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Toporul nostru a sărbătorit, 
vineri, 23 August, într-o pu
ternică și indestructibilă uni
tate în jurul partidului, al 
secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ccaușescu, cea 

de-a 41-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiim- 
pcrialistă, care a deschis o 
eră nouă, de mari și profunde 
transformări revoluționare în 
dezvoltarea României pe calea 
independenței și a progresului 
Social.

Omagierea acestui memorabil 
eveniment a avut loc sub sem
nul mărețelor victorii obținute 
de clasa muncitoare, țărănime, 
intelectualitate, de întregul 
popor în anii luminoși ai li
bertății patriei, Îndeosebi in 
ultimele două decenii, în peri
oada inaugurată de Congresul 
al IX-Iea al partidului, de 
cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conduce destinele 

națiunii, epoca celor mai 
adinei prefaceri înnoitoare din 
îndelungata noastră Istorie, 
epocă de însemnătate hotărî- 
toare pentru devenirea socia
listă și comunistă a României.

Ziua de 23 August a fost 
întimpinată, pe întreg cuprin
sul României, cu mindrie și 
satisfacție pentru istoricele iz- 
bînzi dobindite in toate dome
niile.

Marea noastră sărbătoare na
țională a pus în lumină reali
tatea vie, confirmată neconte
nit de viață — coeziunea 
strînsă, indisolubilă, a națiunii 
noastre in jurul partidului, al 
conducătorului său încercat și 
iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărirea nestrămu
tată a întregului popor de a 
acționa cu devotament pentru 
edificarea socialismului și co
munismului pe pămîntul 
României.

în această atmosferă de 
înaltă vibrație patriotică, de 
fermă angajare revoluționară, 
s-a desfășurat, în Piața Avia
torilor, marea demonstrație a 
oamenilor muncii din Capitală.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, la tribuna 
oficială, a fost Întimpinată cu 
multă căldură și însuflețire. 
Mulțimea aflată în vastul pe
rimetru al Pieței a aplaudat 
cu putere, a aclamat și ova
ționat îndelung, a scandat cu 
inflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul „Stima noastră și mîn- 
dria, Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu — Pace !“.

(Continuare in pag. 2-3)

Defilarea sportivilor

OMAGIU FIERBINTE PATRIEI, PARTIDULUI
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In timp ce prin fața tribunei 
oficiale trec ultimele coloa
ne ale unor mari colective 
muncitorești bucureștene, Piața 
Aviatorilor freamătă in aștep
tarea momentului — mereu de 
larg interes — al defilării spor
tivilor.

Iată-i, iși fac apariția! Gru
puri compacte de tineri și ti
nere in costume albe poartă 
portretul secretarului general 
al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
încadrat de stemele Republicii 
Socialiste România și Partidu
lui Comunist Român. Este o 
imagine insuflețitoare, cu pu
tere de simbol, care exprimă 
vibrantul omagiu adus de tine
retul sportiv partidului și celui 
mai iubit fiu al poporului 
nostru, care și-a pus întreaga 
viață, toată puterea de muncă, 
în slujba intereselor națiunii 
române, cauzei socialismului și 

comunismului pe pămîntul 
scump al patriei străbune, con- 
ducindu-i cu înțelepciune des
tinele in cele două decenii de 
cind se află la cirma partidu
lui și statului, spre cele mai 
înalta, culmi ale progresului și 

civilizației. Este perioada care 
marchează o epocă unică, de 
referință pentru noi, românii — 
EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU
— o epocă de glorioasă istorie 
și de mărețe înfăptuiri socia
liste.

Tablourile următoare sînt la 
fel de insuflețitoare, de emo
ționante. Ele inscriu in uriașa 
piață cuvinte cu o semnificație 
aparte, demnă de perioada lu
minoasă pe care o trăim — 
„23 AUGUST", „CEAUȘESCU", 
„XX", „ROMANIA — 
CEAUȘESCU — PACE". Ste- 
gulețe tricolore și roșii cu ste
ma partidului flutură in adie
rea vintului răcoros al dimi
neții, iar porumbei și baloane 
cu eșarfe se înalță către azu
rul cerului.

Răpăitul tobelor declanșează 
freamătul specific pregătirii u- 
nei noi teme : „PARTICIPARE
— DEZVOLTARE — PACE". 
Este deviza Anului Internațio- 

nai al Tineretului, care însu
mează multiplele acțiuni cul
turale și sportive la care au 
luat și iau parte reprezentanții

(Continuare in pag. a 4-a)
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(Urmare din pag. 1)

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la tribuna 
oficială au urcat membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetu
lui Central al partidului, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guver
nului, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate.

In celelalte tribune se aflau 
reprezentanți ai instituțiilor 
centrale, ai organizațiilor de 
masă și obștești, participanți 
la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă din august 
1944, foști comandanți de 
mari unități pe frontul anti
hitlerist, generali, eroi ai 
muncii socialiste, muncitori și 
specialiști din întreprinderi 
bucureștene, personalități ale 
vieții noastre științifice, cultu
rale și artistice, activiști de 
partid și de stat, ziariști.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai conducerii unor 
partide comuniste, muncito
rești și socialiste, aflați în țara 
noastră, alți oaspeți de peste 
hotare.

Au asistat șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în Ro
mânia, atașați militari, mem
bri ai corpului diplomatic, 
precum și corespondenți ai 
presei străine.

în această zi de august, cu 
profunde rezonanțe in sufletul 
și conștiința națiunii, Piața 
Aviatorilor a îmbrăcat straie 
sărbătorești. Deasupra tribunei 
oficiale se aflau stemele țării 
și partidului, încadrate de 
steaguri trico’ore si roșii, pre

cum și de datele glorioasei a- 
niversări: 23 August 1944 — 23 
August 1985.

Pe mari pancarte erau în
scrise: „Trăiască 23 August, 
sărbătoarea națională a poporu
lui român!", „Trăiască patria 
noastră liberă și independentă, 
Republica Socialistă Româ
nia!", „Trăiască harnicul și ta
lentatul popor român, construc
tor eroic al socialismului și 
comunismului!“,

Tribuna situată de cealaltă 
parte a pieței era dominată de 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, înconjurat de dra
pelele țării și partidului. Se 
afla înscrisă, cu litere mari, 
urarea: „Trăiască Partidul Co
munist Român, în frunte cu 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu!". 
Era conturată harta scumpei 
noastre patrii, care, în perioa
da deschisă de Congresul al 
IX-lea al partidului, a dobîn- 
dit o strălucire fără seamăn și 
un loc demn în rindul statelor 
lumii. Această realitate a fost 
sugestiv exprimată: „Epoca 
Ceaușescu — epoca de glorie 
și măreție a României socia
liste !“, „Epoca Ceaușescu — 
epoca afirmării fără precedent 

a României în lume!". Se 
puteau citi, de asemenea, sem
nificativele cuvinte „Ceaușescu 
— România — Pace", „Dezar
mare, Colaborare, Pace", care 
exprimă năzuință fierbinte a 
poporului nostru de a trăi in
tr-un climat de liniște, înțe
legere și rodnică cooperare in
ternațională.

S-a intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a început demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală, 
în acest timp au fost trase 
salve de artilerie.

Potrivit tradiției, marea de
monstrație a fost deschisă de 
detașamentele gărzilor patrio
tice, cinste deosebită rezervată 
continuatorilor celor care, in 
împrejurările deosebite de 
acum 41 de ani, au avut, îm
preună eu unitățile armatei 
române, un rol hotărâtor în 
declanșarea insurecției națio
nale și alungarea trupelor 
Mtleriste, în înlăturarea răni
lor pricinuite de război Capi
talei și țării.

In acordurile marșului ostă
șesc, au pășit, in pas caden
țat, formațiuni reunind oameni 
ai muncii de diferite vîrste și 
categorii profesionale, bărbați 
și femei, a căror defilare ex
primă hotărârea întregii na
țiuni de a spori eforturile 
pentru continua înflorire a pa
triei, de a fi, in același timp, 
apărători de nădejde aă cuce
ririlor revoluționare ale clasei 
muncitoare, ale întregului po
por, ai independenței și suve
ranității țării. Gărzile munci
torești au fost urmate de de
tașamentele de apărare civilă, 
ale celor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
precum și ale Crucii Roșii. Au 

trecui prin fața tribunelor pur
tătorii cravatelor roșii cu tri
color — membri ai cercurilor 
tebnico-aplicative pionierești. 
Defilarea a oferit imaginea 
semnificativă a bunei pregătiri 
de care dau dovadă membrii 
acestor formațiuni, a voinței 
lor de a fi prezenți oriunde ii 
cheamă țara.

Semnalul trompetelor a pre
fațat un moment emoționat al 
defilării din Piața Aviatorilor. 
Pionierii și șoimii patriei, co
piii, asociați întotdeauna viito
rului țării, au adus omagiul 
lor fierbinte secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, sărbătorii 
noastre naționale.

Pe un inspirat fundal, prCn- 
tr-o suită de exerciții pline de 
vioiciune, prin cîntec și joc, 
ei au dat glas celor mai alese 
sentimente de dragoste și pro
fundă recunoștință pentru gri
ja părintească cu care este în
drumată creșterea și educarea 
tinerei generații, pentru condi
țiile minunate de viață și în
vățătură asigurate, pentru tot 
ceea ce se face în vederea 
formării copiilor de azi ca oa
meni de nădejde, cinstiți și 

harnici ai României socialiste, 
tn același timp, cei mai tineri 
cetățeni ai patriei au prezen
tat raportul hărniciei și sîrgu- 
inței lor la învățătură, anga- 
jîndu-se să fie demni conti
nuatori ai operei pe care azi 
o înfăptuiesc părinții lor.

Grupuri de pionieri și șoimi 
ai patriei au urcat la tribuna 
oficială și au oferit, cu gingă
șie și emoție, flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului,

încadrat de drapele tricolore 
și roșii, în Piața Aviatorilor 
era purtat de tineri un mare 
portret al conducătorului parti
dului și statului nostru, îm
preună cu inscripția „Epoca 
Ceaușescu", și avind de o par
te și de alta stemele patriei 
și partidului. Astfel s-a des
chis defilarea tinerilor din 
mari colective economice bucu- 
reștene, născuți in 1965, anul 
Congresului al IX-Iea al parti
dului. în acest timp, in marea 
Piață a Aviatorilor răsuna 
cîntecul „Mereu tineri — în 
țara tinereții !". Pe o pancartă 
imensă era scris : „Tineretul 
epocii de aur va duce mai de
parte făclia idealurilor revolu
ționare ale Partidului Comu
nist Român !“.

în fața tribunelor au evo
luat, apoi, grupuri de dansa
tori laureați ai Festivalului 
Național „Cintarea României", 
strălucită inițiativă a secreta
rului general al partidului, 
menită să stimuleze ampla 
participare a maselor la îmbo
gățirea spiritualității naționale, 
expresie elocventă a democra
tismului culturii noastre socia

liste, care au prezentat dan
suri populare din toate zonele 
țării.

în Piață iși fac apariția co
loanele compacte ale unor 
mari colective muncitorești 
bucureștene. Asemenea între
gului popor, cetățenii Capita
lei au adus, și cu acest prilej, 
un vibrant omagiu conducăto
rului partidului și statului. 
Graficele și panourile cu care 
oamenii muncii au venit la 
demonstrație pun în evidență 
înflorirea economico-socială a 
Bucurcștiului, ampla devenire 
arhitectural-urbanistică a ora
șului, care reprezintă rodul 
gîndirii și acțiunii clarvăză
toare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vizînd modernizarea 
continuă a Capitalei. De nu
mele și activitatea secretaru
lui general al partidului sint 
asociate apariția și dezvoltarea 
modernelor , platforme indus
triale, a marilor ansambluri 
de locuințe, realizarea noului 
centru civic, aflat în con
strucție, a metroului — mărețe 
ctitorii ale „Epocii Ceaușescu". 
Prin puternice aplauze, prin 
urări scandate cu putere, ze
cile de mii de bucurcșteni au 
exprimat deplina lor satisfac
ție pentru toate aceste înfăp
tuiri care fac din Capitală o 
mîndrie a întregii națiuni, 
pentru succesele remarcabile cu 
care locuitorii orașului, între
gul popor. întîmpină sărbă
toarea națională.

Participanții Ia demonstrație 
purtau cu dragoste și stimă, 
portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, ale celorlalți to
varăși din conducerea partidu
lui.

Cifrele și datele semnificative 
înscrise pe pancarte relevă 
marile prefaceri economice și 
sociale care au avut loc în Ca
pitală, în ultimele două dece
nii. Ele evidențiază că produc
ția industrială a sporit, în a- 
ceastă perioadă, de cinci ori, 
au fost create peste 328 000 noi 
locuri de muncă. S-au con
struit aproape 496 000 aparta
mente, numărul celor care au 
primit locuințe noi, in acești 

ani, fiind mai mare decit al 
întregii populații a Bucureștiu- 
lui anului 1965. Au fost date 
în folosință 7 spitale, cu o ca
pacitate de 4445 paturi, și alte 
edificii social-culturale.

Participanții la marea de
monstrație din Capitală au ra
portat partidului, secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, realizările obținute 
de puternicul detașament mun
citoresc din industria bucu- 
reșteană, care, de Ia începutul 
anului, a realizat o producție 
marfă suplimentară în valoare 
de 2,3 miliarde lei, în condi
țiile sporirii productivității 
muncii cu 9 la sută, față de 
aceeași perioadă a anului pre
cedent, economisind 22 000 tone 
metal, 86 mii tone combustibil 
convențional și 92 milioane 
KVVli energie electrică.

A fost reafirmat, totodată, 
angajamentul oamenilor mun
cii din unitățile economice 
bucureștene de a realiza su
plimentar, pe ansamblul actua
lului cincinal, o producție 
marfă de 15,5 miliarde lei și 
beneficii în valoare de 11 mi
liarde lei, de a face totul pen
tru înfăptuirea exemplară a 
hotărîrilor istorice ale Con
gresului al XIII-lca al parti
dului.

Prin fața tribunei au trecut, 
rînd pe rînd, reprezentanții 
colectivelor marilor citadele 
muncitorești ale Capitalei, cu 
bogate tradiții revoluționare, 
între care „23 August", „Repu
blica", „Vulcan", „Grivița Ro
șie", „Timpuri Noi", alături de 
ale altor prestigioase între
prinderi nou create ea IMGB, 
IMUAB, „Automatica", fabri
cile de calculatoare, de ele

mente de automatizare, de a- 
vioane, de confecții și trico
taje, din institute de cerce
tare științifică și inginerie 
tehnologică, din unități de în- 
vățămint și ocrotirea sănă
tății, din instituții de artă și 
cultură, care au făcut cunos
cute succesele obținute in 
cinstea sărbătorii naționale de 
la 23 August.

Coloanele de oameni ai 
muncii purtau pancarte avind 
înscrise chemări Ia acțiuni 
hotărâte în favoarea destin
derii, pentru dezarmare, în

primul rind dezarmare nu
cleară, pentru securitate și co
operare in Europa și pe în
treaga planetă. Și in această 
zi, comuniștii, toți cetățenii 
Capitalei au ținut să omagieze, 
alături de întregul popor, ac
tivitatea prodigioasă pc care 
conducătorul partidului și sta
tului o desfășoară statornic 
pentru dezarmare, securitate 
și pace. A fost afirmată cu 
putere dorința poporului ro
mân de a trăi într-o lume fe
rită de spectrul amenințător 
al războiului, într-o lume a 
păcii, înțelegerii și colaborării.

Tabloul dinamic al dezvol
tării multilaterale pe care 
România socialistă o cunoaște 
în „Epoca Ceaușescu" a fost 
completat de imagini suges
tive privind extinderea rela
țiilor internaționale ale parti
dului și statului nostru. Parti- 
cipanții la demonstrație purtau 
pancarte avind înscrise che
mări la dezvoltarea colaborării 
și solidarității dintre țările so
cialiste, dintre toate forțele 
progresiste și antiimperialiste, 
întărirea unității tuturor po
poarelor în lupta pentru inde
pendență națională, pentru 
destindere, pentru pace. Prin 
intermediul unor mari pancar
te s-a subliniat faptul că 1985 
a fost declarat, la inițiativa 
României, drept Anul Interna
țional al Tineretului, sub ge
neroasa deviză „Participare, 
Dezvoltare, Pace".

Demonstrația a relevat ade
ziunea deplină a oamenilor 
muncii din Capitală, a între
gului nostru popor, la politica 
externă a partidului și statu
lui, hotărârea de a o înfăptui 
neabătut, corespunzător intere
selor națiunii noastre, cauzei
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ULTIMELE PRECĂTIRI PENTRU MECIUL CU FINLANDA
• Fotbaliștii finlandezi — de ieri dhnineață la timișoara ® Tricolour sosesc astăzi in orașul 

meciului • Pregătiri și pentru partida de tineret, de miine, de la Constanța
„Tricolorii" și-au încheiat 

pregătirile la Bistrița. In 
cursul zilei de astăzi ei se vor 
îndrepta pe calea aerului spre 
Timișoara, unde sint așteptați 
la ora piînzului. „Tricolorii" 
au jucat citeva meciuri cu te
mă, ultimul în cursul zilei de 
ieri, în compania divizionarei 
C, Chimforest Năsăud, condus 
ca arbitru și antrenor de Mir
cea Lucescu.

Pregăti ile au decurs în con
diții bune. S-a remarcat, în 
mod special, omogenitatea psi
hică a tuturor celor angajați 
în pregătire. Mai mult ca ori- 
cînd nu s-a simțit o diferență 
în felul de lucru al celor pro
babili și doar... posibili. Lotul

in Divizia „B-: POLITEHNICA IAȘI, F.C. MARAMUREȘ Șl JIUL PETROȘANI - ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE
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DUNĂREA C.S.U. GALATI — 
POLITEHNICA IAȘI 0—2 (0—0) 
galați, 24 (prin telefon). Joc 

de așteptate din partea echipei 
oaspete, eu contraatacuri pericu
loase. în mi>n. 40, Damaschin sca
pă singur spre poartă, dar porta
rul gazdelor acordă în ultimă 
instanță corner. Abia in min. 21 
notăm primul șut pe spațiul por
ții al atacanților echipei gazdă, 
în min. 22 se acordă primul car
tonaș galben lui Ciobanu. Spre 
sflrșitul primei reprize, atacurile 
gazdelor se intensifică, crește ten
siunea în teren și Agiachi primeș
te cartonaș galben. După pauză 
se observă o mai bună organi
zare a jocului din partea ieșeni
lor. In min. 66 FILIP ia o ac
țiune pe cont propriu, pornește 
de la centrul terenului și înscrie 
cu toată opoziția portarului Sta- 
mate ! 1—0 pentru „Poli". După 
numai cinci minute, o fază fier
binte la poarta aceluiași Sta ma
te. Se înscrie, dar neregulamen
tar, arbitrul anulind just golul. 
La această fază se acordă mai 
întîi cartonaș galben lui Anton 
pentru proteste, acesta protestea
ză In continuare, fiind eliminat 
din joc. Jociul se încinge, atacurile 
gazdelor se înmulțesc (min. 72, 
73, 79 și 80), dar... în min. 89, un

Seria a II-a -----
C.S. TIRGOVIȘTE — PROGRE- 

SUL-VULCAN 1—0 (1—0)
TIRGOVIȘTE, 25 prin telefon). 

Tirgoviștenii au atacat din start, 
minute în șir s-a jucat în jumă
tatea de teren a bucureștenilor, 
dar golul atît de mult așteptat, 
aici, pe teren propriu, a înt rziat, 
deoarece Gîngu, în primul rînd, 

a ratat foarte bune ocazii în min. 
10, 15 șl 24. în min. 28 și 38 a fost 
rîndul oaspeților să treacă pe lin
gă deschiderea scorului prin Du
mitru și Cr. Niță — ultimul, șut 
pe lingă poarta goală ! Această 
mane ocazie a Progresului Vulcan 
i-a... trezit pe tîrgoviștenl care, 
in min. 41, au reușit să înscrie : 
Niculescu a executat o lovitură li
beră din apropierea fanionului de 
colt, portarul Bizoianu a calculat 
greșit traiectoria centrării și că
pitanul echipei gazdă, I. ENE, cu 
detenta Iul recunoscută, a sărit și 
a reluat cu capul în plasă. Așa
dar, un frumos gol al fundașilor. 
Șl în repriza secundă s-a jucat 
la fel de tăios, dar într-un tem
po mult mal ridicat. C.S. Tîrgo- 
vkște a forțat cu toate liniile — 
mai ales cu fundașii laterali — 
majorarea scorului șl a fost 
foarte aproape de acest obiectiv 
în min. 73. ,

Seri) a Hl-a —
F.C.M. U.T. ARAD —

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
0—1 (0—1)

ARAD, 25 (prin telefon). Tri
bune pline la acest mult aștep
tat derby al fostelor divizionare 
A. După succesul în fața Jiu
lui, suporterii „alb-roșilor" anti
cipau un succes în fața echipei 
lui Condruc, pe care, de altfel, H 
meritau, dacă avem în vedere 
cele petrecute în teren. Partida 
a început spectaculos, cu nn joc 
de „contre", dar, în min. 5. Mu- 
reșan trimite o „diagonală" In 
careu, Lucaci este neatent permi- 
țînd Iui MOLDOVAN să preia 
balonul și să înscrie nestinghe
rit. Din acest moment a început 
inepuizabila șl dramatica cursă 
a gazdelor pentru întoarcerea 
rezultatului In favoarea lor. 
U.T.A. a dominat cu insistență, 
a arătat idei frumoase în ofen
sivă — realizind multe atacuri 
prin învăluire, în care s-au năs
cut (nu exagerăm) o sumedenie 
de ocazii : min. 13, Manea a tri
mis de la cîțiva metri... afară, 
min. 15, Mia a „scos" uluitor 
șutul lui Tîrban, min. 20 Țlr- 
lea a șutat în același Mia, min. 
24 Manea a trimis cu capul a- 
fară, l-a imitat Tîrban In min. 
27. Tribunele suferă, așteaptă cu 
sufletul la gură golul, dar în 
min. 29, iar emoții — Moldovan 
a fost la un pas de 2—0. Oas
peții se apără grupat, cu îndîr- 
jire, Mia este mereu la post, 
dar trebuie să recunoaștem că 
zeița Fortuna se află și ea în 
cadrul porții băimărene, în mi
nutele 46, 47, 78, 86... In final 
Lovaș, salvează prin șpagat la 
șutul lui Moldovan. Așa s-a scris 

își continuă pregătirile astăzi, 
la Timișoara.

★
în cursul zilei de ieri, lotu

rile echipelor Finlandei au so
sit la Timișoara, la ora 9 di
mineața, după ce au decolat 
de pe aeroportul din Helsinki 
înainte de ivirea zorilor. După 
40 de minute, lotul echipei de 
tineret s-a îmbarcat într-un a- 
vion TAROM pentru Con
stanța.

Iată lotul comunicat pentru 
meciul de la Timișoara :

Portari : Huttunen, Paîmroos 
Fundași : Pekoncn, Ikalainen, 

Nieminen, Europeus, Iloutso- 
nen, Uimonen

Mijlocași : Turunen, R.iuti.i- 
ninen, Virtanen

înaintași : Lipponen, Ranta-

nou contraatac ieșean prin Da
maschin, o pasă „printre" Ia 
Radu Mircea în careu, acesta 
este agățat de portarul Stamate 
și... 11 metri. Execută BURDU- 
JAN și... 2—0 pentru „Poli". A 
arbitrat foarte bine Gh. Constan
tin (Rm. Vîlcea).

DUNAREA CSU-GALAȚI: Sta
mate — Negolțâ, Gălan, lehim, 

« BORALI — Ciobanu, Comșa, Ba- 
laban — Oprea II (min. 46 Chi- 
vu), Ralea, Cemescu (min. 78 
Loghin).

POLITEHNICA IAȘI : Dohot — 
Dușmanu, Anton, Friiicu, Agachi 
— Ciocîrlan, Paveliuc (min. 88 
Koreszi) DAMASCHIN, RADU 
MIRCEA — Filip, Burdujan.

Alexandru POPESCU
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 

OfELUL GALATI 1—0 (1—8) 
PIATRA NEAMȚ, 25 (prin te

lefon). Meciul începe cu două 
mari ratări ale oaspeților prin 
Vaișcovici (șut pe lîngă, de la 
9 m, în min. 2) și Lala (min. 3) 
ca urmare a jocului ordonat la 
mijlocul terenului. Zece minute 
a durat iureșul oaspeților, pen
tru că Ceahlăul construiește mai 
mult, revine în atac și treptat, 
treptat trece la cîrma jocului, 
dar ratează prin Catană (min.

Arbitrul I. C.oț (Ploieștii) a 
condus bine formațiile :

C.S.: M. Vasile — NEDELCIU, 
Baicea, I. ENE. NICULESCU — VI- 
ȘAN, NICULCE, Petruț (min. 67 
S. Dumitrescu) — Gîngu (min. 77 
D. Dumitrescu), Gheoacă, Bucu- 
rescu.

PROGRESUL-VULCAN: BÎZO- 
iianu (min. 46 GÎRJOABA) — 
G. Radu, PURDEA, BELDIE, Me
zaroș — Marinescu, Dumitru, Cr. 
Niță — N. Marin (min. 40 I. 
Niță), Petrescu, D. Popescu.

Laurențiu DUMITRESCU
I.C.S.I.M. BUCUREȘTI — 

ȘOIMII U.A. SIBIU 
2—1 (2—0)

Joc echilibrat, cu perioade a- 
proximatlv egale de dominare. 
Echipa bucureșteană a reușit o 
victorie prețioasă în fața unui 
adversar cu mai multă experien
ță competitională și care a do
rit să se înapoieze acasă cu cel 
puțin un punct. Dar, soarta me
ciului s-a decis în primele 45 de 
minute, cînd I.C.S.I.M. a con
trolat mijlocul terenului șl șl-a 
creat cîteva ocazii, dintre care 
a finalizat două. Primul gol a 
căzut în min. 21 : Ia o greșeală 
In lanț a fundașilor sibieni, PÎS- 

istoria unui med în care U.T.A. 
a jucat bine, dar nu a înscris 
nici un gol, „îmbătrînlndu-l“ 
eu încă cîtiva ani pe antrenorul 
Nicolae Dumitrescu. Arbitrul 
Bucureștean G. lonescu a con
dus în general bine formațiile : 

U.T.A.: LOVAȘ — Bubela, Gal], 
Lucaci, BOGDAN — Mihalache 
(min. 79 Filip), BITEA, A. Ma
nea — Tîrban, Cameniță (min. 
65 Cura), Tîrlea.

F. C. MARAMUREȘ : MIA
— Buzgău, Boloș, TATA- 
RAN, Laiș — CONDRUC, Sa- 
bău, MUREȘAN (min. 61 Cris
tea), Năprădean — Rosznai, D. 
MOLDOVAN (min. 88 Ignat).

Stelian TRANDAFIRESCU
GLORIA BISTRIȚA — 

MINERUL CAVNIC 3—1 (2-0)
BISTRIȚA, 24 (prin telefon). 

Chiar în primul minut Moga a 
avut o mare ocazie, dar a șutat 
din apropiere peste poartă. Tot 
el, în min. 13, șutează prin sur
prindere, dar portarul Pop se 
află la post. In min. 14, gazdele 
reușesc deschiderea scorului : 
Ivan ii trimite o pasă în adîn- 
cime lui MOGA, care pătrunde 
în viteză și șutează pe jos. Peste 
două minute, o acțiune persona
lă a lui IVAN se încheie cu un 
șut puternic și tabela arată : 
2—0. In min. 27 Moga zdruncină 
transversala cu un șut „bombă". 
Gazdele Își continuă ofensiva și, 
în min. 33, la o pătrundere a lui 
Dănilă, fundașul Tașnadi îl faul
tează in suprafața de pedeapsă, 
dar penaltyul este ratat de Hur- 
loi, care trimite mult peste 
poartă.

nen, Hjelm, Pețăja, Niinimaki
Din acest lot lipsesc Kimalai- 

nen și Lahiinen, care nu au fă
cut deplasarea. în schimb, 
Ukkonen, care a jucat dumini
că în cadrul echipei sale Cer- 
ele Bruges, va sosi astăzi după- 
amiaza la Timișoara.

Antrenorul Martti Kuusela a 
declarat : „Am sosit intr-un o- 
raș frumos, dar foarte căldu
ros. In Turcia, insă, am jucat 
la o temperatură și mai ridi
cată, ceea ce demonstrează că 
nu siniem... ncadaptați. De alt
fel, noi, care practicăm sauna, 
considerăm că vom mai face 
una naturală Ia Timișoara. Re
gret că Lahtinen și Kimalai- 
nen nu au putut face această 
călătorie. Sintem conștienți de 
faptul că ne jucăm ultima car

16), Roșea (min. 18), Vamanu 
(min. 32). Un minut mai tirziu, 
Ia o acțiune prelungită, Murariu 
„întoarce", pe partea stingă, doi 
fundași, centrează înalt, în ca
reu și AMARGHIOALEI înscrie 
cu o puternică lovitură de cap : 
1—0. Oțelul acuză șocul. Ceah
lăul rămîne pe pozițiile avansa
te, joacă bine, dar Roșea (min. 
38) și Berceanu (min. 42) gre
șesc de puțin ținta. După pau
ză, formația de la Dunăre joacă 
mai avîntat, obligînd gazdele la 
o apărare grupată în fața ex
celentului Brețcanu, care prinde 
tot. Pe măsură ce se scurge 
timpul, gălățenii se precipită tot 
mai mult, dar acțiunile lor nu 
mai au clarviziune. Rînd pe rînd 
Antohi (min. 58), Lala (min. 01) 
și în special Diaconescu (min. 
78, 83) ratează ocazii mari. Ar
bitrul V. Alexandru — București 
a condus bine.

CEAHLALUL : BREȚCANU — 
Catană, Covrig, Ivanov, Vadana 
— Mironas, VAMANU, BERCEA
NU (min. 78 Hanganu) — AMAR
GHIOALEI, Roșea, MURARIU 
(min. 46 Giroveanu).

OȚELUL : CĂLUGĂRU — C. 
Stan, Anghelinei, M. Stan, Po
pescu — Bejenaru, Lala, Rotaru

LARU, din careu, a șutat pe jos 
și... 1—0. După o ratare a lui 
Coldea, în min. 24, bucureștenii 
și-au mărit avantajul în min. 37. 
în acest minut, o frumoasă ac
țiune a înaintașilor I.C.S.I.M-ului 
a fost finalizată de NICULESCU. 
După pauză, Șoimii I.P.A. a a- 
vut inițiativa, a dominat minute 
întregi, iar în min. 53, un „un- 
doi" între Văsîi și COLDEA, a fă
cut șah-mat apărarea localnici
lor și ultimul a redus din han
dicap : 2—1. în continuare, am 
consemnat perioade egale de do
minare, sibienii fiind ceva mai 
insistent!, dar I.C.S.I.M. și-a tre
cut la activ prima victorie din 
noua categorie în care activează 
de două săptămîni.

Bun arbitrajul lui FI. Popescu 
(Ploiești).

I.C.S.I.M. : Iordăchescu — Nig- 
nea, PREDA, Popa, Sitroe — PÎS- 
LARU, IORDAN, Vișinoiu — NI
CULESCU, Nohit, Niculae (min. 
70 Popazu).

ȘOIMII I.P.A.: Hara — Rusu, 
Soaită, BARNA, L. Petre — TR. 
STOICA, Giugiumică, A. Con
stantin (min. 75 Rotar) — Col- 
dea, VASÎI, Ucidău (min. 46 
Pustai).

Pompiliu VINTILĂ

La reluare, fundașul Catană o- 
prește balonul cu mina în inte
riorul careului și MOGA trans
formă cu siguranță lovitura de 
la 11 m. In min. 75, mijlocașul 
blstrițean Costin se accidentează 
și este nevoit să părăsească te
renul. Intre timp „Gloria" efec
tuase cele două schimbări, astfel 
că în ultimul sfert de oră for
mația locală este obligată să 
joace în zece oameni. In condi
țiile inferiorității numerice, oas
peții reușesc să reducă din han
dicap prin ILIN (min. 87) care 
înscrie din apropiere.

Arbitrul St. Rotărescu (Iași) a 
condus foarte bine următoarele 
formații :

GLORIA BISTRIȚA: Nalaț (min. 
63 Șara) — Roman, HURLOI, 
Cervenschi, GH. RADU — Ivan 
(min. 46 Ilovan), COSTIN, Dă
nilă — I. Nicolae, Coman, 
MOGA.

MINERUL CAVNIC : Pop — Ca
tană, RAȚ, LITAN, Tașnadi — 
Ghlrcsis, Illn, Rus (min. 46 Iri- 
muș) — Tomai, China, Lenghel.

Gheorghe NERTEA

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 23 AUGUST 
1385 : Extr. I : 17 41 3 39 82 29 16 
78 61 ; Extr. a II-a : 60 8 71 63
85 37 59 46 77. Fond total de
cîștiguri : 769.535 lei din care
75.234 lei report la cat. 1.

REZULTATELE
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 25 AUGUST 1985
1. Dunărea C.S.U. Gl. — Poli, 

lași 2 ; 2. C.F.R. Pașcani — C. S. 
Botoșani X ; 3. F.C.M. Prog. Brăi- 

te. Dacă nu obținem un punct, 
ne-am iroșit toate șansele."

Ieri după-amiaza, fotbaliștii 
finlandezi au vizitat stadionul 
„1 Mai“ și s-au antrenat pe 
terenul U.M.T. în cursul zilei 
de astăzi ei se vor antrena pe 
stadionul pe care se va juca.

Meciul România — Finlanda 
este așteptat cu mare interes 
Ia Timișoara.

★
Lotul reprezentativ de tine

ret a avut un program încăr
cat de pregătire în ultimele 
zile. Pe lingă antrenamentele 
zilnice, lotul de tineret a sus
ținut și trei partide de pregă
tire, cu F.C.M. Delta Tulcea 
(4—0 pentru selecționabili ; au 
marcat : Mujnai, Muntean, Pas- 
cu și L. Bălan), cu Cimentul

— VAIȘCOVIC1 (min. 75 Diaco
nescu), Antohi (min. 62 Timofi), 
STAMATE.

Florin SANDU
F.C.M. DELTA TULCEA — A- 

RIPILE BACAU 2—0 (0—0) : Me- 
xuț (min. 74 din 11 m) și Cuce- 
rencu (min. 76).

C.F.R. PAȘCANI — C.S. BO
TOȘANI 1—1 (1—0) : Cărpuci
(min. 34) pentru C.F.R., Ene 
(min. 60) pentru C.S. Botoșani.

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
MINERUL VATRA DORNEI 2—1 
(1—0): N. Lazăr (min. 38), Satir 
(min. 81 din 11 m), respectiv
Menasches (min. 87).

DUNAREA CALARAȘI — ME
TALUL PLOPENI 2—0 (1—0): BO- 
gatu (tmin. 10) și Farin ('min. 63).

A.S. MIZIL — OLIMPIA RM. 
SABAT 2—0 (0—0) ; Grigore (min. 
57) și S. Drăgan (min. 78).

C.S.M. SUCEAVA — CHIMIA 
FĂLTICENI 3—0 (2—0) : Cașuba
(min. 21, 33 și min. 87 din 11 m). 
F.C. PROGRESUL BRAlLA — 
F.C. CONSTANȚA 1—0 (0-0). Me
ciul s-«a disputat joi. A marcat: 
Drăgoi (min. 85 din 11 m).

Relatări de la P. Comșa, C. 
Enea, O. Bălteanu, N. Constan- 
tinescu, R. Alexandrescu, I. Mîn- 
drescu.

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—0 (1—0): 
Pamfil (min. 25).

GAZ METAN MEDIAS — FLA- 
CARA AUTOM. MORENI 1—2 
(0—1) : Langa (min. 60). respectiv 
Mihăescu (min. 8), Ștefănescu 
(min. 89).

l.C.I.M, BRAȘOV — CARTAȚI 
MtRȘA 4—0 (2—0): Chioreanu
(min. 5 și 57), Sicu (min. 24) și 
Roșu (miri. 76 din 11 m).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — AVÎNTUL RE
GHIN 2—0 (1—0) : Ploaie (min. 
45 și min. 65 din 11 m).

CHIMICA TÎRNAVENI — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 2—1 (1—0): 
Cenan (min. 34 și 50). respectiv 
Pestrița (min. 76).

I.M.A.S.A SF. GHEORGHE — 
A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
4—1 (3—1): Deneș (min. 1), Ra
dulescu (min. 15 din’ 11 m și 
min. 45). V. Florea (min. 63), 
respectiv Palea (min. 25).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
I.P. ALUMINIU SLATINA 2—1 
(1—0): Ghiță (min. 28 șl 45), res
pectiv Păun (min. 88).

Relatări de la P. Mateoiu, M. 
Țacal, C. Gruia, O. Guțu, I. Du
ca», L. Briotă și M. Vlădoianu.

OLIMPIA SATU MARE — AR
MATURA ZALAU 5—1 (1—0) :
Vancea (min. 34 din 11 m, min. 
80, 83 și min. 87 din 11 m), Ter- 
heș (min. 48 — autogol), respec
tiv Predeanu (min. 70 din 11 m).

C.S.M. REȘIȚA — METALUL 
BOCȘA 4—1 (0—0): P. Petre (min. 
47), Ciurea (min. 63, 67 și 86), 
respectiv Roșea (min. 72 din 
11 m).

MINERUL LUPENI — MECA
NICA ORAȘTIE 1—1 (0—1) : Voi- 
cu (min. 51) pentru Minerul, 
Cistean (min. 31) pentru Meca
nica.

CJ.R. TIMIȘOARA — STRUN
GUL ARAD 2—1 (0—1): Schnei
der (min. 51), Stănescu (min. 54), 
respectiv Beleaua (min. 28).

AURUL BRAD — JIUL PETRO
ȘANI 0—1 (0—0): Sălăjan (min. 83).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — C.I.L. 
MECANICA SIGHET 1—0 (0—0) : 
Kian (min. 54).

UNIREA ALBA IULIA — MU
REȘUL DEVA 2—0 (2—0) : Oprea 
(min. 5 șl 35).

Relatări de la Z. Kovacs, P. 
Fuchs, I. COtescu, C. Crețu, Al. 
Jurcă, I. Ghisă și I. Anghelina.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
la — F. C. C-ța 1 ; 4. Ceahlăul — 
Oțelul Galați 1 ; 5. C. S. Tirgo- 
vlște — Progresul Buc. 1 ; 
6. Electroputere Cv. — I. P. Alu
miniu 1 ; 7. I.C.I.M. Brașov — 
Carpeți Mirșa 1 ; 8. Chimica — 
Automatica Buc. 1 ; 9. Olimpia Sa- 
tu Mare — Armătura 1 ; 10. Au
rul Brad — Jiul Petroșani 2 ;

Medgidia (3—X ; au marcat s 
Muntean, L. Bălan și Cristea) 
și, sîmbătă, cu F.C. Constanța, 
joc cîștigat cu 1—0, prin golul 
marcat de Belodedici în min. 
87. Antrenorul Cornel Drăgu- 
șin a folosit următorii jucă
tori : Barba, Stîngaciu, Pascu, 
Cireașă, Bucico, Belodedici, 
Mezaroș. Cîrstea. Weisenba- 
cher, Cristea, L. Bălan, Muj
nai, Burchel, Bozeșan II, Ba
dea, Văidean, Soare, Muntean. 
Lotul de tineret își continuă 
pregătirile pe malul mării, ur- 
mînd ca mîine, de la ora 17,30, 
pe stadionul „1 Mai“ din Con
stanta să întilncască. în pre
liminariile campionatului euro
pean, echipa similară a Fin
landei, caie a sosit ieri la 
Constanța.

1- 2. „POLI" Iași 32105-15
1- 2. CSM Suceava 32105-15
3- 4. Oțelul Galați 32015-34
3- 4. FCM Delta 32014-24
5- 6. Ceahlăul P. N. 32013-24
5- 6. A.S. Mizil 32015-44

7. Prahova CSU 32015-54
8. C.F.R. Pașcani 31115-43

9-11. F.C. Constanța 31112-23
9-11. C.S. Botoșani 31114-43
9-11. Dun. Călărași 31113-33

12. Olimpia Rm. S. 31112-33
13. Ch. Fălticeni 31024-42

14-15. Min. V. Dornei 31022-32
14-15. Prog. Brăila 3 1 0 2 3-4 2
16-17. Dunărea CSU • 30122-51
16-17. Met. Plopeni 3 0 1 2 0-3 1

18. Aripile Bacău 3 0 12 1-71

ETAPA VIITOARE (duminică 
1 septembrie) : F. C. Constanța — 
C.S.M. Suceava, C.F.R. Pașcani — 
Dunărea C.S.U. Galați, Minerul 
Vatra Dornei — A. S. Mizil, Ari
pile Bacău — Dunărea Călărași, 
Olimpia Rm. Sărat — Ceahlăul 
P. Neamț, C. S. Botoșani — Po
litehnica Iași, Metalul Plopeni — 
F.C.M. Delta Tulcea, F. C. Pro
gresul Brăila — Prahova C.S.U. 
Ploiești. Oțelul Galați — Chimia 
Fălticeni.

1. FL. MORENI 3 2 1 0 5-2 5
2. Chimica Tîrn. 3 2 0 1 7-3 4
3. I.M.A.S.A. 3 2 0 1 8-7 4
4. Muscelul C-lung 3 2 0 1 6-6 4
5. ICIM Brașov 3 1 1 1 6-5 3
6. Carpați Mirșa 3 1 1 1 5-4 3

7-10. Avîntul Reghin 3 1 1 1 2-2 3
7-10. I.P. Aluminiu 3 1 1 1 5-5 3
7-10. C.S. Tîrgoviște 3 1 1 1 2-2 3
7-10. Mec. fin. Steaua 3 1 1 1 4-4 3

11-12. A.S. Drobeta 3 1 1 1 3-4 3
11-12. Electroputere 3 1 1 1 2-3 3

13. I.C.S.I.M. Buc. 3 1 1 1 2-6 3
14-15. Prog.-Vulcan 3 1 0 2 5-5 2
14-15. Șoimii I.P.A. 3 1 0 2 7-7 2
16-17. Gaz metan 3 1 0 2 4-5 2
16-17. Tractorul Bv. 3 1 0 2 3-4 2

18. Automatica Buc. 3 1 0 2 6-8 2
ETAPA VIITOARE (duminică 

1 septembrie) : A. S. Drobeta 
Tr. Severin — l.C.I.M. Brașov, 
I. P. Aluminiu Slatina — Chimi
ca Tirnăveni, Flacăra Autom. 
Moreni — C. S. Tîrgoviște, Trac
torul Brașov — Mecanică fina 
Steaua București, Șoimii I.P.A. 
Sibiu — Gaz metan Mediaș, 
Electroputere Craiova — I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe, Automatica Bucu
rești — Carpati Mirșa, Avîntul 
Reghin — I.C.S.I.M. București, 
Progresul Vulcan București — 
Muscelul Cîmpulung. -

1. GLORIA B-ȚA 3 2 0 0 11-1 6
2. Olimpia S. M. 3 3 0 0 12-4 6
3. F.C. Maramureș 3 2 1 0 6-1 5

4. CSM Reșița 3 2 1 0 6-2 5
5. Jiul 3 2 0 1 2-1 4
6. C.F.R. Timiș. 3 2 0 1 3-2 4

7- 8. C.I.L. Sighet 3 1 1 1 3-2 3
7- 8. Strungul 3 1 1 1 8-7 3

9. înfrățirea 3 1 0 2 1-2 2
10. Mim. Cavnic 3 1 0 2 2-4 2

11-12. Mec. Orăștie 3 0 2 1 6-8 2
11-12. Min. Lupcni 3 0 2 1 3-5 2
13-14. Mureșul Deva 3 1 0 2 1-4 2
13-14. F.C.M. U.T.A. 3 1 0 2 1-4 2
15-16. Unirea A. I. 3 1 0 2 4-9 2
15-16. Met. Bocșa 3 1 0 2 4-9 2

17. Aurul Brad 3 0 1 2 0-2 I
18. Armătura Zalău 3 0 1 2 2-8 1

ETAPA VIITOARE (duminică 
1 septembrie) : Metalul Bocșa — 
Gloria Bistrița, Minerul Cavnio 
— Unirea Alba lulia, C.I.L. Me
canica Sighet — C.S.M. Reșița, 
Strungul Arad — Olimpia Satu 
Mare, Aurul Brad — Minerul Lu- 
penl, Armătura Zalău — F.C.M. 
U. T. Arad, Mureșul Deva — 
Jiul Petroșani, F. C. Maramureș 
Bala Mare — înfrățirea Oradea, 
Mecanica Orăștie — C.F.R. Ti
mișoara.

11. F.C.M. U. T. Arad — F. C. 
Maramureș B. M. 2 ; 12. Unirea 
Alba lulia — Mureșul Deva 1 ; 
13. Gloria Bistrița — Minerul 
Cavnic 1.

Fond total de cîștiguri s 
339.434 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 25 AU
GUST 1985. Extr. I : 24 34 27 32 ; 
Extr. a II-a : 35 70 25 26 ; Extr. 
a HI-a : 43 48 62 40. Fond total 
de cîștiguri : 407.830 lei.



(Urmare din pag. 1)

tinerei generații din România 
socialistă. Ei i>'i exprimă și 
cu acest prilej aspirațiile și 
năzuințele lor și ale întregului 
nostru popor de pace, cel mai 
frumos cuvînt rostit astăzi in 
toate graiurile Terrei. Exerciții 
efectuate de tineri și tinere in 
galben și portocaliu însoțesc 
acest sugestiv tablou, în timp 
ce sint fluturate stegulețe cu 
emblema Anului Internațional 
al Tineretului și se scandează 
„Vrem pace, nu război 1“

Din nou un ropot prelungit 
de tobe. Se așterne liniștea. A- 
poi, in aplauzele generale, In 
piață iși face apariția un im
punător car alegoric, al „Da- 
ciadei". Este drapat în tricolor 
și are pe frontispiciu emble
ma marii competiții sportive 
naționale, simbol în conținut și 
denumire a vocației sportive a 
tineretului nostru. Inspirată 
din preocuparea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, pentru frumu
sețea fizică și morală a tinere
tului din patria noastră, „Da- 
ciada“ s-a transformat dintr-o 
idee . generoasă intr-o realitate 
vie, convingătoare, angrenînd

in activitatea sportivă de masă 
și de performanță, anual, pes
te S milioane de practicanți

de toate virstele. Pe laturile 
carului alegoric, iată și o altă 
mărturie concretă a reușitelor 
înregistrate de sportul româ
nesc, prin „Daciadă": „în Epo
ca Ceaușescu, sportivii bucu- 
reșteni au obținut 112 medalii 
olimpice, 289 la Campionatele 
mondiale și 395 la Campiona
tele europene". Printre expo- 
nenții acestor admirabile suc
cese sint prezenți medaliați ai 
ultimei ediții a jocurilor Olim
pice.

După impresionanta defilare 
a tinerilor reprezentînd Institu
tul de Educație Fizică și Sport, 
cu exerciții de gimnastică exe
cutate cu grație, cu virtuozitate, 
ilustrînd drumul de la sportul 
de masă la cel de performanță, 
prin fața tribunei oficiale iși 
fac apariția coloane nesfirșite 
de tineri și tinere care repre

zintă marile cluburi și asociații 
sportive din primul oraș al 
țării — Metalul, Rapid, Dina
mo, Olimpia, Progresul, Voința, 
Sportul studențesc, celelalte 
cluburi sportive universitare. 
Toți poartă drapele multicolore 
ale unităților sportive din care 
fac parte. Această coloană — 
de o mare frumusețe și vi
goare — o încheie grupul ma
siv al clubului sportiv Steaua, 
în timp ce este intonat imnul 
„Daciadei", ale cărui armo
nioase acorduri se aud în în
treaga Piață. Este o atmosferă 
de mare entuziasm, de opti
mism, de profundă încredere 
în viitorul luminos care se 
clădește în patria noastră so
cialistă, sub conducerea parti
dului, a secretarului său gene
ral, tovarășul NiColae 
Ceaușescu.

Grandioasă, impresionantă 
prin conținut, excelent pregă
tită, ca un tot unitar și armo
nios, defilarea celor aproape 
9 000 de sportivi din București 
a oferit imaginea sugestivă a 
unui tineret plin de sănătate și 
forță, care a ținut să iși expri
me, dragostea fierbinte și pro

funda recunoștință față de 
partid, față de secretarul său 
general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ctitorul României 
socialiste, și hotărirea fermă și 
entuziastă de a-și aduce din 
plin contribuția la înfăptuirea 
grandiosului program de dez
voltare economico-socială a pa
triei, stabilit de cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului.

Tiberiu STAMA
Foto : Aurel D. NEAGU
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Inaugurată, simbătă, in orașul japonez Kobe Remarcabil bilanț la C.E. de juniori

*

UNIVERSIADA '85 ȘI-A DESEMNAT IERI 
PRIMII CAMPIONI

9 Mihai Cioc - medalie de argint la judo (cat. + 95 kg)
ediții 
poli-

KOBE, (prin telefon). Au început întrecerile celei de a 13-a 
a Jocurilor Mondiale Universitare de vară, amplă manifestare , 
sportivă, care reunește circa 5 000 de participanți — sportivi șl oficiali 
— din peste 100 de țări de pe toate continentele. O grandioasă fes
tivitate de deschidere a avut loc simbătă pe marea arenă „Athle- 
tLcs Stadium**, prefațînd acest eveniment înscris în cadrul mani
festărilor Anului Internațional al Tineretului. Ceremonia a prile
juit un spectacol feeric, susținut de peste 13 000 de tineri japonezi. 
După alocuțiunea rostită de Primo Nebiolo, președintele Federației 
Internaționale a Sportului Universitar, prințul moștenitor al Japo
niei, Akiliito, a declarat deschise Jocurile Mondiale Universitare. 
Au urmat aprinderea flăcării Jocurilor și ridicarea drapelului 
F.I.S.U.

Printre delegațiile care au participat la tradiționala defilare s-a 
aflat si cea a sportivilor studenți din România. Cinstea de a purta 
drapelul tricolor a revenit atletului Dumitru Negoiță. Reprezen
tanții noștri iau parte la șase discipline (atletism, gimnastică, 
înot, judo, scrimă, tenis) din cele 11 cuprinse în program (mai 
figurează baschet, fotbal, polo, sărituri în apă și volei).

Mihai Cioc

TREI MEDALII DE AUR 
PENTRU ALERGĂTOARELE ROMÂNE

Prima zi de finale, prima me
dalie □ delegației noastre

Primele trofee ale marii com
petiții au revenit sportivilor de 
la judo, disciplină foarte popu
lară în Japonia, motiv care a șl 
determinat, de altfel, statutul 
său de sport la alegere în pro
gramul actualei ediții. A fost, 
totodată, și primul prilej de Sa
tisfacție pentru delegația noastră, 
Mihai Cioc cucerin'd medalia de 
argint la cat. +95 kg. Drumul 
spre podium al sportivului legi-

timat la Dinamo Brașov (născut 
la 14 iunie 1961 la Turnu Măgu
rele, unde a început practicarea 
judo ului în 1973, cu FI. Enciu 
Rotaru — antrenorul actual fiind 
Vasile Alexandru — obținând me
dalii de bronz la J.O. 1984, C.E. 
1984 șl C.M. 1983) a fost următo
rul : ippon min. 1 eu egipteanul 
El. Degwi, ippon mim. 
Moreno-Garcia (Cuba), 
ultimul minut cu K.
(U.R.S.S.). Finala l-a _ _____
sportivului nostru o luptă dîrză, 
în care decizia a venit cu 50 de 
secunde înaintea finalului, dar de .

partea lui Kwang Jae-Gil (R.P.D. 
Coreeană), prin ippon. Din pă
cate, cel de al doilea reprezen
tant al nostru în întrecerile de 
judo ale primei zile, Costel Năf- 
tică (cat. 95 kg), ri-a concurat 
la valoarea sa reală, fiind elimi
nat în primul tur de către D. 
Keeve (S.U.A.) — superioritate.

COTTBUS, 25 (prin telefon). 
La cea de a VUI-a ediție a Cam
pionatelor de atletism juniori, în 
condițiile unei concurențe aprige, 
reprezentanții atletismului româ
nesc au înregistrat cel mai fru
mos bilanț dintre toate de pînă 
acum, cucerind TREI MEDALII 
DE AUR, deci trei titluri de cam
pioni continentali, în probele fe
minine de 800 m, 1 500 m și 
3 000 m. Cu alte cuvinte, iată că 
întreg semifondul feminin a fost 
dominat de alergătoarele noastre, 
fapt care probează încă o dată 
valoarea școlii românești a curse
lor pe distanțe medii, impresio
nantul rezervor de elemente ta
lentate, care aspiră, cu suc
ces, la marea performanță.

lată acum rezultatele la cele 
trei probe în care au strălucit 
atletele române: 800 m: 1. MARIA

PINTEA (România) și Gabriela 
Sedlakova (Cehoslovacia) 2:03.22» 
3. Hellen Kiesseling (R.D.G.) 
2 :(M>,18. 4. Yvonne Erdmann
(R.D.G.) 2:04,65, 5. Krista Aurema 
(Olanda) 2 :04,90; 1 500 m ; 1. ANA 
PADUREAN (România) 4:16,32, 
2. Marie-Pierre Duros (Franța) 
4:18,34 3. Tatiana Vașmințeva
(U.R.S.S.) 4:19,86, 4. Susanne
Fischer (R.D.G.) 4:20,71, 5. Rena 
Theodoridou (Grecia) 4:20,98... 8. 
Adriana Dumitru 4:24,69; 3 000 m : 
1. CLEOPATRA PALACIAN 
(România) 9:05,52, 2. Christin Sorum 
(Norvegia) 9:07,54, 3. Angela Ma- 
‘ ‘ ‘ (U.R.S.S.) 9:13,66. 4.

Ribeiro (Portugalia)
drakiimova
Feranda
9:18,41, 5. Marion Josefsen (Nor
vegia) 9:18,75... 10. Dorina Calenio 
9:37,43.

MARICICA PUICA Șl MIHAfLA LOGHIN
Paul SLÂVESCU

ÎNVINGĂTOARE

FIȘIER
FOTBAL. Grupa A: Coreea de 

Sud — Marea Britani© 6—2 
(2—0), Marea Britanie — Kuwait 
2—0 (2—0); grupa B: R.P.D. Co
reeană — Uruguay 2—0 (0—0),
R. P.D. Coreeană — R.F.G. 1—1
(0—1); grupa C: R.P. Chineză 
— Mexic 5—0 (5—0). Japonia —
S. U.A. 2—0 (1—0).

GIMNASTICA, 
vidual compus; 
(U.R.S.S.) 58,250 
(U.R.S.S.) 57,250: 
(Japonia) 
U.R.S.S.

Masculin,
1.

2.
3.

57,050:
173,150

. indi- 
D. Bilozercev 
V. MoghUnll 

M. Watanabe 
echipe: L

. 2. Japonia 171,150;
3. R.P Chineză 169,150.

ÎNOT. 400 m mixt f: 1. 
Hermstad (S.U.A.) 4:49,84; 2. 
Pearson (Australia) 4:51,20; 3. I. 
Liiv (U.R.S.S.) 4:52,04; 200 liber

M. Biondi (S.U.A.) 1:49,52; 
Caron (Franța) 1 :49,78; 3.

(Cehoslovacia) 1:50,98; 
f: 1. C. - ~ '
55.87; 2. J.
56.29: 3. K.

CL 
M.

m; 1.
2. S.
M. Gery
100 liber
(Olanda)
(S.U.A.) ___
(S.U.A.) 57,71 : 100 bras m 
Moffet (S.U.A.) 1 :02.88: 
nervinl (Italia) 1:03,38;
Klimantiev (U.R.S.S.) 
4X24K liber f ' “" ‘
2.
8:22.74.

JUDO. Cat. 93 kg: 1. Ha Hyung

Van Bentum 
Johnson 

Coffin 
1. J.

2. G. Mi- 
3. E.

1 :03,94: 
î 1. S.U.A. 8:15,14;

U.R.S.S. 8:21.78: 3. Australia

3 ou F. 
ippon în 
Biktașev 
prilejuit

Zoo
guel , ,, . _________
(U.R.S.S.) și Y. Haga (Japonia); 
cat. +95 kg; 1. Kwang " 
(R.P.D. Coreeană), 
CIOC (România), 3.
(U.R.S.S.) * - “
ponia).

VOLEI.
R. F.G. —
India 3—0; grupa B: Canada
S. U.A. 3—8; grupa Cî Italia 
Hong Kong 3—0; grupa D: 
gla — Emiratele Arabe Unite 
Coreea de Sud — U.R.S.S. 
Feminin, grupa A; Italia — 
rea Britan ie 3—0, Japonia 
S.U.A. 3—0; grupa B: R.P.D. 
Coreeană — Brazilia 3—0. R.P. 
Chineză — Elveția 3—0.

BASCHET. Masculin, grupa A: 
Finlanda — Australia 97—56. Ja
ponia — Kuwait 59—57; grupa B: 
Canada — Belgia 99—77, Coreea 
de Sud — Coasta de Fildeș 79— 
57; grupa Cî Egipt — R.PA Chi
neză 81—62. Iugoslavia — 
tele Arabe Unite 130—30. 
nîn, grupa A; 
Australia 97—49.
Hong Kong 103—28 : 
Iugoslavia — 
86—33. S.U.A.
108—81.

(Coreea de Sud), 2. A. Mi- 
(Brazilia), 3. K. Kourtandiz

Astăzi, debutează gimnastele, 
floretistele și tenismaniî

Dacă judoul își continuă de
semnarea laureaților — acum e 
rîn«dul lui Mircea ’ Frățică, la cat. 
78 kg, unde va avea un valoros 
adversar în primul tur, pe japo
nezul Takama —, astăzi este mo
mentul marii încercări pentru 
gimnastele noastre Ecaterina 
Szabo. Lavinia Agache, Dana Du
mitru și Mirela Barbălată, ele 
urmînd să lupte pentru locurile 
de pe podium în concursul in
dividual compus și pe echipe. 
Vor mai debuta floretistele și 
tenis manii.

IN „MARELE PREMIU
RECORD MONDIAL LA

ViBERLINUL OCCIDENTAL.
neri seara, în cadrul concursului 
din cadrul „Marelui premiu 
IAAF-Mobil**, marocanul - Said 
Aouita a încheiat cursa de 1 500 
m în timpul de 3:29,45, care în
trece cu 22 de sutimi de secun
dă recordul mondial stabilit de 
englezul Steve Cram, la 16 iulie, 
la Nisa.

în cadrul aceleiași competiții 
Maricica Puică a cîștigat detașat 
proba de 3 000 m în 8:47,72 (pe

1500 M

I.U.F.-M0BI1"
- SAID AOUITA

do! s-a clasat neo-zeelan-locul . _____
deza Lorraine Moller cu 8:53,48), 

a obținut 
în fața cărn
ii elena Fibin- 
greutatea la 
la 19,56 m. La
Kratochvilova

Jae-Gill
2. MIHAI
K. Biktașev 

și N. Takiyoshi (Ja-

Masculin, grupa A
Egipt 3—0, Japonia - 

; grupa B:

3—0. 
Ma-

Emlra-
Femi-

U.R.S.S. —
Japonia 

grupa 
Marea Britanie 
R.P.D. Coreeană

B;

CAMPIONATELE MONDIALE DE HALTERE
SDDERTALJE. 25 (prin tele

fon). Primele două zile ale cam
pionatelor mondiale de haltere 
pentru seniori găzduite de aceas
tă localitate din apropierea Sto- 
ckholmului nu ne-au adus satis
facții : Dorel Mateeș și Constan
tin Chiru, ambii la categoria 
60 kg nu au reușit — cu toate 
eforturile depuse — să conteze 
în disputa pentru podium. Iată 
rezultatele : Categ. 52 kg — smuls 
— 1. Sevdalin Marin o v (Bulgaria) 
112,5 kg. 2. Liu Jung Sik (R.P.D. 
Coreeană) 110 kg. 3. Tadeusz Go- 
lik (Polonia) 110 kg; aruncat — 
1. Marlnov 140 kg. 2. Zeng Guo 
Qlang (R.P. Chineză) 135 kg, 3. 
Wong Huang Bing (R.P. Chineză) 
135 kg; total — 1. Marinov 252,5 
kg 2. Zang Guo Qiang 242,5 kg, 
3. Bernard Piekorz (Polonia) 237 
kg: Categ. 56 kg — smuls — 
1. Nen-o Terziiski (Bulgaria) 122,5 
kg 2. Oksen Mirzoian (U.R.S.S.)

3. He Iunqulang (R.P.
120 kg; aruncat — 1.
157,5 kg, 2. .Mirzoian 

3. He Iunqulang 150 kg; 
1. Terziiski 280 kg, 2. 
280 kg, 3. He Iunqulang

122;5 kg. 
Chineză) 
Terziiski
157.5 kg,
total — 
Mirzoian ___ __ _
270 kg; Categ. 60 kg — smuls — 
1. Naom Șalamanov (Bulgaria)
142.5 kg (șl, tn afară de concurs, 
143 kg nou record mondial; v.r. 
— 142,5 kg — îl aparținea de la 
Sarajevo, In 1984), 2. îurlk Sar
kisian (U.R.S.S.) 137,5 kg, 3. An
dreas Letz (R.D.G.) 127,5 kg... 5. 
Dorel Mateeș 125 kg... 8. Con
stantin Chiru 120 kg; aruncat — 
1. Șalamanov 180 kg, 2. Sarkisian 
170 kg. 3. Letz 165 kg... 7. Mateeș 
150 kg. 8. Chiru 150 kg; total — 
1. Șalamanov 322,5 kg. 2. Sarki
sian 307.5 kg. 3. Letz 292.5 kg... 
6. Mateeș 275 kg... 9. Chiru 270 kg.

Ion OCHSENFELD

iar Mihaela Loghin 
prima sa victorie * 
plpanei 
ger o va., 
19,89 m, 
800 m
(1:58,38),
geri în . „ . ____
tre, a obținut acum primul el 
succes din acest an la Doina 
Melinte (1:58,44) și Fița Lovin 
(1:58,80).

mondiale 
aruncînd 
respectiv,
Jarmila
după mai multe înfrîn- 

fața alergătoarelor noas-

SPARTACHIADA
ARMATELOR PRIETENE

WROCLAW. In cadrul Sparta- 
chladel armatelor prietene, pro
ba de pistol viteză a fost câști
gată de Corneliu Ion ou 597 P 
(2. Andrzej Mazur — Polonia 595 
p, 3. Marin Stan 595 p etc.). Pe 
echipe, medalia de aur a reve
nit selecționatei României cu 
1 784 p, urmată de Polonia 1 781 p, 
u.R.s.S. 1 784 p etc.

La aruncarea suliței pe primul 
loc s-a clasat Nicu Roată ou 
80,00 m. înaintea tul Dariusz A- 
damu (Polonia) 77,54 m. La 
înălțime titlul a fost cucerit de 
Serghei Malcenko (U.R.S.S.) 
2,28 m. urmat de Zoslmovlci, Av
deenko (ambii U.R.S.S.), Eugen 
Popescu și Quinones (Cuba) toți 
cu 2.27 m.
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