
^\\\\\\\\\\\\\\\\\^

| întregul nostru
| a adus
| Zilei

g omagiu

| partidului,

tovarășul|
•AWWWWWWWWWWWWWWWI

popor 
de slava 
August, 

fierbinte patriei 
conducătorului iubit 

NICOLAE CEAUȘESCU

prinos
de 23 2

\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ntOLETAgi PIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA I

&

AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAflE FIZICA Șl SPORT 

| ANUL XXXIX - Nr. 10 482 | 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 25 august 1983 )

Demonstrațiile oamenilor muncii din Capitală și întreaga țară au redat pregnant

IMAGINEA LUMINOASĂ A ROMÂNIEI ÎN SĂRBĂTOARE
Strins unit în jurul partidu

lui, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, poporul român a 
omagiat marți, 23 August, cu 
sentimente de bucurie și legi
timă mîndrie, cea de-a 39-a a- 
niversare a revoluției de eli
berare socială si națională, an
tifascistă și antiimperialistă, 
act cutezător și energic care 
a inaugurat epoca celor mai 
profunde și semnificative pre
faceri cunoscute in societatea 
românească, epoca revoluției 
și construcției socialiste pe pă- 
mintul patriei noastre. In ace
lași timp, continuindu-și neo
bosită înaintarea pe drumul 
transformărilor revoluționare 
declanșate prin actul de la 23 
August 1944, întreaga tară a 
cinstit marea sărbătoare națio
nală, sub semnul deplinei an
gajări a oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate, pen
tru înfăptuirea neabătută a is
toricelor hotăriri ale Congre
sului al XII-!ea, a programe
lor de dezvoltare econumico- 
socială adoptate de Conferința 
Na’ională a partidului.

Omagiind cu toată căldura 
sufletului, cu dragoste și re
cunoștință patria, partidul, pe 
secretarul său general, comu
niștii, toti oamenii muncii și-au 
exprimat în această zi profun
da satisfacție și bucurie pri
lejuite de împlinirea a 13 ani 
de la Congresul al IX-Iea al 
Partidului 
eveniment 
inaugurat 
viata 
personalității 
gîndirii revoluționare si ac
țiunii pilduitoare a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, care a im
primat un ritm dinamic, crea
tor, in toate domeniile de ac
tivitate, a determinat muta
ții calitativ profunde, înnoi
toare în dezvoltarea forțelor șl 
relațiilor de producție, în per-

o 
tării,

Comunist Român, 
cardiant care a 

nouă virstă in 
purtînd pecetea 
proeminente, a

HT-
......

treaga existentă a României, 
denumită, pe drept cuvint, 
„Epoca Ceaușescu“.

Imaginea luminoasă a Româ
niei in sărbătoare, imaginea 
uriașelor coloane de oameni

de ani, precum și 
socialist, au dat 
hotăririi ferme 

popor de a urma 
nestrămutată cu-

Defilează coloanele oamenilor muncii

fecționarea 
cial-politice, 
conștiinței 
cialismului,
oada cea mai fertilă

structurilor so- 
în modelarea 

constructorilor so- 
inaugurind peri- 

din în

ai muncii 
tricolore 
strat in 
rașe ale 
de slavă

falduri 
dcmop- 
alte o-

care, sub 
și roșii, au 

Capitală și in 
tării, aducînd prinos
acelui August de foc

de acum 39 
prezentului 
expresie vie 
a întregului 
cu credință
vintul partidului.

Marea demonstrație a oame
nilor muncii din Capitală s-a 
desfășurat, potrivit tradiției, in 
Piața Aviatorilor, 
în întregul 
torești.

Ora 8,30. 
lui general 
munist Român,
Republicii Socialiste 
nia, tovarășul
Ceausescu, și a tovarășei Flcna 
Ceaușescu, Ia tribuna oficia
lă, a fost marcată prin vibran
te și îndelungi aplauze, prin 
entuziaste urate si puterni
ce ovații. Minute in sir. Piața 
Aviatorilor a răsunat de a- 
clamații pentru partid. ->entru 
secretarul său general, pentru 
patria noastră socialistă, li
beră și independentă. S-a scan
dat cu însuflețire, cu deosebi
tă căldură : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — Româ
nia „Ceaușescu 
porul !“

Împreună cu 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu, 
na oficială au luat loc tova
rășii Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu. Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă. Ludo-

îmbrăcată,
ei. in haine sărbă-

Apariția secrttaru- 
al Partidului Co

președintele 
Româ- 

Nicoiae

și po-

tovarășul 
și tovarășa 
in tribu-

(Continuare In pag. a 4-a)

Mindrie justificată pentru rezultatele de la Edmonton

EXPRESIE VIE A DRAGOSTEI 
DE VIAȚĂ, PACE Șl SPORT

Parada sportivilor
...Ultimele coloane de oa

meni ai muncii trec prin fața 
tribunelor, 
freamătă în 
mentului, 
teres, al parăzii sportivilor. In 
fruntea coloanei, flancat 
drapele tricolore și roșii,

Piața Aviatorilor 
așteptarea mo- 

mereu de mare in-

de 
un

mîntul scump al patriei stră
bune, conducindu-i strălucit 
destinele, în cei 18 ani de cînd 
se află la cîrma partidului și 
statului, spre cele mai înalte 
culmi ale progresului și civili
zației.

In acordurile marșului Dacia-

Componenta lotului reprezentativ de fotbal al României au 
participat la demonstrația oamenilor muncii din Capitală. în 
prim-plan : Mircea Lucescu, Lung. Boloni. Iorgulescu, Cămă- 

taru, Geolgău ș.a.
grup de sportivi poartă portre
tul secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Ro
mâniei socialiste, stemele Re
publicii și Partidului. Imagine 
cu putere de simbol, expri- 
mînd vibrantul omagiu adus de 
tineretul sportiv al patriei, 
partidului și fiului cel mai iu
bit al poporului nostru, care 
și-a pus întreaga viață ți mun
că în slujba intereselor națiu
nii române, a cauzei socialis
mului ți comunismului pe pă-

dei pătrunde în Piață un grup 
masiv de tineri îmbrăcați în 
costume multicolore. Este firesc 
ca primul moment al defilării 
tineretului sportiv al Capitalei 
să aibă ca temă DACIADA, 
competiția noastră sportivă na
țională, simbol in conținut șî 
denumire al vocației sportive 
a tineretului României. Născu
tă din preocuparea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru fru
musețea fizică ți morală a ti-

..........■ 1 ———— - '' 'f— 
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Campionatele europene de natație Campionatele balcanice de călărie I Ieri, in

CARMEN BUNACIU MEDALIE DL BRONZ LA 100 m SPATE ASTA» VOR FI I
telefon) —
Stadio del 
Italico. în 
întrecerilor 
ediției cu

slavia 9—8. 
Clasament

8
5
3

Ungaria — Italia 9—3! 
după 4 meciuri : 

p. Ungaria 7 p, Iu- 
p. Spania 4 p. R.F.G. 
p. Olanda si România

ROMA. 24 (prin 
Miercuri seara, la 
Nuoto de la Foro 
cea de-a treia zi a 
de înot din cadrul
numărul 16 a campionatelor eu
ropene. multipla noastră cam
pioană si recordmană Carmen 
Bunaeiu si-a adăugat o nouă 
medalie la bogatul ei pal
mares. Ea s-a clasat pe locul 
trei in proba de 100 m spate, 
cucerind medalia de bronz în 
urma înotătoarelor din R. D. 
Germană. Ina Kleber și Corne
lia Sirch. După ce dimineața, 
în serii. Carmen a realizat 
1:03,31 al doilea timp în finală 
dinamovista a făcut o cursă 
bună aflîndu-se tot timpul în 
prim-planul întrecerii, sosind 
a 3-a în 1:03,08. depășită doar 
de redutabilele adversare din 
R.D.G. Medalia de la Roma 
este cea 
cucerită 
tinentale 
terian.

în turneul de polo 
noastră a lntUnlt luni 
Spaniei. Poloiștii noștri 
bine prima jumătate a 
cîștigind la scor identic, 
mele două reprize. Dar _ 
Pă neașteptată tn al treilea sfert, 
materializată tn ratări în lanț, a 
permis spaniolilor să răstoarne 
situația : 5—7. In ultima parte ju
cătorii români echilibrează situa
ția, 8—8 tn mln. 25,54, dar la un 
atac (tn inferioritate numerică !) 
al spaniolilor, arbitrul olandez 
Goertsen inventează un penalty 
chiar tn ultima secundă a atacu
lui. Transformată, aruncarea 
la 4 m fixează scorul final, 
nia — România 9—8 (1—2. 
5—1. 2-3)

Marți, polaistii noștri au 
nit echipa R. F. Germania, 
pioana Europei. După un în cerut 
bun (4—1 ta min. 11,17, 5—3 du
pă două reprize), urmează o no
uă cădere în repriza a 3-a. tn 
care adversarii egalează si pre
iau conducerea : 6—7. Ultima re
priză este una din cele mai fru
moase jucate de-a liragul între
gului turneu. La situația de 7—7. 
la un ultim atac al vest-germa- 
nilor. Ardeleanu interceptează, 
iar Hagiu, pe contraatac, sutează 
peste poartă ta ultima secundă a 
partidei : România — B. F. Ger
mania 7—7 (3—1, 2—2. 1—4. 1—8)

Celelalte rezultate din prima 
grupă valorică a turneului de po
lo : Ungaria — Olanda 4—9. Iu
goslavia — B. F. Germania 5—X 
U.B.S.S. — Italia 9—«. V.R.S.S. 
— Olanda 8—6. Spania — Iugo-

U.R.S.S. 
goslavia 
și Italia 
1 o.

Rezultate 
FEMININ ; avu 
Meineke (R.D.G.) 55,18. Christina 
Otto (R.D.G.) 55,52, Conny van
Bentum (OL) 56,61. Annemarie 
Verstappen (Ol.) 56,75. Karin
Seick (R.F.G.) 57,41, Svetlana
Kopșik-ova (U.R.S.S.) 57,64 ; 200
m liber : Meineke 1:59,45. Astrid 
Strauss (R.D.G.) 2:00.16. van Ben
tum 2:00,61. June Croft (MB)

din concursul de Înot:
100 m Uber : Birgit

de
de-a treia din carieră 
la campionatele con- 
de eleva Cristinei Sop-

echina 
formația 
au Jucat 
meciului. 
2—1. DT1- 
0 sinco-

de 
Spa- 
1—2,

tatn-
eam-

„Cupa

CARMEN BUNACIU
2:00.99, Ina Beyermann (R.F.G.) 
2:91.06, Andrea Orosz (Ung.) 
2 as,65. Anca Pătrășcoiu 2:06,90 
In serie-record (loc 4) și 2:05.89 
în finala B — record, loc 7 ; 
Eniko Palcncsar — 2:09,32 tn 
serii : 400 m mixt : Kathleen
Nord (R.D.G.) 4:39,95, Petra
Schneider (R.D.G.1 4:40X4. Petra 
Zindler (R.Î.G.) 4:47X0. Cinzla
Scarboni-Savi (Ita.) 4:48.88, Ele
na Dendeberova (UJI.S.S.) 4:49.43. 
Irina Gberasimova (U.R.S.S) 
4X2.S9 (Gabriela Baka loc 2 ta fi
nala B cu 4:53.48 — record ; Anca 
Pătrășcoiu loc 5 in serie cu 
5:03.27) ; 4 X 200 m liber : R.D.G. 
8:02X7, record mondial, R.F.G. 
8:11,69. Olanda 8:12,41, Marea Bri
tanic 8:15X0, U.R.S.S. 8:18X3. Su
edia 8:10.99. 400 m liber: Astrid 
Strauss (R.D.G.) 4:08,07 — record 
european, Anke Sonnenbrodt 
(R.D.G.) 4;10,37. Irina Larișeva
(U.R.S.S.) 4:12,90, Ina Beyermann 
(R.F.G.) 4:13,01. Andrea Orosz 
(Ung.) 4:14,72, Jolandevan der 
Meer (Ol.) 4;15,82 (Eniko Pajencsar 
4:24.10 in serie. 4:23,80 în finala 
B. locul 0) ; 100 m spate : Ina 
KlebeT (R.D.G.) ldn.79, Cornelia 
Sreh (R.D.G.) 1X2,46. Carmen
Bunaeiu (România) 1:03.08,

Svenja Schlicht (R.F.G.) 1:03,74,
Larisa Gorceakova (U.R.S.S.) 
1:04,06, Io!anda de Rover (Ol.), 
1:04,16 ; / ------- . ’ ----
in serie, 1:04,47 in finala B, locul 
2 (10 general) ;

MASCULIN : 200 m liber; Mi
chael Gross (R.F.G.) 1:47,87 —
record mondial ; Jorg Woithe 
(R.D.G.) 1:50,1c, Thomas Sahmer
(R.F.G.) 1:50,92, Thomas Leistrom 
(Suedia) 1:51,58. Fabrizio “ 
pazzo 
ewski 
bras ; 
1:03,32, 
1:03,37, 
1:04,16 
1:04,17, 
1:04,25, 
400 m 
chi (Ita.) 4:20,41 ___________
pean, Jeans-Peter Bemdt (R.D.G.) 
4:20,81, ------- .
4:23,52. 
4:24,38. 
4:24,39, 
4:27,32 ; 
7:20,40 
7:23,01. 
7:26,37, 
tanie
Michael Gross (R.F.G.) 54.00 —
record european egalat, David 
Zubero-Lopez (Spa.) 54,77, Alexei 
Markovskl (U.R.S.S.) 54,81, Per 
Arvidsson (Sue.) 55.01, Bengt 
Baron (Sue.) 55,04, Jorg-Peter 
Knut (R.F.G ) 55,41 ; 100 m Uber : 
Per Johansson (Sue.) 50,20, Jorg 
Woithe (R.D.G.) 50,29, Serghei
Smiriaghin (U.R.S.S.) 50,35.
PeUe Holmertz (Sue.) 
Dirk Richter (R.D.G.) 
ATexel Markovskl 
51,16 ; 200 m spate : 
Zabolotnov (U.R.S.S.) 
Sandor Wladar (Ung.) 
Frank Baltrusch (R.D.G.) 
Ricardo Aldabe (Spa.) 
Zbigniew Janusklewicz 
2:05,13, Frank Embacher (R.D.G.) 
2:06.42.

SĂRITURI : platformă bărbați : 
David Ambarțumian (U.R.S.S.) 
605.79 p, ViacesLav Troșin 
(U.R.S.S.; 56331 P, Ștefen Haage 
(R.D.G.) ------ .
(MB) — 
ata.) 
533,73 
Petar
Nikolai Drolin (U.R.S.S.) 
Chris Snode (MB) 610,17, Pietro 
Italian! (Ita ) 609,57, Massimo
Castellani (Ita.) 594,27 p, Dieter 
Waskow (R.D.G.) 567,51 p ; tram, 
bulină fete : Brita Baldus 
(R.D.G.) 494.88 p, Tatiana Alda- 
bieva (U.R.S.S.) 493,14 p, Daphne 
Jongejans (Ola.) 461,00 p, Anita 
Rossing (Sue.) 458,31 p, Heide- 
marie Greta (Ceh.) 455.91 p... 13. 
Ruxandra Hociotă 404.730 p. 14. 
Cristina Szakacs 401.730 p.

Geo RAEȚCH1

(Anca Pătrășcoiu 1:04,64
CUNOSCUTI NOII

CAMPIONI LA PROBELE
INDIVIDUALE

Federației4* la

IERI, ECHIPA ROMÂNIEI
FOCȘANI. 24 (prin telefon). 

Miercuri, tn Sala sporturilor 
„Vrancea" din localitate, a în
ceput „Cupa F. R. Baschet", 

’competiție care întrunește re
prezentative a 6 țări — Ceho
slovacia. R. D. Germană. R. F. 
Germania, Polonia, Ungaria și 
România — precum și selecțio
nata orașului Leningrad. Tur
neul prilejuiește o importantă 
verificare a pregătirilor efec
tuate de 5 participante (Ceho
slovacia. R.F.G., Polonia, Un
garia și România) în vederea 
apropiatului campionat euro
pean de baschet feminin (11— 
18 septembrie în Ungaria) și 
constituie, totodată, cea mai în
semnată manifestare sportivă 
internațională găzduită vreoda
tă de acest oraș. In acest sens, 
trebuie să subliniem grija or
ganizatorilor de a asigura par
ticipantelor cele mai bune con
diții de găzduire și concurs.

Meciul inaugural a avut loc 
în cursul dimineții, între echi
pa țării noastre și selecționata 
Leningradului. Deși din lotul 
român absentează două jucă
toare de bază — Camelia Hîn- 
da si Cornelia Stoichiță — ac-

I
I
I

ROMÂNIA R.
o victorie de bun augur pei

Ram- 
(Ita.) 1:51,62, Sven Lodzi- 
(R.D.G.) 1:51,73 ; 100 m
Robertas Julpa (UJl.S.S.) 
Adrian Moorhouse (MB) 
Gerald Morken (R.F.G.) 
Raffaele Avagnon (Ita.) 
Ettienne Dagon (Elv.) 

Iuri Kis (U.R.S.S.) 1:04,34; 
mixt : Giovanni Frances- 

record euro-
Josef Hladky

Sandor Wladar
Maurizio Diivano ____
Mihail Tarasov (UJt.s.S.) 
4 X 200 — -------

— record 
Italia

U.R.S.S.
7:29,22,

m liber : 
mondial ; 
7:26,01, 
7:28,68.

100 m

(Ceh.) 
(Ung.) 

(Ita.)
R.F.G.
R.D.G.
Suedia 

M. B'ri- 
fluture :

50,71,
50,90, 

(U.R.S.S.) 
Serghei 
2:01.00, 
2:01,61, 
2:02,40, 
2:03,93, 
(Pol.)

559,41 p, Chria Snod-e 
549,72 p, Domenico Rinaldi 
537,33 p. Jon Vegard (Nor.) 
p. ; trambulină bărbați : 
Gheorghiev (Bul.) 619,80 p, . _ - ------------ 618,87,

baschet feminin

DOUA MECIURI, DOUA VICTORII
Bădinici IX Popa 8. 
Grigoraș 6. Grecu 8, 
— pentru România. 
Beloberk 20. Szuchy 
gysi 12, Kormendi 9, 
Szollosy 2. Schwartz 
3. Jancovics 2. Au

(Cehoslovacia).
(R.F.G.).

cidentate precum si Carmen 
Tocală. sportivele noastre au 
realizat o partidă bună, la ca
pătul căreia au obținut victoria 
cu scorul de 66—60 (38—32). 
Lotul român a condus perma
nent o adversară despre care 
credem că. In continuare, va 
avea un cuvint greu de spus. 
Au marcat : Pali 26. Borș 15, 
Ciubăncan 9. Bădinici 6. Gri- 
goraș 4. Popa 4. Bâră 2. res
pectiv Kuznetova 16. Ovcini- 
kova 15. Țepeaneva 11. Vasi- 
lieva 10. Gromova 6. Dimitrie- 
va 2. Au arbitrat : S. Stoianov 
(Bulgaria) și W. Narcinszki 
(Polonia).

Al doilea meci al 
României 
lei a Ungariei — a avut 
desfășurare echilibrată 
în prima repriză, dvpă 
baschetbalistele noastre, 
coordonate de Alexandrina 
Bîră si Magdalena Pall, ..fac- 
totum“ al formației, s-au des
prins și au cîștigat cu 103—69 
(42—37). Menționăm că din Io
tul oaspetelor lipsesc cîteva 
titulare, iar în selecționata tă
rii nostre a debutat junioara 
Paula Misâilă. Au marcat 
Borș 23, Ciubăncan 19, Pal! 18,

echipei 
în compania ce- 

o 
doar 
care 
bine

A început sezonul de hochei

S. C. MltliCIIRtA CIUC A CÎȘTIG4T „CUPA ELIBERĂRII^
MIERCUREA CIUC, 24 (prin 

telefon). Patinoarul artificial 
din localitate a găzduit timp 
de trei zile jocurile tradițio
nalei competiții de hochei or
ganizată de clubul local, „Cupa 
Eliberării". Au luat parte la a- 
ceastă a 11-a ediție formațiile 
Podhale Nowy Târg (Polonia). 
Dinamo București, S. C. Miercu
rea Ciuc și Progresul Miercu
rea Ciuc. Mai avansați cu pre
gătirile 
omogen 
ridicată.

si avînd un lot foarte
Si cu o cotă valorică
S. C. Miercurea Ciuc

a ciștigat competiția, obținind 
următoarele rezultate : cu Pod
hale Nowy Târg 3—2 (1—1,2—1. 
0—0). prin punctele înscrise de 
Z. Nagy, E. Antal și L. Bar- 
talis. respectiv A. Wranka 2 ; 
cu Dinamo București 11—2 și 
cu Progresul Miercurea Ciuc 
12—3. Pe locurile următoare : 
2. Podhale Nowy Târg cu Di
namo București 10—4 și cu 
Progresul Miercurea Ciuc 
12—1 ; 3. Dinamo București cu 
Progresul Miercurea Ciuc 9—3 ; 
4. Progresul Miercurea Ciuc.

V. PASCANU, coresp.

M. Zak 
Szidler

Biră 8, 
Hosszu 2 
respectiv 
12. Med- 
Bacșa 4, 
5, Holos 
arbitrat : 

W.

rezultate : R. F. Ger-
— R. D. Germană 71—54

Polo-

Alte 
mania 
(30—24), Cehoslovacia 
nia 102—63 (53—34).

Programul de joi : ora 9,30 : 
Ungaria — R. D. Germană, ora 
16 : R. F. Germania — Ceho
slovacia, Ungaria — Selecțio
nata Leningrad. România — 
Polonia.

D. STANCULESCU

JURISTA - CÂȘTIGĂTOAREA
Ultima probă clasică de vi

teză a anului, „Premiul Victo
riei", a revenit Juristei, care a 
reușit să ciștige bitul al doilea, 
intr-un timp superior lui Sufix- 
tnvingător ta primul hit. Forma
ția G. Tănase a mai reușit o 
victorie cu Bela. pe care tinărul 
F. Eie, din zi In zi mai bun. a 
condus-o cu o precizie ce me
rită relevată. Liderul celor două 
clasamente, M. Ștefănescu, a 
reușit trei victorii, cu care s-a 
distanțat autoritar. Astfel, Răsad, 
complet scăpat ta handicap, a 
făcut un simplu antrenament 
spre a cîștiga, iar sora lui, Reac
ția, complet schimbată în bine, 
a făcut o alergare remarcabilă, 
deoarece se handicapase cu două 
galopuri luate la prima trecere 
prin fața tribunelor. Silica, fiica 
lui Godeanu. a Învins In cursa 
rezervată 2 anilor. S. Ionescu a 
reușit două victorii, cu Sufix In 
primul hit al „Premiului Victo
riei" pe care l-a susținut energic 
in lupta finală, și Olăraș, care 
a fost beneficiarul busculadei 
provocată de Herogllt pe linia 
dreaptă. Formația V. Gheorghe a 
reușit de asemenea două victorii, 
cu Intim, pe care antrenorul său 
l-a condus fără greșeală, și Ne- 
gruț In cursa rezervată amatori
lor, pe care I. Stoicescu l-a con
dus excelent. M. Dumitru a mal 
reușit o victorie cu Anemona, a 
4-a in acest sezon.

REZULTATE TEHNI"E : Cursa

SABAC, 24 (prin telefon). 
Frumoasa bază a „Clubului hi
pic" din localitate este, în aces
te zile, gazda primitoare a par- 
ticlpanților la noua ediție a 
Campionatelor balcanice de că
lărie, tradițională întrecere ca 
re a ajuns la nr. 14 și care 
reunește pe cei mai buni spor
tivi — specialiști în obstacole 
(seniori, juniori, fete) și dresaj 
— din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, România și Turcia.

Dtpă antrenamentele de a- 
comodare. desfășurate dumini
că după amiază si luni, cei a- 
proape 80 de călăreți au fost 
prezenți marți la startul pro
belor de deschidere (care nu 
se încheie cu decernarea de 
titluri), ele prefațînd doar pro
bele oficiale ale campionatelor. 
Reprezentanții noștri au avut, 
la aceste întreceri, ca si la 
cele următoare. de miercuri, 
în general, comportări la ni
velul așteptărilor.

Rezultate tehnice : 1. N. Mi-
lutinovicl (Iugoslavia) cu Komer 
Boy 0 p (63 60 sec.). * ‘ " *
zan 
6. 
M.
9. F. 
niori : 1. D. 
via) cu Gem 
cu Balaur 12 
cu Cocor 12 
Solario 12 p l 
Hersic (Iugoslavia) 
Boy 0 p... S. Cristina ștefănescu 
cu Călin 8 p... 7. Dania Popescu 
cu Păcală 9 p. 8. Ioana David 
cu Baieal 12 p ;

Miercuri. în Întrecerea de dre
saj (cat. ,,Sf. Gheorghe") : 
Mavec 
1144 p...

- „ .“ " c.i.). 2. Al. Bo- 
cu Jean 0 p (67.44 sec.)... 

D. Velea cu Fudul 4 o. 7. 
Neagu cu Licurici 4,25 p...

Stoica cu Ficus 8 p ; Ju- 
Ivanovici (Iugosla- 
0 d... 10. I. Tlncu, 
p... 15. H. Marchiș 
p. 16 A. Savu cu 

fete : L Alenka 
cu Holley

1. D. 
Pluto(Iugoslavia) cu

5. A. Donescu. cu Dru
gan 1144 p. 6. D. 
blar 1112 p... 10. 
Dafin 1079 p.

Au urmat apoi 
drul probei nr. 
Această probă (12 obstacole, 15 
sărituri, obstacole variind intre 
1J0 m pentru juniori șl 1.30 m. 
pentru seniori) a stabilit o pri
mă ierarhie, urmind ca joi. după 
proba nr. 2. să fie desemnați 
nou campioni.

Rezultate tehnice, juniori : 1.
K. Lauda (Grecia) cu Karamela 
9 p (96.37 sec). 2. C. Marchis. cu 
Cocor 9 p (100.0 sec.). Ceilalți 
eoncurenți români au obținut 
următorul punctaj: I. Pincu 12 p, 
A. Savu 16 p. C. Gheorghe 16 p.

Senioare : 1. Anelia Anghelova 
(Bulgaria) cu Neumolin 0 p... 7. 
Ioana David cu Baical 8 p (84,74 
sec)... 10. Dania Popescu cu Pă
cală ( p (95 89 sec) ; seniori : 1. 
Josef Stiftar (Iugoslavia) cu Dra
va 0 p... 3. D Velea eu Fudul
4 p (82 4 sec) ... 6. Al. Bozan. 
cu Jean 4 p (96.7 sec).

Joi vor fi cunoscuțl noii cam
pioni ’a obstacole imfividua! și 
dresaj.

Velicu cu Jum- 
Gb. Nicolae cu
disputele tn ca-
1 de obstacole.

Emanuel FÂNTÂNEANU
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© Negrilă, amintindu-și de Kaisersl; 
al partidei • Hagi și Movilă

După o perioadă care ni s-a 
părut destul de lungă, repre
zentativa 
și-a făcut 
reapariția 
public, cu 
mical susținut în compania se
lecționatei R. D. Germane. Din 
păcate. afluența 
lor bucuresteni nu 
măsura acestui 
Tricolorii. însă, au 
reușit. în general, 
ce la înălțimea așteptărilor, e- 
volutia lor *de ansamblu întru
nind. credem, sufragiile celor 
ce i-au urmărit la lucru. Cînd 
facem aceste aprecieri, trebuie 
— desigur — să ținem seama 
că ne aflăm încă înaintea în
ceperii sezonului competitional 
si că echipa noastră continuă 
faza unor noi căutări și tato
nări pentru găsirea celor mai 
bune formule în perspectiva 
dificilelor confruntări oficia
le din toamnă. După cum nu 
putem neglija nici replica par
tenerei sale de ieri, care — 
deși nu a strălucit sub raport 
tehnic — s-a dovedit totuși inco
modă — aSa cum era de anti
cipat — 
său. prin 
torilor ei 
destul de 
practicat.

Tn aceste condiții, este, fireș
te, mai întîi de apreciat victo
ria obținută de echipa noastră, 
prima de altfel după un dece
niu în fața reprezentativei R.D. 
Germane, care mai îmbunătă
țește palmaresul tricolorilor în 
confruntările directe cu oaspeții 
de ieri. Trebuie spus, însă, că 
această victorie la limită nu re
flectă fidel raportul de forțe și

noastră de fotbal 
ieri după-amiază 

in fata propriului 
prilejul meciului a-

spectatori- 
a fost pe 
eveniment, 

tinut si au 
să se ridi-
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RUDOLF KRAUSE, antrenorul 

R.D. Germane : „Victorie absolut mer 
ționatei Romănie.. Ea a atacat mai m 
numeroase situații de a marca. Mi-d 
te mult Cămătaru. Noi am resimțit 1 
tulari din atac, tn mod special a virl

MIRCEA LUCESCU. ditector tehnic 
trenorul principal al echipei României 
util joc de verificare. Așa cum pred 
lițtii din R.D. Germană au dat o put 
Slnt satisfăcut de jocul realizat, mail 
prima repriză, ți mă bucur ci jucătl 
introduși In națională sal unii cărei 
pe titularii Indisponibili au dat satis.fl 
dese la Negrilă, revenit eu brio tn n 
Movild șt Coraș. Se lărgește, deci, p| 
nobililor, ceea ce nu poate fi decit I 
chipei nationale". I

NEGRILĂ : „După doi ani am reiri 
na'.ă ți, cum am semnat golul victcl 
seama ce bucuros sint Faza golului! 
eu cea din partida-retur cu Kaisei 
am marcat golul calificării Oricum, I 
o victorie la un scor mai more". I

Astăzi, in turneul international de rughy

R. C. GRIVIȚA ROSIE-R. C. TOULON
7 7

Astăzi, in Parcul Copilului 
(ora 17). iubitorii rugbyului din 
Capitală vor avea prilejul să

„PREMIULUI VICTORIEI"
HTPISM

1- Silica (M. ștefănescu)
2. Vatra, cota : cișt. 1,

1. Ane-

I
1 :«,5, 
ord. 12. Cursa a n-a 
mona (M. Dumitru) 1:36,1, 2. Bon. 
Cota : cișt. 8, ord. ÎL ev. 20. 
Cursa a Iii-a : 1. Negruț (Stol- 
cescu) 1 :28,7 2. Turicel, 3. Tuș-
tea. Cota : cișt. 1,60, ord. 9j ev. 24, 
ord. triplă 308. Cursa a IV-a :
1. Bela (Iile) 1:29,0, 2. Vinga, 3. 
Herald. Cota : cișt. 8, ord. 16, 
ev. 13, ord. triplă 432. Cursa a 
V-a : 1. Sufix (S. Ioneseu) 1:29,6,
2. Jurista. Cota : cișt. 8, ord. 40,
ev. 82. Cursa a Vl-a : 1. Răsad 
(M. Ștefănescu) 1:29,3, 2. Vigan, 
3 Feteasca. Cota : cișt. 1,20, ord. 
20, ev. 10, o-rd. triplă 685. triplu 
2—4—6 188. Cursa a Vil-a : 1.
Olăraș (S. Ionescu) 1:31,3, 2. Fre
netica. 3. Sabău. Cota : cișt. 34, 
ord. închisă ev. 16, ord. triplă 
1240. Cursa a VIII-a : 1. Jurista 
(Tănase) 1:25,2, 2 Manue, 3. 
Robust. Cota : cișt. 1,40. ord. io, 
ev. 32, ord. triplă 101. Cursa a 
IX-a : 1. Intim (V. Gheorghe) 
1:29,3, 2. Crater, 3. Repetiția. Co
ta : cișt. 40, ord. 22, ev. 26, ord. 
triplă 277, triplu 5—7—9 Închis. 
Cursa a X-a : 1. Reacția (M. 
Ștefănescu) 1:33,8, 2. Respect. 
Cota : cîșt. 1.80, ord. 25, ev. 34.

A. MOSCU

asiste la primul meci interna
țional al sezonului. în cadrul 
interesantului turneu organizat 
de R.C. Grivița Roșie. „XV-le“ 
gazdă va avea prilejul să în- 
tilnească redutabila formație 
R. C. Toulon, una dintre cele 
mai cunoscute echipe ale pri
mei divizii franceze. Puternic 
centru rugbystic. la Toulon „o- 
perează" binecunoscutul Jerome 
Gallion, fostul 
nalei franceze 
și astăzi încă 
postului — și
byști de primă mărime.

Reamintim că la acest turneu 
mai iau parte Aviator Kiev 
(joacă duminică cu Grivița Ro
șie, în cuplaj cu jocul Știința 
Cemin Baia Mare—R.C. Toulon), 
Știința Baia Mare și echipa 
noastră campioană. Steaua.

„demi“ al națio-
— pentru 
„numărul 
alți cițiva

mulți
1“ al
rug-
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ADMINISTRAȚIA DE STAT TOI
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
24 AUGUST 1983. Extragerea 1 : 
2« 10 5 25 2 14 : extragerea a
IT-a : 1 34 22 36 18 38. FOND TO
TAL DE CIȘTIGURI : 744.796 lei, 
din care 180.303 lei, report la ca
tegoria 1.
CÂȘTIGURILE
NOEXPR.ES

FAZA I:
23%

TRAGERII PRO- 
A EXCURSIILOR 

DIN 17 AUGUST 1983
Cat. 1:2 variante

autoturisme „Dacia 1330";

<

*‘l

NOEXPR.ES


ît ___ -

performanță uLnlrA Ut JUN1UKI

A ROMÂNIEI A CIȘTIGAT BALCANIADA

si Movilă, două „piese" de pro- 
u fii diferit, dar care se vor pu- 
e tea completa excelent în echipa 
' națională. Totul e ca „tricolo- 
'* ril“ să persiste pe acest drum, 

care nu le poate aduce decît

FILMUL
ROMÂNIA 1 (1)
R. D. GERMANĂ 0

Stadion Steaua ; teren foarte bun ; 
timp frumos ; spectatori aproximativ 
10 000 Șuturi: 21—7 (pe poarta: 10—3). 
Comere 5—1. A marcat NEGRILA 
(min. 33).

ROMANIA : Lung (min. 46 Moraru) 
- NEGRILA, lorgulescu, Ștefănescu, 
Ungureanu (min. 74 Vâetuș) - Ți- 
cleanu (min. 72 Pușoaș), MOVILA 
(min. 83 Augustin), BOLONI, HAGI 
(min. 80 Bălăci) — Coraș, CAMATARU 

R. D. GERMANA : RUDWALEIT - 
Kreer, Dennstedt (min. , 57 Liebers), 
SCHNUPHASE, Ukich (min. 67 
Zotsche) — ERNST, Domer, Traut- 
mann, Backs (min. 33 Bielau) - 
Pastor, Minge (min. 74 Pils).

A arbitrat bine B. Alexandrov 
(Bulgaria).

Cartonașe galbene: ERNST, PASTOR

„Tricolorii- au lovitura de În
cepere si odată cu ea se insta
lează _ in jumătatea adversă, de- 
clanșînd atacuri în valuri la

bine---------- ----------
vrut să joc bine pentru a ■ confirma 

Oslo Puteam să joc și mai bine. Am 
ab, neintrlnd de la început in jocul 
imt foarte bire in familia tricoloră 
-i dezamăgesc pe cei care cred tn

: „Dacă nvingeam la trei goluri, nu 
i 1 Regret că n-am înscris și eu. 
■tasul sirgurei echipe europene ne- 
ipionat, Dpnamo Berlin, șl-a dovedit
Și noi am ratat însă foarte mult, 

sei de concentrare. Ceea ce trebuie 
gindit pentru viitor".

ileci foarte greu prin prisma Iradi
em ce nu mai învinsesem de 10 ani. 
im, tottși, nemulțumiți, dacă ne gîn- 
r ratate in privința mea, chiar dacă 
restabilit, am vrut mult să joc pen- 
la „pulsul" echipei naționale, dar și 
gîndesc să-l „bat" ta selecții pe cei 

■ed în clasament : Dinu, Lucescu, 

satisfacția unor victorii șî mai 
consistente pentru creșterea 
prestigiului fotbalului nostru în 
arena internațională.

Constantin FIRANESCU

JOCULUI
poarta apărată de inspiratul 
Rudwaleit. Chiar în min. 2 ra
tăm prima mare ocazie prin Că- 
rnătaru, care a șutat din întoar
cere de la marginea careului, 
însă portarul oaspeților ..scoate" 
de la viinclu în corner. Peste trei 
minute o combinație reușită în
tre Ți cleanu, Cămătar u și Mo
vilă se încheie cu un șut slab 
peste „transversală- al ultimului. 
Jucătorii noștri păstrează ini
țiativa. domină cu autoritate, dar 
golul m-uilt așteptat nu ..cade-, 
în min. 7 Hagi încheie o acți
une personală cu un șut de la 
18 m., care n>u nimerește tin ta. 
tn minutele 10 șl 12 asistăm la 
două faze identice, avindu-l în 
prim- plan pe Cămătaru. care 
trimite două pase ideale îna
poi spre Boloni si, respectiv, Co
raș, ambii jucători reluind slab 
și imprecis. Abia în min. 16 oas
peții reușesc să iasă din defen
sivă și, s pe contraatac. Pastor 
reia cu capul peste poarta lui 
Lung mingea centrată de Kreer. 
Jocul se mută din nou la poarta 
lui Rudwaleit și în min. 21 be
neficiem de o Lovitură liberă de 
la 20 m. Bâldni execută scurt 
la Coraș. acesta șutează puter
nic pe jos, portarul advers res
pinge cu dificultate și Cămăta
ru, de la numai 6 m, este con
trat de Dennstedt. O nouă mare 
ocazie este irosită în min. 23, 
când Boldni expediază o bombă 
de la 18 m, dar inspiratul Rudwa
leit este din nou la post. După 
ce, în mdn. 26. Movilă trimite 
peste „transversală-, în min. 30 
Cămătaru, bine angajat de Hagi, 
este la un pas de deschiderea 
scorului, el sutînd plasat.’ pe 
jos, dar Rudwaleit intervine și 
de această dată salvator. Golul 
va veni însă in min. 33 : Hagi 
execută o lovitură liberă de pe 
stingă, balonul ajunge pe partea 
opusă la NEGRILA. care înscrie 
cu un șut sec, la semilnălțime : 
1—0. Peste un minut, oaspeții se 
văd și el în atac, șutul lui Ernst 
fiind deviat în corner de Lung.

La reluare, ofensiva tricolori

lor continuă. în min. 53, Cămătaru 
trimite o pasă înapoi, cu călcîiul. 
spre Hagi și mezinul echipei 
noastre zdruncină stâlpul din stân
ga porții lui Rudwaleit. în min. 
54, o acțiune prelungită Hagi — 
Boloni — Coraș, ultimul reluînd 
cu capul în afara spațiului por
ții. Șutul puternic expediat de 
Movilă în min. 57 îl evidențiază 
din nou pe portarul oaspeților. 
O excelentă pasă dată de Co
raș. înapoi, lui Movilă, nu poa
te fi fructificată de mijlocașul 
nostru (min. 59). în min. 69, 
Zotsche reia din voleu, mult 
peste bară. în finalul partidei, 
jocul este mai echilibrat și da
torită numeroaselor modificări 
operate. în această perioadă, mai 
cu seamă în echipa noastră.

Gheorghe NERTEA

KAVALA, 21 (prin telefon).
Reprezentativa de juniori a 
României a realizat o excelentă 
performanță cîștigînd Balcania
da rezervată tinerelor selecțio
nate din această categorie de 
vîrstă. Luni juniorii noștri au 
întrecut, pe stadionul din Ka- 
vala. redutabila selecționată a 
Bulgariei cu 1—0 (0—0) prin
golul marcat, în min. 60, de 
Mateuț, din lovitură de la 11 
metri, după ce Bozeșan II fuse
se faultat în careu.

Miercuri după-amiază, tot pe 
stadionul din Kavala, în fața 
a peste 4000 de spectatori echi
pa României a intîinit în finala 
competiției reprezentativa Gre
ciei. După 80 de minute, sco
rul era egal : 2—2. Pentru echi

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• SPORTUL STUDENȚESC IN 

IUGOSLAVIA ȘI ITALIA. Spor
tul studențesc a efectuat un tur
neu de cinci jocuri (trei tn 
Iugoslavia și două în Italia), în
cheiat cu următoarele rezultate: 
0—1 cu Rijeka, 0—3 cu Ljubljana 
și 1—0 cu Primorje (in Iugo
slavia), 3—1 cu A.C. Rimini și 
2—o cu A.C Massa (în Italia). 
Lotul de jucători deplasat : Spe- 
riatu, Girjoabă ; M. Mihal, Ca-

în meciul echipelor de tineret

R.D. GERMANĂ-
ELSTERWERDA (prin tele

fon). Marți după-amiază, pe 
stadionul „Prietenia" din loca
litate a avut loc meciul dintre 
echipele de tineret ale R. D. 
Germane și României. Partida 
s-a încheiat cu rezultatul de 
3—2 (2—1) in favoarea gazde
lor. A fost un joc rapid și 
spectaculos. în care dominarea 
a aparținut gazdelor doar în 
prima repriză. In min. 20 
Peschke a deschis scorul prin- 
tr-o lovitură cu capul. Cinci 
minute mai tirziu, avantajul 
gazdelor se majorează, autorul 
golului fiind Gotz. In min. 30, 
în urma unui contraatac bine 
organizat, tinerii jucători ro
mâni reușesc să marcheze prin 
Minea. După pauză, tot Pcschke 
înscrie, majorînd scorul prin- 
tr-o lovitură, cu capul (min. 
61). După acest gol, formația 
română revine în atac și Minea 
înscrie de la distanță (min. 74).

După meci, antrenorul echi-

ROMÂNIA 3-2 (2-1)
pei române, Cornel Drăgușin. a 
declarat următoarele : „Aproape 
o oră jucătorii noștri i-au lăsat 
prea liberi pe adversarii lor, 
care au putut manevra mai bi
ne balonul. Abia mai tirziu, 
apărarea noastră s-a „pus pe 
picioare", apoi am abordat foar
te bine jocul ofensiv grație 
comportării bune a lui Minea 
și C. Iile".

Arbitrul Brodka (Polonia) a 
condus următoarele formații : 
R.D. GERMANĂ: Broutigam— 
Amhold. Sânger. Hieldebrandt, 
Rath — Bredow. J. Miiller, 
Peschke — Gotz, Jarohs (min. 
67 Meixner). Schiilbe ; ROMÂ
NIA : Lovas — Roman, Tătă- 
ran, Belodedici, Eduard (min. 
58 Matei) — Gheorghiu (min. 
64 Burdujan), Minea. C. Ilie, 
Paveliuc (min. 46 Hanghiuc), 
— Lăcătuș (min. 69 Ralea). O. 
Popescu.

ANDREAS BAINGO 
„Deutsches Sportecho" — Berlin 

pa noastră înscriseseră Sabău 
(min. 27) și Bozeșan II (min. 
70) iar pentru gazde Apolozoris 
(min. 12) și Biihidis (min. 
74). Au urmat loviturile de 
la 11 m. Juniorii noștri au 
transformat patru iar cei greci 
trei, astfe) că echipa României 
a învins cu scorul general de 
6—5. Au marcat, din penalty- 
uri, pentru formația noastră, 
Mateuț, Bănuță, Mihali și Sabău, 
Portarul Petre a apărat două lo
vituri de la 11 m. Formația de 
bază a reprezentativei Româ
niei : Petre — Bănuță, Mihali, 
Cîrstea, Topolinschi — Bobaru, 
Mateuț, Sabău — Pană, Manca, 
ISozeșan II. Au mai jucat Pop 
și Moromete.

Ion CUPEN

zan, lorgulescu, Pană, Munteanu 
II ; Șerbănică, Munteanu I, Chi- 
hala, Hagi, Burchel, Mesa roș ; 
M. Sandu. Bucureseu, FI.- Grigo- 
re. Lala, Coraș. Terheș. Precizăm 
că lorgulescu, Hagi, Terheș și 
Coraș au participat doar la 
jocurile din Italia. Citeva apre
cieri despre turneu ne-a făcut 
antrenorul principal I. Voica : 
„Desigur, m-aș putea grăbi să 
spun că turneul a fost util. Dar 
prefer să vorbesc despre aceasta 
după ce vom vedea comporta
rea în campionat. Important este 
că am înttlnlt formații puter
nice, în formă bună, echipele 
iugoslave, de pildă, fiind cu 
citeva zile înaintea inceperii 
campionatului",

• CHIMIA HM. VfLCEA — 
F.C. OLT 2—1 (1—0). Un joc 
spectaculos, cu multe faze de 
poartă, ratări șl trei goluri în
scrise de Udrică (min. 24), Ve- 
rigeanu (min. 77), respectiv P. 
Iordache (min. 85 — din penalty). 
(S. Giornoiu— coresp.).

• UNIREA ALBA IULIA —
JIUL PETROȘANI 2—1 (0—1).
Divizionara „A" a condus la 
pauză cu 1—0 prin golul marcat 
de Varga (min. 32), dar a pie- 
dut, gazdele mareînd în repriza 
secundă prin Popa (mdn. 60) șl 
Gh. Vasile (min. 89).

AFLAM CU TRISTEȚE 
de încetarea din viață, la nu
mai 47 de ani a Iul Nioolae 
(Nae) GEORGESCU, fost Ju
cător International, compo
nent al echipei Rapid Bucu
rești în perioada 1955—1070. 
Toțt cel care l-au cunoscut 
Ii wr păstra o frumoasă adu
cere aminte.

JOCURILE PANAMERICANE
nică, tn sala Horcasca

PRIETENIA44

RECO-ROMANE
„Turneul Prietenia" la greco- 
romane (juniori pînă la 18 ani), 
care va reuni tineri luptători 
de valoare din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, Polonia. R. D. 
Germană, Ungaria. U.R.S.S. si 
ROMANIA.

Metalul din Capitală

MPIONATUL INDIVIDUAL
T-TRACK
se vor desfășura după clasica 
formulă de 16 alergători în 20 
de manșe. Primul start se va 
da la ora. 16.

CARACAS. Rezultate din cadrul 
Jocurilor panamericane. ÎNOT ; 
bărbați ; 100 m spate : Ricki Ca
rey (S.U.A.) 55,19 — record mon
dial, 200 m fluture : Beardsley 
(S.U.A.) 1:58,85, femei : 200 m
mixt : Tracy Caulkins (S.U.A.) 
2:16,22, 800 m liber : Tiffany Co-

2,03 m - DOAR 0 ETAPĂ
A RECORDULUI FEMININ 

la Înălțime i
LONDRA (Agerpres). — Noua 

deținătoare a recordului mon
dial al probei feminine de 
săritura în înălțime (împreună 
cu vest-germana Ulrike Mey- 
farth), atleta sovietică Tamara 
Bîkova, a declarat ziariștilor că 
performanța de 2,03 m realizată 
la Londra va fi în curînd de
pășită. „Mă simt capabilă dc 
un rezultat superior" a decla
rat Bikova.

Dealtfel, în cadrul „Cupei 
Europei”, la Londra, Bîkova a 
avut o săritură foarte bună la 
2,05 m, din păcate nefinalizată!

hen (S.U.A.) 8:35,42, 4 X 100 m 
mixt : S.U.A. 4:12,99 ; ÎNOT 
SINCRONIZAT : Canada 188,427
p. S.U.A. 186,444 p ; SĂRITURI — 
platformă : Louganis (S.U.A.) 
677,58 p ; CĂLĂRIE : dresaj : Ca-
role Grant (S.U.A.) 1329 p ; CI
CLISM : îoo km echipe : S.U.A. 
2.03:19, Cuba 2.06:34 ; SCRIMA : 
spadă : Nussa (Cuba) ; GIMNAS
TICA FETE : sărituri : Martinez 
(Cuba) 19,425 p, sol : Nordre 
(S.U.A.) 19,275 p, paralele : Wer
ner (S.U.A.) 19,400 p. birnă :
Chivas (Cuba) 19,275 p ; LUPTE 
GRECO-ROMANE ; cat. 48 kg î 
Jimenez (Cuba), 52 kg : Miranda 
(Cuba), 57 kg : Tejada (Cuba), 
62 kg : Rodriguez (Cuba), 68 kg: 
Lopez (Cuba). 74 kg : Stevebins 
(Canada). 82 kg : Penez (Cuba), 
90 kg : Frazier (S.U.A.), 100 kg ; 
Vidal (Cuba). +100 kg : Meza
(Cuba) ; FOTBAL (finala) : Uru
guay — Brazilia 1—0 ; ATLETISM: 
10 000 m : Gomez (Mexic) 29:14,75; 
greutate ; Delis (Cuba) 18,24 m ; 
LUPTE LIBERE ; 48 kg : Gonza
les (Cuba), 52 kg : Takahash 
(Canada), 57 kg : Davte (S.U.A.), 
62 kg : Lewis (S.U.A.), 68 kg : 
Cascaret (Cuba). 74 kg ; Kernp 
(S.U.A.), 82 kg : Damian (Cuba). 
90 kg : Limonta (Cuba), 100 kg : 
Gibson (S.U.A.). +100 kg : Meza 
(Cuba) ; TIR : pușcă — 300 m î 
Wigger (S.U.A.) 1135 p. echipe :
S.U.A 3366 D.

CAMPIONATE, CUPE
FINLANDA. Echipa Kuusysi 

Lahtl, adversara formației Di
namo București în C.C.E., a 
pierdut, pe teren propriu (9—2) 
partida cu Eves, în etapa a 22-a. 
Kuusysi se află pe locul 4, cu 
28 puncte

IUGOSLAVIA. în etapa a 
doua a campionatului, Hajduk 
Split, care va juca în primul tur 
al „Cupei UEFA“ cu Universi
tatea Craiova, a terminat ne- 
decis (0—0), pe teren propriu, 
meciul cu Vojvodlna Novi Sad, 
șl ocupă locul 5 în Clasament, 
cu 3 p.

PORTUGALIA. „Super-Cupa 
Portugaliei" a fost cîștigată de 
formația Benfica Lisabona, în
vingătoare, în finală, cu 1—0 
(1—0) în fața echipei F.C. Porto. 

Unicul gol ai partidei a fost 
înscris de Carlos Manuel, în mi
nutul 20. In tur. Porto cîștigase 
cu 2—1.

R.F. GERMANIA (et. 2). Citeva 
rezultate : Urdlngen — Frankfurt 
pe Main 5—2, Bielefeld — Bayern 
Munchen 1—3, Bremen — Boc
hum 5—2, Dortmund — Hamburg 

1—2. In clasament conduce Ba
yer Urdingen (nou promovată), 
urmată de Bayern Munchen și 
Hamburg, toate cu cite 4 p.

FRANȚA (et. 6) : Auxerre — 
Brest 5—0 1, Monaco — St. Etie
nne 3—1, Lille — Nantes 2—0, 
Bordeaux — Toulon 1—0, Paris 
St. Germain — Metz 2—0. Ip 
clasament conduce Auxerre cu 
10 p, urmată de Monaco și Bor
deaux cu cite 9 p.

SCOȚIA (prima etapă) : Aber
deen — Dundee 3—0, Dundee 
Utd. — Motherwell 4—0, Hiber
nian — Celtic 0—2.

OLANDA (prima etapă) : Vo- 
lendani — Feyenoord 1—4, Ex
celsior — Eindhoven 0—3, Utrecht 
— Ajax 1—1.
• La Udine, în med amical, 

echipa locală Udinese a Învins, 
cu 3—2, formația braziliană A- 
merica din Rio de Janeiro. Zi co, 
Edinho șl De Giorgis au marcat 
pentru gazde. în timp ce ambele 
puncte ale oaspeților au fost 
înscrise de Luisinho. Intr-un alt 
meci internațional, Atletico 
Minelro a dispus cu 2—1 de for
mația Padova.

TELEX • TELEX @ TELEX • TELEX 0 TELEX • TELEX ® TELEX > TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX

numerar. Autoturismele „Dacia 
1300“ de la categoria 1 au fost 
cîștigate de PANA mihai bog
dan și FILTP DAN din Bucu
rești.

CiȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 AUGUST 
1983. Cat. 1 (13 rezultate) : 8 va
riante 25% a 11.620 lei ; Cat. 2 
(12 rezultate) : 15 variante 100% 
a 1.260 lei șl 294 variante 25% a 
315 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 167 
variante 100% a 161 lei șl 3.498 
variante 25% a 40 lei.

ATLETISM • Cursa de mara
ton desfășurată In‘ orașul englez 
Bolton a fost clștigată de brita
nicul lan Thompson. în vlrstă de 
33 ani, cronometrat pe 42,193 km, 
cu timpul de 2h 18:09.

AUTOMOBILISM • înaintea 
ultimei probe, britanicul Jona
than Palmer șl-a asigurat titlul 
de campion al Europei la auto
mobilism (formula 2), clstiglnd 
„Marele Premiu" al Belgiei., dc 
la Zolder. In clasamentul general, 
Palmer totalizează 63 puncte, fi
ind urmat de neozeelandezul Mi
ke Thackwell — 45 puncte șl 1- 
taltenul Beppe Gabhiani — 39
puncte.

x
BASCHET • Rezultate înregis

trate in turneul final al campio
natului mondial pentru juniori, 
de la Palma de Mallorca : 
U.R.S.S. — S.U.A. 87—83 (după 
prelungiri) ; R. F. Germania — 
Iugoslavia 69—65 ; Spania — Ar
gentina 115—86.

CICLISM • Primul titlu din 
cadrul campionatelor mondiale 
de la Zurich a revenit rutieru
lui sovietic Serghei Kopîlov, câș
tigător al probei de un kilometru 
cu start de pe loo, tn care a fost 
cronometrat cu timpul de 1:03,94 
(medie orară 56,302 km). Pe 
locurile următoare a-au situat 
vest-germanul Gerhard Scheller 

— 1:05,02 și Lothar Thoms (R.D. 
Germană) — 1:05,07.

MOTOCICLISM a Campionatul 
mondial de motocros s-a încheiat 
cp victoria belgianului George 
Jobe („Suzuki"), care a totalizat 
In olasamentul final 249 p. Pe 
locurile următoare s-au situat a- 
mericanul Danny Laporte („Ya
maha") 181 p și olandezul Kees 
Van Der Ven („KTM") — 117 p,

TENIS • In turul doi al tur
neului de la Mahwan (S.U.A.), 
jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a dispus eu 6—2, 6—2 de 
Shelley Solomon (S.U.A.).

VOLEI • Turneul masculin de 
la Udine (Italia), dotat cu trofe

ul „Paris — Roma", s-a Încheiat 
cu victoria Italiei, cu 8 puncte, 
urmată de Coreea de Sud — 7 
puncte. Franța și R. F. Germa
nia — cite 6 puncte, R. D. Ger
mană — 5 puncte șl Grecia — 
5 puncte. In meciul decisiv. Ita
lia a dispus cu scorul de 3—1 de 
Coreea de Sud • In continuarea 
turneului pe care n întreprinde 
in U.R.S.S.. echipa feminină a 
R. P. Chineze a întîlnlt, la Kiev, 
selecționata tării gazdă. Partida 
s-a Încheiat cu scorul de 3—0 <6, 
14, 9) in favoarea sportiveîor ffn 
R. P. Chineză
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vie Fazekas, Alexandrina Găi
nușe, Petre Lupu, Manea Mă- 
ncscu, Paul Niculescu, Con
stantin Olteanu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Fană, Ion 
Păjan. Dumitru Topescu, 
Gheorghe Radulescu, Ilie 
Vcrdcț, Ștefan Voitee, Ște
fan Andrei, Ștefan Birlea, Mill 
Dobrescu, Petru Enachc, Mi
hai Gere. Nieolae Giosan, Su- 
zana Gâdea, Ștefan Mocuța, 
Ana Mureșan, Elena Nae, loan 
Totu, Richard Winter, Gheor
ghe Stoica, Nicu Ceaușescu, 
precum și membri ai C.C. al 
F.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, vechi mili- 
tanti ai mișcării comuniste și 
muncitorești din tara noastră, 
conducători ai organizațiilor 
de masă și obștești.

Au luat parte, de asemenea, 
reprezentanți ai instituțiilor 
centrale si organizațiilor ob
ștești. membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, partici
pant! la revoluția de elibera
re socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din 
august 1944. foști comandanți 
de mari unități pe frontul 
antihitlerist, generali, eroi 
ai muncii socialiste, repre
zentanți ai oamenilor muncii 

Trec detașamentele gărzilor patriotice

din întreprinderi bucureștene, 
personalități ale vieții științi
fice. culturale și artistice, ac
tiviști ai organelor locale dc 
partid si de stat, ziariști.

La marea sărbătoare națio
nală a poporului român erau 
prezenti oaspeți de peste ho
tare.

Marea demonstrație s-a 
deschis în acordurile Imnului 
de Stat al Republicii Socialis
te România.

Glorioasa aniversare a fost 
salutată de 21 salve dc artile
rie.

Potrivit tradiției, demon
strația a fost deschisă de de
tașamentele gărzilor patriotice.

Membrii gărzilor patrioti
ce au fost urmați de detașa
mentele de apărare civilă, de 
cele de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei și de 
Cruce' Roșie. Defiiarca lor 
prin fata tribunelor a oferit o 
Imagine grăitoare a modului in 
care partidul și statul nostru 
concep complexitatea actu
lui de apărare a patriei.

...Răsună apoi trompetele 
anuntind intrarea in piață 
a celor mai tinere vlăstare ale 
tării — pionierii și șoimii pa
triei. Asistăm Ia o impresio

Gingașul omagiu al copiilor

nantă revărsare de tinerețe și 
voioșie.

Grupuri de băieți și fete au 
urcat la tribuna oficială ofe
rind buchete de flori tova
rășului Nieolae Ceausescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți tovarăși din conduce

rea partidului și statului, oas
peților de peste hotare.

Prin evoluția lor plină de 
farmec și gingășie, ilustrind 
momente din viata de școlari, 
din activitățile practice și re
creative, ei sugerează in mod 
grăitor copilăria fericită pe care 
o trăiesc.

în fata tribunelor și-au fă
cut apariția apoi primele co
loane de oameni ai muncii. 
Farticipantii Ia demonstrație 
purtau cu ei, în semn de o- 
magiu, de aleasă stimă și pre
țuire, portrete ale tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, ale tovară
șei Elena Ceaușescu.

Se scanda cu insuflctire nu
mele partidului, al secretaru
lui său general, numele patriei 
socialiste.

Din multitudinea de sen
suri și semnificații ale marii 
sărbători, demonstrația de 
marți a evidențiat cu pregnan
tă voința fermă a întregului 
popor de a infăptui cu abne
gație politica internă a parti
dului, de a consolida prin noi 
și prestigioase fapte de muncă 
mărețele cuceriri dobindite de 
poporul nostru în cei 39 de ani 
de viată liberă, de a intări uni
tatea strinsă a poporului in 
jurul partidului și al secreta
rului său general. Marea de
monstrație a pus, de asemenea, 
in lumină voința nestrămutată

a oamenilor muncii de a în
făptui cu toată răspunderea 
politica externă a partidului și 
statului nostru, politică activă 
și constructivă, de pace. înțe
legere și largă colaborare între 
națiuni. \'

Demonstrația oamenilor mun
cii a fost urmată de tradițio
nala paradă a sportivilor.

Marea demonstrație consa
crată aniversării a 39 de ani 
de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și anUimperia- 
listă a luat sfîrșit intr-o at
mosferă de vibrant entuziasm, 
odată cu defilarea oamenilor 
de ordine și a fanfarei.

în imensa piață au răsunat 
puternic acordurile Imnului 
„E scris pe tricolor unire**.

In acele clipe culminante 
ale grandioasei sărbători, cînd 
poporul nostru pășește cu min- 
drie și optimism in cel de-al 
40-lea an de libertate, partici- 
panții la marea demonstrație 
din Capitală și din celelalte o- 
rase ale tării și-au exprimat 
hotărirea fermă, în fata parti
dului. a tovarășului Nieolae 
Ceaușescu. de a acționa cu e- 
xemplară dăruire pentru 
transpunerea în viată a ho- 

tăririlor Congresului al 
XII-Iea și Conferinței Naționa
le ale partidului, pentru în
făptuirea neabătută a Pro
gramului partidului de făurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Splendida demonstrație a studentelor și studenților de la I.E.F.S.

EXPRESIE VIE A DRAGOSTEI DE VIAȚĂ, PACE Șl SPORT
(Urmare din pag. 1) 

neretului patriei, Daciada a 
devenit din idee generoasă o 
realitate vie, angrenind in acti
vitatea sportivă un număr uriaș 
de practicanți de toate virstele.

Două reprize de gimnastică 
se succed, una executată de 
cîteva sute de sportivi echipați 
în alb - aliniere și sincronizare 
perfectă a mișcărilor, impresio
nant —, cealaltă de mici gim
naste și gimnaști ai cluburilor 
sportive școlare bucureștene.

Un grup numeros de tineri 
(din sectorul 1) in costume ro
șii, galbene și albastre inundă 
piața. Răpăitul tobelor de
clanșează agitația specifică 
pregătirii unei noi teme. Cînd 
tobele tac, Piața Aviatorilor 
prinde contururile galbene și 
albastre ale hărții ROMÂ
NIEI, iar din floarea roșie din 
miezul țării se ridică portretul 
președintelui țării și urarea 
„CEAUȘESCU SA TRĂIASCĂ, 
ROMANIA SA-NFLOREASCĂ".
In continyare, tineri din sec
torul 3 desenează cu trupurile 
lor inițialele R.S.R. (tricolor) 
— P.C.R. (roșu aprins), străjuite 
de buchete albe de fete fru
moase purtînd stemele Repu
blicii și Partidului.

Carul alegoric al clubului Steaua
Succesiunea momentelor este 

gradată emoțional. Tabloul ur
mător ne aduce la cota maxi
mă. 1 500 de costume roșii (ti
neri sportivi din sectorul 4) de
senează pe toată lungimea 
pieței numele conducătorului 
iubit : CEAUȘESCU, în timp ce 
pe fundal se ridică o pancartă 
uriașă care sintetizează într-o 
singură frază mersul țârii în 
cea mai rodnică, mai înflori
toare perioada a milenarei 
sale istorii : „18 ANI DE MĂ
REȚE ÎMPLINIRI".

Omagiul sportivilor, omagiul 
tineretului țârii din „Epoca 
Ceaușescu* este chiar titlul ta
bloului executat cu grație dar 
și cu virtuozitate de cei 500 de 
studenți ai Institutului de Edu
cație Fizică și Sport

Aspirația și năzuința de pace 
ale poporului român sînt tema 
unui alt tablou. PACE înscriu, 
pe caldarimul Pieței Aviatorilor 
trupuri tinere îmbrăcate în 
costume de culoarea cerului 
de august, pace, cel mai fru
mos cuvint in toate graiurile 
globului. „CEAUȘESCU - PACE", 
irump piepturile tinere in semn 
de recunoștință și prețuire 

pentru românul pe care alții 
l-au numit campionul păcii.

Parada continuă cu defi
larea sportivilor marilor clu
buri bucureștene, avînd în frun
te ’ steagurile alb-roșii ale clu

Carul alegoric prezentat de Dinamo

bului Dinamo. Uzina de cam
pioni din șoseaua Ștefan cel 
Mare este de mult o grupare 
de talie mondială. Spectaculo
sul car alegoric ne arată succint 

ce înseamnă Dinamo pentru 
performanța sportivă româneas
că : 55 de medalii la Jocurile 
Olimpice, 245 la campiona
tele mondiale, 760 la campio
natele europene.

Clubul Olimpia este repre
zentat de echipa feminină de 
baschet. Urmează Voința, în 
frumoase salopete albastre, care 
oferă, din mers, o repriză de 
gimnastică la locul de mun
că, Impresionant este tabloul 
„Tinerețea, vîrsta împlinirilor" 
realizat de un grup de 1 000 
de băieți și fete, alegorie a 
aspirațiilor și aptitudinilor pen
tru învățătură, muncă și sport 
ale tineretului patriei, realizată 
spectaculos în acordurile cînte- 
culuî „Uteciștii de azi, comu
niștii de mîine". Glasurile ti
nerilor sportivi sînt purtătoare 
ale sentimentelor întregului ti
neret al țării : „DIN ADiNCUL 
INIMII, CEAUȘESCU - TINERII".

Culorile vișinii anunță spor
tivii Rapidului, cele albastre pe 
cei ai Progresului, avînd in 
frunte carul alegoric al nota
ției. Trec apoi tenismanii de la
T.C.B., urmați de parașutele 

multicolore ale practicanțiior 
sporturilor tehnico-aplicative.

iși face apoi apariția lotul 
reprezentativ de fotbal al 
României. Tricolorii noștri, care 
urmau să întîlnească a doua

zi echipa R. D. Germane, au 
fost aplaudați spontan pentru 
frumoasele lor reușite din pre
liminariile campionatului euro
pean și cupele europene.

Clubul Metalul ne oferă o 
frumoasă alegorie a caiacului 
și canoei, „pista de apă" - 
băieți în costume albastre — 
fiind despărțită în culoare de 
fișii albe. Ne amintim că la 
începutul lunii, Ivan Patzaichin 
și ceilalți componenți ai „flo
tilei" noastre de aur închinau 
succesele lor la campionatele 
mondiale de la Tampere măre
ței sărbători a poporului ro
mân. Succesiunea grupurilor — 
trec sportivii studenți - ne re
amintește apoi frumosul bilanț 
al Universiadei de la Edmon
ton — 27 de medalii, 6 de aur, 
12 de argint, 9 de bronz.

Parada sportivilor este înche
iată de reprezentanții clubului 
sportiv al armatei, Steaua : 
demonstrații de handbal și 
rugby, un frumos car alegoric 
care ilustrează ponderea aces
tui pilon al sportului nostru in 
ansamblul performanței sportive 
românești : 44 de medalii la 
Jocurile Olimpice, 188 la cam
pionatele mondiale, 289 la 
campionatele europene.

Spectaculoasă, impresionantă, 
bine gîndită, ca un tot armo
nios, parada sportivilor ne-a 
oferit nu numai imaginea ti
neretului frumos și sănătos al 
patriei, ci și sentimentele sale 
de dragoste de țară, de ata
șament față de Partid, de iu
bire profundă și adîncă pre
țuire pentru tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, ctitor al României 
noi, liberă și independentă, 
suverană și demnă.

Vladimir MORARU
Fotografii de Dragoș NEAGU

Sărbătorirea zilei de 23 Au
gust a prilejuit, in întreaga ța
ră, entuziaste participări ale 
sportivlor în cadrul amplelor 
demonstrații ale oamenilor 
muncii. în numărul de mîine, 
relatări de la defilarea sporti
vilor din județe, transmise de 
corespondenții ziarului nestru


