
VIZITA TOVARĂȘULUI 
HUA KUO FEN

Primirea caldă, sărbătorească, făcută la sosire 
de populația Capitalei - imagine a sentimentelor 
de prietenie și unitate pe care și le nutresc
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reciproc popoarele român și chinez

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, miercuri dimi
neață a sosit la București, in- 
tr-o vizită oficială de prietenie, 
tovarășul Hua Kuo-fen, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului 
premierul 
al Republicii Populare Chineze.

Populația vapitalej României 
socialiste și. împreună eu ea, 
întregul 
timpinat 
mat. ca 
sol al 
prieten, 
nire dintre 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen un 
moment de deosebită importantă 
si semnificație în cronica rela
țiilor româno-chineze. în dez
voltarea si adincirea solidarită
ții militante. în conlucrarea rod
nică. multilaterală dintre cele 
două partide comuniste si țări 
socialiste, spre binele ambelor 
popoare, al cauzei păcii și so
cialismului.

Aeroportul internațional Oto- 
peni, unde a avut loc ceremo
nia primirii oficiale, era pavoa
zat festiv, 
lui oficial se aflau portretele 
tovarășilor 
și Hua Kuo-fen, 
drapelele 
Socialiste 
Populare

Mii «le 
zentanti 
muncitorești, 
muncitor din mari instituții ale 
Capitalei, tineri imbrăcați in 
costume ale minunatului nostru 
port național, de o impresio
nantă policromie, pionieri si 
șoimi ai patriei, allați pe pista 
de beton din fata clădirii aero
gării. dau imaginea unei mari 
Si semnificative manifestări.

...Ora 19,00. Aeronava prezi
dențială aterizează.

Comunist Chinez, 
Consiliului de Stat

nostru popor, l-an în
că pe un oaspete sti
pe eel mai de seamă 
marelui popor chinez 
văzind in noua înt3- 

tovarăsii Nicolae

Deasupra salonu-

Nicolae Ceaușescu 
încadrate de 

de stat ale Republicii 
România și Republicii 
Chineze.
bucureșteni — repre- 
ai marilor colective 

ai personalului

■:

In aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii, care agită stegulețe 
ale celor două țări, buchete de 
flori, tovarășul Hua Kuo-fen, 
persoanele oficiale chineze 
care-1 însoțesc in vizita sa in 
România, sint salutați, la cobo- 
rirea din avion, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care adre
sează distinșilor oaspeți un 
călduros si traditional bun ve
nit pe pămintul ospitalier al 
României. Cei doi conducători 
de partid isi string ea căidură 
miinile. se îmbrățișează priete
nește.

In continuarea ceremoniei pri
mirii. o gardă militară prezintă 
onorul. Fanfara intonează imnu- 

Republicii 
Republicii

rile de stat ale 
Populare Chineze si 
Socialiste România,

In semn de salut. 
21 de salve de artilerie.

Un grup de pionieri oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu si 
tovarășului Hua Kuo-fen mari 
buchete de flori.

Conducătorului partidului si 
statului chinez îi sint prezen
tate. apoi, persoanele oficiale 
române venite în intîmpinare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
si Hua Kuo-fen primesc defila
rea gărzii de onoare.

Miile de bucureșteni aflati pe 
aeroport si-au manifestat prin 
îndelungi aplauze satisfacția 
deplină pentru noua întil- 
nire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Hua Kuo-fen, 
pentru prietenia trainică ce u- 
neste partidele, țările si Po
poarele noastre. Văzduhul vi
brează 
tii.

sint trase

de urale si ova-
Se scandează neîntrerupt: 

„Ceaușescu — Hua Kuo-fen". 
Răspunzind acestei entuziaste 

și sincere manifestații, ce con
densează in vibrația ei căldura 
prieteniei, stima si nretuirea 
care caracterizează relațiile din
tre țările, partidele si no-

(Continuare in vag. a 4-a)

Veritabila săptămînă a finalelor „Daciadei1 
f eră entuziastă. Copiii, 
iese să onoreze marea 
noștri relatările de la

juniorii și seniorii 
competiție națională cu 
întrecerile programate

PRIMELE JOCURI
ALE TURNEELOR FINALE

LA HANDBAL
La Brăila 

putat Ieri 
turneelor finale la handbal mas
culin șl feminin din cadrul Da- 
ciadeL Ambele competiții au fost, 
încă de la început, urmărite cu 
interes de un mare număr de 
spectatori, brăilenil trăind și bu
curia inaugurării noii său da 
sport din localitate, o construcție 
modernă, foarte bine utilată * 
extrem de cochetă. .
succinte relatări de la aceste două 
importante întreceri sportive.

BRAII.A. Turneul final al Da
ciadei la handbal masculin a 
debutat cu jocuri atractive, inte
resante, de un foarte bun nivel 
tehnic. Iată primele rezultate : 
Timiș — Iași 26—14 (13—6), cele
mai multe puncte fiind realizate 
de FBlker 8, Cristian 4, Țimpu 3 
— Timiș ; Nlță 4, Popovici 3 — 
Iași, arbitri : H. Boschner și R. 
Antohi — Brașov ; BUCUREȘTI — 
BRAȘOV 19—ÎS (10—4), după O 
excelentă primă repriză a bucu- 
reștenslor. Au înscris mal multe 
goluri : Blrtalaa S, Cosma 3, 
Tudosis 3, Tase 3, Stockl 2 — 
București, Bota 4, Nedici 2, Dumi
tru 2, Cian 2 — Brașov, arbitri : V. 
Ciucă și C. Popescu — Timișoara. 
(N. COSTIN-coresp.).

VASLUI. Primele jocuri ale tur
neului final feminin la handbal, 
găzduit de sala de sport din loca
litate, a confirmat pronosticurile, 
detaștndu-se deocamdată selecțio
nata municipiului București. Dar, 
lată rezultatele : MUREȘ — iași

șt Vastul s-au 
primele jocuri

st
Dar, iată

(Continuare în pag. 2—3)

PREMIILE HĂRNICIEI
• Oamenii din Miercurea Sibiului sint mari iubitori ai

țJ • „Datiada

in iriintca alișulai cofflpcti(i»Bal •

Plecind din Sibiu, șoseaua 
care duce spre Sebeș, mărgini
tă de holde bogate în spic, urcă 
si coboară domol «mamele dea
lurilor. După ce lasă în dreapta 
Ocnele Sibiului si in stingă 
vestita Sâliște — unde ..fiii sa
tului". multi cu nume de rezo
nantă in istoria științei si cul
turii noastre, s-au adunat de 
curind să-și cinstească Strămo
șii Si să-i laude pe cei «ie azi 
pentru hărnicia lor — soseaua 
intră în Miercurea Sibiului.

Pe străzile comunei trecăto
rii sint rari, pentru că. ■ după 
cum ne zice unul dintre ei. 
„toti s-au sculat din zori și a- 
cum ii găsești la locurile lor de 
muncă. Altfel cum credeți că 
am fâcnt noi toate cite se 
văd Intr-adevăr, acolo, pe 
lanurile celor trei cooperative, 
la S.M.A.. la grădinile legumi- 
cole sau la fermele zootehnice 
aveam să-i întilnim si să-i cu
noaștem ne oamenii din 
Miercurea Sibiului. Apoldu de 
Sus si Dobirea. români și ger
mani. lucrînd umăr la umăr, 
înfrățiți în gînd si fapte.

Comuna a fost distinsă în a- 
cest început de august, pentru 
a treia oară consecutiv, cu Or
dinul Muncii clasa I. pentru 
rezultatele obținute în întrece
rea socialistă intre consiliile 
populare municipale, orășenești 
si comunale privind îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
Olan. social-culturale. pentru 
buna gospodărire si înfrumuse
țare a localităților. Și roadele 
muncii se văd în cele 1200 de 
case noi construite in ultimii

IU I ))
'■

sportului de performantă continuă intr-o atmos- 
prezenți Ia startul diferitelor discipline se strădu- 
performauțe de seamă. Oferim astăzi cititorilor 

miercuri.

RUTIERII CIȘTIGA ÎNTRECERI PE VELODROM
Campionatele naționale de 

ciclism pe pistă au continuat 
ieri pe velodromul Dinamo din 
Capitală aducindu-i la start și 
pe fondiști. De fapt, există o 
tradiție ca unele probe de pe 
ovalul de beton să fie speciali
tatea rutierilor. între ele și ur
mărirea individuală — 4 000 m. 
în finala locurilor 1—2, Costel 
Cîrje (Dinamo) a dispus cu e- 
videntă ușurință de brașovea
nul Andrei Antal : 5:09,4 —
5:20,2, iar în cea a locurilor 
3—4 dinamovistul Constantin 
Ologu, cel care marți realizase

cea mai bună performanță a 
sezonului (5:07,2), a fost între
cut de colegul său de club Io
nel Gancea : 5:11,7 —
Clasamentul final al 
campionat al seniorilor 
astfel : 1. Costel Cîrje (Dina
mo) — campion al României și 
ciștigător al „Daciadei"; 2. An
drei Antal (CIBO Brașov) ; 3. 
Ionel Gancea (Dinamo), 4. Con
stantin Ologu (Dinamo).

Tot ieri au început și între
cerile de viteză rezervate ju-

5,13,6. 
acestui 

arată

sportului

puternic impuls • Oină, fotbalul și

ani. in blocurile destinate spe
cialiștilor comunei si mănăto
rilor din zootehnie, in plinăta
tea hambarelor. în activitatea 
culturală si sportivă.

Oamenii din Miercurea Si
biului sint mari iubitori ai 
sportului. în urmă cu cîtiva 
ant de aici a Plecat o mină de 
fete care a adus comunei locul 
intii in întrecerea voleibaliste
lor. cu prilejul finalelor „Cupei 
tineretului*. ..Dadada* a dat 
noi dimensiuni mișcării sporti
ve din Miercurea Sibiului. 
Secretarul adjunct al Comite
tului comunal de partid. Mihai 
Kirr, ne spunea : -In fiecare 
sat avem amenajate baze spor
tive. iar la Apoldu și Miercurea 
cite o popieărie. In plus, șco
lile dispun de spații adecvate 
pentru a desfășura o bună acti
vitate". Așa se face că. spre 
seară, cind treburile s-au mai

popicele

La orizont, noi realizări

C.A.P. cu cei de la 
cooperația cu consiliul 
cei din Miercurea cu 
lor din Luduș. Atunci

terminat, sau în zilele de săr
bătoare. oamenii nu uită să în
cingă aprige partide de popice, 
fotbal, oină si multe altele. SL 
atunci, se află în întrecere cei 
de la 
S.M.A.. 
popular, 
invitații
se poate face cunoștință cu mai 
tinerii Ioan Voju si Virgil Fa- 
loba. dar si cu Nicolae Bunea, 
Nicolae Beu si Constantin Ca- 
eoveanu. oameni trecuti de pri
ma tinerețe, care vor vorbi cu 
pasiune de ce „minuni pot face 
două miini însuflețite de o 
mare dragoste de muncă si de 
sport". Printre ei se va afla 
totdeauna si profesorul de edu
cație fizică Ioan Tatu, unul

Emanuel FÂNTANEANU

(Con'inuare în pag. 2—3)

Senioarele și juniorii in căutarea viriului de formă

ZILNIC, LA TUNARI, SE DESFĂȘOARĂ
CITE UN... CAMPIONAT EUROPEAN!

&

-

Ieri, Niculina Iosif, din lotul de puțcă senioare, a reușit prelun
gite serii de decari pe care dorefte să le repete la Helsinki.-

BAGEACFoto : Vasile

(Continuări in pag. 2—3)

Costel Cîrje (Dinamo) campionul probei de urmărire indi
viduală — in timpul evoluției victorioase

Foto : Dragoș NEAGU

în mijlocul acestui august, in 
bătrâna pădure Băneasa, liniștea 
e tulburată adesea de focurile 
armelor de tar, căci acolo, la 
poligonul Tunari, se muncește 
intens. Loturile reprezentative 
ale României (juniori și seni
oare) repetă, în fiecare zi, pină 
in cele mai mici amănunte, 
toate probele incluse la Campio
natele europene de tir. Pisto- 

incep antrenamen- 
u testele fix la 
pușcașele fix la ora 

13. Așa sint programate să în
ceapă aceste întreceri la ..eu
ropene". așa se desfășoară si 
antrenamentele. Specialiștii si 
trăgătorii isi iau rolurile în se
rios : întregul program repetă, 
minut cu minut, ceea ce se 
prevede că se va desfășura. în
tre 28 august si 2 septembrie, 
la Helsinki. în zilele decernării 
titlurilor continentale. Cu alte 
cuvinte, zilnic Ia Tunari se des
fășoară cite 
ropean—

un campionat eu-

*
Virgil Atanasiu,Deunăzi, 

antrenor federal pentru probele 
de pistol, ne preciza că „...Ia 
Tunari a fost concentrat tot 
ceea ee are mai bun. la această 
oră, tirul românesc la categori-

ile juniorilor și 
Avem intenția să 
la toate cele 7 probe din pro
gramul „europenelor" de la 
Helsinki. Râmine insă de văzut 
in ee măsură cei ce alcătuiesc 
loturile lărgite se vor încadra 
în parametrii de progres pre- 
văzuți. Ia ce nivel vor răs
punde celor 3 concursuri test, 
sau dacă la ..ora Helsinki" vor 
fi în maximum de formă". 
Pentru realizarea acestui din 
urmă scop se muncește intens 
la Tunari, se retușează elemen
te tehnice, se fac exerciții de 
rezistentă la cele mai diferite 
surse de stress. Se gîndește. se 
analizează, se calculează. De 
pildă. Dumitra Matei isi amin
tește deseori că ediția 1977 a 
„europenelor" a fost cîștigată 
la pușcă standard cu 594 p. iar 
cea din 1978, cu 595 p, că me
dia primelor 6 clasate la aceste 
întreceri a crescut de la 592.8 p, 
la 594 p... „Cine dorește să 
cistige titlul continental anul 
acesta — ne-a spus Dumitra 
— trebuie să se gindească la 
cel puțin 596 p. Deși am un

Radu T1MOFTE

senioarelor, 
participăm

(Continuare în pag. 2—3)



La Slatina, „Cupa textiliștilor'4

BUCURIILE SPORTULUI
ÎNTR-0 DIMINEAȚA DE AUGUST TINERII LUPTĂTORI CANOTORII JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

Baza sportivă „Textila 
modernul cartier slătinean Cri- 
șan I. a fost luată in stăpinire, 
duminică dimineață, de către 
fete. Multe fete, zvelte, bron
zate, pline de voie bună, ve
nite aici din Caracal, de la 
Scornicești, din Drăgănești, 
pentru ca, alături de localnice, 
•ă-și dovedească măiestria în 
întrecerile „Cupei textiliștilor", 
competiție organizată de 
C.J.E.F.S. Olt și Consiliul ju
dețean al sindicatelor, sub ge
nericul „Daciadei". în cinstea 
sărbătorii de la 23 August. 
După o noapte de ploaie, un 
soare cald își juca razele in 
frunzișul fremătind al plopilor 
ce împrejmuiesc terenurile. Fe
tele făceau încălzirea, trăgeau 
la porțile de handbal, în vre
me ce reporterul încerca să 
afle pronosticurile. .Întreprin
derea noastră de confecții este 
foarte tînără — spunea secre
tara Comitetului U.T.C., Dumi
tra Cristescu, din Scornicești —, 
echipele sportive sini și 
foarte tinere. Dar să știți că 
avem fete ambițioase. Și in 
muncă sînt printre cele mal 
harnice textiliste". Așadar, tî- 
năra formație de handbaliste 
va oferi o frumoasă evoluție. 
Vor avea, însă, de învins pe 
textilistele din Drăgănești, caia

pioane Județene. Șl, nu «e 
•tie—

Lăsăm competițiile de pe 
baza „Textila" in plină desfă
șurare pentru a vizita alte 
locuri de Întreceri din „Cupa 
textiliștilor". La Casa de cul
tură In moderna popicărie cu 
două piste, era animație mare. 
Sportivii de la „Textila* Slati
na, preluau conducerea, Prin 
splendida evoluție a lui Marcel 
Pasoiu, așa că victoria nu le 
mai putea scăpa. In altă parte, 
la sala de sport din „orașul 
vechi", se desfășurau întrecerile 
la tenis de masă Cum am in
trat, ne-a captat atenția masa 
nr. 6. Partenerii care-și încer
cau abilitatea prin mingi sur
prinzătoare erau doar de-o 
șchioapă. Cum adică textiliști 
de-o șchioapă 7 Nedumerirea 
ne-a înlăturat-o ing. Gheorghe 
Militam, unul dintre oficiali : 
„Lucian și Iulian Despan sînt 
elevi, la Școala generală nr. 7 
și lu fost invitați să participe 
la întrecere pentru că pionierul 
Lucian și fratele său, șoimul 
Iulian, sini premiant! la învăță
tură și speranțe ale tenisului 
slătinean".

La stadion, întrecerile de fot
bal au fost urmărite, ca întot
deauna, de numeroși spectatori. 
Mai ales întâlnirea dintre Tex
tila Slatina și Filatura Drăgă- 
neș’.i a oferit un spec*.a co', fru
mos I-am revăzut pe toți 
cești tineri, băieți și fete, 
festivitatea de premiere. Și 
vingătorii fi învinșii erau

In pragul finalelor
TIMIȘOARA, 14 (prin telefon). 

In sala Olimpia din localitate, au 
continuat miercuri întrecerile fi
nale ale Campionatelor republi
cane individuale de lupte libere 
sie juniorilor (mari țl mici) care 
se desfășoară In cadrul „Dacia
dei*. Tinerii luptători rămași In 
competiție, după severul trial din 
primele două tururi, au concurat 
cu dîrzenie în cea de a doua zi, 
tn timpul căreia mulți dintre ei 
au făcut pași importanți pentru 
calificarea In finalele programate 
joi dimineață. Iată pe unii din
tre juniorii mari care au obținut 
cele mei multe victorii : cat. S2 
kg — Șt. Goraș țl Gh. Meregiu 
(C.S.S. 3 Constanța); 47 kg — Gh. 
Petre (S.S. Steaua), M. Burnichl 
(Steaua) ; 42 kg — T. Marinescu 
(C.S. Craiova), C. DănăUă (Di
namo Brașov) ; C8 kg — E. Radu 
(Gloria Buzău), D. Chirilă (Vul
can Buc.) ; 74 kg — V. Stănescu 
(Dinamo Brașov), C. Baroaczl 
(Comerțul Tg. Mureș) ; 42 kg — 
Gh. Fodo-e (DLnamo Brașov), M. 
Stolen (Progresul Brăila) ; 90 kg 
— Gh Broșteanu (C.S.M. Iași), 
D. M-zșat (Progresul Brăila) ; 
ISO kg — V. Curelare (C.S.M. 
Iași), L Mihalache (Dinamo Bra
șov) V. Ctcian (Rapid Buc.) ; 
+ IM kg — A. lanko (Dlnamo 
Brașov), V. Seleș! (CSJU. 
Mare). In lupta juniorilor 
s-au evidențiat pînă acum 
mulți eoncurenți M fiecare___
gor.e de greutate. Mline (nj. azi) 
la prinz vor fi desemnați noii 
campioni.

Finalele campionatelor republi
cane de canotaj rezervate junio
rilor I țl H au continuat, pe 
lacul snagov. Iată rezultatele : 
schif 4 vlsle (juniori I) : 1. Clu
bul sportiv țcolar nr. 1 Buc. 
(D. Stoica, G. Tufan, M. Chivu, 
G. Zvenlgorodschl) 5:05,«, 2. C.S.Ș. 
Steaua 5:10,4, 3. C.T.R. Timișoara 
1:17,1 ; schif simplu (junioare 
H) : 1. Mioara Zlatan (Metalul 
Buc.) 3:32,7, 2. Ecaterina Calapis 
(CNSU Tim.) 3:34,0, 3. Mariana
Moiș (Voința Tim.) 3:37,5 ; 2 
vlsle (junioare II) : 1. C.S.Ș.
Steaua (Gabriela Spătare, Elena 
Tudor) 3:13,9, 2. C.S.Ș. nr. 1 Buc. 
(Didina Iile, Maria Ionașcu) 
3:15,5, 3. Mureșul (Daniela Ne
grea, Mioara Iernuțan) 3:15,9 ; 
4+1 vlsle (junioare II) : 1. “ ’ 
eeul șt. Plavăț — Ceahlăul

Li- 
+

CNSU Tim. (ioana Szieburg, Ma
rla Ciobanu, Violeta Oprea, Ele
na Ebetiuc 4- Monica Petreanu) 
3*1,2. 2. Dinamo 3:06,0, 3. CNSU3.

Tim. 3:09,1 ; schif simplu (juni
oare I) : 1. Karin Szarasz (CNSU 
Tim.) 4:17,8, 3. Rozemari Motz
(CNASE) 4:22,0, 3. Luminița Din
ei (Metalul Buc.) 4:24,7 ; schif 
3 vlsle (juniori II) : 1. CJS.ș. nr. 
I Constanța (Petru Popa, Costel 
Cristea) 3:31,0, 2. C.F.R. Tim. (A- 
urel Muțu, Otmar Gruber) 3:34,1, 
3. C.S.Ș. nr, 1 Buc. (Serghel Zve- 
bigorodschi, Mihail Mlu) 3:40,3 ; 
4+1 vlsle (juniori n) : 1. C.S.Ș. 
nr. 1 Buc* (Alexandru Colceriu, 
Dan Chioru, Cristodor Tutu, E- 
mll Caban + Florin Ghlca) 3:19,7, 
3. C.S.Ș. Steaua 3:20,4, 3. CNSU 
Tim. 3:24,0 ; schif 8+1 (juniori 
I) : 1. Dinamo (Dan Gheorghe, 
Petre Iosub, Mugurel Clair, Ga
briel Cocor, Constantin Cojocaru, 
Alexandru Cristian, Georgel Ciu- 
rescu, paul Begu + Șlefăniță 
Barbu) 4:31,9, 3. C.S.Ș. nr. 1 Con
stanța 4J2,1, X C.S.Ș. nr. 1 Buc. 
4:37,3.

RUTIERII CIȘTIGA ÎNTRECERI PE VELODROM
(Urmare din pag. 1)

ele

a- 
la 

la- 
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fel de plini de voie bună, voia 
bună care ți-o dă o zi de în
treceri prietenești, cum au fost 
întrecerile textiliștilor.

Notăm numele clștigăiorilor : 
handbrl — Filatura Drâgăneșii: 
fotbal — Textila Slatina; popi
ce — Textila Slatina; 
masă — Lucian Despan 
na) $i Cornelia Mitran 
cal); tenis de clmp — 
Țăruș 
venit 
nești.

(Slatina). Trofeul 
sportivilor din

tenis de 
(Slati- 
(Cara- 
Vtorel 
a re- 

Drăgi-

Vîore! TONCEANU

PREMIILE HĂRNICIEI
(Urmare din pag. 1)

dintre animatorii sportului, ea 
si profesorul de istorie Ion Ol
tean». care a adus echipa de 
oină din Apoldu pe locul III la 
faza interjudețeană a „Dacia- 
dei".

Desigur, activitatea sportivă 
nu se oprește aici. Ea este mult 
mai diversă si mai bogată. Dar, 
ni se spune, „noi am dori mult 
mai multe", prin asta ințele- 
gînd realizarea unui bazin la 
Apoldu. săli de sport la Apoldu 
Si Miercurea. bituminizarea 
curților școlilor, consolidarea 
echipelor de oină și popice.

care să ajungă primele in ju
deț, si încă multe alte, pentru 
că „oamenii muncesc, dar var 
in timpul liber să mai facă fi 
spori".

„Confirmarea strădaniilor 
noastre — ne spune Mihai Kirr 
— acum, in preajma marii săr
bători a poporului român, ne 
dă aripi. O să dovedim prin 
realizări tot mai mari, că aici, 
la Miercurea, oamenii vor face 
totul pentru a-si aduce contri
buția la dezvoltarea societății 
noastre socialiste, pentru că. in 
fond, muncind bine si ca sper, 
muncim pentru noi, pentru vi
itorul nostru".

satu 
mici 
mai 

cate-

Peire ARCAN — coresp.

ciorilor mari. Ratînd prima sa 
victorie Ia seniori, George Ion 
— un remarcabil talent al pis
tei noastre — luptă cu mare 
ambiție pentru a-1 cuceri pe 
cel a] juniorilor. El s-a califi
cat în semifinale all tari de 
Georgian Marinescu, Iulian Ga- 
ehe și Puia Alexandru.

Deși inițial era prevăzut ca 
astăzi participanțil £a campio-

natele de pistă să aibă ni li
beră, organizatorii — obligați 
de întreruperile cauzate marți 
de ploaie — au programat o 
reuniune care va Începe la ora 
16,30 și va cuprinde semifina
lele ți finalele de viteză și ur
mărirea pe echipe — ambele 
probe de juniori.

TURNEELE FINALE
LA HANDBAL

0 NOUĂ PARTITURĂ, ACEIAȘI INTERPREȚI ?
Fără multe noutăți in loturi, Farul, Steaua și Dinamo se 
pregătesc cu același gind: titlul de campioană la rugby

cele 1 mari grupări rugby slice 
ale ultimjor am se aflau, la ora 
turului nostru de orizont. într-un 
veritabil dialog la distanță al 
pregătirilor. Farul — acasă, . pe 
Litoral. Steaua — mtr-o etapă 
montană, la Predeal- Dinam o — 
la București, eu bagaje: e gata fă
cute pentru cete rite-,* z_ie de 
preparative la mume...

Aparent, intre ele nu exista 
vreo trăsătură comună. Și totuși _

Toate eeie 3 echipe vor intra 
in noul sezon eompetiponal 
eu loturi r.erestruc-.urate funda- 
metuaL FARUL a rămas cu... nu
mai doi mjlocașl la grămadă. 
Vashe Iou devenind student la 
Baia Mane ți. impbcU, jucător al 
proaspetei <tvtz.cr.are A RACE- 
SUN. Și Camei Vuile a luat 
drumul Maramureșului. dar nu 
pentru a susține examen de ad
mitere la facultate, așa el au va 
primi — probatei — dezlegare. 
Au revenit, in schimb, la Farul : 
Ceiea, decanul de virstă al rug- 
byștilor noștri, care dorește să se

- - - e-
ei 

Con
test 

fi 
transferări...

acelea ale

ia activitate de la 
itru care a dat șl 

Dram (de la 
Constanța). Au 
înaintați Ploțki 

smgurele 
fiind

mult fi 
structorul 
promovați 
Simion, 
autentice
hi: Motrescu H (fost le T.C. Ind) 
$i Bajdekl (Dacie Constanța) — 
doi tineri fi talesitațl jucători de 
treusferturi. STEAUA va avea pe 
mai departe micul fi compactul 
său lot. Ir. fond, nimic nou. pen
tru că nume ca L Popa (fundaș),

LA ORIZONT „EUROPENELE" DE ATLETISM

TREI RECORDURI IN CURSE... CONTRA-TIMP!
Vinerea trecută, pe Stadionul 

Republicii, am asistat la un 
interesant experiment în verifi
carea pregătirii atletelor noas
tre fruntașe, Natalia Mărășescu 
ți Ileana Silai, în perspectiva 
apropiatelor campionate euro
pene. Cele două atlete au luat 
parte la cursa de 1 500 m, fie
care în cite o serie. în prima. 
Ileana Silai a realizat — cu 
4:03,1 — cel mai bun rezultat 
din activitatea-i sportivă, la 
0.5 s de recordul national de
ținut și la ora aceea de Nata
lia Mărășescu cu 4:02,6. In seria 
a doua, Natalia a alergat mai 
rapid decît „Itu*. corectîn- 
du-si propriul record, reu
șind cu 4:01,2 cea mai bună 
performantă mondială a anului 
•i a patra din istoria probei.

Această confruntare indirec
tă dintre cele două atlete care, 
mai mult ca sigur, la Praga. la 
„europene", se vor afla în serii 
diferite. înainte de a ajunge în 
finală, este interesantă de ur
mărit datorită timpilor înre
gistrați pe distantele interme
diare (Drimul rezultat este al 
Tleanei Silai) : 300 m : 49.0—
46.8 ; 400 m : 65.6—62.8 ; 600 m s 
1:37.2—1:34.9 ; 800 m: 2:09.2— 
2:08,5 ; 1000 m : 2:41,8—2:40,0 ;

BILANȚ MONDIAL

3:56,0 (1) Tcrticna Kazcnlnno (U.R.S.S.) Fodokk 2B.4.76
3:59,8
3:59,9

(2) Raisa Katiukova (U.R.S.S.) Podohi 2B.6.76
CD UIrike Bruns (R.D. Germană) Potsdam U.7.76

4:01,2 CD Natalia Mărășescu (România) București 11X78
4:01,36 (D Ludmila Braghina (V.R.S.S.) MGnchen f.9.72
4:01.4 (2) Gunhild Hoffmeister (R.D.G.) Potsdam M.7.76
4:01,5 (i) Brigitte Kraus (R.F.G.) Dortmund M.6.78
4:02,33 (2) Niko lina Stereva (Bulgaria) Montreal 29.7.76
4.02,61 (5) Janice MerrlM (S.U.A.) Montreal 29.7.76
4.02,85 (3) Paola Cacchl (italic) MGnchen 9J.72

BILANȚ 1978

4:01,2 (1) Natalia Mărășescu (România) București 11J
4:01,5 (1) Brigitte Krau* (R.F.G.) Dortmund X.6
4:02.0 (1) Ulrike Bruns (R.D.G.) Leipzig \J
4:03.0 (1) Giana Romanova (U.R.S.S.)
4:03,1 (2) Gaby Lehmann (R.D.G.) Erfurt 2M
4:03,1 (-) Valentina Nlntai (U.R.S.S.)
4:03,1 Cl) Neana Silai (România) București 11J

1200 m : 3:15,0—3:13,0 ; 1500 m : 
4:03,1—4:01,2 ; ultimii 300 m : 
48,1—48,2 1

Este al treilea record stabilit 
de Natalia in actualul sezon : 
1500 m în sală — 4:05,0 (record 
mondial) în februarie, la Buda
pesta ; 3000 m — 8:37,6 în iu
lie, la Aarhus ; 1500 m — 4:01.2 
în august, la București. Ceea 
ce este interesant de subliniat 
e faptul că la fiecare dintre 
acestea atleta a alergat. în mod 
practic, fără adversare pe mă
sura valorii sale, ceea ce a fă

cut ca ea. de fapt, să realizeze 
curse contra-cronometru ! ! Or, 
cu . astfel de situații, in mod 
absolut sigur — din păcate sau 
poate.„ din fericire, vom ve
dea ! — nu se va întîlni la 
Praga. nici la 3000 m si nici la 
1500 m. probe în care concu
rența va fi, la „europene", 
foarte puternică. Este și acesta 
un aspect la care, cu siguranță, 
că Natalia Mărășescu se gîn- 
dește și pentru care, desigur, se 
pregătește în consecință 1

Romeo VILARA

(Urmare din pag 1)

C. Ghergheseu (taloner), N. Gri- 
fortiă (pilier) sau A. ciolpan 
(fundaș) nu spun deocamdată 
mare lucru. Ei au fost promovați 
tocă din primăvară fie din pepi
niera proprie (primii doi), fie de 
la U.M.T. sau Rulmentul Btrlad. 
Ia fine, DINAMo a făcut o..’, ro
cadă. Dar ce „rocadă* 1 Gheorghe 
Dragomireicu a pomii pe dru
mul anevoios al muncii de antre
nor, debutul făcîndu-și-i la Fa
rul, ce fecund al lui Mihai Naca. 
Va cunoaște acest fost mare ju
cător aceleași satisfacții ți tn noua 
postură I Va activa, in schimb, 
în echipa rin țos. Ștefan cel 
Mare un aK nume de rezonanță 
în rugbyul românesc : Gheorghe 
Dări ban. Ar mai fi o noutate : 
Chleiu, fost M R. C. Sportul stu
dențesc. Va 
eu numărul 
rească, știind că Dinamo 
„.specialiști pentru postul 
daș.

Și Farul, țl Steaua, și 
pornesc, deci, la drum ___ __
același gînd. eu aceeași speranță: 
locul I I Ne-ou afirmat-o Mihal 
Naca, Petre Cosmănescu șl maes
trul emerit al sportului Gheorghe 
Nica — acela în seama căruia au 
rămas pregătirile dinam oviștilor 
pe timpul turneului de la Har
kov, unde a fost plecat antreno
rul Ion ’J'uțuianu.

Cele 3 „mari* ale anilor din 
urmă anunță, de pe acum, un 
pasionant campionat de rugby (a- 
flat la a S2-a ediție). Cine se mai 
Înscrie In cursa pentru un loc In 
fotoliile de orchestră I

Geo RAEȚCHI
• La lași, tn meciuri amicale 

Politehnica — CS. Budowlani 
(Polonia) : 24—3 (20—J) 
juniori Iași — R.H.O, 
(Italia) 40—3 (*—3).

14—10 (8—6). victorie meritat A, 
chiar dacă ieșencele au ratat 4 
aruncări de la 7 m, cele mai 
multe puncte : Pereș 5, Gaal 3 — 
Mureș, Mocanu 4, Bă! ici 3 —
Iași, arbitri : N. Danleieanu ți I. 
Nicolae — Ploiești ; BUCUREȘTI 
— HUNEDOARA 13—8 (10—3),
cele mai multe goluri : Eremla 9, 
Arghir 4, G. Constantlnescu 4 — 
București, Niciovschi 2 — Hune
doara arbitri : O. Schuster ți 
C. Gurban — Sibiu. (I. GAVRI- 
LESCU).
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DE ASTĂZI. IN COMPETIȚIE
înot. Serialul competițiilor in

terne aduce în scenă m această 
săptăminâ pe tinerii Înotători de 
12 ți 1*4 ani. întrecerile lor se 
vor desfășura inceplnd de astăzi 
șl plnă duminică In bazinul des
coperit din Reșița. Pe listele de 
In scrieri figurează peste 200 de 
eoncurenți din aproximativ 30 de 
cluburi și asociații.

HALTERE. Astăzi încep în sala 
Armatei din Cluj-Napoca campio
natele naționale individuale de 
seniori. Timp de patru zile peste 
200 de sportivi își vor disputa tit
lurile de campioni la cele 10 ca
tegorii, precum șl ceie la cultu
rism.

ROMANIA-BULGARIA

C.S.
Sel. de 
lfilano

Azi, In Sala sporturilor din 
Craiova, va avea loc infflnirea in
ternațională de box dintre repre
zentativele de juniori ale Româ
niei ți Bulgariei. Evenimentul 
este așteptat cu deosebit interes 
deoarece boxul se bucură de o 
mare popularitate In acest oraț. 
Oaspeții au anunțat că nu vor 
prezenta sportivi la categoriile 
muscă ți grea, dar au solicitat 
oa la categoriile cocoș ți mijlocie 
mică să albă loc cite două par
tide In această situație, ja ora 
ÎS,30, vor o rea in ring pentru 
festivitatea de prezentare urmă-

CONCURSURILE REPUBLICANE ALE VIITORILOR 
..ȘOIMI' Șl „LUPI DE MARE"

Ca in fiecare an, concursurile 
țeimico-sportlve ale pionierilor și 
•coLar-Jor au fost cnahzate in 
cadrul unor tabere cu profil spe
cific. Ftoala concursului republi
can de aeromodele s-a desfășurat 
In tabăra de la Săliște (jud. Si
biu), iar finala concursului repu
blican de na vom odele a avut loc 
în tabăra de la Galați.

Iată rezultatele :
Concursul republican dc aero- 

modele al pionierilor ți școlari
lor. Echipe : 1. Casa centrală a 
pionierilor ți șoimilor patriei 
București ; i. Jud. Argeș ; 3.
Jud. Brăila ; 4. Jud. Prahova ; 5. 
Jud. Galați, individual : Aeromo- 
deie A 1 — L Dumitru Talpaș 
(Maramureș) ; fi Florin Boitaș 
(Tulcea) ; 3. Marian Crăciun
(Brăila). Aeromodele F 2 — 1.
Ion Făgărășan (Bistrița-Năs&ud) ; 
2. Dan Lopăcenel (Sibiu) ; 3.
Costel Gheorghe (Galați). Aero
modele B 1 — L Dan Crintescu 
(Argeș) ; 3. Vtorel Voiinescu (Ga
lați) ; 3. Daniel Loloiu (Casa
centrală a pionierilor și șoimilor 
patriei). Aeromodele captive — 
viteză : 1. Adrian Drăgulin (Casa 
centrală a pionierilor ți șoimilor 
patriei) ; 2. Eduard Varga (Hu
nedoara) ; 3. Tiberhi Naghd (A- 
rad). Aeromodele radiocotnanda-

tc : 1. Daniel Ionescu (București); 
3. Elena Bălan (Iași) ; 3. Gheor- 
ghe Neacșa (Brăila). Construcții: 
L Costel Gheorghe (Galați) ; X 
Sorin Macuc (Hunedoara) ; 3.
Gabriel stoican (Prahova.

Concursul republican de navo- 
modele al pionierilor șl școlarilor. 
Echipe : L Jud. Ilfov ; 2. Jud. 
Galați ; 3. Jud. Bihor ; 4. Jud. 
Arad ; 5. Jud. Satu Mare. Indi
vidual : Propulsate civile : 1. Dan 
Popa (Ilfov) ; 2. Anghel Mihai
(Brăila) : 3. Daniel Cristache
(Dolj). Propulsate militare : L 
Mlrcea Radu (Bihor) ; 2. Dan Ti- 
buleac (Vaslui) ; 3. Lucian Zam
fir (Bacău). Veliere mid : 1. F. 
Zorilă (Brașov) ; 2. M. Ganea
(Bihor) ; 3. C. Oțelea (Prahova). 
Veliere mari : 1. Dumitru Tanas 
(Harghita) ; 2. Paul Suvagău
(Buc.) ; 3. Florin Neocșu (Ga
lați). Submarine : 1. Dana Bote- 
zatu (Galați) ; 2. Mihal Ionescu 
(Ilfov) ; 3. Daniela Rotaru (Bo
toșani). Navomodele radio-co- 
mandate : 1. Radu Anghel (Bucu
rești) Î 2. Laurențiu Marin (Al
ba) ; 3. Mihal Mateescu (Bucu
rești). Prototipuri (proba de 
creativitate) : 1. Toma Pinchis
(București) ; 2. Albert Vințe (Hu
nedoara) ; x Adrian Păcuraru 
(Alba). (L H.).
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Echipei Steaua, debutul In 
„Cupa campionilor europeni" 
nu i-a foit — așa euni era de 
așteptat — favorabil. Ca ți a- 
nul trecut, la Barcelona, cînd 
a evoluat in „Cupa U.E.F.A.", 
campioana noastră a fost învin
să la un scor sever, care îi di
minuează mult (dar nu i le 
compromite total) șansele de 
calificare In turul următor (de 
fapt, în acest an, chiar primul 
tur) al competiției continentale. 
Ceea ce este însă mai neplă
cut, e că Steaua a pierdut 
mărfi seara, la Monte Carlo, 
un meci pe care, dacă s-ar fi 
comportat — cum ne spunea 
antrenorul Gh. Constantin — 
la valoarea și posibilitățile ei, 
cu atît succes etalate in turne
ul de Ia Atena, ar fi trebuit 
in mod normal să-l încheie la 
egalitate sau să-l cîștige, chiar 
dacă ținem seama că juca pe 
terenul adversarei sale. Fără 
a subestima meritele campioa
nei Franței, care beneficiază 
de serviciile cîtorva jucători de 
bună clasă (Onnis, foarte incisiv 
și percutant, aflat mereu pe 
fază, Petit, Nogues) și care a 
avut o repriză secundă — ața 
cum o califică însuși antreno
rul Lucien Leduc — de-a drep
tul excepțională, trebuie să re
cunoaștem că, în ansamblu, A. 
S. Monaco nu ne-a impresionat 
atât de puternic și că putea fi 
ținută In șah sau chiar învin
să. Afirmația noastră are în
deosebi în vedere desfășurarea 
jocului în primele 45 de mi
nute, cînd Steaua și-a creat 
(dar, din nefericire, le-a ți ra
tat) trei mari ocazii de gol, din
tre care dacă măcar una ar fi 
fost fructificată, cursul și soar
ta meciului puteau fi altele. 
Este drept că, în repriza se
cundă, mărindu-și foarte re
pede avantajul luat (prin golul 
înscris de Onnis, din poziție de 
ofsaid) cu numai trei minute 
înainte de pauză, A. S. Monaco 
s-a desfășurat în ofensivă și 
s-a impus din ce în ce mai net 
asupra unei echipe care cedase 
moral. Astfel, campioana Fran
ței a realizat un scor la care 
nu se așteptau nici cei mai 
optimiști suporteri ai ei, dar 
care, repetăm, a fost in foarte 
mare măsură facilitat de echi
pa noastră, aflată mult sub ni
velul pretins de la ea.

Este greu de înțeles și de ex
plicat cum, în decurs de o săp- 
tămînă. Steaua a obținut re- 
xultate atit de opuse ca 2—0 
cu A.E.K., 4—0 cu F. C. Aus
tria ți apoi acest eșec sever.

Cert este eâ Steaua nu s-a 
prezentat — în general — marți 
seară, pe stadionul din Mon- 
•e Carlo, ea o echipă matură, 
i'.ăpină pe ea, in măsură să

țină la respect adversara din 
teren. Ea a început partida cu 
o nefirească timiditate și a 
continuat să se mențină în de
fensivă, urmărind parcă numai 
obiectivul de a nu primi gol, 
în loc de a forța ea Însăși des
chiderea scorului. Nici după 
prima mare ocazie ratată (cea 
a lui Troi), care a dovedit că 
apărarea gazdelor este pene- 
trabilă, ea nu a încercat să 
iasă mai mult la atac, jucind 
in aceste prime 45 de minute, 
In care ar fi meritat să con
ducă pe tabela de marcaj, prea 
reținut. Astfel că, în loc să 
reușească să preîntîmpine pri
mirea golului sau chiar să des
chidă ea scorul, Steaua s-a vă
zut condusă la pauză.

După reluare, echipa noastră 
a primit foarte repede ți ne- 
permis de ușor încă două go
luri, din greșeli flagrante de a- 
părare (portarul Răducanu este 
ți el vinovat la golul doi, la 
care a avut o ieșire neinspi- 
rată). Vădit clătinată, demora
lizată de proporțiile scorului, 
Steaua a făcut cu greu față în 
continuare ofensivei dezlănțui
te a gazdelor, iar replica ei in 
atac a devenit ștearsă complet. 
Este drept că, la una dfn pu
ținele acțiuni ofensive mai în
chegate ale oaspeților (în min. 
70), Zamfir a luftat de la cîți- 
va metri cu poarta goală în 
față, dar această copilărească 
ratare nu a făcut decît să în
tărească imaginea unei adevă
rate neputințe. Priveam în a-

ceastă repriză evoluția fotba
liștilor de la Steaua și nu ne 
venea să credem eît de con
fuz, de imprecis se exprimau 
ei în joc, cîte greșeli indivi
duale (de marcaj, de pase) pu
teau să comită, cît de departe 
acționau de ceea ce li se spu
sese și li se ceruse înainte de 
meci și în pauză la vestiar. Era 
parcă o altă echipă decît a- 
ceea pe care o cunoșteam. De 
neînțeles, totuși, cum un „un
sprezece" cu atiția internațio
nali, care au experiență de joc 
cu formații străine, s-a putut 
pierde atit de ușor în fața unui 
adversar bun, ce-i drept, dar 
nu strălucitor. Iar această slă
biciune a fost aproape genera
lă. Singurul jucător care s-a 
prezentat aproape de valoarea 
lui a fost Dumitru. în rest, cu 
excepția parțială a lui FI. Ma
rin și Anghelini, toți ceilalți 
au evoluat mult sub capacita
tea lor.

Sub povara acestui usturător 
eșec, care îi pune sub o lu
mină nefavorabilă nu numai 
în fața iubitorilor de fotbal 
din țara noastră, ci și în arena 
internațională, JUCĂTORII DE 
LA STEAUA AU DATORIA 
SA ÎNCERCE IMPOSIBILUL ÎN 
PARTIDA RETUR CU A. S. 
MONACO, DE LA 30 AUGUST, 
LA BUCUREȘTI. DEȘI SE
VER, ACEST SCOR NU ESTE 
DE NERECUPERAT.

Constantin FIRĂNESCU

„Cupa Municipiului București4*

RAPID Șl PROGRESUL-VULCAN 

iN FINALA EDIȚIEI A 12-a
Pe stadionul Steaua, In pre

zența * cca. 10.000 de specta
tori, *-au disputat ieri primele 
meciuri din cadrul celei de « 
12-a ediții a „Cupei Municipiu
lui București". în partida din 
deschiderea cuplajului «-au ln- 
tilnit divizionarele B Rapid ți 
Metalul. Echipa pregătită de 
Paul Popescu a Început mai 
bine jocul, a ratat o mare oca
zie prin Șumulanschi (min. 7 — 
bară), dar, In a două parte a 
primei reprize, rapidiștii au 
șarjat mai periculos pe con
traatac 81, în min. 33, N. MA
NEA a reluat spectaculos, din 
voleu, o centrare a lui Petcu, 
deschizând «corul. Timp de 20 
de minute din repriza secundă. 
Metalul a dominat copios, a e- 
galat prin GIUGIUMICA (min.

1 ȘTIRI... ȘTIRI...

Ia SPORTUL STUDENȚESC, DE 

L* ATESA LA ALGESIKAS. 
seara, divizionara A Spor

im stadențese ksapolat din
Gresia, unde a efectuat un tur
neu de două Jocuri. în prima par- 
IMt a tKLr u pe PanatMnaikos 

A—n. Scor : 1—1 <1—C). Kttgu-

a asarcat pentru bueureș-

$1 JUNIORII 
1FULUJ DE FORMĂ 
■se«ar ea -tinerii selecționați să 
■retr.’z toate garanțiile unor 
tajecîe autentice. Altfel spus, 
*ă Le elemente cu o mare ca
pacitate de recepție si de mun
că. Din acest punct de vedere 
ac retinut că si lotul nostru 
de pușcă prezintă noutăți 
fenJxicurătoare. Este vorba des
pre D. Marian (de la Univer
sitatea Cluj-Napoca, antrenor 
V Mreuțan), autor al unui 592 p 
Sntr-unul dintre teste, si de St, 
Olteana (de la Olimpia Bucu
rești. antrenor V. Eckert). Ei 
■e alătură unor trăgători, cu o 
mare experiență, ceva mai— în 
virstă. asa cum sînt M. Ilca si 
P. Minișan.

Am lntîlnlt la Tunari o at
mosferă propice lucrului intens. 
Aproape la fiecare „campionat 
european", ce se desfășoară 
iHnie. asa cum aminteam, re
zultatele pot primi calificative 
superioare. Rămlne însă de vă
zut dacă ele vor fi repetate, 
exact atunci cînd trebuie, adică 
la adevăratele Campionate eu
ropene de la Helsinki.

ȘTIRI... ȘTIRI..:
tont. Cu aceiași scor. 1—1 (4—1), 
s-a încheiat sl al doilea joc sus
ținut In compania formației 
Olympiakos Pireu, golul echipei 
noastre fiind marcat de Grosu. 
Antrenorii M. Rădulescu șî V. 
Kraus au utilizat următoarea for
mație : Moraru — Tinăsescu, Gri- 
gore, Cazan, Cățol — Munteanu, 
O. Ionescu, K&dulescu — Stroie, 
lorgulescu, Grosu. Au mai jucat: 
Lazăr, Manea, Clugarln, Șerbă- 
nlcă șl Chlhaia. Astăzi, Sportul 
studențesc va pleca spre Algesi
as. (Spania) pentru a participa 
la un turneu organizat în această 
localitate.
• F. C. ARGEȘ S-A ÎNTORS 

DIN TURNEUL EFECTUAT IN 
TURCIA. Fiteștenii au susținut tn 
Turcia două meciuri : 1—1 (0—1) 
eu Klrkale (a marcat Radu ni) 
și 1—1 (0—1) cu Samsun (a În
scris Radu II). Ambele formații 
stnt divizionare A. Astăzi, 
F. C. Argeș evoluează la Slatina 
In compania formației locale Di
namo.

56) și a ratat mari ocazii de 
gol prin Nica (min. 48 — bară), 
Popa (min. 55) ți Marin (min. 
63 — bară). Golul victoriei fero
viarilor, marcat de I. MANEA 
In min. 77, a fost ți el prece
dat de o bară a celuilalt Manea 
(min. 75). RAPID : Ioniță — 
Puriț, Pîrvu, Grigoraș, Ad. Du
mitru — Bolborea, Șutru, Pet
ru — Cojocaru, Rontea, N. Ma
nea. Au mai jucat : Iordache, 
I. Manea, Cristache și Angeles- 
csi. METALUL : Toma — Ga
vrila, Marinescu, Sebe, Anghe- 
Ia«ia — Dumitrescu, Popa. Giu- 
giumică — Prodan, Șumulânschi, 
Omer. Au mai jucat : Iordan, 
Nica ți Marin.

Meciul Steaua — Progresul 
Vulcan a fost mai sărac în faze 
spectaculoase. Steaua — juniori 
• dat o replică neașteptat de 
viguroasă adversarei sale. Pro
gresul Vulcan nu a reușit să 
înscrie decît spre finalul me
dului. în min. 73 și 77, prin 
Anghel și, respectiv, Marica, 
numai după ce Steaua rămăsese 
în 10 jucători, portarul Lascu 
fiind eliminat pentru injurii. 
Dar și în 10, juniorii pregătiți 
de C. Creiniceanu au reușit să 
evolueze bine, ei reducînd din 
handicap In min. 80, prin Pănn. 
STEAUA : Lascu — Negru, Fo- 
tache, Gh. Ion, Pencu — Stoi
ca, Minea. Păun — Gh. Marian, 
Butoi, Cămui. Au mai jucat : 
Panițer ți Bălășoiu. PROGRE
SUL VULCAN : Bulanoea — 
M. Florentin, P. Grigore, G. 
Sandu, Gh. Ștefan — Săndoi, 
Marica, Dragu — Runceanu, 
Iordache, Turbatu. Au mai ju
cat Anghel ți Apostol,

Așadar, mîine, pe același sta
dion, Rapid și Progresul Vul
can își vor disputa finala com
petiției, iar Steaua și Metalul 
vor juca pentru locurile 3—4.

L D.

ETAPA I, 27 ougust î INTER Sibiu 
-Chimia Of. Victoria, Metalul Sighi
șoara - Fores ta Bistrița, Textila Cis
nâdie — Av intui Reghin, Metchul 
Cop șa Mkâ - iPA Sibiu, Utilajul Fâ- 
gâroș — Auto mecanica Mediaș, Sti
cla Tirnaveni — Mureșul Luduș, Ote
lul Reghin — Ccrpoți Mlrșo, Con
strucții Sibiu — IMIX Agnita.

ETAPA A H-a, 3 septembrie : IMIX 
Agnita — Sticla Tîrnâveni» Avi nt\4 
Reghin — INTER Sibiu, Chimia Or. 
Victoria — Metalul Sighișoara, Fores- 
ta Bistrița — Construcții Sibiu, Mu
reșul Luduș - Oțelul Reghin, IPA Si
biu — Utilajul Fâgâraș, Auto meca
nica Mediaș — Textila Cisnodie, Câr
piți Mirșa — Metalul Cop șa Mică.

ETAPA A IH-a, 10 septembrie : Uti
lajul Fâgâraș — Avi ritul Reghin, Car
pați Mkșc — Foresta Bistrița, INTER 
Sibiu — Metalul Cop șa Micâ, Oțelul 
Reghin — IMIX Agnita, Textila Cisnă- 
die — IPA Sibiu, Chimia Or. Victoria 
— Automeccnca Mediaș, Construcții 
Sibiu — Sticla Tîmâveni, Metalul Si
ghișoara — Mureșul Luduș.

ETAPA A IV-a, 17 septembrie : Me
talul Copșa Mica — Meto’iX S;ghî- 
șocra. Mureșul Luduș — Construcții 
Sibiu, Foresta Bistrița — IMIX Agnita, 
Automecanica Mediaș — INTER Sibiu, 
Sticla Tîrnâveni — Avînful Reghin, 
IPA Sibiu — Carpați Mirșa, Uftiajui 
Făgăraș — Chimia Or. Victoria, Oțe
lul Reghin — Textila Cisnâdiț.

ETAPA A V-a, 24 septembrie : Car
pați Mirșa — Automecanica Mediaș, 
Sticla Tîrnâveni — Utrtajul Făgăraș, 
IPA Sibiu — Construcții Sibiu, Meta
lul Sighișoara — Textila Cisnâdie. 
INTER Sibiu — Oțelul Reghin, Avîntul 
Reghin — Chimia Or. Victoria, Me
talul Copșa Mkă — Foresta Bistrița, 
IMiX Agnita — Mureșul Luduș.

ETAPA A VT-a, 1 octombrie : Chi
mia Or. Victoria — IPA Sibiu, Tex
tila Cisnâdie — Carpați Mîrșc, Fo
resta Bistrița — Oțelul Reghin, Auto- 
mecanicc Mediaș - Sticla Tîmâveni, 
Construcții Sibiu — Metalul Sighișoa
ra, PrilX Agnita - INTER Sibiu, Uti
lajul Făgăraș - Mureșul Luduș. Au’rv- 
tai Reghin - Metalul Copșa Mică.

ETAPA A VU-a, I octombrie : Oțe
le! Reghin - Ubtajul Fâgâraș, IPA 
Sibiu — Avintuf Reghin, Auto meca
nica Mediaș - IMIX Agnita, Mure
șul Luduș — Foresta Bistrița. Carpați 
Mirșa — Chimia Of. Victoria, Meta
lul Copșa Micâ — Construcții Sibiu, 
INTER Sibiu — ToxtMc Cisnâdie, Me
talul Sighișoara — Sticla Tirnărvenl.

ETAPA A VlII-a, 15 octombrie : 
IMIX Agnita — Metalul Copșa Micâ, 
Foresta Bistrița — Utilajul Fâgâraș, 
Textila Cisnâdie — CMmia Or. Vic
toria, Avîntul Reghin — Oțelul Re

ghin, Mureșul Luduș - Automecan’ca 
Mediaș, Carpați Mirșa — Metalul Si
ghișoara, Sticla Tîrnâveni — țPA Si
biu, Construcții Sibiu — INTER Si
biu.

ETAPA A IX-o, 22 octombrie : Con
strucții Sibiu — Automecanica Mediaș, 
Metaiut Copșa Micâ — Oțelul Re
ghin, IMIX Agnita — Carpați Mirșa, 
Utilajul Făgăraș - INTER Sibiu, Fo
resta Bistrița — Textila Cisnâdie, Chi
mia Or. Victoria — Sticla Tirnâveni, 
Avîntul Reghin — Metalul Sighișcaia, 
IPA Sibiu — Mureșul Luduș.

ETAPA A X-a, 29 octombrie : IN
TER-Sibiu — Foresta Bistrița, Mure
șul Luduș - Chimia Or. Victoria, Tex
tila Cisnâdie — Construcții Sibiu, Au
tomecanica Mediaș — Avîntul Reghin, 
Utilajul Făgăraș — Metalul Copșa 
Micâ, Oțelul Reghin — IPA Sibiu, 
Sticla Tîrnâveni - Carpați Mirșa, 
Metalul Sighișoara - IMiX Agnita.

ETAPA A Xl-a, 5 noiembrie : IMIX 
Agnita — Textila Cisnâdie. Carpați 
Mirșa — Avîntul Reghin, Metalul Cop
șa Micâ — Mureșul Luduș, INTER Si
biu — IPA Sibiu, Chimia Or. Victoria
— Foresta Bistrița, Construcții Sibiu
— Utilajul Făgăraș, Automecanica Me- 
dias — Metalul Sighișoara, Oțelul 
Reghin - Sticla Timăveni.

ETAPA A XI!-a, 12 noiembrie : Chi
mia Or. Victoria — Oțelul Reghin, 
Metalul S gh:șoara — INTER Sibiu, 
Foresta Bistrița — Automecanica Me 
dicș, Avîntul Reghin — Construcții Si
biu. Sricia Timăveni — Metalul Cop- 
șc Mică, IPA Sibiu — IMiX Agnita, 
UtUajul Fâgoruș - Carpați Mirșa, 
Textila Crsnâdie — Mureșul Luduș.

ETAPA A Xlll-a, 19 noiembrie : Mu
reșul Luduș - Carpați Mirșa, Avîntul 
Reghin — Foresta Bistrița, INTER Si
biu — Sticla Tîrnâveni, Metalul Si
ghișoara — Oțelul Reghin, Construc
ții Sibiu — Chimia Or. Victoria, Me
talul Copșa Micâ - Textila Cisnâdie. 
Automecanica Mediaș — IPA Sibiu, 
RriiX Agnita — Utilajul Făgăraș.

ETAPA A XlV-a, 26 noiembrie : St!, 
rfa Tîrnâveni — Foresta Bistrițe, Mu
reșul Luduș — INTER Sibiu, Oțelul 
Reghin — Automecanica Mediaș, Uti
laj ui Fâgâraș — Textila Cisicdie, 
B4!X Agnita — Avîntul Reghin. Can- 
păți Mirșa — Construcții Sibiu, Mo
to Copșa Micâ — Chimia Or. Vic- 
taFMj, jPA Sibiu — Metalul Sighi
șoara.

ETAPA A XV-«, 3 decembrie : Me
talul Sighișoara — Utilajul Făgăraș, 
Chimia Or. Victoria — IMiX Agnita, 
INTER Sibiu — Carpați Mirșa, Foresta 
Bistrița — IPA Sibiu, Conetruețil Si
biu — Oțelul Reghin, Automecanica 
Mediaș — Metalul Copșa Micâ, A^ 
vîrrtul Reghin — Mureșul Luduș. Te»« - 
tila Cisnâdie — Sticla Timăveni.

SERIA a Xll-a
ETAPA I, 27 august : C.S.U. Brașov

— Torpedo ZâmeștI, Avîntul Mîneciu
— Viitorul Gheorghient, l.R.A. Cîm- 
plna — Tractorul M. Ciuc, favorul Tg. 
Secuiesc — Carpați Brașov, Caraima- 
nul Bușteni — Carpați Sinaia, Măgu
ra Codlea — Minerul Baraolt, Mine
rul Bâlan — Precizia Săcele, Metro-m 
Brașov — Progresul Odorhel,

ETAPA A ll-a, 3 septembrie : Vi
itorul Gheorghieai — l.R.A. Cîmpina, 
Carpați Brașov — Măgura CocHea, 
Torpedo Zâmeștl — Avîntul Mîneciu, 
Carpați Sinaia — C.S.U. Brașov, Pro- 
gresul Odorhel — Minerul Bălan, 
Tractorul M. Ciuc — Izvorul Tg. Se
cuiesc, Precizia Socele — Met rom 
Brașov, Minerul Baraolt — Caro ima
nul Bușteni.

ETAPA A Nl-a, 10 septembrie : A- 
vîntul Minecru — Carpați Brașov, 
I.R.A. Cîmpina — Izvorul Tg. Secu
iesc, C.S.U. Brașov — Viitorul Gheor- 
ghienl. Măgura Codlea — Progresul 
Odorhel, Precizia Sâcele — Minerul 
Baraolt, Metrom Brașov — Carpați 
Sitaia, Cora imanul Bușteni — Trac
torul M. Ciuc, Minerul Bălan - Tor
pedo Zâmești.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ți LA TRAGEREA OBIȘNUITA

LOTO
DIN 4 AUGUST 1373

MU obținut mari efștiguri.
Astfel, partlcipanțli NEGOIȚA 
ION din com. Vînju Mare, jud. 
Mehedinți ți SCHMIDT IOSIF 
din Timișoara au dștigat fiecare 
ctte un premiu in bani în valoare 
de 39 366 lei.

De menționat că aceste impor
tante clștiguri au fost obținute 
la CATEGORIA A H-a.

Săptămînal, toi mai mulți par
ticipant! au satisfacția de a se

număra printre marii cîștigători 
In autoturisme și importante pre
mii In bani la tragerile LOTO.

Participați ți dv. la tragerea 
LOTO de mîine, VINERI 18 AU
GUST a.c. NU UITAȚI ! Juctnd 
pe variante combinate sau com
binații „cap de pod" șansele dv. 
sporesc, acestea oferindu-vă po
sibilitatea obținerii unor suite de 
eiștigurL

astAzi — ultima zi pentru pro
curarea biletelor !
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 18 

AUGUST 1378
Extragerea I : 37 16 4 31 13 ZI
Extragerea a H-a : 23 4 39 40 

42 22
FOND TOTAL DE CISTIGURT : 

T81.727 lei din care : 64.062 lei RE
PORT CATEGORIA 1.

ETAPA A IV-o, 17 septembrie : Tor
pedo Zâmeștl — Măgura Codlea, 
Tractorul M. Ciuc — Minerul Bălan, 
favorul Tg. Secuiesc — Progresul O- 
dorhel, I.R.A. Cîmpina — Avîntul Mî- 
neciu, Metrom Brașov — Caraimanul 
Bușteni, Minerul Baraolt — Viitorul 
Gheorghienl, Carpați Sinaia — Pre
cizia Sâcele. C.S.U. Brașov — Car- 
pati Brașov

ETAPA A V-a, 24 septembrie : Mi
nerul Bâlan — C.S.U. Brașov, Pro
gresul Odorhel — Minerul Banaoft, 
Avîntul Mîneciu — Caraimanul Buș
teni, Măgura Codlea — Metrom Bra
șov, Carpați Sinaia — l.R.A. Cîmpina, 
Carpați Brașov — Tractorul M. Ciuc, 
Viitorul Gheorghienl — Torpedo Zăr- 
neștl, Precizia Sâcele — Izvorul Tg. 
Secuiesc,

ETAPA A Vl-a, 1 octombrie : Me
trom Brașov — Avîntul Mîneciu, Vi
itorul Gheorghienl — Minerul Bâlan, 
C.S.U. Brașov — Măgura Codlea, 
Precizia Sâcele — Tractorul M. Ciuc, 
Minerul Baraolt — Carpați Brașov* 
Torpedo Zărnești — l.R.A. Cîmpina, 
favorul Tg. Secuiesc — Carpați Sinaia. 
Caraimanul Bușteni — Progresul O- 
dorhel

ETAPA A VIi-a, I octombrie : Mi
nerul Baraolt — Izvorul Tg. Secuiesc, 
Progresul Odorhel — Avîntul Mîneciu, 
Torpedo Zâmești — Metrom Brașov, 
Carpați Sinaio — Minerul Bălan, Mo- 
Îura Codlea — Viitorul Gheorghienl. 

rectorul M. Ciuc — C.S.U. Brașov, 
Carpați Brașov — Precizia Sâcele, 
l.R.A. Cîmpina — Caraimanul Bușteni.

ETAPA A Vîll-a, 15 octombrie : Ca
rat mo nul Bușteni — Precizia Sâcele. 
Metrom Brașov — C-S.U. Brașov, 
Ca -pati S rxjc — Carpați Brașov, Vt- 
Ltoru' Gheorghienl — Tractorul M. 
Ciuc, Izvorul Tg. Secuiesc — Torpedo

Zărnești, Minerul bâlan — MînenJ 
Baraolt, Progresul Odorhel — '.R.A. 
Cîmpina, Avîntul Mîneciu — Mâgura 
Codlea.

ETAPA A !X-a, 22 octombrie : Me- 
trom Brașov — l.R.A. Cîmpiia. Toi»- 
pedo Zărnești — Progresul OdorheU- 
Avintui Mîneciu — Izvorul Tg. Secs»- 
tosc. Măgura Codlea — Minerul Bâ-; 
km, Caraimanul Bușteni — Carpați 
Brașov, Tractorul M. Ciuc — Carpați- 
Sinaia, C.S.U. Brașov — Minerul Bo- 
raolt. Precizia Sâcele — Viitorul 
Gheorghieni,

ETAPA A X-a, 29 octombrie : Mi
nerul Baraolt - Tractorul M. Ciuc» 
Minerul Bâlan — Avîntul Mîneciu» 
Carpați Brașov — Torpedo Zârneștfa 
l.R.A. Cîmpina - C.S.U. Brașov, Pro
gresul Odorhei — Precizia Sâcele^ 
Viitorul Gheorghienl — Metrom Bra
șov, Măgura Codlea — Carpați Si
naia, Izvorul Tg. Secuiesc — Carai
manul Bușteni.

ETAPA A Xl-a, 5 noiembrie : Coe- 
pați Si naia — Torpedo Zărnești, Pro- 
aresul Odorhei - Carpați Brașov,
Minerul Baraolt — l.R.A. Cîmpipa,
Precizia Sâcele — Măgura Codlea.
C.S.U. Brașov — favorul Tg. Secuiesc.
Tractorul M. Ciuc — Avîntul Mîneciu, 
Caraimanul Bușteni — Viitorul Gheor- < 
ehieni, Metrom Brașov — Minerul 
Bâlan.

ETAPA A XH-a, 12 noiembrie : 
C.S.U. Brașov - progresul Odorhei. 
Viitorul Gheorghieni — Carpați Si
naia, Torpedo Zâmeștl — Caraimanul 
Bușteni, Carpați Brașov — Metrom 
Brașov, l.R.A. Cîmpina — Precizia 
Sâcele, Minerul Bălan - Izvorul Tg. 
Secuiesc, Măgura Codlea — Tracto
rul M. Ciuc, Avîntul Mîneciu — Mi
nerul Baraolt.

ETAPA A Xlll-a, 19 noiembrie : 
Tractorul M. Ciuc - Torpedo Zărnești. 
Progresul Odorhei — Viitorul Gheor
ghieni, Carpați Brașov — l.R.A. Cîm
pina, Izvorul Tg. Secuiesc — Măguro 
Codlea, Minerul Baraolt — Metrom 
Brașov, Carpați Sinaia — Avîntul Mî
neciu, Precizia Săce'e - C.S.U. Bra
șov, Caraimanul Bușteni — Minerul 
Bâlan.

ETAPA A XlV-a, 26 noiembrie : Pro
gresul Odorhei — Carpați Sinaia, 
C.S.U. Brașov — Caraimanul Bușteni, 
MHerul Baraolt — Torpedo Zârnești, 
Precizia Sâcele — Avîntul Mîneciu. 
Minerul Bălan — Carpați Brașov, Vi
itorul Gheorghieni — Izvorul Tg. Se
cuiesc, Mâgura Codlea — l.R.A. Cîm
pina, Metrom Brașov — Tractorul M. 
Ciuc.

ETAPA Â XV-a, 3 decembrie: l.R.A. 
Cîmpina — Minerul Bălan, Torpedo 
Zărnești — Precizia Sâcele, Carpați 
Brașov — Viitorul Gheorghieni, Ca- 
raimonul Bușteni — Mâgura Codlea. 
favorul Tg. Secuiesc — Metrom Bra
șov, Tractorul M. Ciuc ’ — Progresul 
Odorhei, Carpați Sinaia — Minerul 
Baraolt, Avîntul Mîneciti — C.S.U, 
Brașov.



VIZITA TQVARASULU
(Urmare din pag. 1) 

poarele noastre, tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Hua Kuo-fen se 
apropie de mulțime, salută, 
string cu prietenie mîinile mul
tor oameni veniti în intimpi- 
nare.

In această ambiantă sărbăto
rească. coloana oficială de ma
șini părăsește aeroportul.

Intrarea pe străzile Capitalei, 
îmbrăcate în haine de sărbă
toare. străjuite de șiruri com
pacte de cetățeni, prilejuiește 
aceleași manifestări de priete
nie si caldă ospitalitate. Răsună 
puternice ovații si urale.

în Piața Scînteii. conducătorii 
de partid și de stat ai celor 
două țări coboară din mașină 
fiind înconjurați cu multă dra
goste de tineri și tinere, care 
le oferă buchete de flori.

In semn de stimă și prețuire, 
tovarășului Ilua Kuo-fen i se 
inmincază cheia orașului Bucu
rești — simbol al caldei ospita
lități eu care populația Capita
lei. întregul popor român îi 
inlimpină pe solii poporului 
chinez prieten.

Coloana oficială de mașini 
străbate apoi șoseaua Kiseleff. 
Ovații si urale frenetice înso
țesc pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Hua Kuo-fen. La 
Arcul de Triumf conducătorii 
de partid si de stat ai celor 
două țări sini întimpinati din 
nou cu cîntece si dansuri popu
lare. Sînt momente de vie e- 
motie si deosebită căldură.

La intrarea în Piața Victo
riei. coloana oficială de mașini 
este oprită de pionierele Enciu 
Eugenia si Ghioca Mihaela. 
Pioniera Popescu Ana Maria 
prezintă raportul.

Ca un cald omagiu adus con
ducătorilor de partid si dc stat 
ai României si Chinei, to
varășilor Nicolae Ceaușescu si 
Hua Kuo-fen le sînt înmînate 
insigne si cravate pionierești. 
Grupuri de șoimi ai patriei se 
desprind din mulțime si oferă 
celor doi conducători frumoase 
buchete de flori. Tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Hua Kuo- 
fen îi îmbrățișează cu căldură.

Tovarășii Nicolae Ceausescu 
Si Hua Kuo-fen străbat, a- 
poi. pe jos Piața Victoriei. 
Mulțimea aclamă și ovațio
nează îndelung. Se scandează 
„Ceaușescu — Hua Kuo-fen“, 
„Trăiască prietenia româno- 
chineză

In această atmosferă entu
ziastă, în aceste momente vi
brante, tineri si tinere, in por
turi pitorești. încing tradiționala 
horă a prieteniei — imagine 
simbol a sentimenielor de prie
tenie si unitate pe care si le 
nutresc reciproc popoarele ro
mân și chinez. Tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Hua Kuo- 
fen sînt invitați cu respect să 
se prindă in horă.

Bulevardul Aviatorilor este 
martorul altor manifestări en
tuziaste. ale atmosferei de 
caldă ospitalitate cu care Bucu- 
restiul întîmpină pe distinșii

SOSIRE STRÎNSĂ ÎN TURNEUL DE ȘAH DE LA SINAIA
• Lideră - Viorica llie! • A. Negulescu învingător la Ploiești

înaintea ultimelor două run
de, turneul internațional femi
nin de șah de la Sinaia are o 
lideră nescontată, in persoana 
junioarei Viorica llie, autoarea 
unul finiș impetuos : 4 victorii 
consecutive ! în runda a 9-a 
ploieșteanca a ciștigat, după 
întrerupere, la Brigiita Sink*, 
victorie care o aduce pe pri
mul loc în clasament.

O partidă de mare luptă s-a 
disputat între Dana Nuțu și 
Elisabeta Polihroniade. Multi
pla noastră campioană (care, 
cu o rundă înainte, ratase câș
tigul la Tatiana Lemaciko) a 
jucat foarte energic, înscriind 
un punct prețios, care o men
ține în lupta pentru primul loc.

în celelalte partide ale run
dei a 9-a : Tereza Stadler — 
Corry Vreekcn 0—1, Tatiana 
Lemaciko — Ligia Jicman 'It— 
•/,, Gradzina Szmaczinska — 
Gabriela Olteanu Va—*/î. Lia 
Bogdan — Margareta Mureșan 
i/2—1/2. Mureșan a ciștigat în
trerupta cu Stadler din runda 
a 8-a.

CLASAMENTUL : llie 7,. Nu
țu, Lemaciko 6*/z, Polihroniade,

UO FEN
oaspeți. In Piața Aviatorilor, 
alte revărsări de culori. Sute 
de sportivi execută, cu eșarfe 
aurii, grațioase mișcări ritmice. 
Ca și pe întregul traseu, 
locuitorii Capitalei scandează 
„Ceausescu — Hua Kuo-fen 
„P.C.R. — P.C.C. !“.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Hua Kuo-fen, insotiti de a- 
celași entuziasm vibrant, de a- 
clamatiile si uralele populației 
bucureștene, se îndreaptă spre 
reședința rezervată înaltilor 
oaspeți — Palatul Primăverii.

Aici, la reședință, tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Hua Kuo- 
fen se întrețin într-o ambiantă 
de caldă prietenie, ce caracte
rizează relațiile dintre partidele, 
țările si popoarele noastre.

★
La Palatul Republicii a avut 

Ioc, miercuri după-âmiază. o 
intilnire între tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Hua 
Kuo-fen. președintele Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze.

Desfășurată într-o atmosferă 
de caldă cordialitate, stimă și 
înțelegere reciprocă. întilnirca 
a prilejuit un prim schimb de 
vederi, premergător cbnvorbiri- 
lor oficiale consacrate probleme
lor privind dezvoltarea conlu
crării dintre cele două partide 
comuniste, țări socialiste și po
poare prietene, aiit pe plan bila
teral, cit și în sfera vieții inter
naționale.

★
Miercuri. 16 august, au în

ceput, la Palatul Republicii, 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, si 
tovarășul Hua Kuo-fen, pre
ședintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, 
convorbiri care se desfășoară 
într-o atmosferă de cordialitate 
si prietenie, de înțelegere re
ciprocă. caracteristică bunelor 
raporturi existente între nartl- 
dele, țările și popoarele noastre.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit miercuri un dineu ofi
cial in onoarea tovarășului 
Hua Kuo-fen. președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, la Palatul 
Consiliului de Stat.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o ambiantă de caldă 
prietenie tovărășească, tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășul 
nua Kuo-fen au rostit toasturi.

La încheierea toasturilor au 
fost intonate Imnul de Stat al 
Republicii Populare Chineze sl 
Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România.

Bogdan 8, Szmaczinska 5*/* 
Mureșan 4, Vreeken, Jicman 
3*4, St idler 3, Olteana 1%, Sin- 
k» 1 punct.

Pentru a obține prima notă 
de maestră internațională. Vio
rica Die are nevoie de o ju
mătate de punct în ultimele 
două partide (cu Lemaciko și 
Nutu), iar Danei Nutu ii este 
necesar un punct pentru reali
zarea celei de a doua note, care 
i-ar aduce înaltul titlu (prima 
fiind obținută recent la Timi
șoara). Adversarele lui Nuțu 
în ultimele două runde sînt 
Jicman și Hie. Mai dificilă este 
misiunea Liej Bogdan, căreia 
pentru obținerea notei îi tre
buie l’/j p din partidele ce le 
are de susținut cu Vreeken și 
Polihroniade.

Oricum, însă, turneul se a- 
nunță fructuos pentru șahistele 
noastre.

A. NEGULESCU - VICTORIE 
DEOSEBIT DE PREȚIOASA

Turneul internațional de ju
niori de la Ploiești s-a încljeiat 
cu victoria lui Adrian Negules
cu, care a realizat un scor ex

START IN CAMPIONATELE
MONDIALE DE CICLISM
- Sportivii români, prezenți

In probele de fond
Pe velodromul olimpic din 

Miinchen. la Braunweiller, în 
apropiere de Koln si la Ade
nau. pe circuitul rezervat de- 
obicej automobiliștilor, au în
ceput campionatele mondiale 
de ciclism amator si profesio
nist. Competiția debutează cu 
probele de pistă, primul titlu 
urmînd a fi atribuit în proba 
de 1000 m cu start de pe loc 
(amatori). Cursa contracrono- 
metru pe echipe 100 km se va 
disputa la 23 august la Koln. în 
aceeași zi fiind programată și 
proba feminină de fond. Cam
pionatul individual al amatori
lor în cursa de fond va avea 
loc la 27 august pe circuitul 
Nurburgring, pe o distanță de 
182,500 km. iar cel al profesio
niștilor o zi mai tîrziu, si va 
măsura 273,500 km. La ambele 
probe masculine de fond pentru 
amatori, vor fi prezenți și ru
tierii români.

De pe pistele de atletism

SARA SIMM: „N-AR FI IMPOSIBIL SĂ REALIZEZ 
ÎNCĂ ÎN ACEST SEZON 2,05 m!“

— Rezultate,
ROMA. — în cadrul unul 

interviu acordat corespondentu
lui agenției „France Presse* 
recordmana mondială la sări
tura in înălțime, atleta Sara Si
meon! (Italia), care recent a 
realizat excelenta performantă 
de 2,01, a declarat următoarele : 
„Pentru mine cel mai impor
tant obiectiv ii constituie acum 
campionatele europene de la 
Praga. unde mă voi intîlni di
rect, în lupta pentru titlu, eu 
fosta recordmană a lumii Rose
marie Ackermann, din R. D. 
Germană. Pentru a obține vic
toria mă pregătesc cu multă 
sîrguintă. Examenul va fi deo
sebit de greu. Cred eă n-ar fi 
imposibil să obțin chiar în a-

RUTIERI ROMÂNI 
LA TROFEUL „FAVORIT"
Ieri dimineață a plecat la 

Praga o formație de tineri ru
tieri români pentru a participa 
la tradiționala competiție inter
națională de fond pe etape do
tată cu trofeul „Favorit". Din 
delegație fac parte alergătorii 
Ion Vintilă, Marian Mocann și 
Florentin Chițu, toți de la clu
bul sportiv Petrolul Ploiești. 
Tinerii alergători — care vor 
evolua în această întrecere pro
gramată între 18 șl 20 august — 
sînt însoțiți de antrenorul bucu- 
reștean Marin Niculescu.

celent : 9 puncte din 11 posi
bile, El l-a întrecut pe campio
nul de juniori al U.R.S.S., Z. 
Sturoa, clasat al doilea la o 
diferență de un punct

în continuare : L. Vasilescu, 
V. Marek (Cehoslovacia) și C. 
Ionescu 7 p, P. Lalev (Bulga
ria) 6, Z. Mazi (Ungaria) 5’/i 
ete

FINIȘ Șl LA BRAȘOV

Marea speranță a șahului so
vietic, gruzina Nino Melașvili, 
a cîștiBat turneul internațional 
de junioare de la Brașov. Ea a 
realizat 9 puncte din 11 posi
bile. Locul următor a fost ocu
pat de reprezentanta țării 
noastre Marina Pogorevici 
C7*/a p) care, după victoria in 
campionatul open al Ungariei, 
își înscrie în palmares un nou 
rezultat de prestigiu. în cla
sament urmează : Libusa Za- 
chorovska (Cehoslovacia) și 
Marta Kavesz (Ungaria) 6 p, 
Edith Kozma 4’A, Stela Țigău 
4. F.n’sa Briksl (Ungaria) 3*^i 
p, Csilla Sajter, Luminița Cîr- 
maciu și Zoe Lelia Coste* 
2'A p.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w^^^^

ECHIPA DE FOTBAL (TINERET) 

DiNAMO BUCUREȘTI A EVO- 

LUAT CU SUCCES LA PEKIN

Peste 20 000 de spectatori au 
asistat la întîlnirea amicală de 
fotbal, disputată pe stadionul 
din capitala R.P. Chineze, între 
echipa de tineret a clubului 
Dinamo București și selecțio
nata de tineret a orașului Pe
kin. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 2—0 în favoarea fot
baliștilor români.

ȘAH1STUL M. GHINDA PRIN

TRE FRUNTAȘI LA POUANIȚA

ZDROJ

în turneul de sah de la Po- 
lianita Zdroj, după 8 runde 
conduce Zeitlin (U.R.S.S.) cu 
6‘/i p, urmat de compatriotul 
său Dorfman 5 p. Mihai Ghindă 
4*/iO (1). Farago (Ungaria) 4% 
o, Andersson (Suedia) 4 p etc. 
In runda a 8-a. Ghindă a re-

noi concursuri
cest sezon un rezultai de 2,05 
m“.

Sara Slmeoni, în vîrstă de 25 
de ani. profesoară de educație 
fizică, este căsătorită de 3 ani 
cu antrenorul de atletism Ermi- 
nio Azzaro. fost recordman al 
Italiei la săritura tn înălțime 
cu o performantă de 2,18 m.

LA RIGA, Aleksei Maliukov 
a ciștigat la aruncarea cioca
nului. cu 77,46 m. în proba fe
minină de aruncarea discului, 
fosta recordmană mondială 
Faina Melnik s-a clasat pe pri
mul loc cu 64,82, In timp ce In 
proba masculină bulgarul Velko 
Velev a ciștigat cu 67,82 m, re
zultat ce constituie a treia per
formantă mondială a sezonului.

DUPĂ CAMPIONATELE EU
ROPENE de la Praga, Federa
ția japoneză de specialitate 
va organiza la Tokio, la 25 
septembrie, un concurs la care 
și-au anuntat participarea, 
printre alții, noua recordmană 
a lumii la săritura în înălțime. 
Sara Simeonl. si aruncătorul de 
ciocan Karl Hans Riehm, de
ținătorul recordului mondial.

ILONA SLUPANIEK (R. D. 
Germană) a ciștigat aruncarea 
greutății cu 22,06 m într-un 
concurs de pregătire în vede
rea apropiatelor campionate 
europene de la Praga.

k i • 4 i
La 25 august va Începe in ca

pitala R. P. Chineze un mare 
turneu internațional de fotbal 
1* care și-au anunțat partici
parea selecționate din Iugosla
via, Olanda, R. P. Congo, Hong- 
Kong șl R. P. Chineză.

Echipa F. C. Valencia, afla
tă In turneu in Argentina, a 
Învins cu scorul de 3—0 (1—0) 
formația Rosario Central.

♦
Echipa Birmingham a învins 

(pe teren propriu) cu 1—0 (1—0)

CANDIDATURI POT C. M.
DE SCHI DII 1982

ZUUICII ' (Agerpres). — Secre
tariatul federației Internationale 
de schi, cu sediul la Berna, a 
anunțat câ pentru organizarea 
campionatelor mondiale de schi 
alpin din anul 1982 și-au depus 
candidatura 5 stațiuni : Kranjska 
Gora (Iugoslavia), Brianțon 
(Franța), Schladming (Austria), 
Bormlo (Italia) șl Crans Monta
na (Elveția).

Pentru întrecerile campionate
lor mondiale de schl-probe nor
dice au fost depuse candidaturi 
din partea orașelor Zakopane 
(Polonia) șl Oslo (Norvegia). 

mizat cu polonezul Kulikowski. 
rezultat consemnat si în par
tidele Dorfman — Farago. Gar
da — Zeitlin, Knezevici — An
dersson.
MAESTRUL V. CIOCALTEA A

DEBUTAT VICTORIOS LA MON

TILLA (SPANIA)

în prima rundă a turneului 
de șah de la Montilla (Spania) 
maestrul Victor Ciocâltea l-a 
învins pe Haritver (Canada), 
Boris Spasski (U.R.S.S.) a cîș- 
tigat la Visier (Spania), Miles 
(Anglia) a obtinut victoria In 
partida cu Sanz (Spania), iar 
Hort (Cehoslovacia) a pierdut 
la Bellon (Spania).
A ÎNCEPUT C.E. DE BASCHET

PENTRU JUNIOARELE MICI

în prima zi a campionatului 
european de baschet pentru 
cadete (junioare II). găzduit de 
orașul spaniol Cuenca, au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : grupa A : Finlanda — 
Spania 67—61, Polonia — O- 
landa 84—83, U.R.S.S. — Scotia 
103—34 ; grupa B : Iugoslavia 
— România 65—57, Bulgaria — 
Franța 76—67.

TURNEUL DE VOLEI

DE LA HARKOV

La Harkov, în turneul mas
culin de volei, s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : R. S. S. 
Ucraineană — Italia 3—1 (15—8, 
9—15, 15—10. 15—5) ; Polonia — 
România 3—0 (17—15. 15—IX 
17—15) ; Cehoslovacia — S.U.A. 
3—1 '(15—13, 15—6, 13—15,
15—5), U.R.S.S. — Bulgaria 
3—0 (15—10. 15—5. 15—131

Miercuri, echipa României a 
învins cu 3—1 (15—X 12—IX
15—8, 15—7) selecționata Ita
liei. iar reprezentativa U.R.S.S, 
a dispus cu 3—0 de cea a Ja
poniei.

JUCĂTORII DE TENIS DE MASĂ
DIN R.P. CHINEZĂ ÎNVINGĂTORI

IN MECIUL CU JAPONIA
La Palatul sporturilor din 

Pekin s-a desfășurat, in pre
zenta a 10 000 de spectatori, 
dubla intilnire de tenis de ma
să dintre selecționatele R.P. 
Chineze șl Japoniei. în ambele 
meciuri victoria a revenit re
prezentanților R.P. Chineze : la 
masculin cu 5—2, iar la femi
nin cu 3—2. în meciul forma
țiilor masculine cel mal bun 
jucător al gazdelor a fost Kuo 
Iao-Hua care a obținut 3 vic
torii. Din echipa chineză fe
minină s-au remarcat Cian 14 
și Iang In.

formația olandeză Ajax Amster
dam, prin golul marcat de Fox.

★
Formația Spartak Moscova, 

aflată in turneu in R.F. Ger
mania, a întrecut cu 3—1 (1—I) 
selecționata orașului Oldenburg.

TURNEUL DEMONSTRATIV 
DE TENIS DE LA MENTON 

în finala turneului demon
strativ de tenis de la Menton, 
Bjorn Borg l-a întrecut cu 
6—4, 6—3 pe Guillermo Vila*, 
în partida pentru locul trei, 
Corrado Barazzutti a dispus cu 
6—1, 6—2 de Patrice Domin
guez.

A 12 a PARTIDĂ DINTRE
KARPOT $1 KORCINOI 
S-A ÎNCHEIAT REiTIZA
MANILA, 16 (Agerpres). — 

Marii maeștri Anatoli Karpov 
și Viktor Korcinoi au căzut da 
acord asupra remizei, fără a 
mai relua jocul, în cea de-a 
12-a partidă (întreruptă marți 
la mutarea a 44-a), a meciului 
pentru titlul mondial de șah 
ce și-1 dispută la Baguio (Fl- 
lipine).
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