 
de țări ale lumii. Spre satisfac
ția delegației noastre, primul dra
pel înălțat cu ocazia festivității 
de premiere a fost cel al Româ-

re-
A- 
de 
al 

Ca- 
---- ---------- anul 

trecut Ia Ciudad de Mexico (ceea 
ce n-au mai reușit decît alți doi 
campioni, sovieticii Șerikov și 
Balboșin). Alexandru este, de
altfel, singurul dintre foștii me
daliat! ai reprezentativei țării 
noastre. care a evoluat, pe întrea
ga durată a turneului, la adevă
rata sa valoare. In cele cinci me
ciuri susținute, campionul român 
a dovedit nu numai o excelentă 
pregătire, ci și o extraordinară 
voință de a învinge, care l-a aju
tat în momentele cele mai dificile 
ale întrecerilor. Reușita sportivului 
nostru — reînnoită în decursul a- 
nilor — onorează cu adevărat re
putația școlii de lupte din Româ
nia.

Foarte aproape de medalii s-au 
aflat Nicu Gingă (52 kg), ion 
Draica (82 kg), Vasile Andrei 
(100 kg) — clasați pe locul 4 la 
categoriile lor, ca și debutantul 
Ștefan Negrișan (62 kg), pe care 
arbitrii l-au oprit din cursa spre 
podiumul de premiere, frustrîn- 
du-1 de o victorie în fața iugo
slavului I. Frgici. Tînărul sportiv

niei socialiste, prilej cu care 
putatulul luptător Constantin 
lexandru i s-a înminat cea 
a doua centură de campion 
lumii, el reeditînd acum, in 
litornia, succesul realizat

glnt), dar n-a mal evoluat apoi 
la nivelul posibilităților, cedînd 
în tururile următoare în fața ja
ponezului F. Yofshîto și a vest- 
germanului P. Pawlidis.

După două victorii promițătoa
re, debutantul Vasile Andrei (100 
kg) a cedat în fața americanului 
B. Rheingans (adversar pe care 
putea să-1 întreacă) și a fost în
vins de multiplul campion mon
dial Nikolai Balboșin, clasîndu-se 
doar pe locul 4.

Mult sub așteptări a luptat 
greul Roman Codreanu, a cărui 
lipsă de pregătire a Ieșit clar în 
evidență. El a pierdut prin desca
lificare meciul cu un adversar 
cu 50 kg mai ușor decît el, iugo
slavul P. Ulei, și cu o decizie 
asemănătoare Întîlnirea cu bulga- . -• . care_i

anul trecut,

SPORT ÎN AERUL OZONAT AL BRAZILOR
Inspectoratului 

și a Consiliului organi- 
pionierilor, în județul 
au fost organizate, pe 
vacanței de vară, șase 
de pionieri și școlari. 

Stoe-

Prin grija 
școlar 
zației 
Argeș 
timpul 
tabere 
La Nucșoara, Păuleasa, 
nești, Lerești, Dragoslavele și 
Bughea de Jos, peste 7 000 de 
copii din întreaga țară au par
ticipat Ia diferite activități 
cultural-sportive, s-au recreat.

Am poposit, zilele trecute, 
în tabăra de la Nucșoara, si
tuată într-o minunată rezerva
ție de brazi, la altitudinea de 
900 m. La terenurile de te
nis. volei, handbal și fotbal 
(la amenajarea cărora pionie
rii din județul Argeș au con
tribuit prin entuziaste acțiuni 
de muncă patriotică), animație 
mare. 400 de elevi din jude
țele Hunedoara șl Brăila și

S. C. MIERCUREA CIUC A ClȘTIGAT
„CUPA ELIBERĂRII" LA HOCHEI

MTEKCUREA CIUC, 26 (prin 
telefon). Pe patinoarul artifi
cial din localitate s-au înche
iat jocurile din cadrul tradi
ționalei competiții de hochei 
dotată cu „Cupa Eliberării*.  
Această a V-a ediție a revenit 
formației S.C. Miercurea duc, 
care a terminat neînvinsă 
turneul. Menționăm că atît e- 
chipa locală, cît și formațiile 
bucureștene Steaua și Dinamo

fără jucătorii selec-

H I PISxM
Timpul excelent și perspectiva 

unor întreceri atractive (chiar da
că în program figurau și/„nelip
sitele*  hituri) au făcut ca hipo
dromul din Ploiești să cunoască, 
joi după-amiază, o animație deo
sebită. Spre satisfacția celor pre- 
xenți, alergările au fost în gene
ral disputate, cîștigătorii fiind 
obligați să se „întindă*  serios 
pentru a-și putea adjudeca pro
bele respective : Soneria, benefi
ciara unui start fericit (ea a ple
cat lansată, dar a și „ciupit*  
clțiva metri) a reușit, după un 
prelungit duel, să-l întreacă pe 
Vlgu chiar pe linia de sosire, 
Jovmir și Hermafon l-au învins 
la fel de greu pe Fanon și, res- 
Îiectiv, tormina (a plăcut mult 
upta dintre frații M. și C. lorga),

au evoluat , ____ ____
ționați în lotul reprezentativ. 
Iată rezultatele ultimelor două 
etape: Steaua — Progresul 
M. Ciuc 14—0 (4—0, 4—0, 0—0), 
S.C. M. Ciuc — Dinamo 10—3 
(5—1, 0—1, 5—1), Dinamo — 
Progresul M. Ciuc 15—4 (7—0, 
5—1, 3-3), S.C. M. Ciuc — 
Steaua 4—2 (3—1, 0—0, 1—1). 
(V. PAȘCÂNU — coresp.).

din municipiul Pitești organi
zau zilnic meciuri deosebit de 
disputate. Condițiile excelente 
de practicare a sportului au 
determinat și unele unități 
de performanță să-și efectueze 
o perioadă de pregătire 
în acest minunat cadru. 
Printre ele, Clubul spor
tiv școlar ,,Viitorul" Pi
tești, cu echipa de tenis de 
masă din Divizia A, pregătită 
de antrenoarea Doina Badi. 
I-am întîlnit. și pe voleibaliștii 
antrenorului Gheorghe Ene, 
care se antrenau asiduu, co- 
rectînd procedee și elemente 
tehnice specifice. Iar pe alei
le din jurul rîului, un grup de 
atlete și atleți alergau, sub 
supravegherea atentă a pro
fesoarei Liliana Mihăilescu, o 
tot mai apreciată specialistă, 
cu succese din ce tn ce mai 
mari în domeniul performan
tei.

Au fost zile de vacanță pli
ne, reconfortante. Cu forțe noi, 
copiii se vor prezenta, la 15 
septembrie, în bănci.

Gh. DSIMINOIU-coresp.

SPECTATORI NUMEROȘI, ÎNTRECERI ATRACTIVE

pierdut la puncte întîlnirea
K. Fatkulin (U.R.S.S.) și, m 
mod surprinzător, a cedat prin 

cu L. Racz (Ungaria), 
care-1 învinsese de 
ori în partide prece-
62 kg. La debutul său 

tînă

Hlnsar, termlntnd ea un bolid 
(finișul acestui cal este de-a 
dreptul impresionant), șl-a adju
decat spectaculos cel de-al doilea 
hit al premiului Palas (primul 
fiind elștigat, mal mult declt 
ușor, de Macrou), iar Mintoasa. 
Inteligent condusă de A. Bral- 
lovschl, a mal avut resursele ne
cesare pentru a trece de Herda 
șl Gardena, sosite tn ordine. RE
ZULTATE TEHNICE : Cursa I : 
1. Vareg (G. Popescu) rec. 1:39,6, 
X Tamarlnt, 3. Turcln. Simplu 
4, ordinea 10. Cursa a n-a : 1. 
Oscior (A. Brallovschi) rec. 
1:31,1, ‘1. Iberic, 8. Suvelcar. 
Simplu 2, ordinea 8, event 20, 
ordinea triplă 568. Cursa a m-a : 
L Soneria (D. Popa) ree. 1:26,6, 
X Vlgu. Simplu 8, ordinea 14,

event 15. Cursa a IV-a : 1. Ma- 
erou (Gv. Solcan) rec. 1:25,a, 2. 
Fundy, 3. Joben. Simplu 2,50, or
dinea 14, event 23, ordinea triplă 
279. Cursa a V-a : 1. Jovmir (G. 
Ciobanu), 2. Fanon, 3. Jalonat. 
Simplu 2, ordinea 8, event 20, 
triplu cîștigător 454, ordinea tri
plă 704. Cursa a Vl-a : 1. Her
mafon (M. Iorga) rec. 1:27,1, 2. 
Formina. Simplu 6, ordinea 17, 
event 34. Cursa a vn-a : 1. Hin- 
sar (Tr. Marinescu) rec. 1:26,0, 2. 
Ozoraș, 3. Macrou. Simplu 2,50, 
ordinea 63, event 46, ordinea tri
plă 663. Cursa a VHI-a : l Min
toasa (A. Brallovschi) rec. 1:33,9, 
2. Herda. Simplu 2, ordinea ’ 
event 15, triplu cîștigător 303.

Gh. ALEXANDRESCU

24,

tuș partida 
sportiv pe 
numeroase 
dente.

Categoria___ _________________
In formația reprezentativă, tlnă- 
rul ștefan Negrișan s-a prezen
tat mal mult decît promițător. El 
l-a învins categoric la puncte 
(10-2) pe T. Passarelli (R.F.G.) șl 
a făcut un meci memorabil In 
compania fostului campion mon
dial, polonezul K. Llpien, In fața 
căruia a pierdut la limită (fr—7). 
Frustrat de victorie in disputa eu 
I. Frglcl (Iugoslavia), sportivul 
român a fost obligat să pără
sească întrecerea,

O evoluție surprinzător die slabă 
a avut fostul campion mondial al 
categoriei 68 kg, ștefan Rusu. 
După Infrlngerea neașteptată In 
fața francezului L. Lacaze (spor
tiv fără performanțe tn marile 
competiții Internați'- ale. In ciu
da numeroaseloi sale partici
pări), reprezentantul țării noas
tre a fost învins prin descalifi
care de polonezul Andrzej Su- 
țron, adversar pe care altădată 
c&mipdonul nostru H învinsese cu 
regularitate.

Categoria 74 kg. Gheorghe Clo- 
botaru a obținut două victorii, 
Iar apoi, suferind două Infrîn- 
gerl, a părăsit concursul : b.desc. 
L. Lundbel (Suedia), b.p. (15—1) 
G. Matthews (S.U.A.), p.p. (2—7) 
la L Șopov (Bulgaria) și p. dese, 
la H. Helblng (R.F.G.).

Categoria 82 kg. Fostul cam
pion mondial Ion Dralca l-a În
vins prin descalificare (turul 3) 
pe polonezul J. Dolgowlcz. Tot 
prin descalificare l-a învins șl pe 
bulgarul P. Pavlov, dar obțlnlnd 
victoria fără puncte tehnice lup
tătorul român a primit și el 2 p 
penalizare, care l-au împiedicat 
să urce pe podiumul de premie: 
re. învins ' — .
turul 5 
Korban, 
sat pe 
săi, M. __________  .
P. Pavlov (Bulgaria).

Categoria 90 kg. Petre Dicu l-a 
învins la puncte (4—3) pe ungu
rul N. Novaryi (medaliat cu ar- 
^\\\\\X\\\\\\\W\\^

rul Aleksandr Tomok, 
învinsese categoric, 
la Oslo.

Desigur, bilanțul cu care luptă
torii români au încheiat întrece
rea supremă nu-i satisface pe 
iubitorii sportului de la noi. Re
zultatele de la Sail Diego se si
tuează mult sub așteptări. Ele 
dovedesc că principalii adversari 
ai sportivilor noștri s-au pregătit 
mult mai bine decît au făcut-o 
luptătorii noștri. Bilanțul nesatis
făcător este urmarea unei stări 
de automulțumire, unor delăsări 
în perioada pregătitoare.

Iată primii trei clasați la cele 
30 categorii : 43 kg : ' -------
tin Alexandru, “ 
(U.R.S.S.), 3. P.____
ria) ; 52 kg : 1. Lajos 
garia), 2. K. Fatkulin, 
kura (Japonia) ; 57 kg 
Șerikov (U.R.S.S.), 2. 
waki (Japonia), 7
(Italia) ; 62 kg : 1. Istvăn Toth 
(Ungaria), 2. A. Kuzu (S.U.A.), 
3. L. Malmquist (Suedia) ; 68 kg: 
1. Andrzej Supron (Polonia), 2. 
Al. Aliev (U.R.S.S.), 3. E. Klaus 
(R.F.G.) ; 74 kg : 1. Ferenc Koc- 
sîs (Ungaria), 2. I. Șopov (Bul
garia), 3. K. Helbing (R.F.G.) ; 
82 kg : 1. Ghenadi Korban
(U.R.S.S.), 2. M. Petkovici (Iugo
slavia), 3. P. Pavlov (Bulgaria) ; 
90 kg : I. Frank Andersson (Sue
dia), 2. N. Novaryi (Ungaria), 3. 
P. Pawlidis (R.F.G.) ; 100 kg : L --- ----- ------------- ------------ G

Rhein-
1. A-
2. Al.

. Wol-

1. Constan-
2. A. Șumakov 

Hristov (Bulga- 
Râcz (Un- 
3. T. Asa- 
: 1. Kamil
I. Kashi- 
Caltabiano3. A.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 17 AUGUST 1979. Cat. 1 : 
1 variantă 100% autoturism Da
cia 1500 și 2 variante 25% a 17 500 
lei ; cat. 2 : 10 variante 25% a 7 407 
lei ; cat. 3 : 16,75 variante a 
4422 lei ; cat. 4 : 23,75 a 3 119 lei ; 
cat. 5 : 133.75 a 554 lei ; cat. 6 : 
228,75 a 324 lei ; cat. x : 1466,75 a 
100 lei. Report la 6a t. 1 : ’135 023 
lei. Autoturismul Dacia 1300 a 
cîștigat de ACHIM ROTARU 
Deva pe un bilet jucat 100%.

TOTAL DE CIȘTIGURI: 577 510 lei, 
din care 135 023 lei report la ca
tegoria 1. *

fost 
din

★ J,

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 26 AU
GUST 1979. Extragerea I : 58 23 
19 25 ; extragerea a n-a : 30 60 
53 55 ; extragerea a m-a : 39 72 
47 54. FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 331.549 lei, din care 54.915 
lei report categoria 1.

VI. Met. Plopen! — PetnoTul PI. 2 
VH. Oltul SI. — Mec. fină X 

Șoimii Sb. — Gaz metan X 
Prog. V.—F.C.M. Giurgiu 1 
UJR. Tim. — F.C.M. R-ța 1 
Corvlnul — Dacia Orăștie 1 
md. sîrmei C.T. — Aurul B. 1 
F.C. Bihor — CER Cj.-Nap 1

FOND DE CIȘTIGURI 301.3® lei.

VEH.
IX. 
X.

XI. 
xn. 

xin.

★

la puncte (2—9) tn 
de sovieticul Ghenadi 
sportivul român s-a cla- 
locul 4, după... învinșii 
Petkovlci (Iugoslavia) șl

| DORIȚI SĂ GĂSIȚI 
ÎN MAGAZINE

MĂRFURI
PE GUSTUL DV. ?

NUMERELE EXTRASE EA TRA
GEREA LOTO DIN 24 AUGUST 
1079. Extragerea I : 73 85 32 22 48 
25 26 29 39 ; extragerea a H-a : 
79 15 45 63 7 23 5 11 72. FOND

JUCAȚI LA
LAREZULTATELE EXACTE 

CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 26 AUGUST 1979

Sportul
> I. F.C.M. Be. — TJC. C-ța 1 

■L CLSJ4. B-v» — Unirea Foc. 1 
m. Tractorul Bv.—F.C. Brăila 1 

®V. Poiana CSmarfna — Rapid 1
Autobuzul X

LOZ PLIC ț

0 Programați-vă o vizită 
la Tîrgul de mostre și, 

ți prin intermediul ehesti- 
onarelor, exprimați-vă 

g aprecierile și sugestiile ! 
g: Astfel, contractarea fon- 

dului de marfă pentru 
sj anul 1980 sc va face și 

în funcție de preferin- 
ă fele dv. !
ș Complexul expozițicsal 

din Piața Scinteii nr. 1 
g este deschis în zilele lu- 
Ș crătoare de la ora 10 la 
șî 18 (cu excepția zilelor de 

luni, cînd tîrgul este în- 
chis), iar în zilele de 
sărbătoare între orele 
9—18.

V. KuL Alex.

Nikolai Balboșin (U.R.S.S.), 
Petkov (Bulgaria), 3. B. 
gans (S.U.A.) ; H-100 kg : 
leksandr Tomov (Bulgaria), 
Kolcinski (U.R.S.S.), 3. B. 
ker (S.U.A.).

Sîmbătă la prînz (sîmbătă __
tea Ia București) au început în
trecerile de lupte libere, compe
tiție Ia care sînt prezenți 120 de 
sportivi din 25 de țări. In rîndul 
participanților la primele cinci 
categorii care au început con
cursul încă în prima zi se află 
și doi luptători români : Aurel 
Neagu (57 kg) și Vasile Pușcașu 
(100 kg).

In primul tur, A. Ncagu l-a 
învins prin tuș în min. 7,18 pe 
Iugoslavul R. Darlev, iar în par
tida următoare l-a depășit clar la 
puncte (11—6) pe polonezul M. 
Skubacz. Vasile Pușcașu l-a în
tîlnit, încă din primul tur, pe 
puternicul luptător sovietic Uda. 
Mathe, în fața căruia a pierdut 
prin tuș. In schimb, în meciul 
următor, sportivul român l-a în
vins prin descalificare pe japo
nezul Hos^jaky» rămiînînd astfel în 
lupta pentru locurile fruntașe.

noap-

Dan GÂRLEȘTEANU

••Recon

AL LSEA 

URC DE MOSTRE 
DE BUNURI DE CONSUM

BUCUREȘTI'79
Jaugust 2 septembrie



campionatele Internationale de Judo ale României

O Multe victorii la scoruri 
— conduce în clasament

Această a șasea etapă în 
campionatul de rugby — dispu
tată sîmbătă și duminică — a 
marcat ultima secvență în prin
cipala întrecere internă dinain
tea turneului în Țara Galilor 
(mai e de disputat restanța 
R.C. Grivița Roșie — C.S.M. 
Sibiu, care are loc marți, la 
ora 9, la stadionul Parcul co
pilului). Amănunte :

RAPID — C.S.M. SIBIU 6—8 
(3—4) ! Surpriză, ieri, în parti
da vedetă a cuplajului din Par
cul copilului : sibienii își apro
prie prima victorie de pînă a- 
cum, și încă în Capitală ! A 
fost o dispută aprigă, pasio- ’ 
nantă, cîștigată de echipa cu 
linia de atac mai 
inventivă. Istoria 
s-a scris intr-un 
zant. Rapidistul 
din lovitură de 
bară, oaspeții fiind 
punctează, prin SARAC 
frumos). Același Șișiu repetă... 
isprava, de astă-dată din drop, 
pentru ca scorul reprizei să fie 
stabilit după transformarea unei 
lovituri de pedeapsă de către 
feroviarul NĂSTASE. Rapid va 
lua conducerea după pauză, 
grație lui... ȘIȘIU, care reu
șește — în fine ! — un drop. 
Și va urma momentul psiholo
gic al jocului : arbitrul Paul 
Soare (corect, pe fază) fluieră 
o lovitură de pedeapsă In fa
voarea bucureștenilor, din pozi
ție ideală, moment în care fe
roviarul Niță îi aplică lui Bur- 
cea o lovitură de veritabil 
puncheur. ceea ce-i atrage eli
minarea și „întoarcerea" penali
zării. Sibienii =e aruncă — 
după aceste emoții — tn atac, 
construiesc acțiuni tot mai ra
pide si 
de 
los 
de

l
DINAMO — ȘTIINȚA CEMIN 

BAIA MARE 19—9 (4—3). Dacă 
Ia cele două lovituri de pe
deapsă — bine bătute, totuși — 
Balint ar fi avut și un dram 
de noroc și dacă nu ar fi fost

sigură și mai 
acestui meci 
mod electri- 

Șișiu trimite 
pedeapsă in 

cei care 
(eseu

incisive, eseul reușit 
FERARU încheind spectacu- 
dominarea XV-lni prezentat 

antrenorul Bebe Boboc.
Geo RAEȚCHI

(eseu 
Chi

categorice ® Steaua — la a șasea victorie consecutivă 
© Marți se dispută restanța R.C, Grivița Roșie — 

C.S.M. Sibiu
sclipirile lui E. STOICA 
după o penetrantă acțiune
ricencu, combinată cu o inexac
titate în dispozitivul băimăre- 
nilor) și PARASCHIV. poate că 
meciul de sîmbătă, de pe »O- 
limpia", ar fi adus un rezultat 
neașteptat, cel puțin în prima 
parte a jocului. Și așa însă an
trenorul bucureștenilor. Ion 
Țuțuianu, era nemulțumit ca 
după o înfrîngere : grămada 
dinamovistă s-a arătat obosită 
după ..turul de forță" de la 
Iași (unde obținuse un incre
dibil 44—12), multe acțiuni frîn- 
gîndu-se din start. Valoroasa 
echipă oaspete — incluzînd nu
me cunoscute, ca Balinț, Varga, 
Urdea, Vasile Ion, Ștefiuc, Flo
re», Cantea, Gligor. FI. Atana- 
siu — s-a exprimat mai cursiv 
în joc timp de 60 de minute, 
fără a avea însă aplombul nece
sar victoriei. Pe care și l-a re
găsit, în cele din urmă. Dina
mo... Au mai punctat ALDEA 
(eseu frumos, la colț), CON
STANTIN (l.p. și 2 transfor
mări), respectiv VASILE ION 
(2 l.p.) și BALINT (l.p.). Arbi
traj foarte bun: Mihai Gavrici.

RULMENTUL BÎRLAD — 
STEAUA 8—26 (4—14). Joc fru
mos, cu multe faze pe liniile 
de ireisferturi. Campioana și-a 
demonstrat superioritatea în 
toate compartimentele, realizînd 
5 încercări (ZAFIESCU 2. MUN- 
TEANU, ENACHE. M. IONES- 
CU). dintre care 3 transformate 
(ACHIM 2 și DURBAC). Pentru 
gazde au marcat DANESCU și 
DRANGA — cite o încercare. 
A arbitrat Petre Ionescu. (E. 
Solomon — coresp.).

FARUL — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 39—22 (17—9).
Prestație excelentă a ambelor 
formații, ceea ce a condus la 
un joc foarte spectaculos. Farul 
a înscris 8 încercări (BURGHE- 
LEA 2. MOTRESCU. MUȘAT, 
FI. CONSTANTIN. FI. IONIȚĂ, 
BOGHEANU, HOLBAN). BU- 
COS transformînd două și reu
șind un drop. Pentru bucureș- 
teni au marcat A. HARTTON, 
PARASCHIVESCU. ILIE (în
cerc.), MIHALACHE (l.p.), TOA-

DER (l.p. și transf.), PARAS
CHIVESCU (transf.). A condus 
Dragoș Grigorescu. (C. Popa 
— coresp.).

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — PO
LITEHNICA IAȘI 40—0 (18—0). 
Iată, se poate face și rugby cu 
umbra, atunci cînd o echipă e 
în mare formă iar cealaltă mi
mează că joacă (se pare că la 
Politehnica problema e foarte 
delicată, universitarii moldoveni 
acuzînd un anume dezinteres 
pe plan local față de ei). Să 
remarcăm noua și promițătoa
rea pereche de mijlocași a 
bucureștenilor (lui Podărăscu 
adăugîndu-i-se acum la fel de 
talentatul Anton), forma lui 
Simion (îndeosebi). Stănescu și 
Scarlat, progresul lui P. R. Ma
rin. Au punctat SIMION (în
cercare, 2 l.p., 2 drop, 2 transf.), 
STĂNESCU. Al. MARIN. P. R. 
MARIN. BIDIREL — încercări, 
PODĂRĂSCU (2 transf.). Meci 
fără probleme pentru experi
mentatul arbitru • Alexandru 
Lemneanu.

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
C.F.R. BRAȘOV 42—6 (12—0). 
Meci la discreția studenților, 
care au înscris prin GH. DINU 
(3). DUMITRU (2), BĂLOI (2), 
BUCAN. DRAGU, TUDOSE — 
încercări, ultimul transformînd 
una dintre ele. Pentru oaspeți 
a marcat LUCACI. din 2 l.p. 
Arbitru : Florian Dudu. (T. 
Cornea — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — VULCAN 45—6 (15—0). 
Gazdele au făcut un joc mo
dem. dominînd permanent. Au
torii punctelor: PETER (2 în
cerc.. 5 transf. și drop). Al. IO
NITA (2). SUCIU, CRACIU- 
NESCU. MATEI — încerc., a- 
cesta din urmă transformînd 
două, respectiv PRISACARU 
(încerc.), și MIHAI (transf.). A 
condus Gheorghe Huștiu. (C. 
Crețu — coresp.).

în clasament conduce Steaua, 
cu 18 puncte, urmată de Dina
mo — 16 p.

0 VERIFICARE DEOSEBIT DE UTILA
A SPORTIVILOR

ediția a 7-a a Cam- 
internationale de ju- 
Romăniei, oaspeții 
prea numeroși (con-

Deși la 
pionaielor 
do ale 
n-au fost 
curenți din Siria, Ungaria și 
U.R.S.S.). Întrecerile s-au dove
dit deosebit de utile pentru 
verificarea stadiului de pregă
tire a reprezentanților noștri 
în vederea viitoarelor compe
tiții și, firește, îndeosebi a 
Jocurilor Olimpice de la
Moscova. Prezența pe tatami a 
valoroșilor sportivi sovietici
din Iotul reprezentativ unional 
și de la cunoscuta formație
Dinamo Moscova a constituit,
fără îndoială, un prilej exce
lent de a stabili dimensiunile 
reale ale posibilităților selec
ționaților noștri.

Iată de ce, dincolo de bi
lanț. pînă la un punct meri
tuos (3 titluri de campioni in
ternaționali al României și 15' 
locuri II și III), putem aprecia 
evoluția evident îmbunătățită 
a multora dintre concurenții 
noștri. A produs satisfacție și, 
în același timp, o surpriză de 
mari proporții juniorul Mihai 
Cioc (care a împlinit, la 14 
iunie, doar 18 ani), cînd l^a 
învins indiscutabil pe campio
nul Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S. și deținătorul ti
tlului unional, sovieticul Boris 
Beridze. Brașoveanul Mihai 
Cioc, elev al antrenorului Ale
xandru Vasile, concurînd la 
una din categoriile deficitare 
pe plan mondial, categoria 
grea, a confirmat un progres 
deosebit de îmbucurător, după 
ce anul trecut cucerise medalia 
de argint la campionatele eu
ropene de juniori. Cum ne-a 
mărturisit însuși Beridze, ju
niorul M. Cioc, îmbogățindu-și 
și perfecționîndu-și bagajul cu
noștințelor tehnice, poate as
pira chiar la treptele podiumu
lui olimpic.

Pași însemnați pe drumul

NOȘTRI FRUNTAȘI
pregătirii la nivelul cerințelor 
pe plan mondial au mai făcut 
Constantin Niculae (cat. semi- 
ușoară) și Loghin Lazăr (ușoa
ră). Dinamovistul bucureștean 
C. Niculae s-a descurcat neaș
teptat de bine în fața atacuri
lor d® o rapiditate ieșită din 
comun, pe toată durata me
ciului, dezlănțuite de I. Kelen- 
cser (Ungaria), iar în finala 
cu K. Isupkov (Dinamo Mos
cova), bine condus de antreno
rii Gh. Ilie și S. Lucea, a apli
cat tactica cea mai potrivită 
pentru a-și apropria victoria. 
Asemănător a luptat și arădea
nul L. Lazăr, care are meritul 
de a fi întrecut atît pe sovie
ticul V. Skorkin, de la Dinamo 
Moscova, cit și pe V. Razdol- 
kin, din selecționata U.R.S.S, 
cîștigînd — îndreptățit — lo
cul L îmbucurătoare a fost șl 
reintrarea în competiție a ta
lentatului nostru judoka Arpad 
Szabo, absent de un an, după 
o intervenție chirurgicală. Cum 
era și firesc, superușorul ro
mân nu putea emite, de astă 
dată, prea mari pretenții. După 
eforturile solicitate de partide
le turneului din grupa sa. la 
capătul cărora s-a situat pe 
primul loc, A. Szabo s-a resim
țit și n-a mai putut ține pasul 
în confruntările decisive, cla- 
sîndu-se pe locul III. Oricum, 
revenirea sa după îndelungata 
absență ne dă speranțe că, în 
scurt 
jungă 
afla 
cînd 
argint 
pene, 
și alți 
care i-am aminti pe Șt. Toma 
(mijlocie), V. Anton (semigrea), 
M. FrățicS (semimijlocie), I. 
Domnar (superușoară) și N. 
Vlad (semiușoară). i

Costin CH1RIAC

timp, va reuși să a- 
la nivelul la care se 
cu un an în urmă, 
cucerea medalia de 

la campionatele euro- 
Promițător au concurat 
sportivi români, printre

Un eseu frumos, înscris de Paraschiv în meciul Dinamo—Ști
ința CEMIN Baia Mare. Foto : Dragoș NEAGU

După C. E.

de atletism
pentru juniori

Cea de a 5-a ediție a C.E. 
de atletism, rezervate juniorilor 
— concurs de anvergură, nu 

’ numărul de țări par- 
cît, mai ales, prin 

performanțelor reali- 
cele patru runde ale 
au fost consemnate

EXPERIENȚA BYDGOSZCZ" TREBUIE
PE DEPLIN VALORIFICATA!

cuvintui spcciaiișîiior PENTRU UN CENTRU
AL GIMNASTICII MASCULINE

r Am citit cu mult interes ple
doaria, absolut întemeiată, în 
favoarea aducerii gimnasticii 
noastre masculine la nivelul 
celei feminine. Articolul publi
cat de „Sportul" se intitula 
„In gimnastică, băieții au da
toria să urmeze exemplul stră
lucit al fetelor" și întrevedea, 
printre măsurile posibile, • 
concentrare a celor mai bune 
forțe ale gimnasticii mascu
line. Sînt întru totul de acord 
cu acest punct de vedere și 
doresc să arăt propriile mele 
considerente — nu ca o scuză, 
ci ca o adăugire necesară — 
privitoare la cauzele obiective 
ale răminerii in urmă a gim
nasticii practicate de băieți. 
In primul rînd, trebuie să re
cunoaștem adevărul că băieții, 
fiziologic, intră mai greu în 
faza pubertară. ei cunosc o 
dezvoltare fizfbă generală mai 
înceată, ceea ce-i face apți 
pentru marea performanță la 
o epocă, oricum, după cea 
foarte timpurie a fetelor. în al 
doilea rînd. să nu uităm că 
băieții, avînd exerciții la 6 a- 
parate (niu la 4, ca la fete), 
sînt confruntați cu o gamă 
mult mai largă de elemente 
de învățat, de repetat, de per
fecționat. în sfîrșit, ar mai fi 
de spus că gimnaștii nu au a- 
vut pînă acum condițiile, baza 
materială de care au, dispus 
gimnastele. Și, pînă acum, 
nimeni... n-a încercat să facă 
cu băieții ceea oe s-a tăcut, cu 
fetele. De cîtăva vreme, aid,

la Arad — locul de unde a 
plecat Emilia Eberle, secun- 
danta Nadiei Comăneci — a- 
vem create admirabile condiții 
de pregătire pentru sportul 
gimnasticii. în două săli spa
țioase, bine utilate cu 
tură modernă, se 
sirguință și nu se 
că fără rezultate. 
Arad, profesorii 
konyi (care continuă aici opera 
mamei sale, Barbara FrenkI), 
Pavel Rosenfeld și Geza Wei
nert pregătesc serii mereu re
înnoite de micuțe performere, 
cum sînt — citez la întîmplare — 
Adina Fărcuț, Margareta Ko- 
rodi, Mirela Țîrlea și, desigur, 
multe altele. Eu însumi, 
C.S. Școlar Arad, am 
să aduc pînă la nivelul 
triei corespunzătoare 
lor, pe cîțiva băiețași, 
care și-au și făcut un ____
frații Bora, Toth și alții. Pro
totipul muncii noastre este 
poate Radu Bora, elev în clasa a 
IV-a la Liceul „Miron Constan- 
tinescu" care, pînă la 10 ani, 
a obținut nu mai puțin de 7 
titluri de campion național 
școlar. Am amintit aceste e- 
xeimple din dorința de a sprijini 
ideea că la Arad avem condi
țiile necesare, dorința, capaci
tatea și posibilitatea de a în
treprinde pentru micuții gim- 
naști exact ceea ce în alte 
părți s-a făcut, cu mult suc
ces, pentru fetițe.

prof. Mihai BREȘTIAN 
antrenor la C.S. Școlar Arad

apara- 
lucrează cu 

spune 
a C.S.

Judith Văr-

la 
reușit 

măies- 
vîrstei 

printre 
nume

atît prin 
ticipante, 
valoarea 
zate (în 
reuniunii .... _________
8 noi recorduri europene de ju
niori) — s-a încheiat pentru 
sportivii români prin cucerirea 
a două medalii de bronz. Pri
ma dintre e]e a fost obținută 
de Cristina Cojocaru (17 
membră 
pia din 
norului 
de 1500 
guri.
putut realiza un timp mai bun 
dacă nu ar fi fost jenată în 
momentul cînd s-a declanșat 
sprintul final. Cealaltă meda
lie de bronz înscrisă la activul 
delegației noastre a fost cuce
rită de Mihai Ene (18 ani, elev 
al Liceului din Cîmpulung, an
trenor Constantin Staicu) care, 
cu un remarcabil rezultat Ia 
triplusalt (16,15 m), s-a numă
rat printre protagoniștii aces
tei probe.

Chiar dacă performerii dele
gației noastre sînt un atlet și 
o atletă, trebuie totuși spus că, 
in linii mari, fetele au avut 
o comportare mult mai bună 
decît băieții. Argumente în a- 
cest sens sînt pozițiile frunta-

ani, 
a CI. sp. școlar Olim- 
Craiova, eleva antre- 

Mihai Nistor) în cursa 
m, în care, sîntem și- 
sportiva noastră ar fi

șe deținute in lupta pentru In- 
tiletate de Doina Maxim (arun
carea suliței), Tatiana Mihalcea 
(aruncarea greutății, probă în 
care, din păcate, ea s-a acci
dentat șl nu a mai putut con
cura și la aruncarea discului) 
și Doina Aflorii (săritura în 
lungime). Deci, în bilanțul par
ticipării speranțelor atletismu
lui nostru la această edificatoa
re confruntare .continentală tre
buie trecute ca pozitive doar 
cele două medalii de bronz și 
confirmările (deși nu toate pe 
măsura posibilităților repre
zentantelor noastre) unora din
tre junioarele prezente la 
Bydgoszcz. în rest, comporta
rea juniorilor a fost marcată 
de o slabă concentrare în con
curs, de o evidentă lipsă de 
încredere în forțele proprii și, 
nu de puține ori, de o scădere 
nejustificată a capacității de 
luptă.

Edificatoare în acest sens ni 
se par cuvintele prof. Vladimir 
Simionescu, conducătorul dele
gației, care ne-a spus : „Com
portarea destul de slabă a ju
niorilor trebuie pusă pe seama 
unei pregătiri deficitare, care 
a avut la bază premise mult 
prea optimiste in ceea ce pri
vește valoarea și capacitatea 
de luptă a adversarilor. Aci, 
la campionatele europene, s-a 
luptat cu o dirzenie rar întîl-

mită
sau 
piuă 
ceea 
reprezentanților _____
să dea de gîndif antrenorilor.* 1 
La cauzele acestei comportări 
mai slabe este necesar să adău
găm și lipsa de experiență a 
unora dintre reprezentanții 
noștri, care doar prin partici
parea la citeva concursuri nu 
s-au putut adapta exigențelor 
acestei aprige confruntări. în 
orice caz, „experiența Byd
goszcz" trebuie valorificată 
printr-o mai bună selecție în 
viitor și, în special, printr-o 
deosebită creștere a exigenței 
în munca de pregătire. Viitoa
rele ' mari concursuri ale spe
ranțelor atletismului vor fi a- 
tunci prilejuri de satisfacții 
mai mari pentru noi.

Ion GAVRILESCU

pentru fiecare centimetru 
pentru fiecare Becundi, 

la epuizare. Tocmai de a- 
lipsa de combativitate a 

noștri trebuie

la Festivalul international
sportiv ol orașelor inîrdțitc
TINERII SPORTIVI TULCENI

ĂU EVOLUAT EXCELENT

SEPTEMBRIE CONDIȚII BUNE
PENTRU PLAJĂ LA JĂRMUL MĂRII
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Petrecerea vacanței pe litoralul Mării Negre în luna septem
brie prezintă multiple avantaje : posibilitatea opțiunii pentru 
stațiunea dorită ; evitarea supraaglomerațlei specifică sezonului 
die virf ; stabilirea sejurului la un număr mal mic sau mei 
mare de zile decît seria clasică.
• Rețineți din timp locuri șl nu uitați : de la 1 septembrie se 

beneficiază de însemnate reduceri de prețuri in toate stațiunile 
de pe litoralul Mării Negre ; astfel, un loc (cazare șl masă la 
hotel — categoria 1-A) care tn lunile iulie — august costă 10« 
lei/zl, între 1—15 septembrie costă doar 65 lei/zi, iar după această 
dată numai 57 Id pe zi. Realizați astfel, intr-un sejur de 12 zflle, 
o economie de 400 lei și, respectiv, 550 lei.

0 Meteorologii anunță pentru septembrie o lună în care va 
predomina o vreme frumoasă, însorită, cu temperaturi ridicate, 
faivorizînd turismul.
• Important : pentru cei ce-și petrec vacanța pe litoral se 

organizează multiple excursii, dintre care vă recomandăm cele 
în Delta Dunării șl la Varna, în R. P. Bulgaria.
• Bilete și informații suplimentare se pot obține de Ia toate 

agențiile și filialele Oficiilor județene de turism, de la I.T.H.R. 
București, precum și de la Comitetele sindicatelor din între
prinderi șl instituții.

La prima lor participare 
la Festivalul internațional- 
sportiv al tinerilor din orașele 
înfrățite, găzduit de Aalborg 
(Danemarca), Ia startul căruia 
s-au aliniat 1 200 de sportivi 
din 16 orașe ale Europei, re
prezentanții Clubului școlar din 
Tulcea au reușit să urce de 22 
ori pe podiumul întrecerilor șl 
de 12 ori pe locul I. în mod deo
sebit s-au remarcat sportivii sec
ției de caiac-canoe (antrenați 
de Ana Marinescu), care au 
cucerit 13 din cele 22 medalii. 
O frumoasă comportare au a- 
vut-o Maria Dragu, Leonte Mi
luță. Toader Scurtu (caiac- 
canoe), atlețli Maria Macarov» 
Cornel Oprea și luptătorul 
Marcel Tomciu, medaliați cu 
aur. (Pompiliu COMȘA-coresp.).

Sportul|Pag.a3D
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OAMENII MUNCII DIN ÎNTREAGA ȚARĂ AU SĂRBĂTORIT, iNTR-0 ATMOSFI
PARADA MILITARĂ ȘI MAREA
DEMONSTRAȚIE

(Urmare din pag. I)

DIN CAPITALĂ
Mihai Dale», Miu Dobrescu, 
Ludovic Fazekas, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Vasile Fatilineț, 
Ion Ursu, Richard Winter, 
Dumitru Popa, Ilie Radulescu, 
Marin Vasile, precum Și membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat -și ai guvernului, vechi 
militanți ai mișcării comuniste 
ți muncitorești din țara noas
tră, conducători ai organizații
lor de. masă și obștești.

în celelalte tribune se află 
reprezentanți ai instituțiilor 
centrale, organizațiilor de masă 
ți obștești, membri de partid cu 
■tagiu din ilegalitate, partici
pant la insurecția națională 
armată, antifascistă și antiim- 
perialistă, foști comandanți de 
mari ’ unități pe frontul anti
hitlerist, generali, Eroi ai Mun- 
eii Socialiste,1 reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Întreprin
deri și instituții bucureștene, 
personalități ale vieții științifi
ce, culturale și artistice, acti
viști ai organelor centrale de 
partid și de stat, ziariști.

în tribune se aflau, de ase
menea, numeroși oaspeți de 
peste hotare, precum și membri 
ai corpului diplomatic.

Parada militară deschide ma
nifestația consacrată celei de-a 
XXXV-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperia- 
Hstă din România. Un sunet

încheie amplul raport ostășesc 
dat patriei, partidului și po
porului, comandantului suprem 
al forțelor armate de ziua săr
bătorii naționale a poporului 
român.

în blocuri compacte, simboli- 
zînd monolitul voinței muncito
rești, dau onorul celui mai iubit 
fiu al poporului gărzile patrio
tice de la uzinele Vulcan, 
Electronica, Automecanica, în
treprinderea de medicamente', 
IOR și din alte întreprinderi 
bucureștene. Muncitorii înarmați 
de astăzi sînt urmașii luptăto
rilor din formațiunile patriotice 
care în August 1944, la che
marea Partidului Comunist 
Român, s-au ridicat la luptă, 
într-o impresionantă unitate de 
acțiune și voință cu muncitorii 
din alte orașe ale țării, cu în
tregul popor, pentru Înlăturarea 
dominației fasciste și dobîndirea 
dreptului la adevărata liber
tate.

Batalioanelor înarmate cu au
tomate le urmează subunitățile 
de lunetiști, pușcași-mitraliori, 
luptători înarmați cu mijloace 
antitanc, geniști, transmisio- 
nlști.

Gărzile patriotice — unități 
înarmate ale clasei muncitoare 
— dau conținut concret concep
ției Partidului Comunist Român 
care statuează apărarea patriei 
drept cauză și operă a întregu
lui popor. Prin pregătirea lor 
temeinică, luptătorii din gărzile 
patriotice dovedesc că sînt la

In rinduri compacte, intr-o cadență perfectă, defilează infanteriștii

0 EXPRESIE VIE A FOI

In coloanele oamenilor muncii demonstrează și ansambluri fol
clorice in splendidele lor costume

prelung de goarnă vestește so- 
■irea în Piața Aviatorilor a mi
nistrului apărării naționale, ge
neral-colonel Ion Coman, aflat 
la bordul unui autoturism ARO.

Comandantul parăzii, genera- 
hil-colonel Vasile Milea, pre
zintă raportul, după care are 
loc ceremonialul trecerii în re
vistă a trupelor.

Răsună solemn acordurile 
Imnului de Stat. în același 
timp, se aud ecourile celor 21 
de salve de artilerie — salut 
adus gloriosului jubileu al eli
berării patriei.

La felicitările adresate răsună 
■oralele ostașilor, vibrant omagiu 
adus zilei de 23 August, solemn 
onor dat tuturor celor care nu 
și-au precupețit sîngele și viața 
pentru triumful insurecției.

La tribuna centrală, coman
dantul suprem al forțelor noas
tre armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, primește raportul 
ministrului apărării naționale.

începe apoi defilarea. în 
frunte, ofițerii elevi ai Acade
miei militare. Le urmează ele
vii școlii militare de ofițeri 
activi „Nicolae Bălcescu" și a- 
poi cei mai tineri ostași ai țării 
— elevii liceului militar. în 
blocuri compacte, într-o cadență 
metronomică, defilează infante
riștii, vînătorii de munte, grăni
cerii, marinarii militari șl mili
tarii din trupele Ministerului de 
Interne.

O Imagine impresionantă. Pe 
Bulevardul Aviatorilor ișl fac 
apariția', in formații compacte, 
trupele mecanizate, parașutiștii, 
artileriștii, tanchiștM, Un a- 
devărat șuvoi de oțel ți 
forță care sugerează noi
le dimensiuni ale înzestrării 
tehnice a brațului înarmat al 
poporului nostru. Cu deosebită 
căldură sînt salutate aparatele 
care săgetează văzduhul — a- 
vioanele IAR-93 și elicoptere 
ușoare șl mijlocii, mîndrie a 
noii noastre industrii aeronau
tice.

Defilarea rachetelor destinate 
acțiunilor de luptă In cîmpul 
tactic-operativ, pentru comba
terea țintelor aeriene ei navale

înălțimea îndatoririi de a fi pa
văză a muncii lor pașnice, pusă 
în slujba făuririi comunismului 
pe pămîntul românesc.

în salopete albastre, cu căști 
de protecție și înzestrați cu a- 
paratură de specialitate, defi
lează formațiunile de apărare 
civilă.

Miile de oameni ai muncii 
prezenți în Piața Aviatorilor 
trăiesc momente de profundă 
admirație. Trec prin fața tribu
nelor formațiunile de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei. Băieți și fete, elevi sau 
tineri muncitori, ei poartă cu 
mîndrie armele țării.

Defilarea elementelor compo
nente ale sistemului națiopal de 
apărare continuă cu formațiuni 
de cruce roșie.

în piață își fac apariția cei 
mai tineri cetățeni ai țării în
cadrați in detașamente de 
pregătire a pionierilor și școla
rilor pentru apărarea patriei. 
Sînt 2 000 de pionieri și șoimi 
al patriei care prezintă frag
mente dinamice din spectacolul 
„Pe drum de glorii, spre comu
nism pășim cutezători" și su- 
gerind, prin mișcări ritmice și 
precise, aspecte ale muncii și 
învățăturii, ale activității cultu- 
ral-artistice, sportive și pentru 
apărarea patriei. Un grup de 
pionieri urcă apoi la tribună, 
oferind buchete de flori to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți conducători de partid și 
de stat. Micii purtători ai crava
telor roșii cu tricolor sînt îm
brățișați cu multă dragoste și 
căldură de secretarul general al 
partidului, de ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului.

în acordurile unui nou marș, 
în piață pășesc apoi, cu entu
ziasmul și pitorescul caracteris
tic, coloanele de oameni al 
muncii din Capitală, alcătuite 
din sute de mii de creatori ai 
bunurilor materiale șl spiritua
le. Alături de întregul nostru 
popor, oamenii muncii din 
București aduc, în aceste clipe, 
un fierbinte omagiu marii săr
bători a eliberării. Demonstran
ții poartă cu el drapele roșii 
și tricolore, portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, ale 
celorlalți conducători de partid 
și de stat, pancarte pe care sînt 
înscrise urări la adresa parti
dului și a secretarului său ge
neral, a poporului nostru, har
nic constructor al socialismului, 
și a patriei libere și indepen
dente. Sînt adresate saluturi 
frățești țărilor socialiste și urări 
pentru întărirea solidarității și 
a -colaborării lor. Pe alte pan
carte sînt înscrise saluturi a- 
dresate popoarelor prietene din 
statele Africii, Asiei și Americii 
Latine care au pășit pe calea 
dezvoltării economice și sociale 
independente, ca și clasei mun
citoare, popoarelor din țările 
capitaliste care luptă pentru 
democrație, pace și progres 
social.

Pe mari pancarte și grafice 
sînt consemnate succesele de 
prestigiu obținute de colectivele 
bucureștene în îndeplinirea sar
cinilor pe anul In curs, an 
hotăritor al înfăptuirii obiecti
velor cincinalului revoluției

tehnico-științifice și a angaja
mentelor asumate în cinstea 
zilei de 23 August. Alături de 
aceste fructuoase bilanțuri ale 
hărniciei și înaltei conștiințe 
muncitorești sînt reflectate an
gajamentele oamenilor muncii 
de a înfăptui cu același spirit 
de abnegație mobilizatoarele 
prevederi înscrise în Proiectul 
de Directive ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului 
cu privire la dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării în cincina
lul 1981—1985 și orientările de 
perspectivă pînă în 1990, în 
Programul-directivă de cerceta
re științifică, dezvoltare tehno
logică și de introducere a pro
gresului tehnic, precum și în 
Programul-directivă de cerceta
re și dezvoltare în domeniul 
energiei, documente elaborate 
cu aportul hotăritor al secreta
rului general al partidului, care 
sînt menite să deschidă o nouă 
etapă istorică în viața patriei 
noastre.

A urmat, apoi, tradiționala 
paradă a sportivilor.

Demonstrația s-a încheiat In
tr-o atmosferă de vibrantă în
suflețire, de puternic patriotism, 
întreaga asistență intonează 
imnul „E scris pe tricolor 
unire".

★
Demonstrații ale oamenilor 

muncii au avut loc în toate 
centrele reședință de județ și 
ta alte orașe mari ale țării. 
Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală, 
precum și aspecte ale festivită
ților din diferite alte centre au 
fost urmărite, prin intermediul 
posturilor noastre de radio și 
televiziune, în întreaga țară.

★
în seara zilei de 23 August, 

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliul 
de Stat și guvernul Republicii 
Socialiste România au oferit o 
recepție la Palatul Victoriei, cu 
prilejul zilei de 23 August, săr
bătoarea națională a poporului 
român.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în mijlocul partici- 
panților la recepție a fost into
nat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreținut 
cordial cu oaspeții de peste 
hotare.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate 
Și prietenie.

/ntr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, de o mare 
însuflețire și un clocotitor 

avint tineresc, peste 12 000 de 
sportivi și sportive din clubu
rile și asociațiile Capitalei, din 
școli, licee și instituții de în- 
vățămint superior au fost pre
zenți, joi, la marea demonstra
ție din Piața Aviatorilor, or
ganizată cu prilejul celei de-a 
35-a aniversări a zilei de 23 
August.

Alături de ostașii bravei 
noastre armate populare, par- 
ticipanți la 
militară, de 
pionieri, de 
din marile 
întreprinderi 
Bucureștiului, sportivii au ți
nut să aducă salutul lor fier
binte, însoțit de cele mai alese 
sentimente de dragoste, atașa
ment și recunoștință partidu
lui, secretarului 
tovarășul 
CEAUȘESCU,

grandioasa paradă 
șoimii patriei ți 
oameni ai muncii 
unități industriale, 

și instituții ale

său general, 
NICOLAE 

fiul cel
„DACIADA"mai ilustru și mai iubit al 

poporului român.
Repriza sportivilor a consti

tuit un mesaj de iubire curată 
și adîncă gratitudine pentru 
minunatele condiții de viață, 
de muncă și de pregătire ce 
le-au fost create și care au 
permis ca, într-o perioadă is
toricește scurtă, România să 
facă și în acest domeniu — al 
sportului — un salt uriaș, să 
urce ferm și continuu treptele 
consacrării în arena mondială.

a pu.xi fi in 
rilor perform 

Alinierea i 
Ioanelor, sine 
a mișcărilor, 
marea de fal 
au oferit un 
tor, îndelung 
înscrise pe i 
arătat elocve, 
țara noastră

Pentru cîteva clipe, platoul din marea Piață 
devenit locul unei dinamice întreceri de

Un tablou inaugural deosebit 
de sugestiv a ilustrat grăitor 
puternica dezvoltare a activi
tății de educație fizică din țara 
noastră, condusă și îndrumată 
de partid, anvergura ei. exis
tența unei mari mase de ptac- 
ticanți ai sportului, in rindurile 
tineretului și copiilor mai cu 
seamă, temelia trainică pe care

a devenit o 
urmare a ztran 
a sarcinilor tr: 
indicațiilor da 
tovarășul Nico 

In acest con 
iii partidului ș 
creșterea unor 
nice și. vigu 
dezvolte e, ap

Sportivii din întreaga țară au avut o prezen 
sărbătorirea celei de a 35-a aniversări a 
lufiei de eliberare socială și națională, anii 

Imperialistă. Publicăm cîteva dintre numeroasei 
sosite la redacție privind participarea coloanolo 
sportive la demonstrațiile oamenilor muncii orgai 
localități ale patriei.

Grafie și' gingășie, mărturii ale copilăriei fericite.

BAIA MARE. în cadrul fru
moasei demonstrații din muni
cipiul nostru, la care au parti
cipat peste 60 000 de oameni ai 
muncii din întreprinderile ș; 
instituțiile județului Maramu
reș, au fost prezenți și 2 000 
de sportivi și sportive. Coloana 
lor a fost deschisă de 100 de 
stegari, în fața cărora erau 
purtate două mari panouri cu 
însemnele „Daciadei" și Olim
piadei. Au trecut apoi, prin 
fața tribunei, mulți dintre 
sportivii care au dus faima 
Maramureșului și țării în di
verse întreceri sportive. între 
ei, membrii echipei Aurul Baia 
Mare — triplă campioană na
țională la popice, și formației 
divizionare A de handbal fe
minin Constructorul Baia Mare, 
precum și sportivi de la C.S.M., 
Simared, Știința, Handbal 
Club Minaur, Voința, I.M.M.N. 
— toate din Baia Mare, Mine
rul Cavnic, Minerul Baia Sprie 
ț.a. în încheierea coloanei 
sportivilor au defilat membrii 
secțiilor de sporturi aplicative- 
radio, parașutism, planorism. 
(V. SĂSARÂNU, ooresp.).

TG. MUREȘ. Peste 3 000 de 
sportivi au defilat prin fața tri
bunei. Cu un frumos car a- 
legoric, primii au pătruns în 
Piața Trandafirilor tinerii spor
tivi de la Clubul școlar nr. 1. 
în continuare, au făcut demon'.

strații, îndelun 
leții, popicarii, 
tinatorii și alți 
nînd asociațiile 
tromureș, Met 
bului Mureșul 
Iar nr. 2, cicli: 
Ioana multicolc 
(Iexn PAUȘ, c< 

CONSTANȚA 
strație a oamei 
municipiul și ji 
a fost încheia 
3 000 de sportii 
240 de cluburi 
tive. Coloana 
de 120 de tiner 
șii și tricolore, 
apoi, sportiv 
Farul, prin fi 
fiind aplaudați 
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DE PUTERNICĂ ÎNSUFLEȚIRE, GLORIOSUL JUBILEU AL ELIBERĂRII PATRIEI
FILAREA SPORTIVILOR

OPTIMISMULUI Șl MĂIESTRIEI TINERETULUI NOSTRU
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angrenează milioane de copii, tineri și vîrstnici în practicarea exer- 
dțiilor fizice și sportului

cu succes comandamentelor 
majore ale prezentului ți — 
deopotrivă — celor ale viito
rului, se înscrie o acțiune fără 
precedent in istoria sportului 
românesc, competiția cu carac
ter național „DACIADA", ema
nație a gîndirii creatoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
organizată din inițiativa și la 
Indicația secretarului general 
al partidului, ca și marele fe
stival cultural, artistic și educa
tiv „CÎNTAREA ROMÂNIEI", 
ambele fiind expresie vie ~ a 
grijii neostenite a iubitului nos
tru conducător față de educa
ția fizică și spirituală a nați
unii. _

In demonstrația sportivilor 
s-au aflat momentele ți ele
mentele tradiționale, care au 
avut ți vor avea totdeauna 
semnificație și forță de sim
bol. Tinerii au înscris cu tru
purile lor, pe marele platou ai 
Pieții Aviatorilor, inițialele pa
triei ți partidului, numele con
ducătorului mult stimat și 
iubit, CEAUȘESCU, cuvintul 
PACE, atit de scump omenirii 
ți pentru care partidul nostru, 
secretarul său general, pre
ședintele României socialiste, 
militează cu o consecvență care 
stârnește admirația ji respectul 
întregii lumi.

Reprize sugerind viața feri
cită a tineretului au fost pre
zentate de elevii Capitalei, de 
studenții Institutului de Edu
cație Fizică și Sport (totdeauna 
la înălțime), de băieți ți fete 
din fabrici ți uzine care, prin 
practicarea exercițiilor fizice, a 
sportului și turismului, a gim
nasticii de înviorare sau la lo
cul de muncă, își sporesc ran
damentul la strung, la mașina

ie țesut sau la complicatele a- 
paraturi electronice...

Acolo, în Piața Aviatorilor, 
s-au aflat laolaltă mari cam-, 
pioni și recordmani al stadioa
nelor, dar și tineri șl tinere 
din mijlocul milioanelor de 
participanți la „Dadadă" care, 
făcând primii lor pași în sport, 
visează la gloria și laurii în
vingătorilor. Pentru dteva 
clipe, asfaltul pieții s-a tran
sformat In terenuri de hand
bal. volei, baschet, rugby, tenis 
sau fotbal, a sugerai pistele al
bastre ale apelor, pe care a 
navigat „flotila de aurr" a 
mânuitorilor de podele, pagae. 
vîsle și rame. sau sălile care 
au ovaționat, incintele, neîntre
cuta măiestrie a gimnastelor 
României...

O altă repriză, a uteciștUor, a 
exprimat aspecte din munca 
de zi cu zi a tineretului in 
construcții, pe marile șantiere, 
in industria grea sau chimică, 
in agricultură, in știință sau 
cercetare. Integrarea sportului 
cu producția reprezintă o sar
cină majoră trasată de condu
cerea partidului și această sar
cină se Înfăptuiește cu 6Ucces.

Vn ultim car alegoric, cu 
inscripția „XXXV", încărcat de 
trofee — cupe, medalii, diplo
me — a însoțit coloana finală, 
aceea a sportivilor de perfor
manță. Am recunoscut fii ea 
figuri proeminente ale sportu
lui românesc, campioni olim
pici, mondiali, europeni, re
cordmani ai lumii, învingători 
în mari întreceri interna
ționale. Cu justificată mândrie 
patriotică, plini de încredere 
in viitor, ei au raportat la a- 
niversarea jubiliară succesele 
dobîndite.

In cele trei decenii și jumă
tate care au trecut de la isto
ricul act din august 1944, in 
anii construcției 
sportibii români au 
strălucit bilanț :

83 de MEDALII
(față de numai 2 _ ...
23 August 1944), dintre care 22 
de aur, 30 de argint și 46 de 
bronz, cucerite în perioada 
1952—1976. La acestea se adau
gă 99 titluri de CAMPIONI 
MONDIALI, 110 titluri 
CAMPIONI EUROPENI, 
medalii obținute la JOCURILE 
MONDIALE UNIVERSITARE, 
60 de medalii câștigate la 
CAMPIONATELE MONDIALE 
DE TINERET ȘI JUNIORI,' 
precum și numeroase RECOR
DURI MONDIALE ȘI EURO
PENE.

La om cind scriem aceste 
rtnduri, vestea unui nou și ră
sunător succes românesc, al 
luptătorului Constantin Alexan
dru, a sosit de peste Ocean,- 
de la Campionatele mondiale 
desfășurate la San Diego. Ei 
se' constituie lntr-un an
gajament al întregii noastre 
mișcări sportive de a munci 
cu toată abnegația, de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
a asigura continua dezvoltare 
și afirmare a sportului româ
nesc, pentru obținerea a noi 
și noi victorii, spre cinstirea 
patriei, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor trasate 
de partid.

socialiste, 
realizat un

OLIMPICE 
înainte de

Voleriu CHIOSE
Carul alegoric, ilustrînd marile succese dobîndite de sportivii 

români in anii luminoși ai libertății și socialismului

Moment din spectaculoasa repriză a studenților și studentelor de la I.E.F.S.
Fotografii de Dragoș NEAGU
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citori, elevi, studenți — au de
monstrat mîndri că trăiesc în- 
tr-o patrie liberă și înflori
toare. In coloana lor au fost 
aplaudați cu căldură repre
zentanții clubului sportiv „Uni
versitatea", care în această 
toamnă sărbătorește 60 de ani 
de activitate neîntreruptă. X- 
lături de ei, prin piața Victo
riei au trecut sportivii de la 
C.S.M., C.S. Voința, C.S. Vi
itorul, care au alternat reprize 

Pretutindeni in țară

PREZENȚĂ1 ENTUZIASTĂ X SPORTIVILOR 
LA MAREA SĂRBĂTOARE

de gimnastică cu demonstrații 
de virtuozitate, măiestria lor 
disciplinată smulgtnd aplauze
le entuziaste ale celor din tri
buna inundată de soare și 
flori. (Mircea RADU, coresp.).

PITEȘTI. Coloana sportivilor 
argeșeni a impresionat prin 
participarea a 5 000 de tineri 
și tinere și printr-un frumos 
evantai coloristic. în fața tri
bunei oficiale, grupuri de e- 
levi au înscris cu trupurile lor 
JP.C.R.", „35“ și „R.S.R.". Au 
urmat grupuri de elevi din li
ceele și școlile generale, care 
prin mișcările lor pline de gra
ție, exercițiile cu cercuri, mingi, 
bastonașe, eșarfe și flori, 
au stîrnit vii aplayze. Au tre- 

cut apoi automobiliștii de la 
LA.P., conducted mașinile care 
au clștigat „Turul Europei" si 
Campionatul balcanic de rali
uri. In continuare, prin fața 
tribunei au defilat reprezen
tanții cluburilor Viitorul, Da
cia, C.S.M., purtînd diferitele 
trofee ciștigate ta concursuri 
si campionate naționale. Co
loana sportivilor a fost înche
iată de către reprezentanții 
clubului de fotbal Argeș, m

trunte cu echipa campioană, ai 
cărei componenți purtau cu 
mîndrie pe piepturi medaliile 
de campioni ai țării. (Die 
FEȚEANU și S. IONESCU, co
respondenți).

SFÎNTU GHEORGHE. în 
Piața Libertății din localitate, 

xl 000 de tineri sportivi — ro
mâni și maghiari — au ținut 
să se numere printre cei 10 000 
de demonstranți care au cins
tit aniversarea a 35 de ani de 
la Eliberare. Coloana a fost 
deschisă de un grup compact 
de stegari, urmat de 50 de 
performeri medaliați la dife
rite campionate naționale, de 
componenți ai loturilor națio
nale. Au urmat reprezentanții 

cluburilor și asociațiilor spor
tive Carpați, Oltul, Unirea. Pe 
două care alegorice, tinerii 
sportivi de la C.S. Școlar și 
Oltul au executat exerciții de
monstrative deosebit de plas
tice, mul^ aplaudate. în înche
ierea demonstrației sportive, o 
impresie deosebită au lăsat-o 
delta—planoriștii, care au pre
zentat aparatele lor de zbor 
denumite „fluturii giganți". 
(Gheorghe BRIOTA, coresp.).

GALAȚI. Faleza gălățeană a 
constituit „scena" însuflețitoa- 
rei demonstrații de tinerețe, 
armonie și îndemînare a celor 
peste 2 500 de sportivi care au 
încheiat defilarea oamenilor 
muncii. Reprezentanții celor 10 
cluburi de performanță și ai 
celor 40 de asociații sportive 
sindicale au adus un emoțio
nant omagiu partidului, pentru 
condițiile minunate de muncă 
și de pregătire ce le sînt asi
gurate. Sportivii au executat 
cu măiestrie în fața tribunei 
demonstrații îndelung aplauda
te. In coloana sportivilor s-au 
aflat, între alții, boxerii Geor- 
gică Donici, Constantin Chira- 
cu. Sandu Tîrîlă și arbitrul

Nicolae Rainea. (Telemac SI- 
RIOPOL, coresp.).

PETROȘANI. Alături de mi
ile de mineri prezenți la 
marea demonstrație jubiliară 
»-eu aflat și sportivii clubu
rilor din orașele Văii Jiului. 
Ei au purtat trofeele cucerite 
ta concursurile republicane ți 
diverse competiții internațio
nale, ca un frumos simbol al 
muncii depuse ta procesul de 
pregătire. Cei mai tineri gim- 
naști de la Clubul sportiv din 
Petroșani, deținătorii ai titlu
lui de campioni naționali la 
copii, au executat un atractiv 
program, mult aplaudat. Atle- 
țiî, rugbyștii. boxerii, aero- 
modeliștii și ceilalți sportivi 

. din secțiile asociațiilor de pe 
valea Jiului a,u încheiat de
monstrația oamenilor muncii. 
(Titus CORNEA-coresp,).

BRAȘOV. în încheierea co
loanelor celor circa 100 000 de 
oameni ai muncii care au de
filat în municipiul de la poa
lele Tîmpei au urmat aproape 
3 000 de sportivi brașoveni. In 
pas tineresc, cu frumoase cos
tume multicolore, aceștia au 
raportat realizările cu care se 
mîndresc. Mult aplaudate au 
fost cele trei care alegorice 
reprezentînd marile unități 
sportive Steagul roșu, Tracto
rul și Dinamo din localitate, 
precum și minicarul reprezen- 
tind gimnastica artistică. Urale 
și aplauze îndelungi au izbuc
nit te tribune cînd sportivii 
au înscris cu trupurile lor 
cuvintele scumpe inimilor 
noastre: „POPORUL —
CEAUȘESCU — ROMÂNIA". 
(Carol GRUIA, coresp.).

SUCEAVA. Peste 3000 de 
sportivi din județ au luat par
te Ia marea demonstrație ce s£ 
avut loc în reședința de ju— 
deț. Prin fața tribunei oficiale,, 
tinerii sportivi au defilat în. 
frumoase care alegorice, pur— 
tînd steaguri și pancarte pe 
care erau înscrise diferitele- 
succese obținute. Au trecut,. 
rted pe rînd, tineri care au. 
îmbrăcat tricourile unor clu
buri de performanță cum stat' 
C.S.M. Suceava, C.S.Ș. Vatra 
Dornei, Metalul Rădăuți, C.S.Ș- 
Fălticeni, componenții aeroclu
bului „Șoimii Bucovinei". Ini 
continuare, au defilat sportivii 
din exploatările miniere ale- 
Țării de Sus, participanți en
tuziaști la numeroase întreceri 
organizate în cadrul „Dacia— 
dei“. (Ion MÎNDRESCU- 
coresp.).

ARAD. în finalul demonstra
ției oamenilor muncii din ju
dețul nostru, sportivii arădeni 
au adus, pe lîngă tinerețea. 
specifică, și cîteva imagini gră
itoare despre frumusețea dife
ritelor discipline. Ele au fost 
executate de tineri sportivi de 
la C.S.Ș. Gloria, Rapid, Mo
torul, Voința, Constructorul, 
C.S. Arad și numeroase aso
ciații sportive. în șirurile spor
tivilor i-am recunoscut pe mi
cuții gimnaști de la C.S.Ș. 
Arad — multiplii campioni ai 
țării la categoriile copii și ju
niori III, pe jucătoarele. de 
tenis de masă Eva Ferenczi și 
Liana Mihuț, pe judoka Lazăr 
Loghin — proaspăt cîștigătoir 
al „Concursului Prietenia", at
leta Eugenia Nicola ș.a. (Jon 
IOANA, coresp).



Etapa a 3-a a Diviziei A

SITA CAMPIONATULUI CERNE...
Din curiozitate am deschis colecția ziarului nostru din 

anul trecut pentru a afla înfățișarea clasamentului Diviziei 
A după primele trei etape ale campionatului 197S/79. In 
frunte se afla tot Steaua fi tot cu 6 puncte. împreună cu 
F.C. Baia Mare și F.C. Argeș, cu același număr de puncte. 
Dacă privim clasamentul actual constatăm că o echipă pro
movată, .,U“ Cluj-Napoca, joacă rolul Băii Mari, iar Uni
versitatea Craiova este pe locul piteștenilor de la începutul 
campionatului trecut. Este prea devreme ca numai după 
trei etape să se poată anticipa viitorul apropiat al campio
natului, dar, in ceea ce privește cupele europene, se poate 
afirma că două echipe. Steaua și Universitatea Craiova, par, 
și ca poziții și ca joc, să fi luat un start promițător, tn 
.timp ce evoluțiile echipelor F.C. Argeș și Dinamo nu sini 
încă pe măsura unor reprezentări eficace, indiferent de 
valoarea adversarilor. Desigur, mai este ceva vreme pini 
la data primelor jocuri in cupele europene, 19 septembrie. 
Încă 4 etape, deoarece această ediție a campionatului a început 
mai devreme, in prezent cu un avans de 10 zile față de 
ediția trecută. Participarea echipelor noastre la competi
ția continentală inter-cluburi este cel mai important eveni
ment fotbalistic al sezonului și ca urmare este necesar să 
fie foarte bine pregătit. Echipele adverse sini foarte atente 
și interesate, la rîndui lor. Young Boys Berna, de pildă, a 
anunțat trimiterea a doi observatori și chiar presa elve
țiană va avea un reprezentant la jocul Stelei cu Viitorul 

i Scornicești.
In rest, sita campionatului a început să cearnă de pe 

acum. Olimpia, Jiul și Chimia nu au nici o victorie și nici 
un punct, in timp ce Steaua și „U" Cluj-Napoca rus ass 
pierdut nici un punct.

Prin sită trec și celelalte echipe situate între cei doi poii 
ai clasamentului. In măsura in care vor reuși în următoa
rele 3—4 etape să acumuleze puncte iși vor face un bagaj 
de rezistență pină la sfirșitul turului acestui nou campio- 

! nat, fie pentru abordarea locurilor fruntașe, fie pentru evi- 
' tarea ultimelor locuri ale clasamentului.

Aurel NEAGU

STEAUA A TRECUT ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
® Tinerii craioveni continuă ascensiunea : două puncte la Timișoara ® „U“ Cluj- 
Napoca (punctaj maxim și nici un gol primit) așteaptă derbyul din Bănie © 

Dinamo n-a putut trece de Sportul studențesc, pe teren propriu

REZULTATE TEHNICE
F.C. Argej — A.S.A. Tg. Mureș 2-1 (2-1)
„U“ Cluj-Napoca - Politehnica lași 1-0 (1-0)
Gloria Buzău — Chimia Rm. VI. 1-0 (1-0)
Dinamo - Sp. studențesc 0-0
„Poli" Timișoara - Uni». Craiova 0-2 (0-0)
Viitorul Scornicești - C.S. Tirgoviște 2-2 (1-1)
Steaua - Jiul 4-0 (2-0)
F.C.M. Galați — Olimpia S. Mare 3-0 (2-0)
S.C Bacău - F.C. Baia Mare 2-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 2 septembrie)

Univ. Craiova — „U" Cluj-Napoca
Dinamo — Olimpia Satu Mare
C.S, Tirgoviște - F.C. Argeș
Jiul — Chimia Rm. Vilcea
F.GM. Galați — Steaua
F.C. Baia Mare — „Poli" Timișoara
Politehnica lași — Sportul studențesc
Viitorul Scornicești - S.C Bacău
A.S.A Tg. Mureș - Gloria Buzău

CLASAMENTUL
1. STEAUA 3 3 0 0 8 - 1 «
2. „U*  Cluj-Napoca 3 3 0 0 5 - 0 6
3. Uni». Craiova 3 2 1 0 7 - 3 5

4—5. A.S.A. Tg. Mureș 3 2 0 1 5 - 3 4
„Poli*  Timișoara 3 2 0 1 5 - 3 4

6. C.S. Tirgoviște 3 1 2 0 5 - 3 4
7. F.C. Argeș 3 2 0 1 6 - 5 4
B. S.C Bacău 3 2 0 1 3 - 3 4
9. Viitorul Scornicești 3 1 1 1 8 - 4 3

10. Dinamo 3 1 1 1 2 - 1 3
11. Sportul studențesc 3 1 1 1 1 - 1 3
12. F.C. Baia Mare 3 1 0 2 7 — 5 2
13. Politehnica lași 3 1 0 2 2 - 2 2
14. Gloria Buzău 3 1 0 2 1 - 4 2
15. F.C.M. Galați 3 1 0 2 5 -10 2
16. Chimia Rm. Vilcea 3 0 0 3 1 - 6 0
17. Jiul 3 0 0 3 0 - 7 0
18. Olimpia S. Mare 3 0 0 3 1 -11 0

GOLGETERII
l GOLURI : Radu H (jF. C. Argeș) - i din 11 ml
S COLURI : Marinescu (C. S. Tirgoviște), Ort-, 

șan șl Ctrțu (Univ. Craiova). .

CURSĂ FĂRĂ OBSTACOLE
STEAUA - JIUL PETROȘANI 4-0 (2-0)

AM AȘTEPTAT ZADARNIC UN DERBY...
DINAMO - SPORTUL STUDENȚESC 0-0

• Stadion Dinamo : teren foarte bun ; timp foarte călduros ; spectatori — 
-aproximativ 6 000. Șuturi la poartă I 23—3 (pe poartă: 6—2). Corner. : 12—1.

DINAMO : Eftimescu 6 — Cheran 7, Dim: 7, Sătmâreanu II 6. Lircuță 6 — 
—Augustin 5 (mln. 70 Dragnea 6), Mulfesou 7, Custov 5 — Țălnar 6, D. Geor- 
^pescu 5 (min. 46 Vrincoanu 6), Apostol 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 - Tănăsescu 6. Cazan 7, B. Grlgom 7. 
'Cățoi 6 — Munteanu I 6 (min. 62 Margelatu 5), Șerbânicâ 6, Oct. lonescu 6 

Mjmio. 46 Ciugarin 7) — lorgulescu 6, M. Sandu 5, Chihaia 6.
A arbitrat : R. Stincan 7; la Unde: G Bărbulescu ți Alex. loniță (toți 

-din București).
t Cartonașe galbene : SATMAREANU H.

Stadion Steaua : teren foarte bun ; timp frumoe : spectatori — aproximativ 
14 000. Au marcat: DUMITRU (min. 13 șl 35). G ZAMFIR (min. 59), M. 
RADUCANU (min. 65). Șuturi la poartă : 21-10 (pe poartă : 10-5). Cor
nete : 9—1.

STEAUA : lordache 7 — Angheîînl 7, Sameț S, Agio 7, Nlțu 7 (min. 70 
Vigu 7) - Dumitru S-f-, Aelenel 7, lordăneiou 6 - M. Răducanu 7, A lonescu 
5 (min. 62 Nica 7), C. Zamfir 7.

JIUL : Moise 5 — Vînătoru 4 (min. 59 Stana 5), Bâdin 6, Ciupită 6. r. 
Grigore 5 — Stoica 5. Mușat 5 (min. 46 Lixandra 5), Varga 5, Cassal 5 - 
Solâjan 6, Bucurescu 5.

A arbitrat : M. Ivăncescu 8 ; la linie : G. lonescu (ambii dht Brașov) jl 
FI. Cenea (Caracal).

Cartonașe galbene : BĂDIN, DUMITRU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 6—1 (3—1).

11 Trofeul Petschovschi : 9. Meciul de 
^novistâ fiind plecată la Dinamoviada 
—«not la 12 septembrie.

juniori nu z-a dupukrt, echipa din» 
de juniori ; medul a fort reprogr»

■ Am sperat și am așteptat, eu 
'justificate pretenții, ca partida 
Dinamo—Sportul studențesc să 

Liie — așa cum ne-au obișnuit 
l-confruntările anterioare dintre 
-cele două echipe — un derby. 
Am așteptat un meci întreg să 
vedem un gol, cîteva faze de 
rfotbal adevărat. Zadarnic însă, 
Presupusul derby bucureștean 
n-a fost, pină la urmă, decît un 
Joc oarecare, de uzură, cu foar
te multe erori tehnico-tactice, 
.scăzut ca valoare spectaculară 
■Si conținut fotbalistic.

Este drept că Dinamo, în 
■postura sa de gazdă, a căutat 
•cu insistență victoria, atacînd 
aproape tot timpul. Dar a făcut 
acest lucru fără luciditatea ne
cesară și, mai ales, fără acel 
plus de vigoare ofensivă atît de 
necesar pentru a obține succe
sul. De partea cealaltă. Sportul 
studențesc, preocupată doar să 
nu piardă, a căutat să rezolve 
•cu cit mai puține complicații

................. . •

momentul defensivei, organizta- 
du-se bine, pe linii succesive 
de apărare, și acționlnd grupat 
pentru a închide căile de acces 
dinamoviste spre poarta Iul 
Moraru.

Din acest duel continuu din
tre atacul „alb-roșilor*  și apă
rarea „alb-negrilor**  au rezultat 
și cîteva faze în care golul a 
fost foarte aproape de a deveni 
o realitate: în min. 20, cînd 
Moraru a salvat cu. dificultate 
la o acțiune a lui Mulțescu ; 
în min. 56, cînd același Mulțes
cu a trimis în bara transversa
lă, și în min. 70, cînd Augustin, 
singur în careu, a ratat o ocazie 
imensă. Ar mai fi de menționat 
și faza din min. 87, în care 
Custov a fost ușor dezechili
brat în suprafața de pedeapsă. 
Arbitrul R. Stincan — și el în 
nota meciului — a apreciat ac
țiunea ca regulamentară și n-a 
acordat penalty.

Mihai IONESCU

Dumitru înscrie imparabU,

Victorie lejeră, fără aici un 
obstacol pentru Steaua, ca între 
doi boxeri de greutăți diferite, 
angajați într-un meci de an
trenament, în care „campionul' 
se și obligă să nu lovească 
prea tare. Meciul a oferit pu
blicului cîteva accelerări in
teresante ale gazdelor, urmate 
de perioade prelungite de acal
mie, cînd jucătorii oaspeți pă-

din lovitură liberă. E 2—0... 
Foto : R. ONODI

reau fericiți că trece timpul. 
Golurile au venit firesc. In 
min. 13, DUMITRU, aflat în

bună dispoziție, pătrunde „in 
doi“, cu A. lonescu, apărătorii 
Jiului nu se decid și interna
ționalul „șterge" inventiv min
gea în colțul din dreapta al 
ncexperimentatuluî Moise. In 
min, 35, același DUMITRU iși 
regăsește lovitura liberă de 
acum doi ani și înscrie, de la 
18 m.

După pauză, în min. 59, din 
nou Dumitru trimite lung o 
minge cu boltă, spre cajreul 
advers, iar micul ZAMFIR, 
lăsat liber, marchează cu capul, 
un gol parabil, în fața unei 
apărări obosită de dislocările 
celor două extreme bucurește- 
ne. In sfîrșit, în min. 65. 
Zamfir e cel care centrează 
de pe dreapta, iar M. RADU- 
CANU marchează cu capul, de 
asemenea fără să sară, pe 
lingă un portar aruncat in 
corzi. Să mai notăm că Mar
cel Răducanu a avut nu mai 
puțin de trei bare și că Stea- 

1 ua a mai ratat destule ocazii, 
uneori chiar de la 2 metrj, 
așa cum s-a întîmplat cu Ior- 
dănescu în min. 50. Aceste 
numeroase ocazii ratate se ex
plică prin superficialitatea pro
vocată de jocul fără orizont 
al adversarilor și de forma 
slabă a lui A. lonescu, la re
intrare. Oaspeții s-au apărat 
permanent cu două linii de 
fundași și n-au prezentat nici 
un pericol pentru poarta ad
versă, chiar dacă cifra șutu
rilor la poartă expediate de 
cele două vîrfuri ar putea lașa 
altă impresie.

loan CHIRILA I

SCOR MIC ÎN FAȚA
UNUI ADVERSAR (cindva] MARE

TENACITATEA OASPEȚILOR N-A PUTUT FI ÎNFRÎNTĂ
Pe un teren greu și în fața 

unui public (în marea lui ma
joritate format din suporteri ai 
echipei oaspe) care a depășit 
capacitatea stadionului local. 
Viitorul Scornicești și C.S. Tîr- 
goviște au oferit un joc extrem 
de disputat, de mare dinamism, 
în care puterea de luptă, forța 
de angajament, dîrzenia au 
constituit elementele precumpă
nitoare, fără să lipsească însă 
si latura spectaculară, exprima
tă mai ales prin fazele rapide 
și dramatice la cele două porți. 
Echipa gazdă — în rîndurile că-, 
reia și-a făcut așteptata reapa
riție talentatul Badea — s-a 
aflat, firesc, la cirma jocului, a 
dominat cu autoritate în repri
za secundă, a condus in două 
rînduri (prin golurile înscrise 
de același CIOCIOANA— pri
ma dată după o centrare fru
moasă a lui Voiculeț, „prelucra

tă**  de Șoarece, iar a doua oară 
Printr-un șut de mare precizie 
din marginea careului), a mai 
avut alte mari ocazii (în min. 
13 fundașul central tîrgoviștean 
Ene a scos pe linia propriei

VIITORUL SCORNICEȘTI - 05. T1RGOV1ȘTE 2-2 (1-1)
Stadion Viitorul ; teren pe alocuri desfundat ; timp frumos ; spectatori - 

aproximativ 8 000. Au marcat : CIOCIOANA (min. 20 șl 53), respectiv MARI
NESCU (min. 30) șl ENE (min. 74). Șuturi ia poartă i 14—7 (pe poartă s 
8-3). Corner» : 9-1.

VIITORUL : Anghel 4 — Llcă 7, Martinescu 7, Pană 6 (min. 78 Gh. Ma
nea), A Mincu — Badea 7, Ciocioană 8. Stanciu 7 (mia. 54 Palea 7) — 
Voiculeț 6, Șoarece 7, P. Petre 6,

C.S. TIRGOVIȘTE : Coman 8 — Gheorghe 6, Ene 8, Enache 7, Pitara 7 — 
Tătara 6 (min. 65 Ștefâaescu 6). Alexandra 7, Kallo 6 — Greaca 5 (min. 68 
Filipescu 6), Marinescu, Niculescu 6.

A arbitrat : M. Buzea 9 ; la linie: I. Pop și V. Măndescu (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene : BADEA. LICA. COMAN.
Cartonașe roșii : MARINESCU. A. MINCU.
Troteul Petschovschi : 9. La juniori : 3-2 (2—1).

■ ...................... >

S.C. BACĂU - F.C. BAIA MARE 2-0 (0-0)

Stadion „23 August*  ; teren foarte bun ; timp frumos : spectatori — apro
ximativ 13 000. Au marcat: BOTEZ (min. 55 și 57). Șuturi la poartă: 17-6 
(pe poartă : 7-3). Cornere : 11-3.

8. G BACĂU : Mangeac 7 — Salomon I 7, Ca târg iu 7, Solomon K 8, EB- 
•eJ 7 - Cărpud 6, Soșu 7. Vamanu 5 - Șoiman 7 (min. 33 Botez 8+), A» 
toH 5 (min. 54 Verlgeanu 8), Chitara 7.

F. G BAIA MARE : Ariciu 7 — Borz 5, Condruc 5 (mîn. 58 Dragomirescu 
7), Koller 7, Molnar 5 - P. Radu 6. Mureșan 6 - Sepl 5 (min. 46 Bălan 5), 
Terheș 5, Roznol 5, Deac 5.

A arbitrat : N. Roinea (Galați) 
și V. Burma (Vaslui).

Cartonașe galbene : BOTEZ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori :

9 ; la linie : Gh. Ispas (Constanța)

5-0 (1-0).

o Sportul

porți o minge care-1 depășise 
pe Coman, la o lovitură liberă, 
și in min. 70 Palea a reluat 
în bară o centrare a fundașului 
Cică), dar — deși aceste argu
mente i-ar fi dat dreptul la 
victorie — nu a obținut decît 
un rezultat egal.

In cea de a doua lor depla
sare consecutivă, tîrgoviștenii
— care s-au dovedit adversari 
deosebit de tenace și incomozi
— au luptat admirabil în apă
rare și au contraatacat foarte 
periculos. Ei au egalat mai intîi 
in min. 30, cînd centrarea lui 
Niculescu a fost fructificată, cu 
capul, de MARINESCU (în tra
iectoria ei mingea lovind și

bara), apoi in min. 74, cînd 
ENE — venit surprinzător in 
față — a înscris spectaculos, tot 
cu capul, după loviturii liberă 
executată de fundașul Gheor
ghe.

Din păcate, in partea a doua 
a primei reprize, jocul a căpătat 
o notă de regretabilă tensiune 
și duritate, temperată de arbi
tru prin justa eliminare a lui 
Marinescu (în min. 38) și A. 
Mincu (min. 44), ambii pentru 
lovirea adversarului fără ba
lon, apoi prin intervenția fer
mă la pauză a observatorului 
federal Cornel Simionescu.

Constantin FIRĂNESCU

A fost nevoie de o repriză În
treagă — prima — pentru ca S.C. 
Bacău să-șl dea seama că ju
case cu totul altfel cu clnd zile 
In urmă, cînd învinsese pe Di
namo, dar șl să Înțeleagă că 
adversarul nu mai era cel din 
campionatul trecut, clnd, deși 
pierduse cu I—1 pe malul Bis
triței, pusese destule probleme 
gazdelor prin joc avlntat, plin 
de IdeL E drept, și vineri for
mația moldoveană a Încercat un 
start spectaculos, dar cum la pri
mul atac Antohl n-a fost prea 
inspirat șl Ariciu a respins cu 
piciorul, .ll“-Ie băcăuan a ratat 
startul moral și a Intrat rapid 
într-un joc fără orizont ofensiv, 
in care numai ocazia Iul Șoșu 
(min. 24) a mal spart plictisul.

Deși Începuse mal activ repri
za secundă, formația antrenată 
de Tralan lonescu șl Nicolae Vă
tafi: n-a reușit să-șl găsească 
ritmul ofensiv decît odată cu In
trarea Iul Verigeanu. Atunci, in 
min. 55, la prima cursă a ex
tremei blonde, frumos angajată 
de Șoșu, a urmat un sprint lre-

zistlbil, o centrare ca la carta 
șl a lovitură de cap plasată cu 
calm șl abilitate de BOTEZ : ba
lonul a șters bara din dreapta 
portarului șl a intrat In gol. o 
fază demnă de reluările T.V. 1 
Peste două minute, Solomon 1 
a executat o lovitură liberă de la 
circa 25 de metri, apărătorii băi-, 
mărenl au Încercat să lasă din 
dispozitiv, Condruc a rămas insă 
„statue*  lingă BOTEZ, in mijlo
cul careului, șl vlrful băcăuan a 
șters balonul cu capul din plon
jon, Înscriind spectaculos. Meciul 
se jucase, pentru că echipa ma
ramureșeană, subjugată unei de
fensive nesigure șl Inexistentă In 
atac, n-a avut replică, Koller șl 
Dragomlrescu zbătîndu-se fără 
ecou să „trezească" un „11“ ce
nușiu. De unde, logic, se de-: 
duce că băcăuanii slnt nemul
țumiți de scor, dacă avem în ve
dere numai „bara" Iul Chitaru 
(min. 85) șl marea ocazie a a- 
celuiașl, rezolvată miraculos de 
Ariciu, în ultimele secunde de 
joc.

Mircea M. IONESCU



MIJLOCAȘUL FL POP ÎNCLINĂ BALANȚA...
„U" CLUJ-NAPOCA - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (1-0)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 
25 000. A marcat: FL. POP (min. 36). Șuturi la poartă: 17-9 (pe poartă: 
6—3). Cornere : 15—6.

U“ CLUJ-NAPOCA : Lăzăreanu 7 - Anca 6, Moș 7, Ciocan 7, I. Mureșan 
6 - Mânu 6, FI. Pop 7, Suciu 6 - Dobrotă 7, Bctocliu 6, Răduță 6 (min. 56 

L. Mihai 6). ..........POLITEHNICA : Naște 6 - MBbalcea 6, Anton 7, Ursu 7, L. Muntean u 6 - 
Romilă H 6. Anghelinei 6 (min. 77 Dănilă), C. Ionescu 5 (min. 62. D. Ionescu 
5) — Florean 5, Cioacă 7, Costec 5. ....... ,

A arbitrat : S. Dragul ici (Drobeta Tr. Severin) 8 j fa kme : Gh. Jucan 
(Medics) si I. Bîrâ (Agnita).

Cartonașe galbene : i. MUREȘAN, ROMILA l|, ANTON.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori î 2—1 (1—1).

■------*

• BALCANIADA JUNIORILOR 
I. La Sofia a început Balcaniada 
pentru echipe de juniori I. In 
prima zi, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Bulgaria — 
România 2—1 ; Grecia — Turcia 
1—0. în partidele zilei a doua : 
Albania — România 3—1 (2—0) și 
Iugoslavia — Turcia 4—0 (3—0).
• BALCANIADA JUNIORILOR 

H. Sîmbătă, la Deva, au avut 
Ioc primele meciuri din cadrul 
Balcaniadei rezervată juniorilor 
n. Rezultate înregistrate : lugo-

CIRȚU, „TRICOUL GALBEN" AL CRAIOVENILOR

Dispunînd de un moral su
perior și de elanul tradițional, 
formația gazdă a căutat golul 
imediat după primul fluier de 
arbitru, dar acțiunile ei — ln- 
tr-un careu ieșean mai puțin 
dens ca de obicei — se vor des
fășura cu o mai mare consis
tență pe flancul drept, acolo 
unde abilul Dobrotă s-a des
curcat infinit mai ușor decît 
improvizata aripă Răduță. Pe 
fondul unei evidente superiori
tăți teritoriale, golul — cerut 
cu insistență de o galerie pe 
cit de tînără pe atît de nerăb
dătoare — va fi înscris abia în 
min. 36. la o fază fixă : sesi- 
zind că Batacliu este sever pă
zit de Anton, mijlocașul de a- 
coperire, FL. POP, a apărut, cu 
pași mari, în careul advers, de 
unde — la lovitura liberă exe
cutată înalt de I. Mureșan — 
a reluat, cu capul, direct la 
«Păianjen**.  Patru minute mai 
tîrziu, un alt mijlocaș al lui 
»U“. Suciu, va trimite, tot cu 
capul, în „transversală**.  Singu
ra fază notabilă a ieșenilor, în 
toată repriza, se va petrece 
tîrziu, în min. 44, cînd impe
tuosul (dar prea... izolatul) 
Cioacă va relua alături, de la 
6 m.

Un timp, după pauză, „U“ va 
păstra inițiativa în joc, com
promisă însă la finalizare din 
lipsă de nerv și de inspirație. 
Abia în ultima jumătate de 
oră antrenorul Antohi va forța 
remiza, înlocuind doi mijlocași 
cu doi înaintași, D. Ionescu și 
Dănilă. A fost perioada în care, 
solicitați mai mult și neocro
tiți de un scor confortabil,

K<*

DUNĂRENII AU SPART... GHEATA
9

F.C.M. GALAȚI - OUMPIA SATU MARE 3-0 (2-0)
«Dunărea**  ; teren bun ; timp frumos : spectatori - aproximativ

ȚI000- Au marcat : ORAC (min. 31), CRAMER (min. 38) șl FLOREA U (min. 
Ș“‘un la p°a,,a : ie—11 (pe poartă: 8-3). Cornere: 7-4.

F.C.M. : Oanâ 7 (min. 88 Hogloglu) - Vlad 7. I. Constantine»» 7. M. 
Olteanu 7. Țolea - Moțoc 7 (min. 87 Stolcescu), Balaban 7, Cramer 8 - 
Majaru 7, Florea II 8, Orac 7.

OLIMPIA : Feher 5 - V. Mureșan 6, Smorendachs 5, Motel 5 (min. 54 
Demarcek 6), Pop 5 - Marcu 6. Kaizer 5, Bathori M 7 — Hateganu 5. Pa- 
toki 5 (min. 32 Sabou 6), Both I 5.

A arbitrat : M. Salomir (Cluj-Napoca) 9 ; la Hnie : I. Igno (Timișoara) 
șl I. Mureșan (Dej).

Cartonașe galbene : FLOREA K, POP.
Cartonașe roșii : ȚOLEA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-1 (3-0).

***.......................................—...n.. , «

Echipele de pe ultimele două 
locuri ale clasamentului au a- 
bordat întîlnirea cu o dorință 
legitimă de realizări. Gîndin- 
du-se, normal, la victorie, gaz
dele au început din vreme să 
sondeze zonele vulnerabile din 
apărarea oaspeților, cu inten
ția vădită de a lansa în adîn- 
cime, prin breșele eventuale, 
tandemul-liliput Florea II-Cra- 
mer. Sătmărenii s-au gîndit și 
ei la gol, din moment ce au 
refuzat apărarea supraaglome
rată. și-au spus că „linia" 
fundașilor cu invariabilul com
plement, jocul la ofsaid, mar
cajul individual la mijlociii te
renului și zvîcnirea pe con
traatac sînt suficiente pen
tru a struni „cavaleria ușoară" 
a F.C.M.-ului. Dar intențiile 
protagonistelor s-au concretizat 
doar în beneficiul gălățenilor, 
Olimpia nereușind decît să 
schițeze foarte timid tema de 
la vestiare. Așa se face că gaz
dele au găsit lesne punctele 
slabe din apărarea parteneri
lor, administrînd trei goluri: 
min. 31 — ORAC, din centra
rea lui Florea II ; min. 38 — 
CRAMER, servit de Constanti- 
nescu, lansat în slalom ; min. 
<8 — FLOREA II, după o eom- 
nație cu Vlad și Cramer.

La adăpostul unui meritat 
3—0, gălățenilor le-a dat mîna 
să „temporizeze**  după ce (în 
min. 51) au rămas în zece oa
meni, Țolea fiind eliminat 
pentru un atac violent. Deve
nind, în aceste condiții, mai 
îndrăzneți în ofensivă, sătmă
renii au neglijat și mai mult 
apărarea, fiind pe punctul de 

fundașii gazdelor au manifes
tat slăbiciuni deloc exploatate 
de Costea (min. 67) și Cioacă 
(min. 72). ultimul beneficiar al 
unei ocazii rarisime. Un simplu 
„foc de paie", tatrucît, într-un 
ultim efort, „U“ va reveni or
golioasă în atac, de teamă par
că să nu i se conteste fragila 
— dar meritata — victorie.

Gheorghe NICOLAESCU

CAMPIONII AU TRECUT PRIN MARI EMOȚII
F.C. ARGEȘ - A.S.A. TG. MUREȘ 2-1 (2-1)

Stadion „1 Mfai“ ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxima
tiv 16 000. Au marcat: RADU H (min. 16 - din 11 m), TURCU (min. 34), 
respectiv BOZEȘAN (min. 35). Șuturi Ia poartă : 13-11 (pe poartă : 7-6). 
Cornere : 6—3.

F. C. ARGEȘ : Cristian I 7 - M. Zamfir 7, Stancu 7, Cîrstea 6, Ivan 6 — 
Toma 7, lovănescu 6 (min. 79 Molceanu), Bărbulescu 6 — Turcu 6, Radu I! 7, 
Dobrin 7.

A.S.A. : Vunvulea 7 — Onuțan 6 (min. 75 Gligore), Unchiaș 7, Ispir 6, 
GaH 5 — Varodi 7, Bozeșan 8, Biro I 6 (min. 63 Pîsfaru 5) — Both H 7, 
Fonici 6, Munteanu 7-p*.

A arbitrat : T. Balanovki 9 ; fa linie : D. Arndt (ambii din lași) și M. 
Adam (Cluj-Napoca).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

Meciul a avut un tempo ri
dicat, cu multe momente in
teresante și a mai plăcut prin 
numeroasele acțiuni de atac 
organizate la ambele porți. 
Piteștenii au început jocul în 
„forcing", A.S.A. însă s-a așe
zat „economicos" în fața porții 
lui Vunvulea, întinzînd de 
multe ori lui Radu II și 
Turcu „capcana ofsaidului". 
Scorul a fost deschis relativ 
repede (min. 16) : Ispir l-a
atacat neregulamentar pe 
RADU II, în careu, și acesta 

a maî primi (min. 52 ți 58) 
două goluri de Ia Orac ți Cra
mer.

Prompt, exact, obiectiv, arbi
trajul debutantului M. Salomir.

Ion CUPEN

REVANȘA LUI CRISTIAN II
GLORIA BUZĂU - CHIMIA RM. VILCEA 1-0 (1-0)

Stadion Gtorla ; teren bun ; timp călduros ; spectatori - aproximativ 13 000. 
A marcat : NEGOESCU (mhn. 23). Șuturi la poartă : 9^-9 (pe poartă : 4-3). 
Cornere : 7-3.

GLORIA : Cristian H 7— hrana 5, Simion 6, Vfad 5, Tulpan 6 — Ghizdeanu
6, Negoe-scu 8, Duloiu 7 (mta. 46 Toma 6) - Petreanu 5, C. Stan 4, Gh. 
Radu 5 (min. 58 Dobre 5).

CHIMIA : Constantin 5 (min. 46 Roșea 6) — Lepâdatu 6, Bădilă 6, Basna
7, Cincă 7 — G. Stan 6, Iordan 5, Qrceag 5 — Teleșpcn 4, Coca I 4, Glngu 
4 (min. 68 Sâvuleo 5).

A arbitrat : O. Ștreng 8 ; fa Mnle : O. Ujheli (ambii din Oradeo) șî Gh. 
Retexan (București).

Cartonașe galbene : QRCEAG, NEGOESCU, SIMION, BADILA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 7—1 (4-0).

.....  ... .. ........... .. ....... .............—■■■■■■.... ........  e
Anul trecut, Gloria termina 

la egalitate (1—1) meciul de la 
Buzău, cu Chimia. Acum, gaz
dele au cîștigat cu 1—0. „E un 
progres", spunea cineva. Doar 
din acest punct de vedere, al 
rezultatului, pentru că nivelul 
partidei a fost mai mult decît 
modest (un argument, raportul 
șuturilor la poartă : 9—9), fră- 
dînd poziția precară a celor 
două echipe, startul lor nefa
vorabil. A învins Gloria, la li
mită, prin golul din min. 23, 
„lucrat" de cei mai activi jucă
tori ai săi : NEGOESCU a exe
cutat un „un-doi“ cu Duloiu șî 
a înscris pe lingă Constantin,

ȘTIRI... ȘTIRI...
slavi» — Bulgaria 2—0, (2—8),
Grecia — România 3—0 (2—0). Azi, 
la Orâștie, se dispută partidele 
Iugoslavia — Grecia*  ți România 
Bulgaria. (Ion JURA — coresp.).
• F. C. ARGEȘ — PANAHAI- 

KIS PATRAS (Grecia) 2—2 (0—0). 
Partida s-a disputat duminică la 
Pitești. Au marcat : Bărbulescu 
(min. 60), Turcu (min. 77), res-

POLITEHNICA TIMIȘOARA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-2 (0-0)
Stadion .,1 Moi**  : teren foarte bun ; timp frumos, cald : spectatori — apro

ximativ 25 000. Au marcat: CRIȘAN (min. 70) și NEGRILA (min. 90). Șuturi 
la poartă : 13—19 (pe poartă : 5—11). Cornere : 5—4.

POLITEHNICA : Suciu 5 — Șundo 7, Vi$an 7, Mehedințu 6, Borna 6 — 
Roșea 6, Dembrovschi 6 (min. 76 T. Nicoiee), La ța 6 (min. 62 Anghei 5) — 
Nucă 6, Volaru 5. Cotec 6.

UNIVERSITATEA : Boldici 8 - Negrilă 7, Bumbescu 7. Geolgău 8, Ungu- 
reanu 8 — Țicleanu 8, Beldeonu 8, Donose 7 — Cfișon 8, Cirțu 9, Irimescu 8.

A arbitrat : Otto Anderco 9 ; la linie : I. Taar (ambii din Satu Mare) și 
1. Rus (Tg. Mureș).

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

............................................... —■ ..........— ..............•
Iată un meci în care surpriza 

a constituit-o comportarea 
peste așteptări a studenților 
craioveni. Deși au aliniat o for
mație din care au lipsit nu mai 
puțin de 7 titulari, ei au acțio
nat ca un „11“ închegat, matur, 
omogen. Cu toate că Politehni
ca a atacat furibund din pri
mele momente (demne de notat 
excelentele poziții de gol în 
care s-a aflat Volaru în min. 
2 și 5), din jocul gîndit al

a transformat penalty-ul acor
dat. Dobrin, în bună dispozi-. 
ție, creează cîteva faze care 
încălzesc tribunele. In min. 34, 
ca urmare a dominării insis
tente a gazdelor, TURCU în
scrie spectaculos, cu capul, Ia 
„păianjen", în urma lovfturii 
de colț executată de Ivan. In 
minutul următor, Bozeșan ia 
o acțiune pe cont propriu, 
sprintează în careu pe „marele 
bulevard" și Cristian plonjea
ză zadarnic: 2—1. Cu două
minute înaintea finalului de 
repriză, Biro I, scăpat singur 
In careu, „îngheață-*  tribunele, 
dar Cristian are o intervenție 
miraculoasă.

Repriza a doua va avea și 
mai mari „suspens“-uri: Vun
vulea (min. 49) blochează șu
tul lui Zamfir, din careu ț 
Cristian (min. 50) scoate în 
corner golul ca și făcut de 
Both II | Zamfir (min. 51) sal
vează de pe linia porții la 
șutul lui Biro 11 Vunvulea 
(min. 55), Ia „capul“ lui Radu 
II, este din nou la post. A.S.A. 
aleargă dezinvolt, pasează 
exact și trece încă de trei ori 
pe lîngă egalare, pe care ar 
fi meritat-o (min.- 75 — Fa- 
nici, min. 76 și 81 — Mun- 
teanu). în sfîrșit, în min. 88, 
ultima mare ratare: Radu II, 
față In față cu Vunvulea, șu- 
tează destul de slab în bra
țele mureșanului...

Stelian TRANDAFIRESCU

ieșit prea tîrziu la blocaj. C. 
Btan, Gh. Radu și Duloiu au 
ratat puținele ocazii din prima 
repriză.

După pauză, inițiativa a apar
ținut oaspeților (in primele 45 
de minute figuranți în atac), 
dar dominarea lor a fost sterilă. 
O singură dată, în min. 73, vîl- 
cenii au fost aproape de ega
lare, cînd Săvulea a trimis cu 
capul, de la 6 metri, jos, la 
colț, dar Cristian II a salvat cu 
un reflex excelent, răscumpă- 
rîndu-și greșeala din meciul cu 
C.S. Tîrgoviște.

Constantin ALEXE

pectiv Caramanlis (min. 84) și 
Stamatopoulos (min. 85). (S. IO
NESCU — coresp.).
• STEAUA — SELECȚIONATA 

ARMATEI R.P.D. COREENE 2—2 
(2—0). Peste 8 000 de spectatori 
au asistat, duminică după-amiază, 
la o partidă viu disputată, cu 
multe faze de poartă. Au marcat: 
Aelenei (min. 18) și C. Zamfir 
(min. 39), respectiv Cezepir (min. 

S2) și Cetăun (mln. M). (O. GUȚU 
— coresp.). 

oaspeților se întrevedea replica 
lor bună care, pe măsură ce 
trecea timpul, devenea și mai 
bună. Irimescu este cel care 
(min. 23) îl pune primul la în
cercare pe Suciu, după o com
binație cu Cîrțu. Posibilitățile 
„rezervelor" craiovene se între
văd încă o dată în min. 35, 
cind, la un corner executat de 
Irimescu, Cîrțu trimite balonul 
în bară. Și cu toate că Politeh
nica domină (o dominare însă 
haotică, neîncheiată cu șuturi 
periculoase la poartă), Univer
sitatea joacă pe atac, ofensiv, 
realizînd, împreună cu parte
nera sa de joc, o partidă plă
cută, aplaudată.

După pauză, craiovenii își 
demonstrează și mai puternic

DIVIZIA B: ETAPA A 2-a
Seria I

C3.M. SUCEAVA - UNIREA 
IDSMSA FOCȘANI 1-0 (1-0). Unicul 
gol a fost realizat de Petrescu (min. 
9).

PORTUL CONSTANȚA - I.C.I.M. 
BRAȘOV 1—0 (1—0). A înscris : Bo- 
gia (min. 20).

MUSCELUL CIMPULUNO - C. S. 
BOTOȘANI 1-1 (1-1). Au marcat : 
Miuțu (min. 35) pentru Muscelul, 
Macovei (min. 24) pentru C.S.

PROGRESUL BRĂILA - VIITORUL 
GHEORGHENI 0-0.

VIITORUL VASLUI - ENERGIA GH. 
GHEORGHIU-DEJ 1-0 (0-0). Autorul 
golului : Dițeanu (min. 49).

MINERUL GURA HUMORULUI 
CIMENTUL MEDGIDIA 2-1 (2-1). Au 
marcat : losep (min. 9), Lepâdatu 
(min. 44, autogol), respectiv Cocos 
(min. 42).

F.C.M. BRAȘOV - F.C. CONSTAN
ȚA 4—0 (2—0). Au înscris : Gherghe 
(min. 4), Borîceanu (min. 25), Bența 
(min. 67) șl Pescaru (min. 70).

NITRAMONIA FAGARAȘ - DELTA 
TULCEA 0-0.

TRACTORUL BRAȘOV - F.C. BRĂ
ILA 4—1 (3—1). Autorii golurilor :
Nițâ (min. 3), Pană (min. 10), Sfri- 
Jan (min. 33) și Șarpe (min. 64), 
respectiv Petrache (min. 34, din 11 
m).

Relatări de fa I. Mîndrescu, P. E-

Seria
PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI 

- F.C.M. GIURGIU 1-0 (0-0). Uni
cul gol a fost realizat de G. Sandu 
(min. 82).

CHIMICA TIR NA VENI - FLACARA 
AUTOMECANICA MORENI 8-0 (4-0). 
Au înscris : Badea (min. 16, auto
gol), Vig (min. 18 și 28), Oprițor 
(min. 42 și 74) și Szabo (min. 80, 85 
li «7).

RULMENTUL ALEXANDRIA - AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 1-1 (1-1). Au
marcat : Hîrșulescu (min. 44) pentru 
Rulmentul, Mateescu (min. 8) pentru 
Autobuzul.

POIANA CIMPINA - RAPID BUCU
REȘTI 1—0 (0—0). Autorul golului : 
Prada (min. 80).

METALUL BUCUREȘTI - CHIMIA 
TR. MĂGURELE 3-0 (2-0). Au în
scris : Șumulanschi (min. 3), I. Ma
rin (min. 5) și Ion Ion (min. 48).

OLTUL SLATINA - MECANICA FINA 
BUCUREȘTI 0-0.

METALUL PLOPENI - PETROLUL 
PLOIEȘTI 1-2 (1-2). Au marcat:
Spiridon (min. 21), respectiv Topo
rul» (min. 24 și 29).

ȘOIMII SIBIU - GAZ METAN ME
DIAȘ 0-0.

Meciul Luceafărul București —> Pan
durii Tg. Jiu a fost a minat pentru 12 
septembrie.

Relatări de fa Gh. Slave, A. Go
nea, M. Bizon, E. Stroie, G. Octa-

Seria
CORVINUL HUNEDOARA - DACIA 

ORAȘT1E 2—1 (2—1). Au marcat :
Merlă (min. 23), Economu (min. 43), 
respectiv Silaghi (min. 45).

GLORIA BISTRIȚA - STRUNGUL 
ARAD 2—0 (1—0). Autorul golurilor : 
Moga (min. 2 ți 53).

IND. S1RMEI C. TURZII - AURUL 
BRAD 4-1 (1-1). Au înscris : Vesa
(min. 40, min. 78, din 11 m, și min. 
86), Stoian (min. 82), respectiv 
Ghițâ (min. 45).

U. M. TIMIȘOARA - F.C.M. RE
ȘIȚA 1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Guțuli (min. 43).

U. T. ARAD - UNIREA ALBA IULIA 
3—0 (2—0). Autorii golurilor : Gal 
(min. 19), Cura (min. 30) și Kukla 
(min. 49).

MINERUL CAVNIC - SOMEȘUL 
SATU MARE 1—0 (0—0). A marcat : 
Șuncutean (min. 83).

F. C. BIHOR ORADEA - C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 2—1 (0-0). Au în
scris : Kis (min. 69, din 11 in), Geor
gescu (min. 86), respectiv Bacoș 
(min. 82).

METALURGISTUL CUGiR - ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 2-1 (1-1). Autorii
golurilor : Mihalcik (min. 33), Dră- 
gah (min. 52), respectiv Colnic 
(mln. 1).

MINERUL ANINA - MINERUL 
MOLDOVA NOUA 5-0 (3-0). Au
marcat : Ignat (min. 12), Șchiopu 

posibilitățile tehnico-tactice, su
perioare timișorenilor, și reali
zează acțiuni tot mai bine în
chegate, ca aceea din min. 53, 
cînd doar presupusul egoism al 
lui Cîrțu, care nu i-a pasat lui 
Crișan, aflat într-o poziție mai 
bună, a amînat deschiderea sco
rului. Șapte minute mai tîrziu, 
același Cîrțu șutează prin sur
prindere ți Suciu, aflat lntîm- 
plător pe direcția șutului, res
pinge. Dar, în min. 64, o acțiu
ne prelungită a fundașului 
Șunda se încheie cu un penalty, 
Șunda fiind faultat în careu de 
Ungureanu. Dembrovschi exe
cută slab și Boldici respinge. A 
fost momentul-cheie al meciu
lui, pentru că de aici încolo 
craiovenii prind aripi și deschid 
scorul in min. 70 (Cîrțu trimite 
balonul în bară și CRIȘAN îl 
împinge în plasă), pe care îl 
rotunjesc in ultimul minut de 
joc, cînd NEGRILA, pornit din 
careul propriu și nemarcat de 
nimeni, șutează nestingherit, pe 
sub Suciu, transl'ormind o pasă 
a aceluiași Cirțu, care în mia.’ 
87 trimisese din nou balonul în 
bară.

Mircea TUDORAN

nache, P. Moteoiu, I. Baltag, M. 
Moga, D. Bolohan, C. Gruia, V. La
zar și V. Secăreanu.

1. F.C.M. BRAȘOV
2. Delta Tulcea
3. Tractorul Brașov
4. C.S.M. Suceava
5. I.C.I.M. Brașov
6. F.C. Constanța

2 2 0 0 6-0 4 
2 110 4-03
2 110 6-33 
21101-03
2 1
2 1

015-22 
0 16-4 2

7— 8. Cimentul Med. 2 1 013-32
Unirea Focșani 2 1 012-22

9. Viii. Gheorgheni 2 0 200-02
10. F.C. Brăila 2 1 013-52

11—12. Portul Const. 2 1 011-42
Viit. Vaslui 2 1 012-52

13. Minerul G.H. 2 1 012-72
14—17. Energ. Gh. Gh.-Dej 2 0 112-31

Progresul Brăila 2 0 111-21
Nitramonia Făg. 2 0 111-21
Mușcelu! C-lung 2 0 112-31

18. C.S. Botoșani 2 0 111-31
ETAPA VIITOARE (duminicai 2 sep-

tembrie) : Energia Gh. Gheorghiu-Dej
F.C. Brăila, F.C.M. Brașov —
I.C.I.M. Brașov, C.S.M. Suceava —
Muscelul Cîmpulung, Progresul Brâ-
ifa — Portul Constanța, C.S. Boto*
șanî — Cimentul Medgidia, F.C. Con~
stanța — Tiactorul Brașov, Viitorul
GheorghienI — Nitramonia Făgăraș,
Delta Tulcea — Viitorul Vaslui, Uni-
rea IDSMSA Focșani — Minerul Gura
Humorului.

a II a
1

vian, D. Mihai, I. Ionescu șr I. Tâ-
nâsescu.

1. MEC. FINA Buc. 2 110 2-63
2— 4. Autobuzul Buc. 2 110 2-13

Oltul Slatina 2 110 2-13
Progresul Vulcan 2 110 2-13

5. Chimica Tîrnăveni 2 10 18-22
6. Carpați Mîrșa 1 1 0 0 2-0 2

7— 8. Pandurii Tg. Jiu 110 0 1-02
Petrolul Ploiești 1 1 0 0 2-1 2

9. Metalul Buc. 2 10 13-22
10. Șoimii Sibiu 

11—12. Chimia Tr. Mâg.
2 0 2 0 M 2 
2 10 12-32

Poiana Cîmpina 2 10 11-22
13. Gaz metan 10 10 0-01

14—15. Rapid Buc. 2 0 111-21
Rulmentul Alex. 2 0 111-21

16. Flacăra Moreni 2 0 111-91
17—18. F.C.M. Giurgiu 2 0 0 2 1-3 0

Metalul Plopeni 2 0 0 2 1-30
Rezultatele echipei Luceafărul

București nu contează în clasament*-
ETAPA VIITOARE (duminică 2 sep

tembrie) : Metalul Plopeni —• Oltul 
Slatina, Pandurii Tg. Jiu — Poiana
Cîmpina, Mecanica fină București —
Chimica Tîrnăveni, Soi mii Sibiu —
Progresul Vulcan București, Flacăra
Auto mecanica Moreni — F.C.M. Giur-
giu, Gaz metan Medias — Metalul
București, Autobuzul București —
Carpați Mîrșa, Chimia Tr. Măgurele
— Rulmentul Alexandria, Rapid
București — Petrolul Ploiești. Lucea-
fărul București stă.

a lila
(min. 19), Damian (min. 33 șî 50)
și Doja (min. 59).

Relatări de la 1. Vlad, 1. Toma,
P. Țone, Șt. Marton, 1. Ioana, 2J*
Debrețeni, 1. Ghișa, M. Vilceanu •|î
P. Lungu.

1. F.C. BIHOR 2 2 0 0 3-1 4
2. U.M. Timișoara 2 1 1 0 2-1 3
3. Minerul Anina 2 1 0 1 5-1 2

4— 8. Strungul Arad 2 1 0 1 3-2 2
Dacia Orăștîe 2 1 0 1 4-3 2
F.C.M. Reșița 2 1 0 1 2-1 2
înfrățirea Oradea 2 1 0 1 4-3 2
U.T. Arad 2 1 0 1 4-3 2

9—12. Someșul Satu M. 2 1 0 1 2-2 2
Corvinul Huned. 2 1 0 1 3-3 2
Gloria Bistrița 2 1 0 1 2-2 2
Ind. sîrmei C.T. 2 1 a 1 4-4 2

13-15. Aurul Brad 2 1 0 1 3-4 2
Metalurgistul 2 1 o 1 2-3 2
Minerul Cavnic 2 1 0 1 2-3 2

16. Unirea Alba lulia 2 1 0 1 1-3 2
17. C.F.R. Cluj-Nap. 2 0 1 1 2-3 1
18. Minerul Mold. N. 2 0 0 2 0-6 0

ETAPA VIITOARE (duminică 2 sep
tembrie) : C.F.R. Cluj-Napoca — 
U. T. Arad, Aurul Brad — U. M. 
Timișoara, F.C.M. Reșița — Minerul 
Moldova Nouă, Someșul Satu Mare 
- F. C. Bihor Oradea, Corvinul 
Hunedoara — Gloria Bistrița, Dacia 
Orăștîe — Ind. sîrmeî C. Turziî, Uni
rea Alba lulia — Minerul Cavnic, 
înfrățirea Oradea — Minerul Anina.— 
Strungul Arad — Metalurgistul Cugir„-



Balcaniada de natafie pentru seniori SPORTIVI ROMÂNI
4 TITLURI (IN PRIMELE 3 ZILE)

PENTRU ÎNOTĂTOARELE ROMÂNCE
ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE

ISTANBUL, 26 (prin telefon). 
Două zile de ploaie ca la 
tropice și una cu căldură sa
hariană, iată cadrul în care 
s-au desfășurat (intr-un bazin 
nou, situat în apropierea Bos
forului) întrecerile Balcaniadei 
de înot. în lipsa cronometra
jului electronic, organizatorii 
au recurs la cronometre 
manuale și astfel au e- 
xistat neconcordanțe între 
timpii anunțați și ordinea so
sirii, la unele curse, bineînțe
les. La altele, valoarea net 
superioară a protagoniștilor (de 
pildă Petrici, Donev, Mariana 
Paraschiv, Koskinas) a înlătu
rat orice dubii. Referitor la 
concurs, vom nota că sportivii 
bulgari (dintre care 16 se 
află în pregătire pentru Jocu
rile Olimpice) au confirmat 
progresul lor din acest an, do- 
minînd și la băieți șl la fete. 
Lotul român, fără Carmen 
Bunaciu și avînd în alcătuire 
mai multe înotătoare foarte ti
nere, lipsite de experiență 
competițională, a obținut, to
tuși, în primele trei zile 4 
titluri balcanice (Mariana Pa
raschiv la 100 și 200 m fluture, 
Irinel Pănulescu la 200 m liber 
și Luciela Mihăilescu la 100 m 
spate), iar In alte două- finale

— 100 m liber și 200 m mixt
— sportivele bulgare au fost 
preferate de arbitri — după 
sosiri „la fotografie” — ro
mâncelor Pănulescu și Paras
chiv. Situații asemănătoare 
au oferit II. Lucaciu (100 m 
fluture) și M. Mandache (100 m 
spate) — ambii cu recorduri 
naționale — pe care unii ar
bitri i-au văzut învingători, 
iar alții... pe locul secund.

Rezultate : 100 m liber (f) : 1. 
Dangalakova (Bulgaria) 60,41 ; 2. 
Pănulescu 60,60 ; ... 7. Georgescu 
62,70 ; 100 m liber (b) : 1. Geor- 
glev (B) 51,06 ; ... 5. Oprlțescu
54,80 ; ... 7. Mandache 55,12 ; 200 
m bras (f) : 1. Bogomilova (B) 
2:42,15 — rec. balcanic ; 1. Prass 
2:48,71 : 3. Seidl 2:51,63 ; 200 m 
bras (b) : 1. Doncev (B) 2:28,91; 
...7. Luca 2:35,89; 8. Cocenescu 
2:38,40 ; loo m fluture (f) : 1. Pa
raschiv 65,39 — rec. personal ; 2. 
Pănulescu 65,52 — rec. junioare ; 
100 m fluture (b) : 1. Vasilev (B) 
58,00 : 2. Lucaciu 58,09 — rec. na
țional ; 4X100 m liber (f) 4 1. Bul
garia 4:03,21 ; 2. România 4:06,79 ; 
4X800 m liber (b) : 1. Bulgaria 
7:54,02 ; ....4. România 8:07,02 — 
rec. național ; 100 m spate (b) : 
1. Popov (B) 60,70 ; 2. Mandache 
61,20 (în serii, 61,04 — rec. na
țional) ; ... 6. Szakadatl 62,56 ; 100 
m spate (I) : 1. Mihăilescu 1:09,93; 
...8. Kugllș 1:12,57; 200 m liber 
(b) : 1. Koceanov (B) 1:55,0 ;

...3. Vișan 1:59.36 ; 6. Neagrău
2:00,80 ; 200 m liber (f) : 1. Pă
nulescu 2:08,25 — rec. balcanic ; 
...5. Mihăilâ 2:12,65; 200 m mixt 
(b) : 1. Koskinas (Grecia) 2:10,24
— rec. balcanic ; ... 6. Ltnteanu
2:17,47 ; 200 m mixt (f) : 1. Dan
galakova (B) 2:22,10 ; Paraschiv
2:22,42 — rec. național ; ... 4. Pă
nulescu 2:27,10 ; 4X100 m mixt
(b) : 1. Bulgaria 3:59,42 — rec. 
balcanic ; ... 3. România 4:05,47 ; 
400 m liber (f) : 1. Dangalakova 
(B) 4:27,03 — rec. balcanic ; ... 3. 
Pănulescu 4:28,92 — rec. național; 
...7. Mihăilâ 4:38,80 ; 400 m liber 
(b) : 1. Petrlcl (iugoslavia) 4:03,31
— rec. balcanic ; ... 4. Neagrău
4:10,ll — rec. național ; ... 6. Vi
șan 4:14,89 ; 100 m bras (f) : 1. 
Bogomilova (B) 1:15,20 — rec.
balcanic ; 2. Prass 1:17,77 ; ... 4. 
Seldl 1:19,82 ; 100 m bras (b) : 1. 
Doncev (B) 1:07,00 — rec. balca
nic ; ... 4. Luca 1:09,72 ; ... 6. Sza
bo 1:11,43 ; 200 m fluture (f) : L 
Paraschiv 2:20,41 (rec. personal) ; 
... 6. Schuster 2:28,28 ; 200 m flu
ture (b) : 1. Koskinas (G) 2:06,50 ; 
... 0. Buzatu 2:15,43 ; 4X100 m
mixt (f) : 1. Bulgaria 4:30,46 ; Z. 
România 4:34,31.

Clasamentele pe echipe vor ti 
cunoscute după desfășurarea pro
belor zilei a 4-a (duminică sea
ră, la ore înaintate).

Adrian VASIL1U

ANCA KISS Șl RODICA DUNCA 
IN FRUNTEA CONCURSULUI 

DE GIMNASTICA DE LA TOKIO
Concursul de gimnastică pen

tru junioare desfășurat la Tokio 
a fost dominat de reprezentantele 
noastre Anca Kiss și Rodica Dun
es, situate în această ordine pe 
primele două locuri. Anca Kiss, 
cîștlgătoarea Întrecerii, a reali
zat 38,50 p la Individual compus 
(9,75 la sol ; 9,70 la paralele ; 
9,60 la sărituri ; 9,45 la blrnă), 
Rodica Dunca a acumulat 38,15 p, 
avînd cea mal mare notă la blr
nă : 9,75. Pe locul 3 la Indivi
dual compus s-a clasat NI Peiyao 
(R. P. Chineză) cu 38 p.

IN „CUPA PRIETENIA” 
LA VOLEI, HANDBAL 

$1 BASCHET
La Pazarglc (Bulgaria) In .Cu

pa Prietenia" la volei junioare 
echipa României a întrecut cu 
3—1 formațiile Poloniei șl Cubei. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — It. P. 
Mongolă 3—0, R.P.D Coreeană — 
R. D. Germană 3—1.

★
In turneul de handbal pentru 

juniori «Cupa Prietenia" ce se 
desfășoară la Polawy (Polonia), 
România — Polonia 20—13 (14—7). 
Cel mal bun jucător român, Ma
rin Dumitru (7 goluri) ; Cehoslo
vacia — România 21—19 (10—7) ;
Ungaria — R. D. Germană 20—17 
(11—IO» ț U.R.S.S. — Cuba 30—17 
(15—10) ; Polonia — Bulgaria 
31—M țt—13).

Campionatele balcanice de călărie

La Iambol (Bulgaria), în „Cupa 
Prietenia" la baschet junioare, 
echipa Cubei a întrecut cu 77—53 
(41—36) formația României

TURNEE DE TENIS
în semifinalele turneului feml- 

- nln de la Mahwah (S.U.A.) Tracy 
Austin a ellminat-o cu 6—1, 6—4 
pe Virginia Ruzicl, In timp ce 
Chris Evert a ciștigat cu 6—3, 6—0 
la Betty Stove. Ruzicl eliminase 
In „optimi" pe Hana Mandlikova 
(Cehoslovacia) cu 7—5, 6—4, Iar 
In .sferturi" pe Terry Holladay 
(S.U.A.) cu 6—4, 6—4. La dublu 
feminin, In „sferturi" : Sherry 
Acker, Lele Forood (S.U.A.) — 
Ruzicl, Mandlikova 7—5. 6—4.

★
In sferturile de finală ale pro

bei de simplu femei din cadrul 
turneului de la Katowice, Marina 
Kroșina (U.R.S.S.) a ellmlnat-o 
cu 6—3, 6—1 pe Maria Romanov 
(România). In optimi : Romanov 
— Seradzka 6—2, 6—1.

★
La Mason (Ohio) în sferturi de 

finală : Tanner — Năstase 6—3, 
6—4. Dupră — Solomon 6—1, 3—6,
6— 1, Fleming — Smith 6—1, 6—3. 
la semifinale, Tanner — Mitina
7— 6, 7—5 și Fleming — Duprâ
6— 3. 6—1.

în turneul de la Kings Island 
(Ohio) : Năstase — Kleege 6—a,
7— 5. Gorman — Scanlon 4—6, 7—6, 
7—5, Tanner — Sadrl 6—3, 7—5 
Gottfried — Lewis 6—2, 7—6.

C. M. de scrimă din Australia

IN FINAL, REPREZENTANȚII NOȘTRI 
FĂRĂ NICI 0 MEDALIE...

MELBOURNE, 26 (prin tele
fon). Proba individuală de 
spadă din cadrul campiona
telor mondiale de scrimă a 
fost cîștigată de sportivul fran
cez Philippe Riboud (5 v.), 
urmat de Kolczonay (Ungaria) 
și Swornowski (Polonia), ambii 
cu cite 3 v. Reprezentantul 
nostru în această probă, Ion 
Popa, s-a... oprit în turul IV 
al preliminariilor. El a pier
dut, la limită (4—5), asaltul 
decisiv cu Swornowski, pe 
care l-a condus cu 4—11

Nici în probele pe echipe, 
cele de sabie și floretă fete, 
în care așteptam ca sportivii 
noștri să încerce totul pentru 
a-și arăta adevărata valoare, 
rezultatele sînt nemulțumitoa- 
re. Echipa de sabie a ocupat 
locul 4, deși startul ei lăsa să 
se întrevadă o poziție finală 
mult mai bună: 16—0 cu Noua 
Zeelandă și Coreea de Sud, în 
meciurile preliminarii din 
grupă și apoi 9—2 cu Po
lonia I

In eliminările directe, for
mația țării noastre a avut 
drept adversară pe cea a Un
gariei. Debut timid în acest 
meci, dar sabrerii noștri gă
sesc resurse pentru a-și reve
ni. Mai mult, ei au preluat 
inițiativa, au egalat și au cîș- 
tigat partida, la tușaveraj 
(65—61 tușe date), scorul la 
asalturi fiind egal, 8—8. (Pop 
și M. Mustață cite 3 v, Pan- 
telimonescu și C. Marin cîte 
1 v! în acest meci Nilca s-a 
accidentat, chiar în' primul 
asalt, fiind înlocuit cu Pante- 
limoncscu). Echipa Ungariei a 
punctat prin Gedovary și 
R. Nebald cu cîte 3 v, Gere- 
.vich și G. Nebald cîte 1 V.

In semifinale, sabrerii români 
s-au întîlnit cu cei ai ' Ita
liei. Aparent, meci mult mai 
ușor decît cel precedent. De
altfel, sportivii noștri au avut 
inițiativa, conducînd la un mo
ment dat cu Z—6. C. Marin a 
pierdut, însă, asaltul următor, 
cu Montano (5—4, după ce l-a 
condus cu 4—1), iar M. Mus
tață pe cel cu Dalia Barba, 

tot la limită. La scorul de 
8—7 pentru Italia, meciul n-a 
mai continuat, adversarii noș
tri avînd avantaj decisiv la 
tușe. De notat arbitrajul ne- 
corespunzător al lui Vajda 
(Franța), care s-a lăsat influ
ențat, deseori, de intervențiile 
antrenorilor italieni. In cea
laltă semifinală: U.R.S.S. — 
Polonia 9—5.

Pentru medalia de bronz, e- 
chipa noastră urma să reîn- 
tîlnească formația Poloniei. 
De data aceasta, sabrerii noș
tri n-au mai avut prestația 
curajoasă din partidele prece
dente, ajungînd la 8—8, 61—61 
cu aceeași echipă pe care o 
întrecuse inițial cu 9—21 In 
asaltul de baraj (Pop—Pigula) 
pentru desemnarea echipei cîș- 
tigătoare, sabrerul nostru 
pierde cu 5—2.

In finala probei, Uniunea 
Sovietică — Italia 9—1!

Echipa feminină de floretă a 
țării, noastre, care intră luni 
în disputa pentru locurile 5—8, 
a avut și ea un debut promi
țător. In meciurile din gru
pă : 9—7 cu Japonia și 9—6 
cu R.F.G. A urmat — în sfer
turi — partida cu Polonia. 
Sportivele noastre au păstrat 
inițiativa pînă aproape de fi
nalul meciului, conducînd cu 
8—6. Surprinzător, însă, Che- 
zan n-a putut să treacă de 
Wyszoczanska și, ca o ultimă 
șansă de a cîștiga, nici Stahl 
de Dubrawska, asalturi pier
dute cu același scor, 5—2. în 
acest fel, floretistele poloneze 
au egalat (8—8) și cu un tuș
averaj ceva mai bun (64—60) 
s-au calificat în semifinale.

Este de subliniat faptul că 
aproape toți trăgătorii noștri 
n-au știut să-și valorifice șan
sele, lăsir^d să le scape 
situații favorabile la care 
ajunseseră cu prețul multor 
eforturi. Le-au lipsit, însă, în 
momentele de finalizare, luci
ditatea, calmul absolut nece
sar. Este una din principalele 
cauze ale acestui bilanț nesa
tisfăcător.

Paul SLAVESCU

CĂLĂREȚII ROMÂNI S-AU SITUAT
ÎN CLASAMENTUL PE

ATENA, 26 (prin telefon) — 
într-o atmosferă festivă a luat 
sflrșit cea de a 10-a ediție a 
Campionatelor balcanice de că
lărie, care a prilejuit o nouă 
afirmare a calităților sportivi
lor români, el situîndu-se in 
clasamentul neoficial pe națiuni 
— prin numărul de locuri 
cîștigate — înaintea reprezenta
tivelor Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei și Turciei.

în ultimele zile de concurs 
s-au desfășurat probele de 
obstacole pentru fete (indivi
dual și pe echipe), juniori și 
seniori (pe echipe). Disputa lor 
a fost plină de emoții. Mariana 
Moisei (cu Beladona), Ioana 
David (cu Gruia) și Dania Po
pescu (cu Piersic), avînd de în
fruntat adversare bine pregăti
te, care dispuneau de cai foarte 
dotați. Spre satisfacția noastră, 
Mariana Moisei, cu Beladorja, a 
terminat prima probă fără pe
nalizare (ca șl iugoslava Tania 
Marusicl, cu Angelo), punlndu-șl 
candidatura la titlu. în schimb, 
în disputa echipelor, formația 
Greciei, ceva mai omogenă, s-a 
instalat la conducere după pro
ba nr. 1, avînd avantajul a 4 p. 
Emoțiile au continuat șl slmbă- 
tă, cînd a fost programată pro
ba nr. 2. De această dată. Ioana 
David (cu Gruia) a făcut un 
parcurs excelent șl, bine susți
nută de colegele sale, la sflrșit

„CUPA MONDIALA
MONTREAL, 26 (Agerpres). 

Proba de aruncare a suliței 
(feminin) din cadrul „Cupei 
mondiale" de atletism, ce se 
desfășoară la Montreal, a fost 
cîștigată de Ruth Fuchs 
(R.D.G.) cu 66,10 m. urmată de 
componenta echipei Europei, 
Eva Zorgo-Raduly (România) 
cu 65,82 m. Alte rezultate din 
concursul feminin: 3000 m
plat : Ulmasova (U.R.S.S) —
8:36,4 ; 100 m plat: Ashford 
(S.U.A.) — 11,06 I 100 m gar
duri : Rabsztyn (echipa Europei 
— Polonia) — 12,67 ; 800 m :
Ștereva (echipa Europei — Bul
garia) — 2:00,6 | greutate : Slu- 
pianek (R.D. Germană) —

NAȚIUNI
se consemnează egalitatea la 
întrecerea echipelor. Pentru de
semnarea campioanei se dispută 
un baraj. Fetele noastre merg 
perfect, depășîndu-și net adver
sarele. Ca și anul trecut la 
Zagreb, pe Mariana Moisei (cu 
Beladona) a despărțit-o doar.„o 
bară” de primul loc, ea codind 
avantajul sportivei iugoslave. 
CLASAMENT: echipe: 1. Româ
nia 4 p, 2. Grecia 8 p — după 
baraj, 3. Iugoslavia 43% p, 4. 
Turcia 52 p, 5. Bulgaria 62 p.

Clasament Individual fete : 
L Tanla Moruzici (Iugoslavia) 
cu Angelo 3 p, 2. Mariana 
Moisei (România) cu Beladona 
6 p, 3. Elisabeth Logotheti 
(Grecia) cu Sweet Corol 8 p, 4. 
Carina Guertson (Grecia) cu 
Question 11 p, 5. Ioana David 
(România) cu Gruia 12 p.

Juniorii, care în primele zile 
nu se acomodaseră cu terenul 
de concurs șl temperatura ex
cesivă, au evoluat de această 
dată la valoarea lor. Dar dru
mul «pre titlu n-a fost ușor. îr 
prima manșă, juniorii turci șl 
gred păreau că se vor detașa i 
Turcia 13 p. Grecia 20 p, Româ
nia 27% p. din- echipa noastră 
evldențilndu-se Gruia Deae (cu 
Glorios), Mircea Preda (cu Pa
lermo) șl Mircea Neagu (cu 
Neva). în manșa a doua, ju
niorii noștri au o comportare 
foarte bună. La punctajul echl-

LA ATLETISM
20,98 m J 400 m garduri: Klepp 
(R.D. Germană) — 55,85 1
200 m : Ashford (S.U.A.) —
21,83 | ștafeta 4X400 m : R. D. 
Germană — 3:20,4 | lungime ; 
Stukane (U.R.S.S.) — 6,64 m. 
Atleta română Doina Anton, 
selecționată In echipa Europei, 
s-a clasat pe locul 5 cu 6,09 m j 
masculin : 400 m garduri: Mo
ses (S.U.A.) — 47,53 ) suliță: 
Hanisch (R.D. Germană) 86,48 
m | disc: Schmidt (R.D. Ger
mană) — 66,02 m ! 10 000 m : 
Yifter (Africa) —27:53,1 j 100 m: 
Sanford (S.U.A.) — 10,171
800 m, Maina (Africa) — 1:47.7.

PE PRIMUL LOC
pel contribuie acum substanțial 
șl George Păsărin (cu Sturion)^ 
dar principalul realizator răml- 
n# Gruia Deac (cu Glorios), 
care a terminat cu 0 p, această 
performantă fiind obținută doar 
de Aii Ersin (Turcia), cu Her- 
men. Astfel, echipa României 
obține o victorie prețioasă. 
CLASAMENT : 1. România
39% p. 2. Turcia 47 p, 3. Gre
cia 60 p, 4. Bulgaria 66% p, 
S. Iugoslavia 103% p.

Excelentă comportare și g 
echipei reprezentative de seni
ori, compusă din Dania Po
pescu cu Sonor, Cornel Ilin 
cu Fudul, Ion Popa cu Ficus 
și Alexandru Bozan cu Călin. 
Aceștia au dominat de la un 
capat la altul întrecerea, de- 
tașfndu-se net în clasament. Bl i 
au mers constant, cu siguran-. 
ță, cu aplomb, reușind să e» 
xecute cele mai bune par
cursuri ale zilei. Clasament: 
1, România 30 1/4 p, 2. Grecia 
51 1/4 p, 3. Bulgaria 59 1/4 p, 
4. Turcia 86 1/2 p, 5. Iugosla
via 150 p.

Și In „Cupa Atenei" (ștafe
tă), rezervată juniorilor, călă
reții noștri au avut o compor
tare foarte bună, pe primele 
două locuri clasîndu-se cuplu
rile M. Neagu cu Neva, I. Ma- 
rlnov (Bulgaria) cu Welmin 
G. Deac cu Glorios și J. Mir- 
vovlci (Iugoslavia) cu Gem.

încheierea celei de a X-a 
ediții a Balcaniadei de călărie 
a fosț marcată de o frumoasă 
festivitate. Ediția următoare a 
competiției va avea loc în sep
tembrie 1980, în Turcia.

Emanuel FANTANEANU

TELEX» TELEX
BASCHET 9 In „Cupa inter

continentală", la Ciudad de Me
xico s U.R.S.S. — Mexic 77—63 | 
Ia San Juan : Porto Rlco — 
Franța 106—96 ; la Buenos Aires: 
S.U.A. — Israel 83—52

CALArie • Campionatul eu
ropean (obstacole) de la Rotter
dam a fost ciștigat de vest-ger- 
mannl Gerd Wiltfang.

CICLISM • Proba de fond pen
tru amatori din cadrul C.M. da 
la Valkenburg (Olanda) a reve
nit Italianului Gianni Glacomlnl, 
cronometrat pe 178,800 km ta 
4 h 19:26, urmat In aceiași timp 
da polonezul Jankledicz si Dro- 
gan (R.D.G.).

IN VEDEREA MECIULUI cu se
lecționata României, ce va avea 
loc la 29 august la Varșovia, fe
derația poloneză a selecționat un 
lot de 18 jucători printre care: 
Lato, Maewski, Navalka șl Bo- 
niek • în Japonia a început 
primul campionat mondial pentru 
juniori. Rezultate : Mexic — Al
geria 1—1, Spania — Japonia 1—0, 
Canada — Portugalia 2—1, Pa
raguay — Coreea de Sud 3—0.

LA BUENOS AIRES, în meci 
pentru campionatul Americii de 
Sud, Brazilia — Argentina 2—2 
(1—1). Au înscris : Socrates (min. 
17 șl 65 — din penalty) pentru 
oaspeți, Pasarella (min. 38) șl 
Diaz (min. 61). Clasată pe pri
mul Ioc în grupă cu 5 p echipa 
Braziliei se califică în semifinale.

IN MECI PRELIMINAR pentru 
Cupa cupelor : Glasgow Ran

gers — Lillestroem (Norvegia) 
1—0 (1—0) I

MECIURI AMICALE ; la Byd- 
goszcz, selecționata olimpică a 
Poloniei a dispus de echipa simi
lară a Iugoslaviei cu 2—1 (1—1); 
la Paris reprezentativa Franței a 
întrecut cu 4—1 pe Bayern Miin- 
chen.

CAMPIONATE : Franța (et. 5) 
St, Etienne — Laval 3—2, Nantes 
— Brest 3—o, Monaco — St. Ger
main Paris 2—2, Idile—Angers 0—0. 
In clasament conduce St. Etienne 
cu 9 p, urmată de Nantes 8 p

și Monaco 8 p. Rezultate din 
campionatul Angliei : Ipswich — 
Arsenal 2—0, Coventry — Bristol 
3—1, Liverpool — Bolton 0—0, Mi
ddlesborough — Manchester City 
3—0. Prima parte a campionatu
lui Finlandei are ca lider forma
ția Oulu cu 32 P, urmată de 
Kuopio 29 p.

TURNEE INTERNAȚIONALE IN 
SPANIA : In rinala de la Palma 
de Mallorca : C.F. Barcelona — 
Vasco da Gama (Brazilia) 3—2 (du
pă loviturile de la 11 m). Pentru 
locul trei : Royal Anvers — Hon- 
ved Budapesta 2—1. Real Zarago
za — Dinamo Zagreb 1—0, Vasas 
Budapesta — Sarajevo 2—1, Spor
ting Gljon — Steaua Roșie Bel
grad 3—2, Sevilla — Slovan Bra
tislava 0—2, ValladolUd — O.F.K. 
Belgrad 2—1, Valencia — Borussia 
MOnchengladbach 3—1, Dinamo 
Zagreb — Vasas Budapesta 4—X

La închiderea ediției

JUVENTUS - LOTUL REPREZENTATIV 
DE FOTBAL 3-1 (2-1)

Aseară, tlrziu, pe „Stadio 
Comunale” din Torino s-a dis
putat meciul amical de fotbal 
dintre cunoscuta formație Ju
ventus șl Lotul reprezentativ 
al României. Partida s-a în
cheiat cu victoria fotbaliștilor 
italienii 3—1 (2—1). A fost un 
meci de bună valoare, apreciat 
de cei peste 30 000 de specta
tori prezenți. Gazdele au În
ceput foarte bine și au condus 
cu 2—0, prin golurile marcate

de Tavola și Bettega. în fina
lul reprizei, Lotul reprezentativ 
a avut o revenire, rcducînd din 
handicap prin D. Georgescu. în 
a doua parte a jocului, în 
plină dominare a echipei ro
mâne, Juventus a marcat — 
pe contraatac — prin Causlo.

Luni dimineață, componențil 
lotului român pleacă la Varșo
via, unde vor intîlni, miercuri, 
reprezentativa Poloniei.


