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I La 23 August, în întreaga țară, poporul nostru 

L sărbătorit intr-o atmosferă de puternică însuflețire, 

|ea de a XXII-a aniversate a eliberării României de 

ub jugul fascist. Oamenii muncii și-au afirmat <u 
Intuziasm voința de a-și consacra toate forțele și 

energiile creatoare înfăptuirii istoricelor hotărîri ale 

Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
înfloririi continue a scumpei noastre patrii —■ 
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'ARADA MILITARĂ Șl DEMONSTRAȚIA 
OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

■ 23 AUGUST 1966. Cel 
■le-al XXII-lea an de tinerețe 
■ără bătrînețe a patriei, năs- 
feută din lupta partidului, a 
toporului, din acele zile fier- 
■>inți de august, a adunat în 
Kimensiunile sale fapte și eve- 
feimente ce vor rămîne ne
șterse în memoria noastră, a 
Contemporanilor, vor trezi în 
Conștiința generațiilor care 
Cin respect și admirație pen- 
Cru cei care au deschis spre 
■viitor drum luminos, de glo- 
Cie, pentru poporul român, 
feste anul celei de-a 45-a ani- 
■v&rsări a Partidului Comunist 
■Român, partidul care ne-a 
■lat perspectiva luminoasă a 
■persului nostru înainte, este 
Crimul an al nouluj plan cin- 
Icinal, în care toate eforturile 
■creatoare ale poporului sînt 
Concentrate într-un nestăvilit 
lelan creator ce va da viață 
vastului și însuflețitorului 
program de dezvoltare multi
laterală a țării conceput de 
Congresul al IX-lea al parti
dului.

Aceste semnificații profun

de, aceste coordonate ale 
vieții de astăzi, socialiste, și- 
au pus amprenta pe întreaga 
sărbătoare care a reunit zeci 
și zeci de mii de oameni în 
marea Piață a Avitorilor, lo
cul — devenit tradițional — 
unde își dau întîlnire bucu- 
reștenii pentru a-și împărtăși 
bucuriile împlinirilor, victo
riile dobîndite. Simțămintele 
lor stat redate de mari urări, 
cuvinte de slavă închinate 
partidului, patriei, poporului, 
ce sînt înscrise la înălțimea 
tribunelor dominînd întreaga 
piață.

La tribuna principală, sub 
o mare stemă a Republicii 
Socialiste România, încadrată 
de datele festive 1944—1966, 
stă înscrisă urarea scumpă 
tuturor: „TRAlASCA 23 AU
GUST, ZIUA ELIBERĂRII 
PATRIEI NOASTRE DE SUB 
JUGUL FASCIST". Deasupra 
celorlalte tribune se află por
tretele marilor dascăli ai pro
letariatului mondial — Marx- 
Engels-Lenin, precum și pan-
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• VOLEIBALISTELE POLO
NEZE SUSȚIN AZI 
PRIMUL JOC LA SIBIU

Astăzi, mîine și duminică, la 
Sibiu, în sala Ș.S.E., se desfă
șoară meciurile feminine de 
volei dintre reprezentativele de 
tineret (I și II) ale țării noas
tre și echipa națională de se
nioare a Poloniei. Voleibalis
tele poloneze, care au sosit 
marți dimineață, vor juca două 
partide cu prima noastră echi
pă de tineret și una cu forma
ția secundă de tineret a Româ
niei.

Programul celor trei zile de 
întreceri este următorul :

astăzi — România tineret I
— Polonia ;

mîine — România tineret II
— Polonia ;

duminică — România tine
ret I — Polonia.
• MOTOCROSISTII RO

MÂNI AU CONCURAT 
ÎN BULGARIA

Duminică a avut loc pe 
muntele Stoletov (R. P. Bul
garia) o cursă internațională 
de motocros, la care au parti
cipat 26 de sportivi din 
U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslova
cia, Ungaria, Polonia și Ro
mânia. La clasa 250 cmc a ieșit 
învingător I. Treptikov (Bul
garia), reprezentantul nostru 
Cr. Doviț — pe locul 9. Ieri 
cursa s-a repetat pe traseu 1 
de la Ruse. învingător — A. 
Iakovlev (U.R.S.S.), urmat de 
Cr. Doviț. II. Pecv (Bulgaria) 
și M. Pop.

• ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIO
NALA DE LUPTE GRECO- 
ROMANE LA SATU 
MARE

La Satu Mare, un numeros 
public a urmărit, marți seara, 
întîlnirea internațională de 
lupte greco-romane dintre for
mația locală Unio și repre
zentativa T.U.L. din Finlanda. 
Mai bine pregătiți, oaspeții 
au cucerit patru victorii, o 
partidă terminîndu-se la ega
litate. Deci, scor general : 
4l/î—Vs pentru sportivii fin
landezi. Meciul nul a fost ob
ținut de sătmăreanul Grebur 
în compania finlandezului 
Koopinen.

A. VERBA — coresp.

►
►

Trimisul nostru special, ADRIAN VASILIU, transmite:

CRISTINA BALABAN-
prima înotătoare româncă medaliată 

la campionatele europene!

Prin fata tribunele r trec frumoasele care alegorice ale cluburilor

Marți, de ziua marii sărbă
tori a eliberării patriei, natația 
noastră a dat un mare examen, 
în finala probei de 100 m spate, 
alături de cele mai bune specia
liste ale continentului, se afla, 
pentru prima dată în istoria 
campionatelor europene și o îno
tătoare româncă. Emoțiile au fost 
deosebit de mari atît pentru cei 
24 de membri ai delegației ro
mâne, cît — mai ales — pentru 
Cristina Balaban. Va reuși ea 
oare să obțină o medalie ?

Și iată clipa mult așteptată. 
Startul a fost perfect (unul din 
puținele cazuri de pînă acum). 
Toate cele opt concurente por
nesc „ca din pușcă" și merg 
în linie pînă la 50 m (33 se
cunde). Christine Caron are 
însă cea mai bună rostogolire 
și se detașează puțin. Balaban 
și Ludgrove îi prind însă ime
diat „plasa" și forțează după 
recordmana Europei. Lupta este 
de-a dreptul dramatică. Cristi
na Balaban merge admirabil.

Pe de Caron. Nu pentru mult 
timp însă, deoarece Ludgrove, 
mai experimentată, are un finiș 
puternic și o întrece pe ultimii 
metri, ca de altfel și Caron 
care aduce astfel Franței prima 
medalie de aur.

Așadar, medalie de aur pen
tru CARON cu 1:08,1 (la 0,2 
secunde de recordul Europei), 
de argint pentru LUDGROVE 
cu 1:08,9 (nou record al An
gliei) și de bronz pentru CRIS
TINA BALABAN cu 1:09,7. în 
continuare s-au clasat : 4. Mi
hailova (U.R.S.S.) 1:10,8 ; 5.
Kohler (R.D. Germană) 1:11,1; 
6. Pâtrikka (Finlanda) 1:11,3 
(record) ; 7. Sikkens (Olanda) 
1:11,3 ; 8. Corominas (Spania) 
1:12,6.

în aplauzele puternice ale 
celor prezenți, Cristina Balaban 
primește medalia de bronz, 
prima medalie cucerită de un
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Cristina Balaban a adus notației române prima medalie 
intr-un campionat european

Foto: A. Neagu

sportive La 75 de metri ea sc află aproa-

După frumoasa victorie a atleților noștri juniori
Cunoscînd rezultatele anterioare 

ale atleților germani și polonezi, 
priveam cu îngrijorare confrunta
rea acestora cu juniorii noștri. 
Trebuie să arătăm că la multe 
probe adversarii dețineau cifre e- 
gale celor ale... seniorilor noștri. 
Dacă nu ne consideram dinainte 
învinși, în orice caz ni se părea 
foarte greu să obținem victoria.

Sîmbătă după-amîază, cînd di
fuzoarele stadionului au început 
să adune în tribunele naturale nu
meroși turiști aflați în Poiana 
Brașov, emoția așteptării ajunsese 
JftTiilme. Dar, de la primul start, 
^îngrijorarea a dispărut ca prin 
farmec ! Căci primul start a fost

cel de la 110 m g (91,4 cm). Din 
„pocnet“, Dan Hidioșanu s-a in
stalat cu autoritate la conducere, 
mărindu-și, gard după gard, avan
sul. 13,6 — noul record euro
pean de juniori corectează cu o 
zecime vechea performanță obți
nută, anul trecut tot la Poiana 
Brașov, de un alt atlet român, 
Viorel Suciu.

Pe măsură ce se succedau pro
bele și crainicul anunța rezulta
tele, spectatorii nu mai pridideau 
cu aplauzele adresate tinerilor 
atleți români, care au depășit 
țoale așteptările.

Marilena Cin rea, după o primă 
aruncare de 52,02 m și altele

foarte bune, din ultima încercare 
a înfipt sulița la 53,42 m. în 
acest timp la Londra, Mihaela 
Peneș cîștiga proba cu 52,40 m.

La suta de metri fetele noastre 
aveau de făcut față asaltului 
sprinterelor germane Shamberger 
și Meissner, creditate cu 12,0 în 
acest sezon. Dar Mariana Goth 
șî-a umbrit adversarele. Și dacă 
rafala de vînt, care bătea din 
față, s-ar fi oprit cîteva clipe, 
poate am fi consemnat și căderea 
recordului dc junioare al Aurei

ADRIAN IONESCU
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Atît Gheorghiorii (stingă), cît și Marin țan, vor 
evolua iu turneul international care începe mîine 

seară

Pugiliștii români, sovietici 
si tunisieni susțin mîine ? J

primele dispute
Antrenorii Ion Popa și Constantin Dumitrescu, 

care conduc pregătirile boxerilor noștri în vederea 
turneului internațional, au procedat zilele trecute 
la ultimele retușuri în ceea ce privește procedeele 
tchnico-tactice ale elevilor lor. După cum se știe, 
la turneul care începe mîine, de la ora 19, pe sta
dionul Republicii, boxul din țara noastră va fi 
reprezentat de două garnituri. Prima : Ciiică, Gîju, 
Crudu, Stanef, Dinu, Ghiță, Covaci, Chivăr, Manea 
și Mariutan; echipa a doua este alcătuită din: 
Ni ca, Pniu, Gorea, Murg, Antonia, Dumitrescu, 
Constantine seu, Cojocarii, Trandafir și Gheorghioni.

Alături dc reprezentanții noștri vor evolua și 
pugiliști din U.R.S.S. și Tunisia. Selecționata so
vietică cuprinde cîteva „nume* cunoscute în arena 
internațională, printre care Larionov, Dolgov, Mu- 
sălimo v, Gruniu >kin.



Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală
(Urmare din pag. 1)

carte cu urările: „TRĂIASCĂ ȘI ÎN
FLOREASCĂ SCUMPA NOASTRĂ 
PATRIE, REPUBLICA SOCIALIS
TA ROMANIA!", „TRAIASCA 
■PARTIDUL COMUNIST ROMAN, 
CONDUCĂTORUL ÎNCERCAT AL 
POPORULUI, INSPIRATORUL ȘI 
ORGANIZATORUL TUTUROR 
VICTORIILOR NOASTRE!", „TRĂ
IASCĂ POPORUL ROMAN — 
CONSTRUCTOR AL SOCIALISMU
LUI!", „TRĂIASCĂ UNITATEA ȚĂ
RILOR SOCIALISTE, A MIȘCĂ
RII COMUNISTE ȘI MUNCITO
REȘTI INTERNAȚIONALE!", „TRA
IASCA PACEA ȘI PRIETENIA ÎN
TRE POPOARE!" Drapele roșii și 
tricolore întregesc imaginea fes
tivă a marii piețe.

în tribune se află conducători ai 
instituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, par- 
ticipanți la insurecția armată din 
august 1944, generali activi și în re
zervă, foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist, frun
tași în întrecerea socialistă din în
treprinderile bucureștene, academi
cieni, alți oameni de știință și cul
tură, activiști ai organelor centrale 
de pari d și de stat, ziariști români 
și străini.

Sînt de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în Republica 
Socialistă România, atașați militari 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Sînt prezenți, de asemenea, nume
roși oaspeți de peste hotare aflați 
în țara noastră.

în piață se aflau aliniate trupe 
ale forțelor noastre armate.

La oi-a 8, cu aplauze și aclamații 
puternice, îndelungate, sînt întâm
pinați conducătorii partidului și sta
tului nostru.

în tribuna oficială au luat loc to
varășii: Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Alexandra Drâ- 
ghici. Paul Nicuiescu-Mizil. Ilie Ver- 
deț. Maxim Berghianu, Petre Bo- 
rilă. Constantin Drăgan, Alexandru 
Moghioroș, Gheorghe Radulescu, 
Leon te Răutu, Ștefan Voitec, mem
bri stipleanți ai Comitetului Execu
tiv și secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului.

în sunetele prelungi de trompete, 
care anunță începutul festivității, 
general colonel Ion loniță. adjunct 
al ministrului forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, în
soțit de comandantul parăzii, ge
neral maior loan Șerb, trece în re
vistă trupele care prezintă onorul, 
le salută și le felicită cu prilejul 
celei de-a XXII-a aniversări a eli
berării României de sub jugul fas
cist. Militarii răspund cu urale pu
ternice. Adjunctul ministrului for
țelor armate urcă apoi la tribuna 
oficială.

în imensa piață răsună solemn 
acordul Imnului de stat al Republi
cii Socialiste România. în același 
timp se trag 21 de salve de artile
rie în cinstea zilei ou care a în
ceput o nouă eră în istoria Româ
niei.

începe parada militară.
în întregimea ei, parada militară 

a constituit o demonstrație grăitoare 
a faptului că istoricele cuceriri so
cialiste ale oamenilor muncii, li
bertatea și independența patriei 
sînt apărate cu pricepere și devota
ment de forțele armate ale țării. 
Alături de armatele statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
de arm,ațele tuturor țărilor socialis
te, brava și puternica noastră ar
mată, multilateral pregătită, înzes
trată cu armament și tehnică de 
luptă de prim rang, slujește cu 
vrednicie și înaltă răspundere mă
reața cauză a socialismului și a 
păcii

Ca în fiecare an, cei care deschid 
marea demonstrație sînt pionierii, 
ale căror cravate roșii ca macii flu
tură în adierea vîntului.

Un grup de pionieri se desprinde 
din coloane, urcă la tribuna cen
trală și oferă flori conducătorilor 
partidului și stalului nostru care ii

0 mare multicoloră de steaguri deschide coloana sportivilor din Capitală
îmbrățișează cu dragoste părin
tească.

începe apoi demonstrația oameni
lor muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei.

Dirt mulțimea care flutură bu
chete de flori roșii, galbene și al
bastre, alcătuind un imens trico
lor, răsună, continuu, puternice o- 
vații pentru România socialistă, 
pentru partid și guvern. Aclamați 
cu căldură și dragoste, conducători5 
de partid și de stat schimbă salu
turi prietenești cu oamenii muncii 
cere trec prin fața tribunelor.

Demonstrează laolaltă muncitori,, 
țărani, intelectuali. Din piepturile 
tuturor răsună cuvinte de dragoste 
și recunoștință față de partid. în 
întreaga piață se face puternic sim
țită adeziunea tuturor față de ho- 
tărîrile partidului nostru care își 
pune și în viitor în centrul politicii 
sale industrializarea socialistă a 
țării, creșterea cu precădere a in
dustriei grele și în special a indus
triei constructoare de mașini.

La această sărbătoare este pre
zent în toată plinătatea sa tot bei- 
șugul ogoarelor. Tinere femei, îm
brăcate în pitoreștile costume na
ționale ale Bărăganului, poartă pe 
umeri coșuri încărcate cu roade, 
snopuri de spice. Un grup de ță
rani cooperatori duce o mare pan
cartă pe care stă scris: „ Trăiască 

Măiestrie sportivii

și să se întărească alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea mun- 
citcțare“.

Șirurile de demonstranți se scurg 
necontenit într-un șuvoi de entu
ziasm și voie bună. Pe fețele lor ci
tești bucuria zilei de astăzi. Din mii 
de piepturi izbucnesc necontenit cu
vinte izvorî te din inimă, de recu
noștință față de partid și guvern, 
care de-a lungul anilor au asigurat 
îmbunătățirea și ridicarea sistema
tică a nivelului de trai al tuturor 
oamenilor muncii.

în rîndurile demonstranților se 
află, ca de obicei, oameni de știință, 
de literatură și artă, care contribuie 
deopotrivă cu ceilalți oameni ai 
muncii din patria noastră la dez
voltarea economică și social-cul- 
turală a țării. Știința românească 
organizată astăzi pe baze noi pentru 
a putea contribui eficient la rezol
varea problemelor complexe ale 
economiei noastre naționale, se 
bucură de prestigiu mondial prin 
remarcabilele realizări din ultimii 
ani. Alături de profesorii lor, de
monstrează mii de studenți, cei care, 
urmând cu Înflăcărare cuvîntul 
partidului, și-au făcut un singur 
ideal: acela de a sluji cu toate for 
țele poporul, de a-și pune toate cu
noștințele lor în slujba înfloririi pa
tinei. In urma acestora pășesc pur
tătorii halatelor albe, cei cărora le 

revine nobila misiune de a păstra 
sănătatea omului.

Demonstranții poartă numeroase 
panouri pe care sînt înscrise cuvinte 
care exprimă adeziunea întregului 
nostru popor față de politica exter
nă a țării, în centrul căreia se află 
întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească cu toate țările 
socialiste. în același timp. România 
promovează relații multilaterale cu 
toate statele, indiferent de orândui
rea lor social-politică, în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice.

Urmează apoi tradiționala paradă 
a sportivilor, deschisă de stegarii 
asociațiilor și cluburilor.

Aplauze puternice salută măies
tria sportivilor care înscriu cu tru
purile lor pe platoul pieții „23 Au
gust" stema P.C.R. și conturul ho
tarelor țării, cuvîntul scump tutu
ror — PACE. în rîndurile sporti
vilor sînt recordmeni și campioni 
mondiali, câștigători ai multor în
tâlniri sportive internaționale. După 
22 de an; sportul românesc se mân
drește cu sute de medalii, cu nu
meroase titluri de campioni și re
cordmeni mondiali, olimpici și eu
ropeni. Aceste succese sînt ilustrate 
de un car alegoric pe care un grup 
statuar de tineri redau sugestiv mo
mente specifice fiecărui sport. în- 
tr-un „teren mobil" de volei re
prezentanții cluburilor Dinamo și 
Rapid, care anul aicesta și-au dispu
tat finala „C-upel campionilor euro
peni", demonstrează frumusețea a- 
cestui sport. Ultima coloană de 
sportivi duce cu ea o mare de flori, 
prinos de recunoștință adus patriei 
și partidului pentru necontenita gri
jă pe care o poartă tineretului. în
tregului nostru popor.

Demonstrația ia sfîrșit prin defi
larea oamenilor de ordine. Reuniți 
în grup masiv în piață, ei dau glas 
împreună cu cei prezenți în tribune 
imnului de luptă al clasei munci
toare din întreaga lume — „Inter
naționala".

■ir
Parada militară și demonstrația 

oamenilor muncii au fost transmise 
de posturile noastre de radiotelevi- 
ziune. Ele au fost preluate, de ase
menea, în direct de televiziunile so
vietică și bulgară.

★

în ziua de 23 August, în toate 
centrele de regiune din țară au 
avut loc demonstrații ale oameni
lor muncii, iar în numeroase alte 
orașe și localități muncitorești de
monstrații sau mitinguri închinate 
marii sărbători.

M OTO

Ultima „zonă** 

a campionatului 

de viteză pe circuit
Peste 5 000 de spectatori au aplau

dat duminică, la Focșani, frumoa
sele evoluții ale celor 24 de molo- 
cicliști din regiunile Iași, Galați și 
Dobrogea, care și-au disputat faza 
de zonă a campionatului republican 
de viteză pe circuit. Alături de a- 
ceștia au luat startul și doi alergă
tori din București, maeștrii sportu
lui L. Szabo (Dinamo) și E. Keresteș 
(Steaua). Ei au cîștigat (în afară de 
concurs) cursele la clasele 125 cmc 
și, respectiv, 350 și 500 cmc. Iată 
acum pe învingătorii celor 7 probe : 
P. Dumitrache (70 cmc), N. Felea' 
(125), Șt. Popescu (175), Gh. Stâncii 
(250), C. Ardeleanu (350 și 500), C. 
T atrase + A. Carabăt (ataș) toți de 
la C.S.O. Galați.

A. AXENTE - coresp.

ATLETISM ,

După frumoasa victorie 

a juniorilor noștri
(Urmare din pag, 1)

Petrescu (12,0), de care pe Mariani» a 
despărțit-o o singură zecime.

Carol Corbu a avut, la triplu salt, 
numai două încercări valabile (celelalte 
4 nereușite). Dar acestea — 15,36 și 
15,51 — i-au fost suficiente pentru a-și* 
depăși de două ori recordul personal 
și a-i întrece pe Garnys și Dumitrescu, 
cotați cu performanțe superioare.

1500 m obstacole a fost o cursă I 
controlată de la un capăt la celălalt de 
Radii Rusii. Cu 4:09,8 acesta poate 
emite serioase pretenții la „europenele44 
de juniori de la Odesa.

La 15 ani, semifondista germană 
Barbara Wieck este o autentică spe
ranță a atletismului din R. D. G., dar 
ca' a trebuit să încline steagul în fața 
sprintului final irezistibil al Elisabetei 
Baciu, cronometrată cu 2:10,5.

La ștafeta 4x100 m dinamoviștii Să- 
rucan, Ililgel, Iliescu și Nichifor, și-au 
înscris numele pe tabelul recordurilor 
republicane de seniori (formații de 
club), egalînd cifra de 41,4.

în a doua zi a întrecerii, atleții noș
tri au doborît șapte recorduri republi
cane de juniori. (Adăugăm celor 6 re
corduri menționate în ziarul nostru de 
luni pe cel al ștafetei de 4x400 m.). 
Pacepa, Deac, Crama și Puiu au obținut 
3:17,2 într-o splendidă cursă, în care s.^j| 
evidențiat, îndeosebi, studentul clujean 
Dimiirie Crama.

Doina Bâdescu a întrecut din nou re
cordul republican de junioare, înregis- 
trînd acum 56,9 sec, iar Elisabeta Ba
ciu a obținut o performanță valoroasă 
cu 57,6. Bine s-a comportat și cuplul 
de la 200 m : Mariana Goth 24,6 — 
record de junioare și Ecaterina litalioș 
24,7 (v.r. 25,0).

Craioveanul St el ian Ciubelan și-a co
rectat propriul record republican, cîș- 
tigînd aruncarea suliței cu 69,12 in. 
Jcefista Elena Lefter a obținut primul 
loc și un nou record de junioare: 14,53 
la greutate. Ion Dima a adoptat o 
tactică foarte bună mergînd în plasa 
valorosului Klaus Hietz și, la capătul 
celor 3 000 m, a depășit cu aproape 
6 sec. recordul de juniori, timpul în
registrat fiind 8:32,8. Mai menționăm 
prețioasele victorii obținute de Dinu 
Piștalu la prăjină, Șerban Ioan la 
înălțime, Iloria Ștefănescu la 800 m și 
1 500 m, Zoltan Ilegheduș la disc. Și, 
bineînțeles, victoria lui Vasile Sărucan 
la lungime cu o performanță de 7.72 iff 
egală recordului său personal. I

Pentru recordurile și performanțele ’ 
valoroase ale elevilor lor, evidențierile se 
cuvin în egală măsură și antrenorilor 
Eveline Ghimpu, Gheorghe Biro, Dinu 
Cristea, Constantin Bobei, Gheorghe 
Stânei, Andrei Naghi, Aurel Coman, Ti- 
beriu Drăgan și Claudia Simioriescu, 
precum și altor antrenori care și-au 
pregătit atleții cu toată dragostea și 
priceperea.

De asemenea, în urma triunghiularu
lui trebuie remarcată rodnica activitate 
desfășurată în școlile sportive de e- 
levi care au dat echipei noastre de ju
niori atleți ca Dan Ilidioșanu, Stelian 
Ciubelan, Teodor Peca. Serbau loan, 
Teodor Puiu, Zoltan Ilegheduș, Aura 
Petrescu și mul ți, mul ți alții.

Victoriile obținute asupra a două din
tre cele mai puternice echipe europene 
de juniori sînt, desigur, un prilej de 
bucurie și mîndric pentru toți iubitorii— 
atletismului din țara noastră. 1



upă etapa inaugurală FOTBAL

In ambianța plăcută a sta
dioanelor ce ne-au întîmpi- 
■ nat cu tradiționalul „BINE 

IAȚI VENIT", fotbaliștii și arbitrii 
[din prima categorie a țării și-au 
[făcut duminică debutul. Peste tot 
|—• în ciuda caniculei — apariția 
[în arenă a sportivilor a fost sa- 
[lutată de zeci de mii de specta- 
[tori. An fost prezenți la datorie 
Iradio-ul și televiziunea, cinemato- 
|grafia, cronicarii de specialitate, 
[fotoreporterii, toți acei care de- 
lacum înainte, cale de încă 25 de 
[etape, îi vor întovărăși pe iot- 
[baliști în pasionanta lor întrecere 
[pentru cucerirea titlului.
| Cum au debutat echipele ? Cu 
| explozii de bucurie și speranțe, 
[pentru suporterii din „Ghencea", 
LA'alea Jiului" și „Ștefan cel 
jpfare", cu incertitudini pentru 
fcloieșteni, giuleș- 
[teni și arădeni, cu 
dezamăgiri pentru 
ieșeni și brașo
veni. Dar, așa-i 
fotbalul! Și să nu 
uităm: sintem a-

1 bia la început de 
l drum. îmbucurător 
este că unele echi
pe au înscris multe goluri, că 
unii înaintași ies din anonimat 
(vezi Voinea, autor a 5 goluri !), 
că apar nume noi de marcatori: 
Peronescu, Marlinovici, Casandra 
care ne obligă să-i remarcăm, să-i 
ținem minte. Să sperăm că cei 
amintiți, la care adăugăm și pe 
Frățilă, se vor „bate* serios pen
tru un post în națională, unde 
așjem atîta nevoie de „viriuri" 
eficace.

Etapa inaugurală a scos în evi
dență faptul că pe trei terenuri — 

"Ta Iași, Arad și Constanța -— 
gazdele au pierdut puncte prețioa
se, că victoria nu mai este chiar 
atît de sigură „acasă". Steaua a 
dat in dealul Copoului o lecție 
elevilor antrenorului Botescu, iar 
la Arad, o „bară" i-a scăpat pe 
localnici de înfrîngere în fața 
oaspeților din Cluj. Terenul pro
priu sau publicul, oricît de înflă
cărat ar fi (cum este, de pildă, 
cel constănțean), nu poate hotărî 
victoria. La Arad, „galeria" și-a 
făcut din plin datoria, dar U.T.A. 
n-a inscris nici un gol. Semnifi
cativă în acest sens este decla
rația antrenorului Reinhardt, după 
meciul de duminică: „Fără o li

Comentariul
nostru

MINUTUL 89, LA CONSTANȚA

nie de atac eficace nu se poate 
cîștiga, nici chiar pe teren pro
priu..." Observație justă și perfect 
valabilă pentru mai multe echipe 
care în meciurile de debut au 
rămas datoare la acest capitol. 
Se cuvine însă o contra-observa- 
ție: ce fac antrenorii pentru a 
remedia această lacună ? Pentru 
că la recenta consfătuire care a 
avut loc la București problema 
eficacității a ocupat un loc im
portant în discuții. Noi am dorl-o 
cit mai rapid clarificată la Petro
lul (meciul cu Liverpool bate Ia 
ușă) și Ia Dinamo Pitești (repre
zentanta noastră în „Cupa orașe
lor tîrguri") și, bineînțeles, Ia fie
care formație în parte. Dar, cum 
am spus, sintem abia la început 
de drum și credem că pe parcurs 
echipele noastre vor intra în 

cadență și ne vor 
oferi în etapele 
viitoare jocuri 
spectaculoase și 
de un bun nivel 
tehnic. Bine ar fi 
dacă în cursa 
pentru marcarea a 
eît mai multor go
luri s-ar angaja 

cu mai multă hotărîre și Dinamo 
București. Duminică, în compania 
Științei Craiova, bucureștenii ju- 
cînd foarte economic, au făcut 
aceasta doar pe jumătate.

Ultimele rînduri — despre cele 
două debutante în categoria A: 
Jiul și Progresul. Dacă victoria 
Ia limită a fotbaliștilor din str. 
dr. Staicovici a părut normală în 
fața piteștenilor, cea obținută de 
mineri (7—0) în fața experimen
tatei echipe brașovene este, cum 
remarca un confrate, senzaționa
lă. Să sperăm că ei vor confirma 
aceasta și în jocurile viitoare. în 
orice caz, debutul Jiului în A 
trebuie consemnat cu cuvinte din
tre cele mai bune.

Peste trei zile echipele se în
fruntă din nou. Prilej de confir
mări și... reabilitări, prilej de 
observații și concluzii mai apro
fundate pentru specialiști. Așa
dar, să așteptăm și jocurile eta
pei a doua, după care vom re
veni.

CRISTIAN MANTU

Ce scuze mai au?
Se pare că stegarii s-au obișnuit ca în 

fiecare ediție a campionatului să ser
vească cite O' „pilulă amară" susținători
lor lor. De-abia s-au stins ecourile acelui 
ultim 1—10 de la București și iată că du
minică, la Petroșeni, au adăugat o nouă 
^filă neagră” în palmaresul lor. De fie
care dată au găsit motive „obiective". 
Pentru eșecul de la Petroșeni ce scuze 
au ? După părerea noastră nici una, Iată 
cum stau lucrurile.

Duminică, pe stadionul Jiul, brașo
venii au practicat un joc bătrînese, eu 
intenția de a ciupi" — dacă se poate 
— un punct. Stegarii au desfășurat fie
care acțiune cu încetinitorul și, ceea 
ce este mai grav, jucătorii s-au între
cut in execuții tehnice greșite. Spre 
deosebire de brașoveni. înaintașii Jiu
lui au practicat un joc în viteză,, cu 
derutante schimbări de locuri și cu 
multe șuturi la poartă. Oaspeții s-au 
rezumat la pătrunderile celor două ex
treme : Selimessi și Gybrfi și uneori

Cum a fost ia lași
Rezultatul cu care s-a încheiat partida 

de la lași (7—1 în favoarea oaspeților) 
ar putea să ne determine să facem apei 
la o des folosită formulă : „scorni ne 
scutește de orice comentarii44. Nu pro
cedăm în felul acesta pentru că la ter
minarea meciului C.S.M.S.—Steaua, teh
nicienii prezenți se împărțiseră în două 
grupuri, unii susținind că rezultatul se 
explică prin totala lipsă de formă a ie
șenilor, în timp ce alții afirmînd eu tă
rie că diferența mare de seor este con
secința directă a jocului foarte hun pre
stat de bucureșteni. Care este adevărul?

Ineerctnd să elucidăm lucrurile, vom 
preciza de la bun început că primele mi
nute ale meciului nu au lăsat să se în
trevadă, prin felul în care se desfă
șura jocul, că Steaua va încheia partida 
victorioasă. Inițiativa a aparținut gaz
delor, care au realizat cîteva acțiuni 
periculoase, una dintre ele, cea a lui 
Baboie, punîndu-t la grea încercare pe 
portarul Suciu. Treptat, însă, superioara 
pregătire fizică și tactică a bueurește- 
nilor și-a spns cuvîniul. Jocul calm, or
ganizat din apărare, buna coordonare de 
la mijlocul terenului asigurată prin me
reu tînărul Constantin și cursele rapide, 
pe direcția porții, ale lui Voinea și So
rin Avram au făcut ca Steaua să se 
impună. Colul survenit în minutul 10 a 
determinat o primă și ușoară ridicare a 
„vălului46 privind pregătirea ieșenilor. 

la contraatacurile sterile ale lui Gane 
și Goran. Dar, lenți, ei nu au putut de
păși apărarea minerilor. De nerecu
noscut a fost și Pescaru.

Despre apărarea brașoveană care a 
primit șapte goluri ce se mai poate 
spune ? Dezorientată, nesigură în in
tervenții. ea a constituit punctul nevral
gic al formației d'in Brașov. In general, 
jucătorii de la Steagul roșu s-au pre
zentat în acest meci slab pregătiți.

O surpriză plăcută a constituit-o jocul 
proaspetei promovate în categoria A, 
Jiul. După 5 minute de tatonări, fot
baliștii din Petroșeni au luat jocul pe 
cont propriu, imprimînd un ritm in
fernal, pe care l-au menținut aproape 
pe toată durata partidei. Fiecare acți
une ofensivă s-a terminat cu o fază 
periculoasă creată la poarta brașoveni
lor. Nu greșim cu nimic afirmînd că 
scorul putea fi și mai mare.

V. POMPILIU

care mai mult di» amintirea sezonului 
trecut au inai.„ trăit pînă către sfkșitul 
reprizei. Apoi, însă, așa cum era și nor
mal, mecanismul bine pus la jninct al 
hueiiireșteibilor și-a spus cuvîntul, golu
rile curgînd cu multă ușurință în poarta 
lut Const ani ine seu și apoi a lînărului 
Cizik. Și aceasta, pentru că pe mă
sură ce se scurgea timpul gazdele fă
ceau tot mai mult oficiul de parteneri 
de antrenament, probând pe propriul Iof 
teren că au abordat noul campionat cu 
o îngrijorător de sumară pregătire.

Steaua s-a prezentat bine pusă la 
punct și a înscris la activul său o 
victorie care credem că s-ar fi realizat 
și dacă ieșenii dădeau o replică la ni
velul valoric manifestat în ediția tre
cută a campionatului. Firește, ar fi fost 
o victorie obținută la mare luptă și, 
poate, la un punct sau două diferență. 
Proporțiile pe care le-a luat însă scorul 
au fost cauzate de forma neașteptat de 
slabă a echipei gazdă, care în acest fel 
a „amplificat46 victoria buciiFeștenilor.

Așa înett acest 7—1 obținut în fata 
unei „umbre46, nu trebuie să ducă la 
concluzii greșite pe jucătorii de la 
Steaua și pe suporterii lor. Campionatul 
abia a început și această victorie la scor 
nu trebuie să-i facă să creadă că au... 
titlul în buzunar!

Oricum însă, ei au „pășit eu dreptul4*, 
arătînd că au învățat totuși ceva din 
campionatul trecut.

CĂLIN ANTONESCU

Se poate 
și altfel, Dobrine!

Fără îndoială (r.u spunem o noutate), 
Dobrin se numără printre tinerii jucă
tori de mare talent ai fotbalului nostru. 
Datorită calităților cu care este în
zestrat — fin tehnician (fenta lui este 
binecunoscută și peste hotare)„ simt 
dezvoltat al jocului — el a făcut re
pede trecerea de la „tineret" la prima 
echipă a tarii, refiiu'nd in mod deosebit 
și atenția specialiștilor vest-germani 
care I au putut urmări in meciul' disputat 
anul acesta Iii Ludwigshafen.

Numai că Dobrin suferă de o mare 
meteahnă: uneori, in dorința de arși 
etala măiestria abuzează de driblinguri, 
de o serie întreagă de execuții tehnice 
lipsite de scop tactic. HI ai ales in a- 
celea in care evoluează in echipa sa de 
club, Dinamo Pitești, unde se consideră 
mult prea devreme factotum. Cel puțin 
așa ni s-a părut ȘI duminică. în dorința 
de a juca pentru el, a abuzat de „nu
mere personale", oprind cu regularitate 
baloanele și întârziind transmiterea, deși 
funcția de coordonator pe care o avea 
in formație reclama in multe situații o 
pasă la partenerul cel mai bine plasat 
față de dispozitivul de apărare advers. 
Și, astfel,. în loc de a „lega11 jocul apă
rătorilor cu acela al virfurilor de atac, 
Dobrin a preferat să-l frineze o dată, 
de două, de zece ori, spre exasperarea 
coechipierilor, a antrenorilor și a sute
lor de suporteri aflați in tribunele sta
dionului „23 August**.

Greșită înțelegere. pentru Dobrin a 
sensului pe care trebuie să-l aibă no
țiunea de „jucător mare**. Din totdeauna 
și mai ales acum in condițiile fotbalu
lui modern (cu joc purtat in viteză, 
adică in criză de spațiu și timp) marii 
jucători silit aceia care se „exprimă"* in 
cadrul echipei. Dobby Charlton, și nu nu
mai el, este un exemplu cit se poale d» 
tipie tocmai pentru că l-a creat fotbalul 
actual.

Dobrin a avut posibilitatea să-l vadă 
pe ecranul televizoarelor și să... înțe
leagă. Altfel, ar fi păcat de realele in- 
Siwșiri cu care este dotat.

GH. NICOLAESCU

Făgăduiam în cronica noastră de 
ii că vom reveni asupra fazei din 
n. 89, fază care a comportat multe 
scu(ii după încheierea ei. După cum 
știe, în acest minut constănțenii au 

scris un gol anulat de arbitrul Mi- 
f Vasiliu (gol contestat de oaspeți, 
rut cu insistență de gazde : jucători 
public).
A fost sau n-a fost gol ? Aceasta 
te întrebarea care se pune. Răspun- 
1 poate cuprinde ambele posibilități : 
ică și DÂ și NU. Și iată de ce : 
DA, pentru că în ultima parte a 
fazei din care s-a înscris golul nu 
existat nici o abatere de la Tegu

ment. Adică. Manolache a șutat în- 
-un balon care venea de ia ad- 
:rsar. Saltul disperat al tînărului 
efan n-a făcut decît să schimbe 
aiectoria mingii, punîndu-1 în im- 
isibilitate pe Răducanu de a in- 
rveni.
Deci, gol valabil. De altfel, „tușie- 
il“, după ce mingea intrase în poar- 
, s-a îndreptat spre centrul terenu- 
i, „oficializînd" astfel valabilitatea 
:țiunii constănțene.
Ltett iată și motivele pentru care a 
ft contestată valabilitatea golului :

Gol ? Nu, arbitru! nu l-a acordat!

fancu a pasat „la întîlnire" mingea 
lui Manolache. Acesta avînd drumul 
închis de către Dan șj Lupescu a cău
tat să-j „despartă", împingînduri 
(FAULT CLAR). A ajuns balonul și
l-a  pasat lui Ologu care se afla în 
OFSAID. Ologu a retrimis, din aceas
tă poziție, mingea lui Manolache. 
Deci două iregularități care, sancțio
nate (una sau alta) ar fi stopat dru
mul spre poartă al mingii.

După terminarea jocului, arbitrul 
M. Vasiliu (Ploiești) a justificat anu
larea golului, spunînd că el fluierase 
ofsaidul lui Ologu, dar că jucătorii 
și publicul n-au auzit fluierul. Măr
turisim că nici noi nu l-am auzit. Pe 
de altă parte, unul dintre tușieri, jus- 
tificînd aceeași hotărîre a „centrului", 
vorbea despre... faultul comis de 
Manolache. Deci, chiar în tabăra re- 
strînsă a „cavalerilor fluierului" pă
rerile sînt împărțite.

ȘI ATUNCI? Arbitrul Mihai Va
siliu a greșit grav, așteptînd ceasul 
al... 13-lea pentru a lua liotărîrea 
de a nu acorda un gol care devenise 
valabil în condițiile nesancționării 
iregularităților care l-au procedat.

Foto: II. Musin — Constanța
De altfel, arbitrul Mihai Vasiliu a 

mai făcut și alte greșeli, de-a lungul 
partidei, aplicînd greșit legea avanta
jului, nesancționind la timp și cu 
aceeași măsură o serie de „intrări" ale 
jucătorilor.

V. PAUNESCU

ȘTIRI«ȘTIRI« ȘTIRI «ȘTIRI® ȘTIRI • ȘTIRI
NE VIZITEAZĂ SELECȚIONATA 

IRANULUI

Săptămîna viitoare, o nouă echipă 
de peste hotare ne va vizita țara. De 
data aceasta vom avea ca oaspe Se
lecționata Iranului, care va susține 
două meciuri : cu U.T.A. — la 31 au
gust și cu Politehnica Timișoara — 
la 3 septembrie.

IE LA F. R. FOTBAL

Meciurile din categoriile B și C ale 
etapelor din 28 august, 4 și II sep
tembrie vor începe la ora 9,30, cu ex-

A te nț ie,
• La Politehnica s-a văzut ten

dința de remaniere a lotului, de îm
binare a experienței unora cu elanul 
și tinerețea altora. Se manifestă însă 
aceeași carență în jocul acestei for
mații — ineficacitatea. Mițaru, Regep, 
Cotormani fug de șutul decisiv, ra
tează nepermis de la 10, 8 și chiar 
5 metri, din poziții clare. Iată pro
blema nr. 1 a Politehnicii, spre care 
trebuie să se îndrepte atenția antreno
rilor și jucătorilor.

• Petrolul. Este vorba de echipa 
campioană. l-am urmărit jocul cu 
gîndul la „C.CX“. Timpul trece, se 
apropie meciul cu Liverpool și se 
pare că multe probleme nu sînt re
zolvate. Petroliștii ne-au arătat că 
formează aceeași echipă solidă, eu o 
bună apărare, că Ionescu deține o 
formă aproape de „excelent". Echipa 
manifestă însă o oarecare oboseală pe 
care vacanța n-a putut-o îndepărta ; 
eforturile depuse în campionatul tre- 
cut se văd zacă. Dar problema cea 
mai grea pentru Petrolul este lotul

cepția celor cuprinse în programul 
Pronosport, care se vor disputa după- 
amiază, de la ora 17.

• Partida Politehnica Timișoara — 
Steagul roșu, din etapa a IlI-a, din 
4 septembrie, se va disputa în ziua 
de 31 august.

MECIURI AMICALE

în țară continuă să se desfășoare 
meciuri de verificare a echipelor de 
eategoria B și G. După cum se știe, 
duminică 28 august, se dă startul în 
campionatul acestor categorii. Iată cî-

Petrolul!
nepermis de mic pe care-1 are. La Ti
mișoara, ploieștenii au deplasat 14 ju
cători. Acasă n-a rămas nimeni ! Iată 
de ce a trebuit să joace Iuhasz cu 
glezna accidentată și Florea — după 
cum ni s-a spus — bolnav. Pentru 
meciul viitor, alte probleme : Badea 
s-a lovit la genunchiul sting. Credem 
că clubul ploieștean va trebui să re
zolve eiî mai urgent această problemă.

• Din sezonul trecut un jucător 
merge mereu pe o linie ascendentă. 
Se impune cu regularitate prin risipa 
de energie, prin capacitatea sa de 
acoperire a unui mare spațiu de joc, 
prin calități tehnice. Acesta este P*- 
tre Dragamir. A început sezonul la 
fel de bine ca și anul trecut. Antre
norii echipei reprezentative n-ar tre
bui să-l omită în acest sezon de pe 
lista ..probabililor". De aceeași părere 
este și observatorul federal, antreno
rul Coloman Braun. Dragomir are 26 
de ani.

CONSTANTIN ALEXE

teva rezultate tehnice primite prin te
lefon de la corespondenții noștri :

C.F.R Timișoara — Vagonul Arad
4—3 (2—3) ;

Sătmăreana — Unirea Dej 3—2 
(1-2) ;

Unirea
lăți 2-2

C.S.M.
(l-Q) ,

Știința
București

A.S.A.
1-1 (l_1) ; W •

Flacăra Moreni — Dinamo Victoria
București 2—0 (l—0).

Focșani —• Siderurgistul Ga- 
(Q-Ș) ;
Sibiu — A.s. Cugir 4—0

București — Flacăra roșie 
5-3 (3—3.) ;
Țg. Mureș — A.S.A. Siltm



in ediția a X-a a „Criteriului juniorilor" la ciclism
Cicliștii români Voloșin și Burlacu

pe locuri fruntașe la Tuia
(47 p)

general final: 1. CON-

Meciuri internaționale de handbal
TURNEUL FEMININ DE LA BRAȘOV

lui L Grebinișan (Tg.

BERLIN - PROGRESUL

HRISTACHE NAUM

în

la campionatele Perez

(Urmare din pag. 1)

P. Ivănescu (SSE 1), 
(Tractorul) — același

6.
7.

SELECȚIONATA MASCULINĂ 
A BERLINULUI LA HĂLCHIU

hard 
sova

Gerard Santi (Franța) la 
Ion Florea (Olimpia) Ia

(SSE 1). Dorim ca aceas- 
evidențiaților să fie mult 
Așteptăm, deci, viitoarele

— la reușita acestei în- 
ordinea... clasamentului: 
Someșan (Voința Bucu- 
Zosim (Petrolul Ploiești),

înde- 
care

busculadele și sprinturile 
au selectat în fruntea cursei 
de 19 cicliști. Aceștia și-au 
în final primul loc. Sprin- 
impus pe Horst Wagner

și Vasile Burlacu 
de viteză, Dan

europene!

T S K
BUCUREȘTI (F) 14-7 (5-1)

H'udor Vasile (Petrolul Ploiești), unul dintre cei mai combativi rutieri ai „Crite
riului juniorilor", cîștigind sprintul intermediar din etapa a IV-a

tat și două lovituri de Ia 7 m. Bun 
arbitrajul 
Mureș).

G.

(Agerpresj. — Pe ve- 
s-a desfășurat un

(R.D. Germană) 136,05 p ; 3. Fedo- 
(U.R.S.S.) 133,23 p.

★
grupa C la polo, echipa Româ-

Gruia — coresp. regional

Ploiești), Ștefan Su- 
Brașov), Gh. Răcea- 
Florea (Olimpia) și 
(SSE 1), clasați „în

-prima înotătoare româncă

După patru zile de întreceri, edi
ția jubiliară a „Criteriului juniori
lor", a X-a, a luat sfîrșit luni după- 
amiază cu victoria pe deplin meri
tată a talentatului rutier CONSTAN
TIN GRIGORE de la Voința Bucu
rești. Obținută în compania unor 
valoroși cicliști tineri din Bulgaria, 
R. D. Germană și Franța, această 
victorie încheie în mod fericit carie
ra de junior a alergătorului bucu- 
reștean, constituind — în același 
timp — o concretă promisiune pen
tru activitatea pe care o va des
fășura în rîndurile seniorilor. Felici
tări se cuvin și alergătorilor Tudor 
Vasile (Petrolul 
ciu (Dezrobirea 
nu (C.P.B.), I. 
Alex. Sofronie 
primii 10".

Etapa a IV-a, desfășurată luni 
după-amiază pe ruta București — 
Ploiești — București (100 km), a fost 
foarte dificilă. Canicula și oboseala 
acumulată în primele trei etape 
și-ău spus cuvîntul. Acesta este — 
după părerea noastră — motivul 
pentru care au lost înregistrate nu
meroase busculade. Multe dintre ele 
au scos din cursa pentru primele 
locuri alergători cu reale posibilități. 
Căldura, 
repetate 
un grup 
disputat 
tul l-a 
(RDG) care a marcat a doua vic
torie de etapă pentru delegația 
R. D. Germane. Tinerii rutieri din 
formația R.D.G. au fost cei mai 
valoroși dintre oaspeți. Ei au lă
sat o bună impresie la capitolul teh
nică, ca și la cel al combativității, 
în ordine s-au impus, dintre oas

înotător român la o mare competiție. 
Performanța Cristinei Balaban repre
zintă răsplata unei munci sîrguincioase, 
de ani de zile pentru care atît Cristina 
cît și antrenorul ei, prof. Remus Dra- 
gușan - 'erită cele mai calde felicitări.

Și Săritorul PANTELIMON DECU- 
SEARĂ a concurat cu succes. în în
trecerile preliminare de la trambulină, 
care au reunit 27 de sportivi, el a 
avut cîteva execuții foarte frumoase 
care i-au asigurat calificarea în fina
lă, pe poziția a VH-a, cu 462,15 p. 
înaintea lui se află Cagnotto (Italia) 
509,05 p, Koskinen (Finlanda) 500,60 
p, Vasin (U.R.S.S.) 504,50 p, Safonov 
(U.R.S.S.) 488,85 p, Andersson (Sue
dia) 476 p și Dibiassi (Italia) 465,20 p.

In celelalte probe de înot au fost în
registrate următoarele rezultate : BĂR
BAȚI 100 m liber : 1. Mc Gregor (An
glia) 53,7 ; 2. Ilicev (U.R.S.S.) 54,3 ; 3. 
Poser (R.D.G.) 54,8 ; 400 m mixt : 1. Wie
gand (R.D.G.) 4:47,9 — record european ;
2. Dunaev (U.R.S.S.) 4:48 7 — record ; 3.
Katzur (R.D.G.) 4:55,7 ; 4 x 100 m mixt : 
1. U.R.S.S. 4:02,4; 2. R.D Germană
4:02,9 — record ; 3. Ungaria 4:05,9 — re
cord ; 4. R.F. Germană 4:07,0 — record ; 
5. Anglia 4:08,9 — record ; FEMEI 100 m 
liber : 1. Grunnert (R.D. Germană) 1:01,2 
— record ; 2. Turoczy (Ungaria) 1:02,1;
3. Sillet (Anglia) 1:02,5 ; 200 m bras :
1. Prozumenscikova (U.R.S.S.) 2:40,8 — 
record mondial ; 2. Pozdniakova
’(U.R.S.S.) 2:41,9 (sub vechiul record mon
dial care era de 2:43,0) ; 3. Slattery (An
glia) 2:47,9 — record ; trambulină :
1. Baklanova (U.R.S.S.) 136,59 p ; 2. Rein- 

peți, cicliștii din Bulgaria. Alergă
torii francezi, deși combativi, n-au 
avut pregătirea necesară pentru o 
competiție atît de dură.

Clasamentul etapei a IV-a arată 
astfel : 1. Horst Wagner (RDG)
2 h 38:22 ; 2. Șt. Suciu (Dezrobirea),
3. St. Rusen (CSO Brăila), 4. Gh. 
Răceanu (CPB), 5. I. Florea (Olim
pia), 6. Tudor Vasile (Petrolul), 7. 
G. Grigore (Voința), 8. V. Diankov 
(Bulgaria), 9. 
10. M. Bădilă 
timp.

Clasamentul
STANTIN GRIGORE (Voința Bucu
rești) a parcurs 280 km în 7 h 02:26 
— cîștigător al celei de-a X-a edi
ții a „Criteriului juniorilor"; 2. Horst 
Wagner (RDG) la 17 sec; 3. Tudor 
Vasile (Petrolul Ploiești) la 1:13,4 ;
4. Ștefan Suciu (Dezrobirea Brașov) 
la 1:16; 5. Gh. Răceanu (CPB) la 
1:29; 
2:12 ■ 
2:33 ; 8. Al. Sofronie (SSE 1) la 2:36 ; 
9. Klaus Kaempf (RDG) la 2:49 ; 10. 
Horst Willgruber (RDG) la 2:54.

înainte de a încheia cronica ce
lei de-a X-a ediții a „Criteriului 
juniorilor" se cuvine să subliniem 
și munca unor antrenori, îndeosebi 
a acelora care au contribuit — prin 
„elevii" lor 
treceri. în 
Alexandru 
rești), Sima 
Martie Ștefănescu (Dezrobirea Bra
șov), Constantin Cîrjan (CPB), Ma
rin Niculescu (Olimpia) și Mircea 
Mihăilescu 
tă listă a 
mai mare, 
competiții.

ln _ .
niei a întîlnit, într-un joc foarte im
portant, formația U.R.S.S. La o elimi
nare a lui Grințescu, Grișin a deschis 
scorul, pentru ca în repriza secundă 
Mărculcscu și Zahan (în superioritate 
numerică) să „întoarcă" scorul în fa
voarea noastră : 2—1. în cea de a 
treia repriză, sovieticii au avut la rîn- 
dul lor un om în plus (prin elimina
rea lui Firoiu) și au egalat prin Se- 
mionov. Imediat după înscrierea golu
lui, Semionov a fost eliminat pentru 
joc brutal și aici a fost momentul dra
matic al partidei. Aflată în superio
ritate numerică, echipa română a pier
dut mingea și, imediat, și pe Grin
țescu care a faultat inutil. în ultimele 
cinci minute echipa U.R.S.S. mai în
scrie o dată din lovitură de la 4 m 
(Smucki), iar formația noastră, avînd 
alte trei eliminări (Kroner, Zahan și 
Mărculescu) a terminat meciul în pa
tru oameni și nu a mai putut modifica 
scorul. Rezultat final : 3—2 (1-0, 0-2, 
1-0, 1-0) pentru reprezentativa
U.R.S.S. care a ocupat astfel primul 
loc în serie. Echipa României, învingă
toare cu 4—0 (0-0, 1-0, 2-0, 1-0) asu
pra Bulgariei și cu 13—0 (2-0, 5-0, 
3-0,3-0) asupra Turciei s-a clasat pe 
locul secund și s-a calificat pentru tur
neul semifinal în grupă cu U.R.S.S., 
Italia și R.F. Germană.

Tn cealaltă semifinală s-au calificat 
Ungaria. Olanda. R.D. Germană și Iugo
slavia. Iată celelalte rezultate : Suedia

MOSCOVA, 24 , 
lodromul din Tuia 
concurs internațional de ciclism la care 
au participat pistarzi din Bulgaria, Ro
mânia și R.S.F.S. Rusă. Cursa de semi- 
fond cu adițiune de puncte (33 de ture) 
a fost dominată de sportivii români care 
au ocupat primele două locuri prin Vic-

BRAȘOV 24 (prin telefon).— Sta
dionul Dinamo din localitate a găzduit 
un turneu internațional feminin de 
handbal, la care au luat parte echi
pele TSK Berlin Tractorul și Rul
mentul din Brașov și Voința Sighi
șoara. Partidele disputate cu acest 
prilej au fos atractive și de un bun 
nivel tehnic, constituind totodată și 
o bună verificare a pregătirilor fă
cute de echipele române în vederea 
începerii campionatului. Victoria a 
revenit formației Tractorul Brașov, 
care s-a impus printr-o mai bună 
organizare a jocului în apărare. Iată 
rezultatele tehnice: Rulmentul Bra
șov—Voința Sighișoara 11—3 (3—2) ; 
Tractorul Brașov—TSK Berlin 11—8 
(4—4) ; Rulmentul Brașov—Tractorul 
Brașov 9—9 (5—2) ; Voința Sighi
șoara—TSK Berlin 9—8 (3—3); Rul
mentul Brașov—TSK Berlin 7—15 
(4—4) ; Tractorul Brașov—Voința Si
ghișoara 10—6 (8—4). Au arbitrat 
corect I. Grebinișan (Tg. Mureș) și 
P. Cîrligeanu (București).

V. Popovici și G. Carol — coresp.

BRAȘOV 24 (prin telefon) — 
după-amiaza zilei de 23 August 
amatorii de handbal din Hălchiu au 
participat în număr mare Ia întîl- 
nirea internațională de handbal din
tre selecționatele orașelor Brașov și 
Berlin. Jucătorii brașoveni au evo
luat bine, folosind des și cu succes 
contraatacurile și printr-o apărare 
fermă, mobilă au reușit să obțină 
o meritată victorie cu scorul de 
10—7 (7—3). Este de remarcat fap
tul că selecționata Brașovului a ra-

au în- 
pentru 
echipa

meci decisiv

—Anglia 3—2, Olanda—Anglia 7—4, O- 
landa — Spania 4—1, Ungaria — Spania 

6—1, Ungaria—Suedia 3—1, Anglia—Spa
nia 3—3 Olanda—Suedia 2—1, Ungaria— 
Anglia 7—0, R.D.G.—Franța 8—3, Iugo
slavia—Cehoslovacia 5—1, Iugoslavia— 
Franța 6—1, R.D.G.—Cehoslovacia 9—3, 
R. D. Germană — Iugoslavia 2—1(1 !) 
U.R.S.S.—Bulgaria 8—0, Bulgaria—Turcia 
14—2, Italia—R.F.G. 6—5, Italia—Belgia 
2—1, R.F.G.—Irlanda 7—1, Italia—Irlanda 
12—3.

Miercuri, poliștii români 
tîlnit, într-un 
calificarea în turneul final, 
Italiei, care a cîștigat cu 2—1 (1—0, 
0—1, 0—0, 1—0). Rezultatul a fost 
viciat însă de arbitrajul lui J. Dirn- 
weber (Austria) care a oprit în mod 
scandalos majoritatea acțiunilor de 
atac ale echipei noastre și a dictat 
eliminări nejustificate (în ultima
repriză România a jucat cu doi ju
cători de „cîmp“ plus portarul îm
potriva a cinci italieni).

★
în seriile cursei de 400 m 0’A,

VI. Moraru, 
s-a clasat pe 
du-se pentru

cu 4:33,8 (nou record) 
locul patru, necalificîn- 
finală.

★
trei sărituri PANTELI-In ultimele

MON DECUSEAR4 a reușit să se cla
seze pe locul VI cu 141,59 p, întrecut 
de: 1. Safanov (U.R.S.S.) 155,27 p, 2. 
Anderson (Suedia) 146,30 p, 3. Calnotto 
(Italia) 146,21 p, 4. Dibiassi (Italia) 
142, 19 p, 5. Vasin (U.R.S.S.) 141,83 p. 
Cîștigătorii ultimelor probe de înot: 
400 m liber (f) Claude Mandonnaud 
(Franța) 4:48,0 — record al Franței; 
200 m spate (m): Gromak (U.R.S.S.) 
2:19,9.

tor Voloșin
(43 p.). In proba 
povici (România) a ocupat locul 
după cicliștii sovietici Agapov și 
kov. Cursa de urmărire (4 000 m) a 
cîștigată de formația R.S.F.S.R. 
timpul de 4:44,1.
(Burlacu, Voloșin,
s-a clasat pe locul trei cu 4:54,5.

Po- 
trei, 
Voi- 
fost 

eu 
Echipa României 

Soare, Bărbulescu)

Ieri, pe terenul Progresul, s-a 
desfășurat partida internațională fe
minină de handbal dintre echipele 
T.S.K, Berlin și Progresul Bucu
rești, aceasta din urmă promovată 
recent în seria I a campionatului 
republican. Meciul a fost dominat 
de oaspete, care au manifestat o 
formă bună, impunîndu-se 
osebi prin rapiditatea cu 
și-au construit acțiunile și prin 
forța de șut. Bucureștencele au dat 
o replică ceva mai bună în repriza 
I, după care, dovedind carențe în 
ceea ce privește rezistența, au cedat 
ritmului impus de formația oaspete.

Sc:~ul final de 14—7 (5—1) pentru 
T.S.K. Berlin a fost realizat de 
Nocka 5, Hohnith 2, Hennings 2, 
Muinorh 2, Fallak 1, Worpel 2 
pentru învingătoare, respectiv Bo
gan 5, V. Dumitrescu și Mănescu.

A arbitrat corect P. Țîrcu (Bucu
rești).

Pregătiri pentru C. E. de atletism
• Secția unională de 

atletism a U.R.S.S. a 
alcătuit echipa pentru 
campionatele europene 
de la Budapesta. Din 
lot fac parte, printre 
alții: Ozolin (100 și 
200 m), Savciuk (400 
m), Mihailov (110 mg), 
Anisimov 
Makarov 
Bliznețov 
Skvorțov 
Kudinski 
obst.), 
(lungime), 
liță), Klim

etc.
• La Bruxelles a 

avut loc meciul dintre

echipele Belgiei și Spa
niei (99—112 p). Gaș- 
ton Iloelants a parti 
cipat la cursa de 5000 
m, pe care a clștigat-o 
în 13:59,0. Alte rezul
tate : prăjină: Sola (S) 
4,65 ; 110 mg : Gee- 
roms (B) 14,3.

• Delegația spaniolă 
pentru C.E. de la Bu
dapesta va fi compusă 
din 7 atleți. Dintre se
lecționați se remarcă : 
Alberto Esteban (1:48,0 
pe 800 m), Ignacio 
Sola (4,85 m la prăji
nă), Carlos 
(2,22:00,0 la maraton).

• Lotul R. F. Ger-

(400 mg), 
(5000 m),

(prăjină), 
(înălțime), 

(3 000 m 
Ter-0 vanesian

Lusis (su- 
(ciocan)

CIUDAD DE MEXICO. — La în
trecerile de atletism din cadrul celei 
de a doua săptămîni preolimpice, ce 
se va desfășura în octombrie la Ciu
dad de Mexico, și-au anunțat partici
parea 141 de atleți din 19 țări. Prin
tre țările care vor fi prezente la star
tul întrecerilor se află U.R.S.S. (30), 
Japonia (12), Franța (10), Polonia (6), 
Ungaria (4), Italia (6), R. F. Germa
nă (19).

ROMA. — La Porto San Giorgio a 
început campionatul european de bas
chet juniori. în prima zi s-au înregis
trat rezultatele : Cehoslovacia - Bul
garia 67—63 (29-29) ; U.R.S.S. - Spa
nia 66—55 (31-24); Iugoslavia - Fin
landa 58—49 (20-18); Italia - Franța 
49—31 (18-21).

NEW YORK. — A înoeput turneul 
internațional de fotbal de la Nevz 
York. în primul meci, echipa brazi
liană, F.C. Santos a dispus cu scorul 
de 4—1 (1—0) de echipa portugheză 
Benfica Lisabona. Pele, Toninho și tî- 
nărul Edu (2) au fost autorii punctelor 
echipei Santos.

REYKJAVIK. — în primul meci 
al noii ediții a „Cupei cupelor'1 la 
fotbal echipa islandeză Reykjavik a 
terminat la egalitate (1—1) ou echipa 
belgiană Standard Liege.

QUEBEC. — în finala turneului in-

Tcnismanii romdi 
în întreceri

VIENA, '24 (prin telefon). — 
pionul de tenis al României, Ion Ți 
a fost prezent în două finale ale 
cursului internațional de la Kitzbu 
(Austria). în proba de simplu el a 
trecut pe rînd pe Lai (India) cu 
6—1 și pe cunoscutul jucător au
Ran Ken Fletcher cu 7—5, 6—0, ia 
semifinale Țiriac a dispus de Ila 
Ploetz (R. F. Germană) cu 6—3, 6 
Acesta eliminase pe francezul Jau 
cu 2—6, 6—2, 6—2. Finala, car 
opus pe Ion Țiriac lui W. Bungert 
vingător în semifinală cu 6—4, 6 
asupra lui Bob Ilcwitt) a dat loc 
luptă foarte dîrză. La scorul de
5— 4 și 40—30 (mecibal) o ming 
linie a lui Țiriac este apreciată de 
bitri ca fiind afară și în continuare 
cătorul vest-german egalează scorul, 
tigînd în finiș : 5—7, 8—6, 6—4.

La dublu, Țiriac și Hewitt au 1 
cut perechile Ails—Matthews (Ang 
și Ploctz-Elschcnbroich (R. F. Germa 
ajungînd în finală, care n-a mai 
loc din cauza ploii.

Finala la simplu femei: Norma 
Ion—Annette Van Zyl 3—6, 6—2, 6

• La Kattowice au început într 
rile celei de-a 31-a ediții a campion 
lor internaționale de tenis ale Polo 
Participă 64 de sportivi și 32 de s 
tive din U.R.S.S., România, Bulga 
Ungaria, R. D. Germană, Polonia și 
țări. în primul tur al probei de si 
bărbați, reprezentantul României, , C 
Dumitrescu, l-a învins cu 3—6 6
6— 4 pe Djimalski (Polonia). Alte
zultate: simplu bărbați: Pan
(Bulgaria) — Ojel (Polonia) 
4—6, 7—5, 7—5 ; Lamp (U.R.S.S.) 
Andjevski (Polonia) 6—2, 6—2, 6 
simplu femei: Rylskaia (Polonia) 
Dibar (România) 6—3, , 6—1 ; Sz
(Ungaria) — Garbacz (Polonia) 6 
6—1 

mane este alcătuit din 
47 de atleți și 23 
atlete. între aceștia 
află și proaspătul 
cnrdman european 
800 m, Franz Josef 
Kemper, (1:44,9). Semi- 
fondistul vest-german 
are 21 de ani și prac
tică atletismul doar de 
4 ani. Rezultatele sale 
au evoluat astte 
1963 — 1:57,2, 1964 
1:48,9, 1965 — 1:47,4 
și 1966 — 1:44,9. In 
cursa în care a realizat 
noul record el a par
curs prima tură în 
53,0 și următoarea în... 
51,9 1 

□
ternațional de tenis de la Quell 
(Canada), spaniolul Manuel Santa] 
l-a învins cu 6—3, 3—6, 6—1 | 
Cliff Drysdale (Republica Sud-Afl 
cană). Pentru locurile 3—4, J. I 
Lundquist (Suedia) a dispus cu 6—1 
6—2 de Roy Emerson (Australia). I

MOSCOVA. — Finalele turneul 
internațional de tenis de la Moscovl 
Metreveli - Egorov 6—1, 6—2, 6—I 
Ann Haydon - Ana Dimitrieva 6—1

NEW YORK. — In concursul j 
natație de la Lincoln (S.U.A.) au fl 
stabilite patru noi recorduri mondial 
M. Burton a realizat pe 1 500 m libl 
timpul de 16:41,6. Pe aceeași distant 
la feminin, Patty Caretto a fost cronl 
metrată în 18:12,9. Greg Buckingha 
a corectat recordul mondial la 200 
mixt cu timpul de 2:12,4. în sfîrș 
Claudia Kolb a parcurs 200 m mi 
în 2:27,8 (nou record mondial).

PRAGA. Turul ciclist al Slovaci 
s-a încheiat cu victoria rutierului P 
vel Konecazny (Cehoslovacia), ca 
de-a lungul celor 7 etape ale cursei 
totalizat 27h 34:06. Pe locurile urm 
toare s-au clasat compatrioții săi P 
vel Dolejal și Irji Hava. Pe echid 
competiția a revenit formației Ceh 
slovaciei.
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