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în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU și a tovarășei ELENA CEAUȘESCU, 

miercuri a avut loc in Capitală, într-o atmosferă sărbătorească, de vibrant patriotism.

GRANDIOASA DEDICAȚI ZILEI DE 23 AUGUST
In prezenta t o vsr ă j«I oi 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Itomân, președintele Republicii 
Socialiste România, si a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
miercuri, eu prilejul zilei de 
23 August, marea noastră săr
bătoare națională, au avut loc 
in Capitală demonstrația oa
menilor muncii din municipiul 
București, precum și defilarea 
unor unități militare, gărzi pa
triotice, formațiuni de apărare 
civilă, detașamente de pregăti
re a tineretului pentru apă
rarea patriei. La demonstrație 
au participat, de asemenea, 
mari colective de oameni ai 
muncii din toate județele tării.

23 August — zi care, în urmă 
eu 45 de ani, a marcat cel mai 
important eveniment în exis
tenta milenară a poporului ro
mân. Intr-o atmosferă sărbă
torească, poporul nostru a ani
versat, ca pe un moment is
toric scump inimii sale, vic
toria revoluției de eliberare 
socială și națională. antifas
cistă și antiimperiaiistă, care 
a deschis calea transformări
lor revoluționare socialiste în 
România, a asigurării inde
pendentei și suveranității tă
rii, a libertății celor ce mun
cesc.

Grandioasa manifestație de
dicată zilei de 23 August s-a 
desfășurat pe esplanada din 
fata edificiului Muzeului Na
țional de Istorie — construc
ție nouă, monumentală, care 
îmbogățește in mod semnifi
cativ zestrea edilitară a Capi
talei. Pe fațada impunătoarei 
clădiri se afla portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
încadrat de stemele tării și 
partidului, de drapele trieolore 
și roșii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați la sosire cu 
puternice urale și ovații. For
mată corale au interpretat cîn- 
teee din bogatul repertoriu al 
muzicii patriotice românești. 
Grupuri de pionieri și șoimi 
a> natriei, tineri și tinere an 
oferit, în semn de profund res
pect, buchete de flori.

înconjurați de aceste vibran
te manifestări de dragoste, res
pect și prețuire. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au urcat la 
tribuna oficială, in tribune au 
luat loc membrii și membrii 
supleanti ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretarii Comitetului Central 
al partidului, membrii Comi
tetului Central al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, membri de partid en 
stagiu din ilegalitate, repre
zentanți ai Instituțiilor centra

le, organizațiilor de masă și 
obștești, participanti la revor 
lutia de eliberare socială și 
națională, antifascistă și an
tiimperiaiistă din august 1944, 
foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, 
generali, eroi ai muncii socia
liste, muncitori și specialiști 
din mari întreprinderi bucu- 
reștene, personalități ale vieții 
noastre științifice, culturale și 
artistice, activiști de partid și 
de stat, ziariști.

Erau de fată reprezentant! 
al unor partide comuniste și 
muncitorești afiati in tara 
noastră, alți oaspeți de peste 
hotare.

Au asistat, de asemenea, șe
fii misiunilor diplomatice a- 
creditați In România, atașați 
militari, alți membri ai cor
pului diplomatic, precum și co
respondenți ai presei străine.

Intonarea Imnului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia a deschis, in mod solemn, 
marea demonstrație a oameni
lor muncii din Capitală. Au 
fost trase 21 de salve de arti
lerie. *

Impresionanta trecere a co
lectivelor muncitorești prin 
fața tribunelor a fost prefa
țată de defilarea unor unități 
militare.

Semnificativă imagine a po
tențialului actual al oștirii ro
mâne, defilarea unităților mi
litare a reflectat marile pro
grese înregistrate In anii so
cialismului in toate sectoare
le economiei naționale, capa

bilă să înzestreze in prezent 
armata cu tehnică de luptă a- 
vansată. In aceste momente de 
aleasă sărbătoare, ofițerii, 
maiștrii militari, subofițerii și 
ostașii armatei noastre au ra
portat cu mindrie despre re
zultatele deosebite obținute în 
pregătirea de luptă și politică, 
in activitatea amplă și com
plexă consacrată pregătirii 
pentru apărarea patriei, infăp- 
tuirii obiectivelor cuprinse in 
ordinul comandantului suprem.

Defilarea în continuare a 
gărzilor patriotice, urmată de 
trecerea prin fața tribunei - o- 
ficiale a formațiunilor de apă
rare civilă, a detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei și pionieri
lor, a formațiunilor de Cruce 
Roșie, s-a constituit intr-o e- 
locventă mărturie a hotăririi 
eu care oamenii muncii, ti
neretul, întregul popor, strîns 
unit in Jurul partidului, al 
secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
participă la traducerea în 
viață a politicii in domeniul 
apărării patriei, aflîndu-se de 
strajă gliei străbune, mărețe
lor noastre împliniri socialiste, 
gata, la nevoie, să apere cu 
arma in mină libertatea, in
dependenta și suveranitatea 
României socialiste.

Semnalul trompeților anunță 
sosirea in fața tribunelor a 
grupurilor de pionieri din șco
lile Capitalei, a căror incintă- 
toare evoluție, plină de dina
mism si voioșie, întrunește ca

racteristicile unui spectacol e- 
moționant. In numele milioa
nelor de copii din întreaga 
țară, ei au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cuvinte de 
nespusă dragoste și recunoștin
ță pentru minunatele condiții 
de viață, Învățătură și recree- 
re asigurată celor mai tinere 
vlăstare ale patriei, viitori con
structori ai socialismului și co
munismului in România.

Ca o expresie a acestor sen
timente, un grup masiv de 
pionieri au urcat la tribuna o- 
ficială. unde au înconjurat eu 
emoție și respect pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferindu-le 
frumoase buchete de flori.

A început, apoi, demonstrația 
celor ce muncesc in uzinele 
Capitalei, in institutele de 
cercetare și proiectare, in uni
tățile de învătămint și cultură, 
de ocrotirea sănătății, in toate 
celelalte sectoare de activitate. 
Trecerea lor prin fata tribune
lor . • prilejuit evidențierea 
marilor prefaceri revoluționare 
petrecute in București, ca 
pretutindeni in (ară, in anii 
■ociallsmului și, mai ales, in 
perioada de Împliniri fără egal 
ta istoria patriei, inaugurată 
te Congresul al IX-Iea al 
partidului, ee poartă numele 
ctitorului României socialiste 
moderne — Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Sini impresionante succesele 
pe care colectivele muncitorești 
bueureștene le-au obținui tn 

cinstea marii sărbători, prin 
hărnicie, pricepere și dăruire, 
sub conducerea puternicei 
organizații de partid a Ca
pitalei. Raportul înfățișat cis- 
prinde realizări de seamă in 
Îndeplinirea sarcinilor de plan, 
îndeosebi a producției pentru 
export, în asimilarea de nrodn- 

se noi, cu performanțe la ni
vel mondial, in «ode mizarea 
proceselor de fabricație. in 
creșterea continuă a eficientei 
economice. Aceste rezultate de 
prestigiu iși găsesc expresia 
în îndeplinirea de eăire indus
tria Capitalei eu fi de sile 
mai devreme a planului tw 3 
ani și 8 luni din actualul cin
cinal, aslgurlndu-sa astfel o 
producție suplimentari de il 
miliarde lei.

Zecile de mii de . demons
trant! au dat glas hotări'fl 
ferme a tujuror celor ce 
muncesc în Capita'!. in 
județele tării. de a urma 
neabătut partidul, pe secretarul 
său general, de a acționa in 
spirit revoluționar pentru în
făptuirea programului de e- 
dificare a societății socialele 
multilateral dezvo't't” și de 
înaintare a României spre 
Comunism.

Desfășurată sub seninul a- 
deziunii depline la politica 
internă si externă a nartidii'ni 
și statului, demonstrația mun
citorilor Capitalei a ous n 
lumină voința lor. voința în
tregului popor ea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
Investit la Congresul al 
XIV-lea al partidului in func
ția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român — garanția înfăptuirii 
exemplare a progiamelor de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei, înaintării ei noahâtu'e 
pe calea socialismului sl 
comunismului.

„Ceaușescu — P.C R 
„Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu reales la al XIV-lea 
Congres !“ — au fost lozincile 
care au răsunat pe parcursul 
întregii demonstrații, practic 
din prima pînă în ultima clipă 
■ desfășurării ei. Și nu numai 
pe esplanada din fața Muzeului 
Național de Istorie, ci "și 'n 
centrale de județ, unde au a- 
vut loc demonstrații ale oame
nilor muncii. în toate orașele 
și satele țârii, unde milioane 
do oameni au urmărit prin in
termediul transmisiilor de ra
dio și televiziune, eu inter-s 
și deplin atașament, desfășura
rea măreței manifestații din 
Capitală.

O idee tot timpul prezentă 
ta cadrul marii demonstrații
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UNIVERSIADA
DE VARA

DUISBURG. La cea de a 
15-a ediție a Universiadei par
ticipă circa 3000 da sportivi din 
90 de țări. Pînă Ia 30 august 
ei vor lua parte la Întreceri de 
atletism. baschet. canotaj și 
scrimă.

Proba feminină de floretă a 
fost cîștigată de italianca Dia
na Bianchedi. care a întrecut-o, 
în finală, cu 8—0 ne unguroai
ca Zsuzsa Janossi .Pentru locul 
trei. Giovanna Tr’U’ni — Fran
cesca Bartolozzi (ambele Ita
lia) 10—9. La floretă masculin, 
în finală: Mauro Noma (Ita
lia) — Zsolt Ersek (Ungaria) 
10—7. Pentru locul trei: Stefa
no Cerioni — Fed arico Cervl 
(ambii Italia) 10—2.

ECHIPAJELE ROMANEȘTI-IN ETAPELE SUPERIOARE
ALE CAMPIONATELOR MONDIALE

PLOVDIV. 24 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Vreme caniculară, aici, pe Va
lea Mariței. cu 703 echipaje, 
din aproape 40 de țări, pre
zente la această ediție a Cam
pionatelor Mondiale de calac- 
canoe pentru seniori. Primele 
întreceri, eliminatorii, au fost 
rezervate probelor de 500 m, 
sportivii noștri reușind In toa
te cele 8 curse de viteză să se 
califice în etapele superioare 
ale competiției.

Intr-adevăr, la capătul unor 
dispute deosebit de strînse, cu 
multi campioni olimpiei ți 
mondiali la start, reprezenian-

tii României au vislit în stroc 
ridicat, cucerind dreptul de a 
evalua direct in finalele de 
simbătă la următoarele probe: 
canoe simplu — Vasile Con
drat; caiac dublu fete — Mari
na Bituleanu, Luminița Her- 
țea; canoe duolu — Vasile Le- 
haci, Gheorghe Andriev ; ca
noe 4 — Grigore Obreja, Va
sile Afanase, Petru Zgurski, 
Jean Serghei. Pentru semifina
lele de vineri, tot la probele de 
500 m. s-au calificat; Ionel 
Lețcae (caiac simplu, patru se
rii. cu sportivi din 27 de țări). 
Sanda Nicuiae (caiac simplu, 
după recalificări). Angelin Ve-

„TURNEELE PRIETENIA»
0 SPIEAIDIDĂ CONflRMABt

ROMANIA - I.I.S.S. 6U-53 U MSCltl JUNIOARE!

DE CAIAC-CANOE
I
I

A început a 72-a ediție a Ca

IAMBUL, 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). în 
cel mai important meci al se
riei B din „Turneul Prietenia* 
de baschet pentru junioare, 
reprezentativa de cadete a 
României a repurtat o splen
didă victorie asupra selecțio
natei Uniunii Sovietice : 68—53 
(28—32). confirmînd prin acest 
succes net obținui pe teren 
neutru, izbinda realizată cu 
putină vreme in urmă la Ti
mișoara. în semifinalele C.E, 
de cadete. Tinerele noastre 
sportive pregătite de Horia 
Pop și Adriana Niculescu au 
făcut din plin dovada valoni 
lor, întrecînd cu o diferență de 
15 puncte echipa care pornea 
ca marea favorită a competi
ției prin prisma lotului aflat 
aici, precum și a anteceden
telor. baschetbalistele sovietice 
cîștigînd 10 dintre cele 14 e- 
ditii anterioare ale „Turneului 
Prietenia".

Meciul România — U.R.S.S. 
a fost dominat tn prima repri
ză de formația antrenată da 
fostele - jucătoare internațio
nale Vera Baskirova si Gali
na Voronina, dar imediat după 
pauză echipa română și-a în
tărit apărarea (combinată). * 
interceptat si contraatacat. a 
realizat și trei coșuri de 3 
puncte (din totalul de 7) și în 

jiul acesta s-a ajuns de la

38—39 în min. 26. In 51—39 in 
min. 28 ! Diana Ciupe (condu
cătoare de joc de excepție). 
Laura Nițulescu (ca de obicei 
bună recuperatoare, de astă- 
dată și remarcabilă realiza
toare). Florina Jiroș (o surpri
ză plăcută). Doina Tocată, Da
niela Moroșan și Svetlana Si
mion au majorat avansul pînă 
la 17 puncte (66—49). nelăsind 
nici o speranță partenerelor de 
întrecere. Acestea au recurs la 
presing, dar fără succes, ceea 
ce le-a determinat ca în ulti
mele minute să renunțe și să 
se retragă intr-o apărare pa
sivă. dovadă a resemnării in 
fața unei situații pe care nu o 
mai puteau schimba. Mențio
năm că după oe s-a distanța la 
13—14 puncte. echipa țării 
noastre a schimbat tactica, ea 
folosind aitunci atacuri cu du
rata de peste 20 secunde, ma
joritatea finalizate, iar altele 
fiind întrerupte doar prin faul
turi. O notă aparte pentru fap
tul că Laura Nițulescu și Da
niela Moroșan au dominat cu 
autoritate lupta sub panouri. 
Au marcat': Nițulescu 25 (11 
din aruncări libere, cu procen
taj de 78,50%). Tocală 14 
(2X3), Jiroș 11 (1X3). Ciupe 
8 (2X3), Simion 6 (2X3), Moro
șan 4 pentru România, respec
tiv Osipciuc 17, Demianskaia

12. Streimikite 11, Stecuk 
Jilach 4. Krasnogorskaia 1.

Arbitri : V. Petrov și A. H*- 
giatanasov (Bulgaria).

In ultima partidă din cadrul 
seriei : România — Bulgaria B 
69—57 (36—25). Au fost utili
zate toate cele 12 jucătoare 
prezent© aici. Au înscris : Ni
țulescu 15. Toealâ 15, Ciupe II 
(3X3). Moroșaa 8, Ambruș 9. 
Lațco 3, Simon 2. Simion 2. 
Radu 2. Jiroș 2 (au mai jucat 
loan și Lascu), ooșgeterele e- 
chiped bulgare, Traikova 13 și 
Iordanov* 11,

Arbitri : Carmen Fernandes 
(Cuba) și A, Hagiatanasov.

Celelalte rezultate, seri* A : 
Cehoslovacia — Polonia 60—51 
(32—24), Ungaria — Bulgaria A 
68-63 (42—27), Bulgaria A — 
Poloni* 58—12 (29—19). Ceho
slovacia — Ungaria 60—48 
(33—28). Clasament : 1. Bulgari* 
A 5 p, 2. Cehoslovacia 5 p, 3. 
Ungari* 5 p. 4. Polonia 3 p ; 
seria B : Cuba — Bulgaria B 
84—69 (35—25), U.R.S.S. — 
Cuba 66—60 (41—37). Clasa
ment : 1. România 6 p. 2. 
U.R.S.S. 5 p. 3. Cuba 4 p. 4. 
Bulgaria B 3 p.

în continuare se joacă tot 
sistem turneu pe grupe valo
rice. ținîndu-se seama de re
zultatele din serii. Componen
ta grupelor : 1—4. România, 
U.R.S.S., Bulgaria A și Ceho
slovacia ; 5—8. Ungaria, Cuba, 
Polonia și Bulgaria B. Repre
zentativa noastră întîlnește pe 
cele ale Cehoslovaciei și Bul
gariei A.

Dumitru STÂNCULESCU

tea. Daniel Stoian (caiac dublu, 
locul 3 în seria I. 1 '85,54, după 
R.D.G. 1:31,84 si U.R.S.S. 
1:34,04). Ionel Constantin, Io
nel Lețcaa, Boris Petro, Ale
xandru Popa (caiac 4, locul 3 
in seria a II-a. 1:25,9#. în ur
ma echipajelor din R.F.G. 
1:24,57 și Polonia 1:25,10),

Cea mai frumoasă oursă din 
aceste serii de viteză a fost 
înregistrată la canoe simplu. 
Vasile Condral a evoluat în se
ria a II-a alături ds meda- 
liații olimpici și mondiali Olaf 
Heukrot (R.D.G.). Larry Cain 
(Canada), Mihai Slivinski 
(U.R.S.S.). o adevărată finală 
de „mondiale". La 250 m con
ducea sportivul canadian cu 
56,61 s. urmat de Heukrot eu 
56.98. Vasile Condra' debutînd 
la o regată de asemenea am
ploare se afla la jumătatea 
cursei în poziția a treia, cu 
57,31 s. Lupta s-a dat pentru 
ocuparea primelor două locuri 
care permit accesu! direct in 
finală. Cu un finis irezistibil 
Olaf Heukrot si Vasile Condrat 
l-au depășit De Larry Cain, 
tabela electronică arăttnd _ast- 
fel la sfirșitul 
krot 1:56,08. 2.
3. Caln 1:37,60.

La ora cînd 
întrecerile din serii pe distan
ta de 1 000 m s-au calificat in 
semifinale: Vasile Condrat, ca
noe simplu, locul 3 In seria I,
4. -09.40. dup* Ivan Klementiev
(U.R.S.S.) 4:07,69 șt Klaus
Strehle (R.D.G.) 4:08,72 ; Ma
rina Bituleanu, Luminița Her- 
țea. Sanda Nicuiae, Liliana 
Vlăsceann, caiac 4. locul 3 cu 
1:38,87, după U.R.S.S. 1:36,38 și 
Ungaria 1:37,73: Daniei Stoian, 
Angelin Velea, caiac dublu, lo
cul 1 cu 3:18,92, după Norve
gia 3:17,88 șl Ungaria 3:18,84.

Ziua de vineri este rezervată 
semifinalelor, dimineața pro
bele de 500 m. după-amiază re
le

cursei: 1. Heu-
Condrat 1:56,23,

transmitem, !n

de 1 000 m.
Vasile TOFANFOTBALMERIDIANE

HANDBALISTELE NOASTRE

AU CIȘTIGAT UN MECI ECHILIBRAT
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ȘAPTE PUNCTE
• Steaua ți Dinamo 
scontate • 
nesperată
• Succes
F. C. Inter
gura „promovată* invingătoare

'HirnnnitiiiimiiiiiniiiiiHinifniiiitiHHti*
Portarul Tene nu mai Poate in
terveni și I. Dumitrescu reu

șește deschiderea scorului
Foto : Eduard ENEA 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiuiiiiiii

succes»
Farul - „remiză* 
in fața Victoriei 

la scor obținut de 
• Petrolul - sin-

REZULTATE TEHNICE
- Univ. Craiova
- F.C.M. Brașov
- F.G Farul
- Dinamo

Flacăra Moreni 
..U* Cluj-Napoca 
F. C. Olt 
F. G Bihor 
Sportul ‘Studențesc

Jiul Petroșani 
S. G Bacău 
Victoria 
F. C. Argeș 
Steaua 
F. C. Inter 
Petrolul 
„Poli* Timișoara 
Corvinul

ETAPA VIITOARE (duminică 27 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
F. C. Farul
Dinamo 
Flacăra 
„U“ Cluj-Napoca 
F. C. Olt 
F. C. Bihor 
Sportul Studențesc

- S. C. Bacău
- Victoria
- F. C. Argeș
- F. G Inter
- Petrolul
- Steaua
- „Poli" Timișoara
- Corvinul
- Jiul

MAI ERAU TREI

GALAȚI, 24 (prin telefon). 
După o binemjritată zi de o- 
dihnă în care organizatorii au 
asigurat participanților o 
excursie pe Dunăre, azi (n. r„ 
ieri) au fost reluate — în mij
locul aceluiași mane interes — 
întrecerile „Turneului Prietenia" 
la handbal junioare.

ROMANIA A — UNGARIA 
25-24 (11—13). Partidă de un 
dramatism rar intiln.it. cu un 
final de-a dreptul incandes
cent. in care echipa noastră a 
obtinut o victorie importantă. 
Formația Ungariei, manifestînd 
o bună dispoziție de joc (pe 
foadul unor slăbiciun ale ju
cătoarelor române, dar șl a 
faptului că două dintre titula
re — Rodicâ Constantinescu și 
Monica Iacob — nu au jucat, 
fiind accidentate) a dominat o 
bună parte din timp, condu- 
cînd pe parcursul meciului cu 
2—3 goluri diferență. După ce 
în min. 38 s-a restabilit ega
litatea (16—16), scorul s-a 
menținut strîns pină în min. 
50 cind oaspeteie au avut din 
nou două goluri avans. Echipa 
României a trecut insă cu bine 
peste acest moment (și da
torită portăriței Cristina Do- 
garu care a avut două inter
venții de-a dreptul salvatoa
re). în min. 57 restabilindu-se 
egalitatea : 24—24. Pînă în ul-

timele secunde de ioc ambele 
formații au avut 
să-și adjudece 
spre
2 500 de spectatori, 
mai inspirată a fost 
României : cu 2 sec. 
de final, arbitrii au acordat 
handbalistelor noas're o lo
vitură de la 9 m pe care I- 
sabela Faraschiv a trimis-o 
extraordinar în gol, în ciuda 
faptului că portarul Takaro 
linsese, totuși, balonul.

Au înscris : Stoenescu 
Paraschiv 6, Bulat 3, Ilie

Dosibilitatea 
victoria, dar, 

satisfacția celor peste 
formația 
cea a 
înainte

a-

10.
2, 

Sociu, Apostol, Wagner și Borș 
Nemeth 9, 
4, Erdely 3,

cîte 1. respectiv 
Nochrajier 4, Deli 
Szabo 2, Laszlo 2.

Au arbitrat : M. 
Manys (Polonia).

BULGARIA — 
22—20 (14—10). ________
Bulgariei a constituit o surpri- 
xă plăcut*, ea manifestînd o 
mare mobilitate în fazele de 
atac, reușind astfel să surprin
dă cu acțiuni variate formația 
Poloniei care era, totuși, fa
vorită în acest med Au 
înscris : Staneva 8, Donka 3, 
Anghelova 3, _ Garabașka 2, 
Andonova 2, Milceva 2, Peu- 
dova 2, respectiv Walczakie- 
wiez 12, Tulaj 4, Zvuwczab 3, 
Niewialc U - ■

Baum si K.

POLONIA
Formația

Au arbitrat : H. Marzavan, 
Gh. Mihalașcu (România).

ROMÂNIA B — U.R.S.S. 
17—23 (8—13). tn această par
tidă tinerele noastre handba
liste nu au mai reeditat pres
tația din jocurile anterioare, 
pierzlnd in fața unei echipe 
extrem de viguroase și cu ta
lie mare Au marcat : Gheor
ghiu 5, Erbașu 3. Suta 3, 
Mitrulescu, Turea, Ciora, 
Șchiopu, Lucaci și Deteșan 
cîte 1, respectiv Zarubcnko 7, 
Vasfieva 5, R.aienko 3, Neu- 
dahina 3, Gangarova 2, Riban- 
ko 1, Budarina 1, Deringhina 1.

Au arbitrat : L. Lovaș, 
Ladislay (Ungaria).

CEHOSLOVACIA — R. 
GERMANA 23—18 (11—9). 
partidă în care 
din Cehoslovacia au 
permanent pe tabelă. Au mar
cat : Korandova 8, Kuplova 4, 
Pospilova 4, Kukarikova 3,

res- 
S, 
L

I.

D. 
O 

handbalistele 
condus

Kukarikova 
Dankova 2, Sulovska 2, 
pectiv Heinz 9, 
Koch 1, Puls 1, 
Schultz 1.

Au arbitrat : K.
Georgiev (Bulgaria).

PROGRAMUL 
AZI :
Bulgaria, 
U.R.S.S..
Germană 
România

•» -
Ohlmann 

Richter

Soiirov. B.

ZILEI DE
ora 11 România B — 

ora 14 Polonia — 
ora 15,30 R. D.

— Ungaria, ura 17 
A — Cehoslovacia.
Telemac SIRIOPOL

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA DIN 23 AUGUST 
1989. Extragerea I: 13 27 23 33 10 
28 : Extragerea a n-a : 31 1« t 
30 41 45. Fond total de etștiguri: 
474.442 lei, din care 59.366 lei report la cat. 1.

A CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 18 AUGUST 1989. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% — auto
turism „Dacia 1.300“ (70.000 lei) și 2 25% a 17.500 lei; cat. 3: 1 
a 23.409 lei; cat. 3: 14,21 a 4.420 
lei; cat. 4 : 27,50 a 2.554 lei; cat. 
S: 112,50 a 624 iei; caL <: 244.71 
a 287 lei; cat. X 3 l.uo a 100 ld 
La categoria 1, autoturismul 
-Dacia 1.300- (70.000 le!: a reve
nit participantului Cobiaaa Ma
rian din București. Report ta «*L 1 : 12.046 lei.
• Astăzi, vineri. M august, va 

•vea loc ta București, la sala

tOTO PBCNOSPORT WfORMlAZl
avantaje, de uk > țl

duhului din »tr. Doamnei nr. 1, 
tragerea obișnuită LOTO, tnce- 
plnd de la Ora 15.54. Operațiunile 
de tragere vor fi transmise la 
radio, pe programul L la ora 
14,35. urmînd c» numerele extra
se să fie radiodifuzate si In re
luare, pe același program, la 
ora Î3.15. și mline. rfmbătă, 
24 august, la ora «.M. Tragerea 
fiind publică, accesul ta sală este 
liber pentru toii cei interesați.
• Desigur că. asa cum am mal 

anunțat, -capul de afiș* al aces
tei săptămîol poate ff considerat 
primul concura PRONOSPORT rf 
sezonului, care oferă, ea de obi-

eel. mar! 
nerăbdarea cu car» este așteptat.

Alături. <L> concursul sus-men- 
tlonat. se mal Înscrie oi o TRA
GERE EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES, programată tot dumi
nică. 27 august. Printre elemen
tele de atraetivitate ale acestei 
trageri șe înscriu formula teh
nică (42 de numere extrase, in 
cadrul a • extrageri, eu posibi
litatea d» a se cîștiga șl cu »nu
mere din t și. respectiv. • ex
trase), precum șl paleta bogată 
șl variată a câștigurilor, din care nu 
llpseso autoturismele, Însemna
tele sume de bani, precum si ex
cursiile ta R. D. Germană. Rea
mintim el termenul limită de 
participare la cel» două acfiunî 
est» sttnbătă. ri august i I

• MIERCURI s-au desfășurat 
numeroase meciuri oficiale și 
amicale. In preliminariile (gr. 3 
burg : 
(0—0). 
(min. 
oectlv ________  ____ __
clasament : U.R.S.S. 3 n. Austria 
6 o. Turcia 5 n (toate din 5 1), 
Islanda 4 o (6 j). R.D.G. 3 p (5 j). • MARE SURPRIZA în 
preliminariile Cupei U.E.F.A. Di
namo Zagreb — Auxerre 
(0—2). tn tur 1—0 pentru 
namo ! Astfel. în primul 
Auxerre va întîlnl ce teren 
nriu fin prima manșă) 
Aoolonia (Albania). In _ 
de Ia Zagreb au înscris : 
vacs (min. 33). Otokore (min. 36 
si 56) centru învingători, respec
tiv Panadici (min. 53) • ME
CIURI amicale. La Bruges : 
Belgia — Danemarca 3—0 (2—0) 1. 
Au înscris : Degryse (min. 22). 
Ceulemans (min. 32 șl 81). •
Helsinki : Finlanda — Iugoslavia 
2—2 (2—1). Goluri marcate de
Tarkkio (min. 1). Ukkonen (min. 
27). respectiv Pencev (min. 11) si 
Savtcevlcl 52) • Oslo: Nor
vegia 
R. D.
(1—1). 
(min. 
(min.
U.R.S.S. _ _ ............... —
Wdowczyk (min. 60). respectiv Ki- 
riakov (min. 30) • Jeworzno (Po
lonia).
pice : 
(2—0). 
de la 
F. C. 
lines •

C.M.
— zona Europei), la Salz- 

Austria — Islanda 2—1 
Au înscris : Pfelfenberger 

49) sl Zsak (min. 62). res- 
Margelrsson (min. 50). In

1-3 
Dl- 
tur, 

.. Dro- 
echina 

Dartida 
Ho

— Grecia 0—0. • Erfurt: 
Germană — Bulgaria 1—1 
Autorii golurilor : Kirsten 
15), respectiv Iordanov 

28) • Lubin: Polonia — 
1—1 (0—1). Au marcat

med Intre echipe olim- 
Polonia — Bulgaria 2—4 
* Semifinalele turneului 
Barcelona : Sochaux —

Barcelona 2—1. F. C. M»" 
- Porto Alegre 3—1-

BARELE S-AU
Ca și in partida lor prece

dentă, disputat* pe același sta
dion In finalul campionatului 
trecut, cînd gazdele — în lup
ta pentru salvarea de la re
trogradare — au cîștigat greu, 
cu 1—0, echipa brașovean* a-a 
dovedit și acum o adversar* 
extrem de incomod*, dificil 
de învins. De altfel, brașove
nii au și avut un început mai 
bun de joc declt băcăuanii, 
intreprinzind — sub Impulsul 
impetuosului Selimesi — •
suită de periculoase acțiuni 
ofensive, care s-ar fi putut 
solda eu deschiderea scorului

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

atmosferă de 
____ ___ ,,_ tribune plina 
pe impozanta arenă timișorea
nă. O partidă plăcută, de fair- 
play, gustată de spectatori 
pînă— în acei minut 87, cînd 
O. LAZAR a primit o minge 
lungă de pe aripa stingă și a 
șutat spectaculos, printr-o exe
cuție apropiată celei a lui Van 
Basten în finala „Euro ’88", 
Înscriind golul victoriei oră- 
dene. De la o dorită reușită, 
suporterii violeților se împă- 
caserâ și cu soluția partidei 
egale. Spre a vedea cum, pînă 
la urmă, favoriții lor pierd 
ambele puncte ! Fiecare echipă 
a avut cîte o repriză ; orăde- 
nli — prima, timișorenii — pe 
a doua. Beneficiind de o echi
pă oricum mai matură șl de 
un lot mai complet, F C. Bi
hor a știut să-și așeze oame
nii foarte bine în teren (o spe
cialitate recunoscută a antre
norului R. Cosmoci și să con
troleze, cu destulă autoritate.

Meci într-o 
mare derby, cu

parti< 
că. a 
f "ti-
k 1. 
sancț 
părăi

„Pe 
repri 
loc l 
meni! 
..vioh 
fecte! 
mofti 
cest 
sesc 
S’) c 
ș, oh 
ritată 
exect 
16 ni 
vește 

■întră 
îndre 
Cînd, 
Interi 
în ro

I PETROLUL i ini
1 F.G OLT

Stadion Petrolul ; 
timp călduros, cerul 
perit : spectatori — 
Șuturi: 17—5 "-------
nere: 7—2.
(min. 40).

PETROLUL : Liliac 7 — D. Po
pa 8, Pitulice 8.5, ștefan 7, Pa- 
nait 8 — Matei 7,5 Mocanu 7, 
Lazăr 7 — Greaca 7, Calinca 6 
(min. 65 Manea 6), Bîșcă 6 (min. 
75 Mitici 8).

F.C, OLT : Gherasim 8 — Hu
se 7, Mitiali 7, Cireașă 7, Pistol 
7,5 — V. Popa 6, Ene 5 (min. 59 
Gruia 7), Eftimie 7,5 — Dudan 
6, Pena 5, Georgescu 5 (min. 72 
Șuvagău 5).

A arbitrat Gr. Macaveî (De
va); la linie: N. Volnea (Bucu
rești) și Al. Renghel (Vaslui).

La speranțe: 0—0.

teren bun ; 
parțial aoo- 
circa 15.000.i (pe poartă 5—1), Cor- 

- A marcat MATEI

PO

Fără 
onorait 
prima 
cu cit

• ■ 11.

îndoială. Petrolul și-a 
din plin reapariția pe 

scenă, cu atSt mai mult
F.C. Olt s-a dovedit a

fi o 
î < 
u P 
ploieș 
peste 
stalîn, 
tatea 
aveau 
rile < 
dezin- 
nu a 
s-a d 
portai 
șelar 
gazde 
(min. 
zăr (i 
la 8- 
mane 
lentă) 
gol ci 
cu a< 
trolist 
intîi 
lui: 
tează 
tanță, 
extrer

OPUS UNEI VICTORII i
dacă Alexa n-ar fi reușit să 
intervină eu promptitudine la 
șutul lui Caciureac din min, 
7 sau dacă, un minut mai tîr- 
ziu, același Caciureac n-ar fi 
tntlrziat să șuteze din mijlo
cul careului advers, la exce
lenta centrare a iui Selimesi.

Cu doi debutanți tn prima 
divizie (Munteana ‘ ” *'
care aveau să dea 
tlsfacțle, insă ți 
vechi titulari care 
miercuri eu mult 
țări (Burleanu, Șoimaa 
Fulga), formația băcăuan* a 
depășit totuși destul de repe
de tracul începutului, acțio-

ți Hodini), 
deplin* sa
ca dțiva 
au evoluat 
sub aștep

ți

• MÎ1NE, PI STADIONUL DIN REGIE. Cum se știe, dumi
nică te aliniază la start M divizionarele B. Stagiunea de 
toamnă, pentru tarla a n's. M ▼* deschide ins* mttae. eu ---- .. ----- . . Decembrie* — Rapid, pe care gazdele 

pe terenul dta .Regie*. cu începere de la 
de intrare M glaiwe la casele stadioanelor 
Studențesc.

nînd c 
ranță 
aproap 
și don 
pauză 
țara. 1 
tictnd 
brașov 
presiut 
țul nu 
țiL Os 
tea lo 
băcăua 
mingeî 
prin I 
min. i 
dele « 
lor — 
vorabl! 
din zt 
deși t 
victori 
an elș 
jucat 
dovedi

• bun.

intiln.it


ITE ÎN DEPLASARE

CLASAMENT

1- 2. Steaua 1 1 0 0 3-0 2
F. C. Inter 1 1 0 0 6-1 2

3. binamo 1 1 0 0 2-0 2
.8- 6. Petrolul 1 1 0 0 1-0 2

F. C. Bihor 1 1 • 0 2-1 2
Corvinul 1 '1 0 0 2-1 2

7-12. Victoria 1 0 1 0 1-1 1
F. C. Farul 1 0 1 0 1-1 1
Jiul 1 0 1 a 1-1 1
Univ. Craiova 1 0 1 0 1-1 1
S. C. Bacâu 1 0 1 0 0-0 1
F.C.M. Brașov 1 0 1 a 0-0 1

13-15. F.C. Olt 1 • • i 0-1 0
„Poli" Timișoara 1 0 0 i 1-2 0
Sportul Stud. 1 0 0 1 1-2 0

16. F. C. Argeș 1 0 0 i 0-2 0
17-18. „U* Cluj-Napoca 1 • 0 i 1-4 0

Flacăra 1 0 • i 0—3 0

act. Am zice 
t, oaspeții an 
’ ia scorului 

,A, care ■ 
cactitate a a-
it foarte bine 
linia de mij- 
utilizabile oa- 
1, dominarea 
accentuat, e- 
înărului Ti- 
vizibile în a- 

Gazdele depă- 
dificil (mta. 

s'-jpă singur 
i r^bsoiut mc- 
, cînd VARGA 
ă liberă de la 
ic, balonul lo- 
jr orădean și 
întîlnirea se 

n just draw, 
de teatru, a 
cu O, Lazăr 
I

nie 1ONESCU

(
„POLI" TIMISOARA 1 (0) I
F.C. BIHOR 2 (1) I

Stadion „1 Mai" : terem exce
lent : timn ideal pentru fotbal : spectatori — circa 25 000. Șuturi : 
13—5 (ne poartă : 5—3). Cornere ? 
2—2. Au ^marcat : VARGA (min. 
61). respectiv BOLBA (mîn. 41) 
ș! O. LAZ AR (min. «7).

POLITEHNICA î MolSe 6 —
Pas-cu 6. Ionut 5. Crăciun 6 C. 
Varga 7 — China 6 (mln. 46 Ti
mofte II 7.5k Olosutean 6.5. Vlal- 
cu 6. D. Mânftilă 6 — Trăistaru 5 
(min. 80 Bungău). Casuba 6-

F. c. BIHOR : Jipa 7 — Weis- 
senbacher 7. Biszok 6. Bucico 7. 
Baba 6 — Tămas 6.5. Muresan 7. Cheregi 6,5 (min. 71 Brucken- 
tal 6). Cralu 6.5 (min. 38 Van- 
cea 6) — Boitor 7. O. Lazăr 8.

A arbitrat G. Ionescu (Bucu
rești) ; ia linie : C. Gheorghe 
(Suceava) si I. Veres (Sf. Gheor
ghe).

Cartonașe galbene : BABA. O. 
LAZAR.

L» speranțe : 0—1 CO—D-

£ JOC A PLOIEȘTENILOR...
dă șl greu de 

’.rmanenit de 
ii generos, 

recut repede 
e tatonare, in
stant ta jumă- 

acolo unde 
sfășoare ataca
se, aplomb și 
ar dacă scorul 
mare, aceasta 
egală măsură, 
istm și imen- 
gol irosite de 
rînd. Cattaca 
in careu). La- 

■eșește tinta de 
Matei (min. 36, 
.1 poziție exce- 
scrierea unui 
ta aer. O dată 
dominării pe

nalul reprizei 
e și inevitabi
li, Mocanu șu
ie la semidis- 
i respinge „in 
ier la doar cîți-

va metri, MATEI trimite — 
fără probleme — în poartă.

F.C. Olt, cu „dispecerul" Ef- 
timie în bună formă, a con
traatacat periculos uneori (ta 
min. 30, același Eftimie il „tes
tează" pe Liliac, trimițând din 
corner, cu efect, direct la 
poartă, iar in min. 66 Pistol se 
găsește în poziție favorabilă, 
la 16 m). dar a întîlniț o apă
rare „pe fază", condusă de Pi
tulice in zi de excepție. Petro
lul a câștigat .bătălia" și la 
mijlocul terenului, unde acti
vii Matei. Lazăr și Mocanu 
(șut de la 4 m în portar, min. 
62 !), au oprit adesea mingile 
oe ii căutau pe Dudan și Pena 
— mai mereu izolați —. por
nind apoi și la atac. După 
min. 87, cînd Greaca a fost 
faultat în careu fără ca jocul 
să se oprească, fluierul final 
consfințește victoria de juste
țe a gazdelor.

Mugur POPOVICI

UTE
ii multă sigu- 
ltură, preluînd 
lițiativa In joc 

clar (după 
toriUir) adver- 

apărare, prac- 
j foarte strîns, 
rezistat insă 

rept ți ca pre- 
tari ți obstruc- 

avut de par- 
sa atunci cînd 
mi» de trei ori 
ă Qn min. 31 
Hodină, iar In 
îurleanu). Gaz- 
tat — din vina 
ava situații la
nd astfel tacă 
punct prețios, 
iritat din plin 
xlstă, totuși, fi 
riant: echipa a 
ansamblu fi a 

flă pe un drum

lin FiRANESCU

I
 SPORT CLUB BACĂU 0 

F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion „23 August* : teren 
foarte bun ; timp excelent pen
tru fotbal ; spectatori — circa 
9 000. Suturi : 16—4 (os poartă : 
8—2). Cornere : 10—4.

S.C. BACAU: Alexa 7 — Radu t, 
Fîslc 7. Munteanu 7. Cludin I — 
Burteanu 8. Hodini 7.S (min. 85 
Borcea). Tismănaru 74 — Șol- 
man 8 (min. 75 Penoff). Seta
tele 8. Fulga 5.

F.CJW. BRAȘOV : Polgar 7.5 — 
Gher-u (. Na?«hl T,5, Moldovan 8, 
Plrvu 7 — Nedelcearu 6. Cseke 8 
fmtn. 90 Spirea). Barttu 8 (min. 
>7 Mandoca) — Andrasi I 8. Ca- 
eiureac 8. Selimesl 7.

A arbitrat M. Niculescu ; la li
nie : P. Seceieanu (ambii din București) sl Ad. Morolanu 
(Ploiești).

Cartonase galbene : ptRVU. 
GHERGU.

La speranțe : î—1 (0—1).

OFENSIVA
Tribune aproape pline, 

miercuri, în „Ghencea", pe o 
vreme incfiisă. numai bună 
pentru fotbal, la singurul meci 
cure opunea, din startul sta
giunii de toamnă, două „euro
pene". Dar ceea ce, ta mod 
teoretic, trebuia să fie un 
derby, a devenit, practic, re
lativ repede, un joc la discre
ția gazdelor, într-atît de netă 
le-a fost superioritatea aces
tora, ilustrată și de cifrele 
trecute în caseta tehnică. ■ Și 
întrucît ofensivei declanșate de 
Steaua morenarii i-au opus o 
defensivă supranumerică, a- 
tent grupată în principala zo
nă de finalizare, primul șut 
(extrem de puternic, autor 
Măstăcan, în min. 3) a fost 
expediat de la circa 30 m... 
Prin manevre variate, abile, pe 
întregul front al atacului, s-au 
creat, curînd, și breșe în sis
temul de apărare al formației 
oaspete, dar atunci, ta min. 
12, la mingea plasată de Ne- 
grău, de la 10 m, frontal, 
Tene a „scos" printr-un reflex 
de portar mare. Așa cum avea 
s-o facă, de altfel, și șapte mi
nute mai târziu. Ia șutul vio
lent al lui Hagi, când I. DU
MITRESCU a urmărit și • în
scris imparabil. Golul a adus 
un plus de limpezime și inci
sivitate unor acțiuni cursive, 
spectaculoase și. In pofida ba
rajului ridicat In _16“-le pro
priu de Flacăra, fazele-pericol 
au abundat (D. Petrescu — 
min. 35, 36 și 38, Lăcătuș — 
min. 40. Măstăcan — In ace
lași minut. Rotariu și Negrău 
— min. 43. Mujnai — min 44),

RATĂM INCREDIBILE
Rezultatul Se înscrie, indis

cutabil, in categoria surprize
lor, dar are cîteva explicații 
precise. Prima constă în lan
țul d» ratări — unele incre
dibile 1 — ale jucătorilor de 
la Victoria : bunăoară, in min. 
25, Cigan reia peste bară, de 
la numai 8—9 metri, o cen
trare bună a Iui Mirea, în 
min. 36 Ursea îl va imita, re- 
luînd slab o minge ajunsă la 
colțul careului de 6 metri, 
pentru ca în min. 43 să asis
tăm la o dublă ratare Cigan — 
Coraș, ambii aflați în poziții 
foarte bune, dar șutînd im
precis.

După pauză, partida avea să 
continue pe aceeași „albie", 
Victoria atacînd continuu, dar 
ratînd ocazii după ocazii. Cea 
mai clară îi va aparține lui 
Mirea, care, în min. 49, a re
luat de la numai cîțiva metri 
peste poarta părăsită de An
ton, ieșit la minge. Iar atunci 
cînd, totuși, șuturile și-au a- 
tins ținta (cum a fost în min. 
56, la „șutul-bombă" al lui 
Ilanganu), portarul constănțean 
va salva extraordinar.

în minutul 57, Victoria va 
fringe totuși scria ghinioane- 
lor (sau a... pripelilor 7), în
scriind prin CULCEAR, care 
a șutat fulgerător, imparabil, 
din marginea careului. Am a- 
vut o clipă impresia, atunci, 
că bucureștenii se vor dez- 
lănțui ; așa a și fost, numai 
că ei au continuat nu doar 
șirul acțiunilor ofensive, _ ci și 
pe cel-al... ratărilor. Dacă prin 
minutul 80 tabela ar fi arătat 
un 4—0, nu ar fi fost exa
gerat. Pe măsura trecerii tim-

UN „EGAL" MUNCIT DIN GREU
Jiul începe „tare", cu mar

caj bărbătesc, pe tot terenul, 
și cu atacuri susținute. Uni
versitatea face un pas înapoi, 
pentru a aprecia cit mai corect 
„statura" noii promovate, după 
care, dumirită, adoptă o apă
rare „arici", densă, dispusă la 
presing, gata să se plieze ori- 
cînd pe contraatacurile pe care 
Neagoe și, mai ales, Șt. Stoi
ca le execută cu o insistență 
care pune pe gînduri echipa 
gazdă. -Cum și Ciurea, omul 
de legătură dintre apărare și 
atac, se dovedea energic și 
inspirat, Jiul își cenzurează 
îndrăznelile primului sfert de 
oră, conștientă că este, totuși, 
o echipă fără coordonator 
(pentru .Varga, erijat ta rol, 
nu ajunge numai blazonul de 
ex-dinamovist) și fără vîrfuri 
autentica (Lasconi și Henzel, 
copleșiți de personalitatea lui 
G. Popescu, timizi, cu starturi 
ratate).

La reluare, ostilitățile men- 
ținîndu-se și pe celelalte pla
nuri, se întețesc faulturile și 
simulările. Meciul înaintează 
printre cele 5 cartonașe gal
bene acordate. în căutarea go
lului. în mod vizibil, Craiova 
adoptă • tactică de așteptare, 
pîndind marea gafă a apără
rii gazdă, petrecută, de altfel, 
in min. 59, cind Șt. Stoica și 
CIUREA, cu un un-doi fulge
rător. finalizat de ultimul, 
sancționează nesincronizarea și 
plasamțyutul defectuos al .cen-

NON-STOP In continuă mișcare.
STEAUA 3 (1) J
FLACĂRA 0 I

Stadion Steaua : teren excelent; timn închis ; spectatori — 
circa 25 (Mă. Șuturi : 33—6 (pe 
poartă : 13—2). Cornere : 19—3.
Au marcat : I. DUMITRE- 
(min. 19). NEGRĂU (min. 55). 
UNGUREANU (min. 66).

STEAUA : Lung 7 — D. Pe
trescu 8. Minea 7. Iovan 8 (min. 67 Bumbescu 7). Rotariu S — 
Hagl 7. Mujnai 8. Măstăcan 7 
(min. 55 Unsureanu 7). I. Dumitrescu 7 — Lăcătuș 7.5. Ne
grău 7.5.

FLACARA : Tene 8 — Marcu 5. 
Butufei 6. Beldie 7. Timiș 5 — 
Balaur 5. Dragnea 5. Purdea 5 
(min. 30 Jercălâu 5). D. Sava 5 
— Văidean 6. C. Pană 6.

A arbitrat I. Igna (Timișoara): 
la linie : Fi. Ponescu (Ploiești) 
Si Gh. Dumitrascu (Constanța).

Cartonașe galbene : PURDEA. 
NEGRĂU.

La speranțe; 3—1 (1—1).

permițindu-i lui Tene să se re
marce în serie. în tot acest 
timp, o singură fază realmen
te de gol în contul Flacărei, 
la un contraatac... risipit, în 
min. 29, de C. Pană.

Apoi, o repriză a Il-a cu a- 
celași scenariu. în două rîn- 
duri (min. 46 și 49), I. Du
mitrescu, căutînd culoarul 
ideal, a ratat din careu, „golul 
desprinderii" reușindu-1 NE
GRĂU (în min. 55). care a șu
tat decisiv : 2—0, iar în niin. 
6C UNGUREANU, abia intro
dus, va pecetlui scorul la 3—0.

Gheorghe NiCOLAESCU

| VICTORIA 1 (0)1
I F, C. FARUL 1 (0) |

Stadion Victoria ; timp ușor no- 
ros. excelent centru fotbal ; teren 
foarte bun : spectatori — circa 
3 000. Șuturi: 15—5 (pe poartă 7—2). 
Cornere : 9—4. Au marcat : CUL
CEAR (min. 57). respectiv POPA 
(min. 87).VICTORIA : Nitu 6 — Mirea 6 
Nicolae 5. Ștefan 6. Tonolinschl 5 
— Hansanu 8. Fulga 8 (min. 48 
Culcear 7). Coras 8 — Tîră 8 
(min. 64 Orac 6). Cigan 5. Ursea 6.

F. C. FARUL : Anton 8 — Tu- 
fan 7. Pooovicl 8. Dinu Marian 6. 
Cămui 7 — Mustacă 7 (min. 90 
Carastoian). Dorobantu 6. Fun
da 6 (min. 58 Vintilă 5) — Pa- 
veliuc 6, Zahiu 6. Popa 7.

A arbitrat Gh. Constantin (Rm. 
Vilcea) ; la linie : R. Petrescu 
(Brasov) Si I. Niculițov (Focsani).Cartonase galbene î‘ TOPOLIN- 
SCHI. CIGAN.

La speranțe : 4—3 (1—2).

pului, devenea însă tot mai 
limpede că Farul Începe șă se 
grupeze bine în defensivă, că 
își apără cu tot mai multă 
convingere șansa. Iar atunci 
cînd s-a văzut condusă, nemai- 
avînd ce pierde, a ieșit cu 
mai multă îndrăzneală la atac. 
Pe flancul sting, Popa a „a- 
vertizat" în două rinduri că 
este un atacant periculos ; n-a 
fost luat în seamă cum se cu
vine si, la un contraatac, în 
min. 87, a centrat o minge la 
care Topolinschi a greșit ne- 
permis, tot POPA fiind cel ce 
va înscrie din fața porții.

Sorin SATMARI

I JIUL
I UNIV. CRAIOVA

Stadion „Jiul" : teren bun ; 
timp favorabil : spectatori — 
circa 18 000. Șuturi : 7—8 (pe 
poartă : 2—6). Cornere S 6—4. AU 
marcat : M. CRISTEA (min 72), 
respectiv CIUREA (min. 59).

JIUL : Zlotea 7 — Negrilă (min. 
14 Udrică 6.5). Sedecaru 6. Flo- 
rescu 5, B. Popescu 8 — M. Cris- 
tea 7. Bîcu 5. Varga 6. Moro- 
mete 8 — Henzei 6 Lasconi 7.UNIVERSITATEA : Boldici 7 — 
Mănăilă 6. E. Săndoi 6,5. G. 
Popescu 7. A. Popescu 6 — Ciu
rea 7,5. P. Badea 8. Olaru 8, 
Blca 6 — șt. Stoica 7. Neagoe 5 
(min. 73 C. Gheorghe 5).

A arbitrat D. Petrescu (Bucu
rești) ; la linie : V. Curt (Con
stanta) sl D. Ologeanu (Arad).Cartonase galbene : FLORESCU. 
SEDECARU. MANAILA. NEAGOE 
C. GHEORGHE.

La speranțe : 0—3 (0—1).

tralilor" lui Gogu Tonca. Din 
apărătoarea unei remize albe, 
Jiul se vede nevoit s-o resta
bilească prin „punch". Dar 
cum ? Răspunsul la întrebare 
II găsește activul mijlocaș M. 
CRISTEA, care, în min. 72, 
pendulează „a la Hagi", trimi- 
țînd, de la 25 m, o minge înal
tă. Ungă bara verticală, sur- 
prinzînd, întregul careu cra- 
iovean, imbatabil în luptele 
.terestre".

Ion CUPEN

Meci frumos, in pofida te
renului alunecos, care solicita 
o tehnică... suplimentară. Gol 
de kinogramă in min. 4, foar
fecă pe spate a lui VA1ȘCO- 
VIC1, (din cornerul executat 
de Lupu) fiind aplaudată de 
întreg stadionul. Joc aprig ta 
continuare, cu o bară-cheie a 
lui Bănuță (min. 12) și cu 
două „slalomuri" de tip bra
zilian ale lui Răducioiu (min. 
16 și 23), ultimul fiind înche
iat în bara porții lui Speriatu. 
Partida crește, stimulată, par
că, de terenul greu, pînzele de 
apă transformind deseori ju
cătorii în specialiști de surfing. 
Șut puternic din voleu Mateuț 
(min. 30) „echilibrat" de un șut 
la fel de puternic al lui M. 
Stoica, „pe lingă". Dinamo do
mină, F. C. Argeș se așează ca 
într-un joc in deplasare, con
traatacurile sale sînt destul de 
periculoase, dar bucureștenii 
presează și încheie prima ju
mătate cu o „bombă" a lui Ăn- 
done. După pauză, oaspeții re
nunță la un fundaș (Mesaroș) 
și se prezintă cu Timofte. Me
tamorfoza e imediată. Timofte 
„intră" mereu în centru, diz- 
locînd cu fantezie apărarea 
masată a argeșenilor. în min. 
55, Lupu. în vervă, croșetea
ză totul și șutează în bară. în 
minutul următor. Sabău e la 
un pas de gol. după cîteva 
driblinguri derutante ale ăce-

LA DISCREȚIA
Echipa pregătită de Ardelea- 

nu și Hizo s-a întărit conside
rabil, e acum mai tînară, 
mai viguroasă și mai bună va
loric. Doar in min. 82, cînd 
Boar, de multe ori nesigur, 
i-a... pasat Iui Dochia, portarul 
M. Vasile a comis fault în 
careu și SUCIU a transformat 
pcnaltyul, și de încă două-trei 
ori (Suciu — min. 14, Gher
man — min. 57, de pildă),' 
poarta sibiană a fost în peri
col. In rest, după primele 20 
de minute de echilibru, pe 
fondul unui joc confuz, preci
pitat, plin de greșeli, Inter a 
pus stăpînire pe soarta par
tidei și bine condusă de trei 
jucători cu experiență șl va
loare (Jurcă, Radu II și, mai 
ales, Majaru, acesta ca în zi
lele lui bune, de la Steaua) 
a luat jocul pe cont propriu 
în fața unei formații firave pe 
toate planurile. Disproporția 
din teren e sugerată și de ci
frele din caseta tehnică, con
cretizate de acel 4---0 din min. 
67. Deci, min. 24 ; excelentă 
pasă in adincime a lui Bucur, 
gafă în apărarea oaspeților și 
JURCA a marcat pe lingă Pru- 
nea ; min, 47, cu un minut și 
ceva de la reluare, RADU II 
a trecut abil printre juniorul 
Zanc și „paznicul" Neamțu 
(care a făcut mai mult lupte 
și s-a ales și cu capul spart în 
duelul cu atacantul sibian) și 
a înscris din unghi ; min. 51 : 
Prunea a scăpat balonul la un 
corner, Bticur a reluat spre 
poartă șî NEAMȚU, cu călcîiul, 
a transformat faza în... auto
gol ; min. 67: Gherman l-a 
trîntit în careu pe Jurcă, Ra
du II a transformat impecabil, 
dar Neamțu și Jurcă intraseră

Șl TRIBUNELE AU RĂSUFLAT UȘURATE..}
Cei care au lipsit de la 

acest meci au ce regreta, 
deoarece Corvinul și Sportul 
Studențesc au oferit un spec
tacol atractiv, cu destule mo
mente de suspans, mai ales la 
poarta bravului portar Ioniță. 
Gazdele au început în iureș 
partida și chiar în min. 1 
Cojocaru — mult schimbat în 
bine — l-a pus la grea în
cercare pe Voicilă. în urmă- _ 
torul minut, în urma unei faze 
de toată frumusețea, Gabor l-a 
angajat bine pe Cojocaru, a 
urmat pasa înapoi către 1. 
PETCU, care a prins un șut 
ca in zilele lui bune și— 1—0. 
Jocul se va echilibra, oaspeții 
vor replica cu atacuri de mare 
periculozitate (min. 15, 20, 34 
și 36 — la acesta din urmă 
Ioniță a anunțat seria inter
vențiilor salvatoare). Egalarea 
a plutit în aer și în min. 42, 
cînd Nicșa a fost la un pas 
de autogol I

Tempo-ul partidei se menți
ne ridicat, datorită insistenței 
„alb-negrilor", jocul lor avînd 
un bun conținut tehnico-tactlc, 
iar Corvinul făcînd mari efor
turi în apărare. Putea fi 1—1 
în min. 51 (Ioniță a făcut mi
nuni la șuturile lui Stănici și 
Ciucă) și în min. 59 (Stănici, 
servit, în careu, de... Bardac, 
a căutat mereu... soluția urmă
toare !?). tn min. 63, Bardac 
a luat o cursă pe cont pro
priu. Cristea l-a faultat la cir
ca 20 m (în cădere, hunedo- 
reanul s-a accidentat la clavi
culă și echipa «a va juca „In 
10“ din cauza epuizării înlo
cuirilor) șt GABOR a trana-

I
F. C. ARGEȘ * o I
DINAMO 2 (1) J

Stadion „1 Mai" ; teren foarte greu : timn călduros. dună o 
oloaie torențială : spectatori — 
circa 12 000. Șuturi ; 9—16 (oe
ooartă : 4—8> Cornere : 2—7. Au 
marcat : VAISCOVtCI (min. 4). 
C. ZAMFIR (min. 73).

F. C. ARGEȘ : Soerlatu 6 — 
Voicu 6 (min. 75 Prisăeeanu 6), 
Pîrvu 7. Stancu 6, Eduard 6 — M. Stoica 6. Bănută 7 (min. 77 S. 
Badea). Ignat 7 — Vlădofu 7. C. 
Pană n 6 Grigorlu 6.Dinamo: Stelea 7 — Mesa
roș 7 (min. 46 Timofte I 8). An- 
done 7. Rednic 7. Klein- 7 — Sa- 
bău 6.5. Maleut 6.5. Luoescu 7. 
Luou 8 — Vaisrovicl 8 (min. 11 
C. Zamfir 11. Răducioiu 7.A arbitrat O. ștreng (Orad-'ai ; 
la linie : S. Ioan (Galati) si L 
Velea (Craioval.La speranțe : 0—i (0—1>.

luiași Timofte. Argeșenii nu 
renunță, atacă mai aies prin 
Vlădoiu, echipa are un dina
mism inedit, dar survine mo
mentul de inspirație in care 
C. ZAMFIR il înlocuiește pe 
Vaișcovici și astfel „extrema 
de buzunar" marchează prin
tr-un șut fulgerător, de pe 
partea... stingă, sugerînd jocul 
de continuă mișcare al sexte
tului ofensiv dinamovist.

loan CHIR1LA

GAZDELOR

Stadion Munlclnal; teren foarte 
bun : timn excelent centru fot
bal ; spectatori — circa 17 000. 
Șuturi î 21—7 (ne poartă : 13—2). 
Cornere : 11—2. au marcat: JUR- 
CA (min. 24). RADU II (min. 47 
șl 67 — ultimul din 11 m),
NEAMȚU (min, 51 — autogol), 
respectiv SUCIU (min. «2 — din 
11 m).

INTER : M. Vasile 7 — Coto- 
r« 7 (min. 65. M. Stănescu 61, 
Boar 8. B. Bucur 7.5. Dobrotă 7 
— Poplcu 7. Maiaru 8. Jurcă 7, 
Szenes 8 (min. 65 Burehel 6) — 
Radu n 7.5. Predata 6.

„U" : Prunea 5 — Gherman 8, 
Neamțu 5. Movilă 8. Poiar 5 — 
Zanc 5 Suciu 6 Ciobanu 5. Bi
ro I 5 (min. 59 Bacos 5) — Ca- 
dar 5 (min. 75 Falub 5). Do
chia 6.

A arbitrat I. Crăciunescu (Rm. 
Vilcea) : la linie : J. Grama 
(București) și B. Cataros (Călă
rași).

Cartonase galbene t POPICU. 
NEAMȚU. JURCA.

La speranțe : 2—1 (2—1).
• ————— 

în careu (și s-au ales cu car
tonaș}. RADU II a repetat și a 
marcat iar cu siguranță. A- 
mintind și de bara fulgerătoa
re a lui' Predatu (min. 35) și 
de ocaziile lui Popicu, Jurcă 
sau Predatu, scorul putea lua 
proporții și mai apăsătoare 
pentru formația clujeană, care 
nu poate invoca anularea go
lului din min. 38 pentru că 
Dochia atacase balonul pericu
los, cu talpa și arbitrul flu
ierase.

Constantin ALEXE

CORVINUL 
SPORTUL STUD.

Stadion Corvinul ; teren foarte 
bun ; timp Înnorat, bun Dentru 
fotbal ; spectatori — circa 6 000. 
Suturi : 12—13 (ne poartă : 6—9). 
Cornere : 4—8. Au marcat : X, 
PETCU (min. 2). GABOR (min. 
63).. respectiv CRISTEA (min. 88).

CORVINUL : Ioniță 9 — Bar- dao 6. Stroia 7.5. Nicșa 6 (min. 
48 Bulgaru 7). Cocan 6,5 — Tir- 
noveanu 8. I. Petcu 7. Ulesan 8 
(min. 58 E. Marian 6). Bănică 6 
— Cojocaru 7. Gabor 7.

SPORTUL STUDENȚESC : Vol- 
cllă 7 — M. Marian 7. c. Pană 
7.5. Crlste» 7.5 Ciucă T — Ol- 
teanu 7. Lucad 7. Dobre 6. Stănici 6 — S. Răducanu 8 (min. 43 
Rădută 8). Buterchl 5 (min. 66 
Stancu 6).

A arbitrat S. Necsutescu (Scor- 
nicesti) : la linie : I. Cot (Plo
iești) sl N. Griaorescu (Timi
soara).

Cartonase galbene: COJOCARU.
La speranțe : 2—1 (2—0).

format impecabil lovitura li
beră acordată : 2—0. Atacurile 
vor curge în valuri la poarta 
lui Ioniță: Bulgaru a salvat 
de pe linia porții In min. 65 j 
va rata, iar, Stănici, în min. 
75 ; Ioniță se va evidenția din 
nou In min. 78 și 85 ; Bănică 
va trimite și el pe „lingă" în 
min. 86, pentru ca in min. 88 
CRISTEA. „servit" de Stancu. 
să reducă din handicap : 2—1. 
Puțin după aceea, tribunele su 
răsuflat ușurate...

Steltan iRANDAfiRESCU



tn prezența tovarășului NICOLAE CEAU$ESCU și a tovarășei ELEI4A CEAUȘESCU,

miercuri a avut loc in Capitală, intr-o atmosferă sărbătorească, de vibrant patriotism.

GRANDIOASA DEMONSTRAȚIE DEDICATĂ ZILEI DE 23 AUGUST
(Urmare de pag. T)

de 23 August din Capitală : 
împotrivirea față de armele 
nucleare. S-au scandat fără în
trerupere lozinci chemînd la 
înlăturarea acestor arme, a 
pericolului nuclear, erau înfă
țișate imagini convingătoare 
privind dorința de pace a po
porului român, cerința înfăp
tuirii dezarmării și, in primul 
rînd. a dezarmării nucleare.

Rostite cu putere, în per
manență s-au auzit chemări la 
pace, și dezarmare, s-a dat ex
presie vocației poporului român 
de bună înțelegere cu toate 
popoarele lumii, convingerii 
sale că pacea și liniștea ome
nirii nu pot fi asigurate dedt 
prin lichidarea arsenalelor nu
cleare.

„Jos armele nucleare!", „Să 
înceteze cursa înarmărilor!", 
„Trăiască lupta unită a po
poarelor pentru pace și dezar
mare !", „Dezarmare — Pace!", 
„Nu vrem arme nucleare !“ — 
sînt lozinci care au izbucnit 
din toate piepturile, rostite de 
bărbați și femei, tineri și vîrst- 
nici.

în continuare, au trecut prin 
fața tribunelor participanți la 
cea de-a VII-a ediție a ma
relui Festival național „Cîn- 
tareg României", care dovedește 
resursele inepuizabile ale po
porului nostru in domeniul 
creației științifice și tehnice, 
al îmbogățirii permanente a 
vieții cultural-artistice, a te

zaurului spiritual al națiunii 
române.

tn șuvoiul neîntrerupt al 
demonstranților, în această zi 
de 23 August, s-au aflat — cu 
o participare remarcabilă, en
tuziastă — colective de muncă 
din toate județele țării. Nume
roase panouri și grafice, ma
chete și imagini fotografice 
ilustrează convingător progre
sele uriașe înregistrate în fie
care. Judet *n toate domeniile 
vieții economico-sociale, contu- 
rlod prin însumare însuși chi
pul înfloritor al României so
cialiste de astăzi.

împreună cu satisfacția față 
de roadele muncii lor, cei care 
au trecut prin fața tribunelor 
și-au manifestat, în calitate de 
proprietari, producători și be
neficiari ai avuției naționale, 
deplina mindrie patriotică de 
a fi făurarii acestei societăți 
noi, a muncii și creației libere, 
așa cum este definită sintetic 
in generoasa concepție a secre
tarului . general al partidului 
construirea socialismului cu 
poporul, pentru popor.

Conform tradiției, demon
strația oamenilor muncii din 
Capitală s-a încheiat cu fru
moasa defilare a sportivilor, 
care s-au prezentat la marea 
sărbătoare a poporului român 
cu importante succese in com
petițiile interne și Internațio-

- p., ’
Răaun* acordurile unui 

noscut marș sportiv. In fața 
tribunelor înaintează un car 
alegoric pe eare stă scris cu 
litere mari „Competiția spor
tivă națională Daciada". înce
pe astfel defilarea sportivilor, 
eare incintă prin grație și bun 
gust. Cu trupurile lor vor al
cătui Utere imense : RJS.R. și 
P.C.R.

In timp ee sportivii se re
trag, eu vocile lor tinere ros
tesc la unison : „Ceaușescu să 
trăiască, România să-nfloreas- 
eă !“ Un alt grup de sportivi 
pătrund in suprafața din fața 
tribunei ofieiale și vor serie 
numele conducătorului Iubit al 
partidului și statului: 
CEAUȘESCU. Aplauzele care 
subliniază această reușită sint 
urmate de lozinca: „Stima 
noastră și mindria — 
Ceaușescu — România 1"

Se aud acordurile finale din 
Oda bucuriei și un nou înscris 
realizat de sportivi: PACE. 
Răsună din mii de piepturi 
„Ceaușescil — Pace !“, o alătu
rare simbol subliniind preocu
parea statornică a președintelui 
României socialiste pentru edi
ficarea unei lumi a păcii și 
colaborării.

Vor urma alte și alte grupuri 
de tineri. Dună ce el vor fixa 
în fața tribunelor cifrele 
congreselor partidului — înce- 
pînd cu istoricul eveniment 
din 1965 —, pe întreg cadrul de 
desfășurare al defilării apare, 
realizată prin același sugestiv 
și inspirat procedeu cifra XIV.

Referire la apropiatul Congres 
al partidului, evenimentul pen
tru care se pregătesc comuniș
tii, întregul nostru popor. Ră
sună din nou acele cuvinte 
rostite, cu înflăcărare de zeci 
și zeci de mii de participanți la 
marea demonstrație din Capi
tală : „Ceaușescu reales Ia al 
XIV-lea Congres".

Pe fundalul sonor al unei 
cunoscute melodii românești, 
un numeros grup de copii e- 
xecută un program de exerci
ții sportive de deosebită vir
tuozitate.

Panourile și graficele purtate 
de tineri ilustrează 
de necontestat că 
mari realizări in 
sportului au fost obținute 
ultimele două decenii și jumă
tate.

Din cele 202 medalii olimpice 
ale sportului românesc, 161 au 
fost cucerite din 1965 și pină în 
prezent, iar din cele 616 trofee 
obținute la campionatele mon
diale, 528 aparțin aceleiași pe
rioade. De asemenea, 747 din 
totalul de 899 de medalii ob
ținute Ia campionatele conti
nentale, precum și 280 medalii 
la Universiade au fost înscrise 
în palmaresul sportului nostru 
în acești ani. Strălucitele suc
cese ale sportului românesc au 
fost obținute intr-o mare va
rietate de discipline — de la 
atletism, canotaj. gimnastică 
șl notație, |a box. haltere. tir

- handbal, fotbal.
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Această paradă a măiestriei 
sportive a scos in evidență în
semnătatea deosebită a com
petiției naționale „Daciada" in 
atragerea unor mase tot mai 
largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate in practicarea 

sistematică a exercițiilor fizice 
Si sportului, in formarea unui 
tineret viguros, in Îmbunătă
țirea stării de sănătate a 

populației. Pornindu-se de la 
rolul important al sportului in 
mai buna cunoaștere si apro
piere dintre popoare, reprezen
tanții cluburilor bucureștcne au 
dat expresie dorinței sportivi
lor patriei de a promova idei
le nobile ale prieteniei și 
colaborării.

Momentul final al grandioa
sei manifestații din Capitală, 
cind s-a intonat, într-o atmos-

feră solemnă, imnul Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste ,.E scris pe Tricolor U- 
nire", a pus în relief, 
altfel întreaga 
strînsa coeziune 
noastre națiuni 
partidului, al 
său general,
Nicolae Ceaușescu, 
neabătută a tuturor cctățcni- 
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lor patriei de a înfăptui fără 
preget, intr-un autentic spirit 
revoluționar, plantirile și pro
gramele de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei, de a 
asigura ridicarea ei pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Impresionanta demonstrație 
din Bucureșți — ca și cele des
fășurate în orașele reședință 
de județ — s-a constituit in
tr-un vast tablou al muncii 

rodnice, al hărniciei și talen
tului poporului român al con
vingerii sale de nezdruncinat 
în cauza socialismului și comu
nismului, al voinței de a con
tribui cu toate forțele la În
lăturarea armelor nucleare, a 
tuturor tipurilor de arme, la 
asigurarea păcii, la dezvolta
rea colaborării cu toate po
poarele lumii.


