
TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
A VIZITAT TÎRGUL DE MOSTRE

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITIV*

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORTDE BUNURI
' Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușeșcu 
au vizitat, in dimineața zilei 
de sîmbăta 19 august, Tirgul 
de mostre de bunuri de con
sum, organizat la Complexul 
expozițional din Piața ScînteiL 

împreună cu secretarul ge
neral al partidului s-au aflat 
tovarășii Iosif Bane, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu. Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Ja
nos Fazekas, Ion Ioniță, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu, Virgil Trofin. Iosif Uglar, 
Ilie Verdet. Ștefan Voitec. Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
și tovarășa Elena Ceaușeseu au 
fost intimpinați, la sosire, de 
numeroși cetățeni, care au a- 
clamat cu entuziasm pentru 
partid, pentru secretarul său 
general.

Cei prezenți an aplaudat în
delung, cu însuflețire, au acla
mat cu căldură „Ceaușeseu — 
P.C.R. !“, „Ceaușeseu și po
porul !“. Ei au dat astfel ex
presie profundei recunoștințe a 
întregului nostru popor față 
de grija permanentă a condu
cerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu pentru spo
rirea necontenită a bunăstării 
materiale și spirituale a na
țiunii noastre, hotăririi ferme

VIZITA TOVARĂȘULUI 
HUA KUO-FEN

O Inalții oaspeți chinezi intimpinați și in județul 
Constanța cu aceleași calde sentimente de prietenie 
• Tovarășul Nicolae Ceaușeseu s-a reintilnit, ieri după- 

( amiază, cu tovarășul Hua Kuo-fen • Dineu oficial

După ce in cursul zilei de 
vineri a fost oaspetele cunoscu
telor centre muncitorești ale 
țării Ploiești si Brașov, al sta
țiunilor montane de pe Valea 
Prahovei, tovarășul Hua Kuo- 
fen, președintele Comitetului 
Central al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a plecat simbătă 
intr-o vizită in județul Con
stanta.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
tovarășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politie 
Executiv al C,C. al P.C.R„ 
prim-ministru al guvernului. 
Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Florea Dumitrescu, ambasadorul 
tării noastre la Pekin, de alte 
persoane oficiale române.

Avionul cu care a călătorit 
conducătorul partidului și sta
tului chinez a aterizat pe aero
portul Mihail Kogălniceanu,

DE CONSUM
de a înfăptui neabătut măre
țele obiective ale dezvoltării 
economlco-eociale a patriei, 
stabilite de cel de-al XI-lea 
Congres și Conferința Naționa
lă ale partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu, cei
lalți membri din conducerea 
de partid și de stat au vizitat 
rind pe rind numeroase pavi
lioane ale expoziției.

Vizita de lucru, noul dialog 
al secretarului general al parti
dului eu cadrele de răspun
dere din ministere și organiza
ții economice, cu conducătorii 
unităților producătoare de bu
nuri de consum s-au constituit, 
prin indicațiile și observațiile 
date, prin concluziile desprin
se, într-un moment de o deo
sebită Însemnătate pentru ri
dicarea pe • treaptă calitativ 
superioară a întregii activități 
din ramurile Industriale care 
concură la realizarea bunuri
lor de consum, la aproviziona
rea populației. Prin aplicarea 
măsurilor stabilite cu acest 
prilej, prin grăbirea procesului 
de finalizare a programelor pe 
domenii, prin înfăptuirea nein- 
tirziată a indicațiilor date de 
secretarul general al partidu
lui, oamenii muncii ee lucrea
ză in aceste sectoare îți vor 
aduce astfel o contribuție spo
rită la realizarea țelului su
prem al politicii partidului 
nostru — ridicarea necontenită 
a nivelului de trai materia! și 
spiritual al poporului.

împodobit sărbătorește. Mii de 
eonstănteni veniti la aeroport 
au aplaudat eu însuflețire pe 
înaltul oaspete, an ovaționat în
delung pentru prietenia româno- 
chineză. manifestindu-sl bucu
ria de a avea ea oaspete pe 
conducătorul stimat al marelui 
popor chinez prieten. Aceeași 
entuziastă si prietenească at
mosferă s-a regăsit pe întregul 
traseu — de la aeroport oină 
in stațiunea Neptun, la reședința 
pusă la dispoziția conducătoru
lui partidului șl statului chinez.

Vizita la Constanta a început 
cu portul si șantierul naval, 
obiective eare reflectă dezvol
tarea tn ritm susținut a econo
miei acestui județ. In amintirea 
acestei vizite, gazdele au oferit 
in dar tovarășului Hua Kno-fen 
macheta petrolierului „Indepen
dența” de 150.000 tdw.

(Continuare in pag. a 4-a)
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NUMEROASE ÎNTRECERI SPORTIVE OE MASĂ 
CINSTESC MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ
Din întreaga țară continui ti ne toseasci vești despre numeroasele și entu

ziastele competiții de masă desfășurate sub genericul competiției sportive na
ționale „Daciada" ți dedicate marii sărbători de la 23 August, lată, in rindu- 
rile de mai jos, citeva din relatările corespondenților noștri despre aceste în
treceri :

PITEȘTI. In organizarea 
Consiliulni județean Argeș al 
sindicatelor, pe mai multe baze 
sportive s-au desfășurat între
cerile tradiționalei competiții 
dotate cu „Cupa textilistului*. 
Acțiunea, organizată in cins
tea zilei de 23 August, s-a bu
curat de o largă participare. 
Pe primele locuri s-au clasat 
Valentina Croitoru (F.C. Curtea 
de Argeș) Ia cros. Anca Gheor
ghe (Argeșeana Pitești) la te
nis de masă. Florina Neagu 
(F.C. Curtea de Argeș) la popice. 
Textila Pitești la handbal fete 
și Argeșeana Pitești la fotbal. 
Cupa oferită de organizatori a 
revenit asociației sportive de la 
Fabrica de confecții din Curtea 
de Argeș. Pe locul doi : Tex- 
tilistul Pitești. (Ilie FEȚEANU).

HAȚEG. Pe frumoasa bază 
sportivă Voința din localitate 
s-a desfășurat un concurs de 
popice, cu participarea unor 
jucători fruntași ai asociații
lor sportive Voința din județul 
Hunedoara. Competiția se în
scrie in suita manifestărilor 
organizate in cinstea zilei de 
23 August. Pe echipe, ordinea 
primelor trei clasate a fost

Victorii prefioase la C. M. de notație

ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI A ÎNVINS
FORMAȚIILE MEXICULUI (10-5) ȘIS.U.A. (3-2)

BERLINUL OCCIDENTAL, 
20 (prin telefon). Cel de al 
treilea campionat mondial de 
natație a început cu turneul 
de polo eare, chiar din prima 
zi, se anunță de-a dreptul in
fernal : Grecia invinge Spania 
eu 6—5, Bulgaria întrece O- 
landa cu 4—3, Italia este sal
vată de infrîngere in fața 
Australiei de arbitrul olan
dez Geurtsen...

Reprezentativa României a 
luat un start lansat. In jocul 
de simbătă, cu foarte ambi
țioșii poloiști mexicani, spor
tivii noștri s-au impus și au 
ciștigat cu 10—5 (3—1, ’ 4—2, 
1—2, 2—0). Au înscris pe rind : 
Popescu, Slavei (4 m), Fernan
dez (M — s.n.), CI. Rusu (de 
două ori), Nastasiu, Valencia 
(M — 4 m), Fejer (s.n.), Be- 
rinstein (M — s.n.), Rus (voie 
superb), Valencia (s.n.), Mun

4 PAGINI - 30 BANI

următoarea : Voința Deva. Vo
ința Petroșani și Voința Hațeg. 
Pe primele locuri la individual 
s-au situat V. Stănculescu (De
va), A. Doagy (Petroșani) si 
Gabi Bertalaa (Deva). (N. 
S BUCHEA).

BRĂILA. Un evantai de 
competiții sportive s-au desfă
șurat in localitatea de la Du
năre. organizate de Consiliul 
județean al sindicatelor, in co
laborare cu CJJLFiS. si Co
mitetul județean U.T.C. La 
tenis de cimp, de pildă. au 
participat 12 echipe (in fi
nală urmind să joace Unirea 
Tricolor cu Veritas), iar in În
trecerile de șah. popice (arena 
Laminorul). handbal și volei 
au fost prezenți sute de tineri 
din întreprinderi, instituții si 
școlî generale. (Tr. ENACHE).

FĂLTICENI. Pe stadionul 
Foresta a fost organizată o 
interesantă duminică cultural- 
sportivă dedicată marii sărbă
tori naționale. S-au desfășurat 
Întreceri de atletism (cu 500 
de participanți) și a avut loc 
o demonstrație de călărie, e- 
fectuată de călăreții de la Bu
covina Rădăuți. H. MÎNDRES- 
CU).

teanu (s.n.), Guerra (M), Rus 
și CL Rusu (s.n.).

Cel de al doilea meci, „7”-le 
României l-a susținut, dumini
că dimineață, tot la piscina 
Spandau, in compania reduta
bilei formații a S.U.A. Poloiș- 
tii de peste Ocean au început 
mai bine, impunind jocului un 
ritm sufocant. Sportivii români 
au încercat să tempereze ela
nul echipei adverse, Spinu a 
avut citeva intervenții bune, 
dar după 4 minute de joc sco
rul ajunsese 2—0 pentru ame
ricani (a înscris de două ori 
Figueroa). Din repriza secun
dă, românii au încercat cu 
succes si alte variante de a- 
tac și de apărare, incepînd să 
creeze probleme adversarilor. 
CI. Rusu șl Slavei au adus e- 
galarea (2—2). De la această 
situație, lupta In bazin a de
venit crîncenă, fiecare echipă

Luni 21 august 1978

TG. MUREȘ. Cea de a Xl-a 
ediție a „Cupei constructorilor", 
desfășurată sub egida „Dacia- 
dei* și dedicată marii sărbători 
de la 23 August, a cuprins în
treceri la 5 ramuri sportive : 
fotbal, volei, popice, șah și te
nis de masă. Au participat 1000 
de muncitori constructori din 
toate Întreprinderile de profil 
din Tg. Mureș. Gazda întrece
rilor a fost primitoarea bază 
de agrement de pe malul Mu
reșului. La fotbal s-a impus 
formația Șantierului 1 con
strucții : Ia volei. Grupul 6 
instalații ; la popice, Biroul 
central, pe echipe, și Francisc 
Bereczi. la individual ; la șah, 
A. Munteanu. (Ion PAUȘ).

BUCUREȘTI. La Complexul 
cultural-sportiv studențesc „La
cul Tei” s-a inițiat — In ca
drul „Daciadei" — o competi
ție dotată cu „Cupa Eliberării”. 
Sub îndrumarea instructorilor 
sportivi Avram Rădulescu, Ion 
Spiță și Carol Szabo, circa 700 
de studenți se întrec pentru 
cucerirea trofeului la 6 disci
pline : yachting, canotaj, tenis 
de masă, volei, baschet și fot
bal.

lncercînd să se desprindă. La 
poarta noastră, Spinu este im
batabil. Ultimul „sfert" a în
ceput cu „om în plus" pentru 
americani. Dar portarul român 
nu a putut fi „bătut". Repli
ca formației noastre a fost vi
guroasă și, la capătul unei 
frumoase acțiuni, obținem pe
nalty, pe care Slăvei îl trans
formă : 3—2. Mai erau de ju
cat 106 secunde. In bazin — 
o veritabilă hiptă și arbitrii 
Jovici (Iugoslavia) și Tsantas 
(Grecia) încep să elimine pe- 
rechi-perechi. Apoi, arbitrul 
Jovici dictează, fără ezitare, 
penalty pentru adversari in 
ultima secundă de joc, dar nu
mai el știe ee a văzut... Fi
gueroa s-a pregătit să trans-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Cei peste 1000 de sportivi care s-au aliniat simbătă ți duminică la startul finalelor întrece
rilor de performanță din cadrul, „Daciadei” au oferit zecilor de mii de spectatori dispute de o 
frumusețe aparte. Numeroase elemente tinere, talentate, s-au impus, reușind să se încununeze cu 
laurii primei „Daciade".

DOUĂ NOI RECORDURI LA CAMPIONATELE DE HALTERE

GH. LAUTARU — 4 TITLURI 
DE CAMPION LA VELODROM!

CLUJ-NAPOCA, 20 (prin te
lefon). Campionatele naționale 
de haltere pentru seniori au 
continuat simbătă cu întreceri
le la categoria ușoară. Vice- 
campionul european Ion Buta 
(Steaua) nu a putut cuceri titlul 
pe care 11 avea asigurat, teo
retic. deoarece in a doua în
cercare la „smuls” (la 125 kg) 
a suferit un accident la umărul 
drept, fiind nevoit să abando
neze. Tn lipsa lui. clujeanul 
Alexandru Kiss a cucerit cele 
trei titluri de campion. Sînt de 
evidențiat in mod deosebit cele 
două recorduri naționale la ca
tegoria grea-usoară (100 kg). 

realizate de Stefan Tașnadi 
(Clujana) cu 160 kg la „smuls" 
si de Vasile Groapă (Steaua), 
la aceeași categorie. 190 kg la 
„aruncat”, ambele obținute in 
afară de concurs, la a patra în
cercare.

REZULTATE TEHNICE : cat 
ușoară (67,5 kg — 14 concu- 
renți) : L AL Kizș (Clujana) 
280 kg, 1 St Armanca (A.S.A. 
Tg. Mureș) 257,5 kg. 3. Z. Pîr- 
litu (Rapid Buc.) 252,5 kg; 
..smuls”: L Armanca 122,5 kg.
2. Kiss 120 kg. 3. Pirlitu 110 
kg ; „aruncat” : L Kiss ISO kg, 
2. Plrlitu 142,5 kg, 3. Gh. Sandu 
(Steagul roșu Brasov) 140 kg.

Cat. semimijlocie (75 kg — 19 
concurenti) : 1. V. Dociu (Olim
pia Buc.) 297,5 kg, 2. S. Apostol 
(Rapid Buc.) 292,5 kg. 3. S. Kli
mov (Chimpex Constanța) 290 
kg ; „smuls" : 1. Dociu 132,5 kg, 
2. Apostol 132,5 kg. 3. V. Roșu 
(Chimpex Constanta) 130 kg ; 
„aruncat” : 1. Dociu 165 kg, 2. 
Klimov 162,5 kg, 3. N. Tuțuianu 
(Chimpex Constanta) 160 kg. 
Cat mijlocie (82,5 kg — 11 con
curenti) : 1. V. Căpricera
(Steaua) 322,5 kg — record ega
lat X P. Dumitru (Chimpex

(Continuare în pag. 2—3)

Campionatele naționale de 
ciclism pe pistă au programat 
simbătă șl duminică, pe velo- 
dromul Dinamo din Capitală, 
ultimele finale ale ediției din 
acest an.

• Proba de urmărire pe e-
chipe seniori — 4000 m — a 
revenit, așa cum era de aștep
tat formației Dinamo I. Cvar
tetul Costel Cîrje, Valentin 
Ilie, Ilie Butaru, Ionel Gan- 
cea și-a învins net adversarii 
(în serii ...cronometrele, în fi
nală — echipa Steaua), nelă- 
sîndu-le nici o... speranță. 
Clasament final: 1. DINAMO I 
— campioană a României și 
cîștigătoare a „Daciadei” (cel 
mai bun timp : 4:44,8) ; 2.
Steaua ; 3. Dinamo II ; 4. O- 
limpia București.
• La juniori, talentatul Gh. 

Lăutaru și-a continuat seria 
succeselor. El a cucerit primul 
loc și la urmărire individuală, 
depășindu-și cu o clasă valori
că toți adversarii. Clasament 
final : L GH. LAUTARU (Clu

bul sportiv școlar nr. 1 Bucu
rești) — campion al României 
și ciștigător al „Daciadei" (în 
„sferturi". 5:18,5) ; 2. Ion Pa
nes (CL sp. șc. nr. 1 Buc) ;
3. Pavel Borcea (Voința) ; 4. 
Ionel Chiran (CI. sp. șc. nr. 1 
Buc.).
• Deosebit de agitată, cu 

mulțl alergători care au „sim
țit” că-și pot apropria titlul, 
întrecerea de semifond seniori 
(36 de concurenți. 100 de ture, 
sprint la fiecare trei ture) a 
oferit spectatorilor o dispută 
spectaculoasă, cu multe faze 
de o deosebită frumusețe. Di- 
namovistul Costel Cîrje, cel 
care mai cucerise două titluri 
in aceste finale (urmărire indi
viduală și urmărire pe echipe), 
s-a impus încă din prima par
te a cursei ca un sprinter re
marcabil. A muncit enorm și 
in jumătatea a doua, asigu- 
rîndu-și astfel o confortabilă 
și meritată victorie. Clasa-

(Continuare in pap. 2—3)



ÎNTRECERILE FINALE ALE „DACIADEI“
MOI RECORDURI NAȚIONALE ÎN CAMPIONATELE SURPRIZE

destine Împlinite
SUB SOARELE LUI 23 AUGUST

I
I
I

DE ATLETISM ALE JUNIORILOR II DE PROPORȚII
CRAIOVA, 20 (prin telefon). în

trecerile din cadrul campionatelor 
republicane de atletism ale ju
niorilor II, competiție înscrisă pe 
agenda „Daciadet", au luat sCrșit 
pe stadionul Central. In ultima 
ii au fost înregistrate două noi 
recorduri naționale, de fapt trei, 
realizate de alergătoarele craio- 
vence : Cristina Cojocaru (de do
uă ori) la 300 mg și echipa CtS.Ș. 
Olimpia la 4X400 m.

Iată campionii din ultimele 2 
iile de concurs : BĂIEȚI : 200 m: 
T. Egy (C.S. Satu Mare) 23,3 ; 
400 m : Ov. Rotnanescu (LCEA 
C-iung) 50.8 ; 800 m : P. Sereday 
(C.S Satu Mare) 1:53,1 ; 3 000 m : 
D. Lungu (C.S.Ș. Bacău) 8:46,6 ; 
1 500 m obst. : V. Gagiu (LCEA 
C-lung) 4:19,3 ; 300 mg : Eug. Si
mon (Lie. 5 Deva) 39,3 ; 10 km 
marș : V. Stubeianu (C.S.M. Su
ceava) 48:54,0 ; lungime : N. Nițu 
(Viitorul Buc.) 6,77 m ; triplusalt: 
Șt. Hoștiuc (C.S.Ș. Steaua Buc.) 
14,24 m ; Înălțime : M. Luță

(C.S.Ș.A. Buc.) 2,00 m ; prăjină : 
A. Sallay (C.S.Ș. Steaua Buc.) 
4,20 m ; greutate : L Raliat (C.S. 
Arad) 15,74 m ; suliță : N. Roată 
(C.S.Ș. Brăila) 60,42 m ; ciocan : 
M. Roman (Viitorul Buc.) 65,08 m; 
4X100 m : Uc. N. Bălcescu Cluj- 
Napoca 43,9 ; 4X400 m : L.C.E.A. 
Cimpulung Muscel 3:29,4 ; FETE: 
a)0 m . Nlcoleta Lia (Olimpia 
Craiova) 25,1 ; 400 m : Lia 55,6 ; 
800 m : Mititica Junghiata (LCEA 
C-lung) 2:08,6 ; 300 mg : Cristina 
Cojocaru (Olimpia Craiova) 43,7 — 
nou record național (în serie, cu
43.8 s. a realizat, de asemenea, 
un record) ; înălțime : Cristiana 
Ivașcu (Viitorul Buc.) 1,68 m ; 
disc : Silvia Comărniceanu (LCEA 
C-lung) 41,34 m ; suliță : Cristina 
Dobrinoiu (Muscelul C-lung) 
46,84 m ; 4X100 m : Llc. 1 Brașov
52.9 ; 4X400 m : CbS.ș. Olimpia 
Craiova (Zamfira, Cojocaru, Miu, 
Lia) 3:51,4 — nou record național.

Vasile POPOVICI, coresp.

REPREZENTATIVELE BUCUREȘTIULUI- 
ÎNVINGĂTOARE AUTORITARE LA RUGBY

Pentru rugbyul bucureștean, 
prima ediție a ,J>aciadei“ a în
semnat un dublu succes. Repre
zentativele sale s-au impus — și 
Încă de o manieră categorică — 
ta cele două finale de slmbătă. 
Prima partidă a cuplajului din 
Parcul copilului a revenit junio
rilor din Capitală la un scor, 72—6 
(32—3) cu selecționata Galațiului, 
care scutește de orice comentarii.

In finala seniorilor, bucurește- 
nii — în fapt echipa Steaua, în
tărită cu dinamoviștii Dărăban și 
Turlea — au făcut un joc bun în 
margini și grămezi, cu șarje spec
taculoase, încheiate cu 6 încer
cări (11- lonescu 3, Dărăban, Mu- 
rarlu șl Teleașe) — dintre care 
două transformate de Alexandru, 
și un „drop“ al aceluiași Alexan
dru (autor, împreună cu Durbac, 
și al celorlalte 6 puncte, din lo
vituri de pedeapsă). Rezultatul, 
37—0 (18—0). ar putea apare oa
recum surprinzător, gîndlnd că 
adversara reprezentativei Capita
lei — selecționata Hunedoarei — 
a fost performera semifinalelor. 
Dar aceasta nu a mai avut vlaga 
și — spunem noi — nici ambiția 
din meciul cu formația Constan
tei Arbitrul Aurel Găgeatu a 
condus formațiile : BUCUREȘTI : Durbac — Braga, Enache, Zaiies- 
cu 1, R. Ionescu (Teleașe) — A- 
lexandru, Suciu — Murariu, Da
raban, Acbim — Pinlea, M. Io
nescu — Cioarec, Munteanu, Tur
tea J HUNEDOARA : Tudose — 
Merca (Milca), Budică, Ghiță (FI. 
Dumitru), Dragu — Nedelcu, 
Drondoie — Stoica, Vieru, Băloi 
— A. Ion, Palamariu — Bucan, 
Ortelecan, Mărculescu.

Dimineața de stmbătă a fost 
rezervată, pe stadionul Steaua, 
jocurilor pentru locurile 3—4. Pre- 
zenți in ambele întîlniri, rugbyș- 
til Constanței nu au ciștigat de- 
elt una, la seniori : 24—12 (12—6), 
dar nu fără emoții, el întîlnind o 
echipă — a Sibiului — schimbată 
la față (în bine) față de evoluția 
total ștearsă din partida prece
dentă (ce mult a Însemnat trimi
terea in teren a experience, taților 
Mitică Rășcanu și Lomotă 1). La

juniori, dobrogenii, deși au avut 
momente de dominare accentua
tă, au plătit tribut jocului ob
structionist (avînd din nou un e- 
limlnat de pe teren), cedlr.d în 
fața reprezentanților lașului, 11—19 
(7—12) mai ambițioși, mai intere
sați de... joc. Aceste două repre
zentative au cuprins între alții, 
un mijlocaș la grămadă, N. Dc- 
roftei, la ieșeni, și, respectiv, o 
aripă de grămadă, C. Florea, care 
aveau să fie desemnați cei mai 
bum juniori ai turneului final al 
„Daciadei* la rugby.

In meciurile pentru tocurile 5—6 
și 7—8 : Vaslui — Iași 17—10
(12—4), Timiș — CJuj fi—12 08—6) 
— la seniori. Cluj — Sibiu 14—0 
(4—0), Ilfov — Vaslui 22—U (10—3).

LA JUDO
In sala Dinamo din Capitală au 

avut loc^simbătă și duminică fi
nalele campionatelor naționale in
dividuale de judo ale juniorilor. 
Afiate la cea de a IO-a ediție, în
trecerile au reunit 310 tineri spor
tivi.

Prima zi, care a fost rezervată 
juniorilor mari (10—20 ani), a o- 
ferit numerosului public dispute 
spectaculoase, de un nivel tehnic 
apreciabil, în care nu au lipsit 
surprizele. Amintim, între aces
tea, victoria încă din turul al doi
lea la categoria superușoară a 

’.ui Ion Domnar (Dinamo Bucu
rești) asupra hid. Marcel Zamfir 
(Voința Focșani), ocupantul tocu
lui doi la „internaționalele* se
niorilor din acest an. De aseme
nea, L Năstăilă (Dinamo Buc.), 
la superușoară, Gh. Cesnțiu (C.S.S. 
Făgăraș), ia semiușoeră, G. Ma
rinescu (Dinamo Buc.), la ușoa
ră, FI. Ciuciu (I.O£. Balș) la se- 
mimijlocie șl Șt. Toma (Dinamo 
Buc.) ja mijlocie, prezențl pe sal
telele , .internaționalelor" aminti
te, n-au reușit să se impună cum 
era de așteptat I

întrecerile juniorilor mici (16—17 
ani), desfășurate ieri, s-au înche
iat în marea tor majoritate pcin 
ippon (înainte de Urnită). Iată și 
campionii juniorilor mari: cat. su
perușoară — L Domnar (Dinamo 
Buc.), semiușoară — B. Onody 
(Constructorul M. Cine), ușoară
— S. Topliceanu (Dinamo Bra
șov), semlmijlocle — V. Dușa (Ni- 
tramo-nia Făgăraș), mijlocie — 
G. Sapta (C.S.Ș. Deva), semigrea
— C. Năftică (Politehnica Iași), 
grea — C. Sanchiu (Unirea Foc
șani) ; cîștâgătorii titlurilor la ju
niori mici (în ordinea categorii
lor) : B. Olar (C.S.M. Borzești), 
E. Morar (C.S.Ș. Deva), V. Stafi 
(Flacăra roșie Buc.), V. Pușcașu 
(C.S.U. Muscel), G. Stoica (Olim
pia Buc.), M. Zaharia (CB.Ș. U- 
nireo Iași) și M. doc (Dinamo

Nicctae CHINDEA

SUPORTUL
.Dacă ar fi tă-mi poves

tesc viața, ar trebui tă re
pet la infinit euvintul 
muncă. Din copilărie am 
muncit. Am învățat, carte și 
meserie, am făcut un tport 
de intensă și continuă 
muncă. In mod sigur a- 
ceasta este fi cauza pentru 
care fiecare etapă a vieții 
mi-a adus impliniri, iar fie
care împlinire mi-a produs 
o imensă bucurie".

Din aceste destăinuiri, ci
titorul poate intui, fără di
ficultate, resortul care l-a a- 
jutat pe Teodor Vasile să 
dobindească, pe toate pla
nurile, succese. Venit de la 
Ploiești in Capitală, și-a în
cheiat studiile liceale și pe 
cele ale școlii de antrenori 
de la I.E.F.S„ s-a căsătorit 
(soția sa, ing. Aura Vasile, 
a fost baschetbalistă la Po
litehnica), a devenit tatăl a 
doi copii — Carmen și Tra
ian — și a urcat neîncetat 
treptele ierarhiei valorice a

MUNCII
sportului cu pedale. Intern 
și internațional. De peste 
20 de ori campion al Româ
niei, cîștigător al etapei Neu
brandenburg — Beîlin in 
«Cursa Păcii** și. recent, 
campion balcanic la Ismit 
(Turcia), Vasile Teodor — 
31 de ani la 16 august — 
se aliniază la 23 și 27 au
gust la startul „mondiale
lor" din R. F. Germania, cu 
gîndul, speranța și dorința 
de a-și cîștiga un loc la 
startul Jocurilor Olimpice 
din 1980.

Comunistul Teodor Vasile, 
un destin ca atîtea altele 
ale tinerilor crescuți In anii 
socialismului. Teodor Vasile, 
Încă un exemplu care atestă 
că — pe suportul muncii — 
toate împlinirile sint posi
bile, că numai oamenii care 
fac toate la timpul lor și 
temeinic pot aspira la 
lzbînzi. Teodor Vasile, un 
exemplu ca atîtea altele™

VISURI ÎNFĂPTUITE

CAMPIONATELE DE HALTERE
(Urmare din pag. 1)

Constanta) 320 kg. 3. M. Pur- 
dilă (Steaua) 307,5 kg ; «smuls": 
L Dumitru 145 kg, 2. Căpriceru
142.5 kg. 3. Purdilă 130 kg ; 
„aruncat**: L Căpriceru 180 kg 
— record egalat, 2. Purdilă
177.5 kg, 3. Dumitru 175 kg.
Cat. semigrea (90 kg — 8 
eoncurenti) : 1. L Angheluță
(Steaua) 322,5 kg, 2. T. Petrișor 
(Rapid Buc.) 320 kg, 1 N. Că- 
priceru (Chimpex Constanta) 
315 kg ; «smuls** : L Anghcluță 
145 kg. 2. N. Căpriceru 145 kg, 
3. Petrișor 145 kg ; «aruncat** : 
L Anghelută 175 kg, 2. Petrișor 
175 kg. 3. N. Căpriceru 170 kg. 
Cat grea-ușoară (100 kg — 5 
eoncurenti) : L St Tașnadi 
(Clujana) 337,5 kg, 2. V. Groapă 
(Steaua) 335 kg. 3. N. Farkaș 
(Olimpia Buc.) 260 kg; «smuls**: 
L Groapă 150 kg, 2. Tașnadi 
150 kg (160 kg la a patra în
cercare — record național — 
v.r. 155 kg. aparținea lui V. 
Groapă), 3. .Farkaș 115 kg; „a- 
runcat** : 1. Tașnadi 187,5 kg, 
2. Groapă 185 kg (190 kg la a 
patra încercare — record na
tional — v.r. i-a aparținut cu
187.5 kg), 3. Farkaș 145 kg.

GH. LAUTARU - 4
(Urmare din pag. 1)

ment final : 1. COSTEL
CIR.JE (Dinamo) 66 p — cam
pion al României și eîștigălor 
al „Daciadel** ; 2. C. Jelev (O- 
limpia) 37 p ; l L Gancea 
(Dinamo) 30 p ; 4. A. Antal 
(CIBO Brașov) 21 p ; 5. M. 
Erebene (Dinamo) 20 p ; 6. L 
Ion (Steaua) 18 p.

I OLTUL
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• lefan). 
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In ciuda placajului lui Băloi fi a opoziției lui Merca, Dărăban 
te îndreaptă irezistibil spre butul advert. Pe fază, gata tă inter

vină, Suciu (Fază din partida București — Hunedoara).
Foto : Ion MIHAICA

ECHIPA C.S.Ș. BRĂILA A CIȘTIGAT 

CONCURSUL DE ÎNOT AL COPIILOR
REȘIȚA, 20 (prin telefon). Des

fășurate timp de patru zile, tn- 
tr-o atmosferă de mare Interes, 
Întrecerile „Daciadel* ia natație 
pentru copil (băieți 14 ani, fete 
12 ani) s-au Încheiat cu victoria 
echipei C.S.Ș. Brăila, care a to
talizat 181 p. Urmează în clasa
ment: 2—3. C.S.Ș. Reșița șl Li
ceul de filologle-istorle București 
121 p, 4. C.S.Ș. 1 Cdnstanța 74 p, 
t C.S.Ș. Timișoara 46 p, t Di
namo București 17 p, 7. C.S.M. 
duj-Napoca 14 p, L Liceul de 
fllologie-istorie Galați 11 p, 9. 
Crișul Oradea 9 p, Ut Șc. gen. 
21 duj-Napoca 2 p.

Concursul a reliefat posibili
tățile reale ale unor copil de a 
obține performanțe tot mal bune, 
dintre el amlntindu-1 pe Ema
nuela Vasile, Gabriela Satnuianu, 
Laura Policarp (toate de la C.S.Ș. 
Brăila), Silviu Bodar (L.F.I. Ga
lați), Mircea Marian (Dinamo) și 
Costin Negrea (L.F.L București).

Ctștlgătoril probelor: 100 m del
fin (f): Magda Petrescu (C.S.Ș. 1 
Constanța) 1:15,4; 200 m spate (b): 
M. Clodaru (C.S.Ș. Reșița) 2:25,9; 
200 m spate (f): Emanuela Va
sile (C.S.Ș. Brăila) 2:41,4; 200 m 
fluture (b): Al. Friedman (C.S.Ș. 
Timișoara) 2:24,8; 100 m liber (f): 
Emanuela Vasile 1 d)6,6; 160 m
bras (b): H. Rusovlcl (L.F.I. 
Buc.) 1:15,7; 200 m bras (f): Ml- 
haela Citirea (C.S.Ș. 1 Constanța) 
3:01,8; 400 m liber (b): Cr. Un
gureanu (L.F.I. Buc.) 4:29,7; 400 
m mixt (f): Emanuela Ungurea- 
nu 5:34,2; 200 m mixt (b): M.

Ciodaru 2:25,8; 100 m spate (b): 
M. Clodaru 1:08,0; 000 m liber (f): 
Emanuela Vasile 10:11,0; 1000 m 
liber (b): Cr. Ungureanu 17:42,7; 
ZOO m liber (b): Cr. Ungureanu 
2:08,2; 200 m delfin (f): Magda 
Petrescu (C.S.Ș. 1 Constanța) 
2:45,1; 400 m mixt (b): M. Clo
daru 5:19,1; 4 X 100 m liber (f): 
C.S.Ș. Brăila 4:42,2 — record fete 
12 ani; 200 m liber (f): Emanuela 
Vasile 2:22,4; 200 m bras (b): H. 
Rusovici 2:51,5; 4 X MO m mixt 
<t): C.S.Ș. Brăila 5:23,2; 0 X 100 
m liber (b): L.F.L București
4:09,3 — record băieți U ani.

Doru G LA VAN — coresp.

BUCUREȘTI (masculin) Șl
Confirmlnd pronosticurile, cele 

două turnee finale M handbal 
s-au constituit, mai ales in partea 
lor finală, In două atractive șl 
foarte disputate întreceri sportive. 
Atit la Brăila (turneul masculin), 
cit și la Vaslui (cel feminin), 
competițiile Încheiate duminică la 
amiază, cu victoriile reprezentativelor Bucureștiulul — măscuita și 
județului Constanța — feminin, au 
oferit unui numeros public jocuri 
de calitate, extrem de disputate.

BRAILA. O suită de jocuri, care 
de care mai echilibrate șl mai 
dîrz disputate, a pus eapăt aces
tei frumoase Întreceri care a fost

TITLURI DE CAMPION
• In proba de semlfand ju

niori (23 de concurenți, 75 de 
ture, sprint la fiecare trei 
ture), Gh, IAutaru a cucerit 
cel de-al patrulea titlu ia ca
drul acestei edițij a campiona
telor de postă 1 El s-a impus 
ea o veritabilă personalitate a 
sportului nostru cu pedale, un 
alergător in fața căruia se 
deschid mari perspective. Cla-

LA VELODROM!
sament final : L GH. LĂUTA- 
RU (Clubul sportiv școlar nr. 1 
București) 59 p — campion al 
României și eiștigător al «Da- 
ciadei" ; 2. Georgian Marinescu 
(Voința) 41 p ; 1 Ionel Chiran 
(CI. sp. șc. nr. 1 Buc) 34 p; 
4. Constantin Panaschiv (Olim
pia) 24 p ; 5. Teodor Btoean 
(Olimpia) 16 p; 6. Marian Llcă 
(Ci. sp. șc. Steaua) U p.

Cornel Pena este un per
manent nemulțumit de el 
însusi. Nu l-a mulțumit 
titlul de campion mondial 
de tineret cucerit Împreună 
cu echipa țării noastre. A 
asDirat la mai mult Nu l-a 
mulțumit nici titlul de cam
pion mondial de seniori, ob
ținut cu reprezentativa 
României. A aspirat la mai 
mult L-a mai cucerit o 
dată. Cînd a apărut hand
balul pe afișul Jocurilor O- 
limpice, si-a dorit laurii în
vingătorului. La MQnchen, 
medalie de bronz. La Mont
real. medalie de argint Me
reu nemulțumitul lsi dorește 
la Moscova medalia de aur.

Firește, nimeni nu crede 
că ambițiile unuia dintre cei 
mai mari handbalist! ro
mâni ai acestor ani se con
sumă In făurirea de™ vise. 
Ambițiile II determină să 
muncească din ianuarie nlnă 
in decembrie, mal mult si 
mai consistent dectt in pri

mii ani. mai mult si mal 
consistent decît multi din
tre mai tinerii săi colegi de 
echipă națională.

Aspirind la mai mult și mal 
bine, comunistul Cornel Penu 
nu si-a permis nici un rabat 
A muncit, a învățat, s-a an
trenat Cînd culmile gloriei 
se profilau la orizont de
venea inginer. A Învins mai 
ușor dificultățile unei acti
vități multilaterale pentru 
că a avut în permanentă 
sprijinul soției sale, pentru 
că a cunoscut de timpuriu 
bucuria de a fi tată.

Cornel Penu nu s-a com
plăcut nici un moment in 
postura de vedetă adulată. 
După fiecare succes a reve
nit la club, ca un școlar 
cuminte, si-a reluat cu sirg 
sporit pregătirea.

Destinul maestrului eme
rit al sportului ing. Cornel 
Penu se contopește in acela 
al întregului nostru tineret.
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ROMÂNIA - BULGARIA 7-3 LA BOX (JUNIORI)
SLATINA, » (prin telefon). Cen 

de a doua tatfinlre dintre repre
zentativele de box juniori ale Ro
mâniei și Bulgariei a awt toe 
stmbătă learo, ta fața unei nu
meroase asistențe, ta orașul de 
be Olt. Sl&tlnenil s-mi dovedit 
buni cunoscători ai boxului, a- 
plaudlnd cu căldură evoluțiile ti
nerilor pugillștl, care au făcut tot 
ce le-a rtot m puteri, pentru o 
evoluție cit mal taină. După ee 
in prima eontauntare de la Cra
iova elevii antrenorilor Gh. Te- 
mescu și G. Potea au obținut vlo- 
toria cu 10—L in a doua tatllnire 
juniorii români au câștigat eu 7—3 
fia cat grea medul nu a avut 
loc). La lemtaauscâ. ▼. Baca nu 
a reușit aă-șî la revanșa, fiind 
Întrecut din nou la puncte de M. 
Izmail, .jăusca* B. Glurcă Ba o- 
bligat pe adversarul său B. Gad- 
jev să abandoneze ta repriza a 
doua. Un med bun au oferit „co
coșii* șt Dlncă șl N. ntev. Ro
mânul a acumulat un punctaj 
consistent dar judecătorii au dic

tat prima decizie eronată : învin
gător la puncte mev. „Pana* N. 
lordache a încheiat „socotelile* 
eu D. Asenov ta rundul secund, 
dnd a fost declarat cîștigător prin 
abandon. Ia semiușoară, o nouă 
decizie neconformă cu realitatea.
O. Deicu a lovii In permanență, 
a fost superior pe parcursul în
tregii partide, dar verdictul de 
tavingător a fost acordat tal S. 
ITaicov.

La categoria Imediat R<>ertoarâ 
a fost rindul Iul Șt. Ștefan sâ 
fie gratulat cu victoria bt Șăța 
bulgarului K. Troianov, oare a 
fost mai bun. in continuare, spor
tivii noștri au ciștigat toate par
tidele Înainte de Urnită. LATA RE
ZULTATELE : semlmijlocle : D. 
VUcu b. ab. 1 K. lankxrv ; mijlo
cie mică : Al. Șerbon b. ab. S G. 
Emiiov ; mijlocie : M. Tocea 
b. ab. 1 I. Uzunov; semigrea:
P. Rornescu b. ab. 2 M. Bogda
nov. Scor final J—2.

Poui JOVAN

CONSTANTA (feminin) PE PRIMUL LOC LA HANDBAG
turneul final M handbal masculin. 
Vineri seara, etad s-au consumat 
ultimele două partide din seriile 
preliminare, adică atunci când e- 
ctupa Bucureștiulul a trebuit să 
facă eforturi serioase pentru a 
se detașa de ambițioasa reprezen
tativă a județului Bacău, fiind 
necesare executarea unor arun
cări de la 1 m, șl eind selecțio
nata Timidului a realizat o sur
prinzătoare, dar meritată victorie 
ta fața redutabilei formații a 
Maramureșului, s-a scris, de fapt, 
o sugestivă prefață a unor foarte 
interesante meciuri finale. în par
tida finală (București — Timiș), 
handbaliștii bucureșteni, compo
nent! al echipelor fruntașe Stea
ua și Dinamo, s-au Impus clar, 
M capătul unul joc foarte fru
mos, care a plăcut mult publicu
lui spectator. Foarte echUÎbrată a 
fost „finala mică* (Maramureș — 
Bacău) în care maramureșenii au 
luptat mult pentru a-șl asigura 
victoria. Un joc toarte interesant 
a oferit finala pentru locurile 
(—6. ta care echipa etajului a în
vins pe cea a Brașovului după 
prelungiri șl după executarea se
riilor de aruncări de la 7 m. Dar 
lată rezultatele : meciuri prelimi
nare : București — Bacău ZZ—M 
(8—S, 17—17) ; Timiș — Maramu
reș 2Z—19 (»—S); finale: LOCURILE 
1—2 : București — Timiș U—U

(10—6) ; LOCURILE 3—4 ; Mara
mureș — Bacău ZZ—ZI (10—11) ; 
LOCURILE ă—6 : Cluj — Brașov 
18—ÎS (6—7, 15—15) ; LOCURILE
T—8 : lași — Dolj 19—18 (IZ—7). 
(N. COSTIN - coresp.).

VASLUI. Peste 2 000 de specta
tori au asistat duminică ta prlnz 
M o frumoasă festivitate de În
chidere, în cadrul căreia echipei 
județului Constanța 1 a-« decer
nat trofeul pentru primul loc. 
Meciul final, in care formația În
vingătoare, alcătuită pe scheletul 
echipei divizionare Hidrotehnica 
Constanța, a învins pe merit se
lecționata Bucureștiulul. a tost 
frumos, presărat cu atractive 
faze de handbal modern. O sur
priză s-a înregistrat ta meciul 
pentru medaliile de bronz, la ca
pătul căruia echipa Brașovului a 
învins — meritat — puternica e- 
chipă a Timișului, de fapt forma
ția Universitatea Timișoara, cam
pioana țării. Și acum iată rezul
tatele tehnice : meciuri prelimina
re : Constanța — Mureș 18—16 
(10—8), București — Timiș 12—11 
(5—5); LOCURILE 1—2: Constanța 
— București 18—15 (6—5); LOCU
RILE 3—4 : Brașov — Timiș 17—12 
(6—6) ; LOCURILE 5—6 : Mureș — 
Bacău 21—14 (11—5) ; LOCURILE
7—8 : lași — Hunedoara 15—12 
(S-2). (1, GAVRILESCU).
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i'.C. BRĂILA 3—0 (0—0). Au 
înscris : Toacă (min. 60, din 11 
m), Trifina (min. 64 — auto
gol). Trandafilon (min. 88).

Relatări de la Gr. Rizu. I. 
Mîndrescu, D. Bolohan. C. 
Gruia, V. Secăreanu, V. Lazăr 
si V. Diaconescu.

ETAPA VIITOABE (duminică 37 
august) : Ceahlăul P. Neamț — 
Constructorul Iași, Delta Tulcea
— Tractorul Brașov, Victoria Te
cuci — Oltul st. Gheo<rghe, F.C. 
Brăila — Steagul roșu Brașov, 
Muscelul Cîmpulung — Nitramo- 
nla Făgăraș, I.CI.M. Brașov — 
Portul Constanța, F.C.M. Galați — 
Progresul Brăila, Viitorul Vaslui
— C.S.M. Suceava, F.C. Constan
ta — Minerul Gura Humorului.

SERIA A H-a
METALUL PLOPENI- PETROLUL 

PLOIEȘTI 0-1 (0-0)
PLOPENI, 20 prin telefon)

Ceva mai bine de două treimi 
din desfășurarea partidei, jocul 
a fost anost, presărat cu multe 
greșeli, cu puiține faze de 
poartă și rare situații de gol. 
In min. 64 însă 6-a consumat 
o fază care a încins tribunele, 
pină atunci oarecum amorțite, 
aspectul întâlnirii luind un ca
racter de dispută în adevăratul 
sens al cuvintului. în acel mi
nut 64, o acțiune de atac plo- 
ieșteană a fost oprită prin fault 
asupra lui Simaciu, la margi
nea careului de 16 m. Jucătorii 
Metalului au făcut „zid", FL 
Dumitrescu șl-a potrivit balo
nul și a șutat direct la poartă, 
mingea oprindu-se Ia vinclu. 
Gol perfect valabil, după pă
rerea noastră, pe care arbitrul 
întîlnirii, constănțeanui E. Bla- 
eioti (excelent pînă în acel mi
nut, șl chiar după aceea), l-a 
anulat, invocînd ulterior o po
ziție de ofsaid la doi jucători 
ploieșteni (?!). în minutele care 
au urmat, Petrolul și-a adus a- 
minte că este, totuși, o fostă 
divizionară A și — jucînd ceva 
mai organizat șl mai simplu — 
a reușit să înscrie in min. 75 
golul victoriei prin TOPORAN, 
care a reluat în plasă, din 
plonjon, o centrare a lui Pisau.

Neîmpăcate cu gînduâ Învin
gerii, gazdele au reacționat 
prompt și puțin a lipsit ca me
dul să se termine la egalitate 
(rezultat mai firesc după aspec
tul general al partidei), dacă 
Giba nu rata de puțin în min. 
83 și, mai ales, dacă portarul 
ploieștean Constantin nu inter
venea salutar în două situații, 
singur cu Rob, In ultimul mi
nut de joc.

Arbitrul E. Blacioti (Con
stanța) a condus următoarele 
formații : METALUL : Albină — 
Gruber, Giba, Bucur, L Toma
— Mocanu, Rob, Cismara (min. 
75 Negoiță) — N. Florea, Spiri
don (min. 67 Georgescu), Ma- 
nolache PETROLUL: Constan
tin — Gh. Dumitrescu (min. 68 
Stanciu), Sotir, Calciu, Butufei
— Dobrescu, N. Florian (min. 
62 Toporan), Angelescu — Pi- 
său, Simaciu, FL Dumitrescu.

Mihai IONESCU
POIANA CÎMPINA - RAPID 

BUCUREȘTI 2-1 (1-0)
CÎMPINA, 20 (prin

După șase ani de zile 
gatoriu In Divizia C, 
Cîmpina a călcat cu 
la meciul de... redebut __
zia B. Peste 8 000 de spectatori, 
cu mult peste capacitatea nor
mală a stadionului, cei mai 
mulți ocupîndiu-și locurile de Ja 
ora 7 dimineața (!), au plecat 
mulțumiți de la stadion, pen
tru că formația locală a cîști- 
gat pe merit o partidă in care, 
în prima repriză, a fost net su
perioară Rapidului. Fără expe
riență competițională, dar cu 
elan și spirit de echipă lăuda
bile, cîmpinenii și-au creat 
cinci mari ocazii de gol pînă 
la deschiderea scorului (min. 4 
și 20 — Preda ; min. 5 — Stoi
ca ; min. 18 și 20 — Mano- 
lache), care avea să se petrea
că în min. 45. dintr-o fază a- 
proape banală — șut de ia 
semidistanță executat de PA
VEL într-o direcție pe care 
Ioniță nu a sesizat-o. Golul 
doi este marcat de același 
PAVEL (min. 49), coautor fiind 
și fundașul rapidist A. Dumi
tru. Din păcate, în repriza a 
doua spiritele s-au cam încins 
(datorită și lipsei de fermitate 
a arbitrului D. Arndt) și jocul 
s-a „stricat" din min. 65, rând 
Rapid a redus din handicap 
prin N. Manca, care a trans
format un penalty, după o fază 
controversată. Publicul s-a în- 
fierbintat și el, un nesăbuit a 
aruncat în teren cu o sticlă, 
cel în culpă fiind imediat de
pistat de către organizatori și 
organele de miliție.

Arbitrul D, Arndt (Iași) a 
condus cu scăpări următoarele

LA SCOR!
formații : POIANA : Șoacăte
— Prunoiu, Șerban, Andrei, 
Negreanu — Cozarec (min. 85 
Li viu), Manolache, Ionescu — 
Pavel (min. 59 Gherghiceanu), 
Preda, Stoica. RAPID : Ioniță
— Iordache, Pîrvu, Grigoraș, 
A. Dumitru (min. 52 Purit) — 
Bolborea, Șutiu, Petcu — Cojo
carii, L Manea, N. Manea.

Steliun TRANDAFIRESCU
METALUL BUCUREȘTI — 

RULMENTUL ALEXANDRIA 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
înscris de Popa (min. 1).

PROGRESUL VULCAN 
BUCUREȘTI — ȘOIMII SI
BIU 2—1 (1—1). Au înscris : 
M. Florentin (min. 19), Turbata 
(min, 70), respectiv Fanea (min. 
24).

VIITORUL SCORMCEȘTI — 
GAZ METAN MEDLAȘ 2—1 
(1—0). Autorii golurilor: Șca-

— Portic (min. 75 Lepă
dat), Chivu, Gabel (min. 50 Ja- 
coia) — Damian, Oancea. Florea.

Ion OCHSENFELD
VICTORIA CĂLAN - AURUL 

BRAD 2-1 (0-0)
CĂLAN. 20 (prin telefon). 

Emoția debutului in noul se
zon fotbalistic și-a pus am
prenta pe calitatea jocului, aici 
unde formația locală Victoria 
a avut ca parteneră pe Aurul 
Brad, oferind celor peste 3000 
de spectatori o partidă de un 
scăzut nivel tehnic și specta
cular. Prima repriză, albă ca 
scor și joc, în care principala 
lacună a reprezentat-o inefica
citatea. a demonstrat eâ mai 
persistă carențe ia capitolul 
tehnic, in special în linia de 
atac a celor două echipe. Jo
cul încildt și pasele greșite au 
dat o nuanță cenușie acestei 
prime cârti.

în repriza secundă, echipa 
gazdă joacă mai bine, șe vede

Fazi din meciul Progresul Vulcan — F. C. Șoimii Sibiu 
(2—1), disputat ieri pe stadionul Dinamo

telefon), 
de pur- 

Poiana 
dreptul 

In Divi-

rece (min. 43 s 53), respectiv 
Pușcaș (min. 22)

CHIMIA BRAZI — ETEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 4—1 
(3—0). Au înscris : Bratosta 
(min. 21), Bănuți (min. 39 și 
83). Mișu (min. 4ă), respectiv 
Stăncescu (min. 49).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
DINAMO SLATINA 2—2 (2—1). 
Au marcat : Bădătață (min. 
12), Radu (min. 60) pentru Chi
mia, Stanciu (min. 49 dto 11 
m), Furnea (min. 87) pentru 
Dinamo.

Ș. N. OLTENIȚA — F.CJO. 
GIURGIU 0—0.

CJS.M. DROBETA TR, SE
VERIN — AUTOBUZUL BUCU
REȘTI 1—1 (1—1). Autorii go
lurilor : Vlătănesca (min. 43) 
pentru C.S.M., Sultănoiu (min. 
39) pentru Autobuzul.

Relatări de la O. Guțu, V. 
Timuc, T. Devetac, L TănăscB- 
cu, D. Gruia, V. Țugui și Gh. 
Manafu.

ETAPA VIITOARE (AnmfaM șj 
august) : Petrolul Ploiești----Po
iana Cîmpina, Electrioputere Cra
iova — c.S.M. Drobeta TV. Seve
rin, Gaz metan Mediaș — Meta- 
Uil București, Rapid București — 
VlMorul Scomicești, F.C.M. Giur
giu — Progresul Vulcan Bucu
rești, Autobuzul București — Chi
mia Tr. Măgurele, Dinamo Slati
na — Chimia Brazi, Rulmentul 
Alexandria — Ș.N. oltenița, șol- 
mM Sibiu — Metalul Plopent.

SERIA A m-a
„U- CLUJ-NAPOCA - F.GM. 

REȘIȚA 3-0 (1-0)
CLUJ-NAPOCA, 20 (prin te

lefon). Peste 20 000 de specta
tori au urmărit partida derby 
a seriei a 111-a, dintre Univer
sitatea Cluj-Napoca și F.C.M. 
Reșița, încheiată cu victoria 
clară și meritată a gazdelor. 
Reșițenii au fost nevoiți să se 
apere, neputînd face față rit
mului impetuos impus de stu- 
denți. Gazdele au început In
tr-un tempo susținut și, chiar 
în min. 3, Ilieș a salvat poar
ta reșițcnilor printr-un plon
jon la picioarele lui Vidican. 
Apoi reșițeanul Filipescu în
cearcă poarta, dar șutul său 
este blocat de către Moldovan, 
în continuare, A. Mureșan lan
sează o „bombă" de la 16 m, 
care a șters bara transversală. 
După o serie de atacuri ale 
gazdelor, la o bilbîială a apă
rării reșițene, MÂNU, nemar
cat, înscrie primul gol al clu
jenilor, printr-un șut impara- 
bil, de la 10 m (min. 30).

După pauză, oaspeții echili
brează situația de pe teren, 
dar nu reușesc să egaleze. La 
un atac al studenților, în min. 
56, Hergane comite henț ta 
careu și penalty-ul este trans
format impecabil de același 
MÂNU. Patru minute mai tîr- 
ziu. Ilieș îl faultează în careu 
pe Batacliu, urmează a doua 
lovitură de la 11 m și— hat- 
trick-ul lui MÂNU consfințește 
rezultatul de 3—0.

Arbitrul L Honing (Arad) a 
condus corect formațiile : .U“ : 
Moldovan — Anca. Moș, Cio
can, I. Mureșan — Mânu, Cîm- 
peanu, A. Muresan — Uifălea- 
nu (min. 70 Dobrotă), Vidican, 
Batacliu; F.C.M. REȘIȚA : Dieș 
— Porațc,hi, Hergane, Uțiu, Fi-

mai mult în atac, actiunile e! 
sini mai limpezi și aceste 
schimbări se concretizează pe 
tabela dc marcaj prin două 
goluri înscrise da GRUBER 
(min. 53 — la o flagrantă e- 
roare de apărare) șt RIZESCU 
(min. 61 — din centrarea tai 
Minculescu). Oaspeții fes șl ei la 
atac, reușesc cîteva combinații 
bune, iar in min. 69 reduc din 
handicap, prin ȘTEFAN (un 
gol „bilbiit" de o apărare de
zorganizată în urma eliminării 
Iul Gruber pentru lovirea ad
versarului în mto. 70).

A condus bine, un joe greu, 
Gh. Manta (București). VIC
TORIA : Hlopețchi — Bejan, 
Gruber, Bujor. Minculescu — 
Muia, Nanos, Tudoroiu (min. 
46 Dan ; min. 48 Gbiță) — Tă- 
tîrcă, Mravușca, Rizescu. AU
RUL : Rudîsuli — Buciuman, 
Petrică, Oncu, Muram — 
Klein, Giurgiu, Stingă (mân. 70 
Șchiopu) — Petrișor, Golds 
(min. 77 Ștefan). Stoica.

FL SANDU
CJ.L SIGHET — CLFJL 

CLUJ-NAPOCA 1—8 (1—0).
Unicul gol a fost marcat de 
Grindeanu (min. 30).

LND. SÎRMEI C. TUR2U — 
MUREȘUL DEVA 8—1 (2—0). 
Au înscris : Vesa (min. 22 p 
81), Bichescu (min. 25), respec
tiv Enescu (min. 88).

MINERUL ANINA — MI
NERUL MOLDOVA MOUA 
1—0 (0—0). Autorul coiului : 
Pavel (min. 47).

METALURGISTUL CUGIR — 
DACIA ORĂȘTIE 1—1 (0-0). 
Au marcat : Floare (mta. 60) 
pentru Metalurgistul, Neagu 
(min. 57) pentru Dacia.

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
UJrt. TIMIȘOARA 0—0.

C.F.E. TIMIȘOARA — CHI
MICA TÎRNĂVENI 1—1 (0—1). 
Au înscris : Iancu fozin. 60) 
pentru C.F.R.. Stoica (min. 37) 
pentru Chimica.

MINERUL CAVNIC — GLO
RIA BISTRIȚA 2—0 (2—0). 
Autorii golurilor : Stenzel
(min. 20), Bonte (min. 43).

Relatări de la S. Pralea, P. 
Tonea, P. Lungu, M. Vîlceanu, 
L Ghișa, St Marton și Z. 
Debrețin.

ETAPA VIITOARE (duminică Xt 
august) : Dacia Orăștie — Mine
rul Cavnic. Aurul Brad — C.F.H, 
Timișoara, Gloria Bistrița — „U" 
Ouj-Napoca, Mureșul Deva — în
frățirea Oradea, Chimica Tîrnă- 
veni — Victoria Călan, F.C.M. Re
șița — Ind. slrmei C. Turzii, 
C.F.R. Cluj-Napoca — Metalurgis
tul Cugir, U.M. Timișoara — Mi
nerul Anina, Minerul Moldova 
Nouă — C.I.L. SigheL

TURNEELE PESTE HOTARE —
PRILEJ DE ÎMBUNĂTĂȚIRE 
A PREGĂTIRII ECHIPELOR

înaintea începerii campiona
tului, o serie de echipe au 
efectuat turnee peste hotare. 
Trebuie să observăm că, spre 
deosebire de alte asemenea 
acțiuni precedînd deschiderea 
sezonului, de data aceasta ad
versarele alese au fost de va
lori mai ridicate, în marea 
majoritate fiind echipe tot de 
prima categorie competiționa
lă ca si formațiile noastre. 
Mai trebuie remarcat că, așa 
cum au subliniat toți cei cu 
care am discutat despre aceste 
turnee, condițiile de organi
zare au fost bune. Rămîne de 
văzut acum în ce măsură aceste 
turnee au folosit, în ce măsură 
ele au oferit antrenorilor res
pectivi unele indicii privind 
mai cu seamă deficiențele de 
pregătire. Este ceea ce am 
căutat să desprindem din- 
tr-un scurt raid la echipele re
întoarse din turneele de peste 
hotare.

SPORT CLUB BACĂU — 
UN PROGRAM DE O DIFI
CULTATE PROGRESIVA.
S.C. Bacău a susținut mai 
multe jocuri în R.F. Germania 
și R.D. Germană, în total pa
tru întîlniri. Iată suita rezul
tatelor : 2—3 la Mannheim (to 
R.F. Germania), 1—1 eu Karl 
Marx Stadt, 1—0 eu Zwickau 
Sachsenring, 4—0 eu Wismut 
Ane. A utilizat, in general, ur
mătoarea formație: Mindrilă — 
Andrieș, Lunea, Catargîu, L 
Solomon _  Cărpuci, C. Solo
mon, Șoțu — Chitara, Antohi, 
Vamanu. Elisei, accidentat to 
prima întilnire, n-a mai fost 
utilizat. „Socotesc că a fost un 
turneu util, foarte bun ți prin 
faptul că valoarea adversari
lor a crescut spre final, ne-a 
declarat președintele clubului, 
C Costinescu. Echipa a de
monstrat un crescendo de for
mă. Ne-am bucurat de exce
lente condiții de recuperare. Ju
cătorii care au manifestat cea 
mai constantă formă : Chitara, 
Șoșu, Catargiu, I. Solomon. în 
revenire, Vamanu**.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
CAUTA IMBUNATATIREA 
FINALIZĂRII. Formația timi
șoreană, care în ultimii and a 
avut o activitate internaționa
lă destul de restrinsă, este 
preocupată de acumularea unei 
experiențe competlțfcmale ta 
această privință, mai cu sea
mă că ea va debuta peste puțin 
timp într-o întrecere europeană 
(Cupa U.E.F.A.). Turneul din 
Uniunea_ Sovietică a slujit In 
bună măsură scopului propus. 
Să reamintim rezultatele: 0—0 
eu Spartak Moscova, 1—1 eu 
Kuban Krasnodar și 0—3 eu 
Dinamo Moscova. JLn această 
ultimă partidă, echipa noastră

a evoluat bine în ansamblu, 
dar s-a dovedit deficitară la 
capitolul finalizare. In aceas
tă .direcție ne și concentrăm 
eforturile, fiind principala 
noastră lacună. Dar ne preo
cupă și sporirea combativită
ții, creșterea spiritului de ini
țiativa în joc" — ne spunea 
antrenorul Angelo Niculescu. 
Politehnica Timișoara a utili
zat următorul „unsprezece" de 
bază : Bathori I — Vișan, 
Păltinișan, Mehedințu, Barna
— Dembrovschi, Roșea, Lața
— Anghel, Nucă (Volaru II), 
Petrescu. Jucătorul care a do
vedit cea mai constantă formă 
a fost Dembrovschi. Alți re
marcați : Vișan, Lața, Petres
cu. Cotec s-â arătat un „carn- 
pion" al ratărilor.

F.C. ARGEȘ — NUMAI 
DOUA JOCURI IN NOUA 
ZILE. Turneul formației arge- 
țene In Turcia a prezentat 
un neajuns. Deplasarea, Hind 
făcută cu autocarul, a luat 
foarte multă vreme, astfel că 
nu s-au disputat decît două 
jocuri : 1—1 cu Kirkale și 1—1 
eu Samsun. „Am căuta* să 
suplinim lipsa de jocuri prin 
efectuarea a cite două antre
namente pe zi, ne declara an
trenorul Florin Halagian. Re
veniți acasă, facem mai de
parte pregătiri intense, dar, 
din păcate, ne lovim de difi
cultatea alcătuirii unui pro
gram corespunzător de meciuri 
de verificare. Nu avem indis
ponibilități, in afara lui Roșu, 
de mai multă vreme acciden
ta t“.

Iată cîteva informații supli
mentare, precum și unele ob
servații privind turneele uno
ra dintre echipele noastre de 
club care au evoluat peste ho
tare. Vom reveni și asupra 
turneelor echipelor Universita
tea Craiova. Dinamo Bucu
rești, Sportul studențesc, F.C. 
Baia Mare la întoarcerea 
acestora. Pină atunci însă să 
subliniem o necesitate imperi
oasă : concluziile furnizate de 
jocurile susținute trebuie să 
fie fructificate în tot ceea ce 
se întreprinde pentru campio
nat. Deoarece, mai cu seamă 
formațiile care vor evolua în 
cupele continentale au nevoie 
de e exprimare superioară 
dacă vor să realizeze o perfor
manță pentru fotbalul nostru. 
Ele trebuie să arate un plus 
de combativitate și de forță 
psihică, calități care lipsesc 
adeseori reprezentantelor noas
tre în competițiile oficiale. Nu 
de puține ori rezultate spec
taculoase în jocuri amicale au 
fost urmate de eșecuri dure
roase in partide cu miză. Cel 
mai recent caz — Steaua.

ȘTIRI... ȘTIRI.^
DINAMO BUCUREȘTI (2-1 CU 
CRUZEIROS-BRAZ1UA) A OȘfl- 
GAT TURNEUL DE LA VA

LENCIA
în finala turneului de la Va

lencia (Spania), Dinamo Bucu
rești a învins echipa Cruzeiros, 
campioana Braziliei 1q anul 
1977, cu scorul de 2—1 (1—1). 
Pentru bucureșteni au înscris 
Augustin și Dudu Georgescu.
• Alte două echipe româ

nești au susținut jocuri amica
le in Spania. Sportul studen
țesc a întrecut cu 3—0 (3—0) 
formația portugheză Juventud 
Evora gn cadrul turneului de 
la Algesiras), iar Universitatea 
Craiova a pierdut eu 3—2 
(2—1) în fața lui Espanol (ta 
finala turneului de Ia Barce
lona).

C S. T1RGOVIȘTE - STEAUA 
BUCUREȘTI 2-3 (0-1)

Divizionarele A au prezentat 
loturile integrale, rodind toți 
jucătorii. Au dominat mai mult 
gazdele, dar experiența cam
pionilor s-a arătat decisivă. Au 
marcat : Tătara (min. 60 și 75 
din 11 m) pentru gazde, res
pectiv Iordănescu (min. 27), M. 
Răducanu (min. 52) șl Trai

ȘTIRI... ȘTIRI..:
fooin. 55). C. S. Tîrgovișie: Co
mun — Gheorghe. Ene. AL Fio-, 
rea, Pitaru — Tătara, Furnică,' 
Kallo n — Fl. Grigore, Mari
nescu, Isaia. Au mai jucat Ște- 
fănescu, Dumitrescu, Enoche, 
Steaua : N. Răducanu — An- 
gbelini, Sameș. FL Marin, Vigu
— Stoica. Iordănescu, Dumitru
— Troi, M. Răducanu, Zamfir. 
Au mai jucat : Iordache, Zahiu, 
Ion Ion, Aelenei, Ad. Ionescu, 
Gh. Ion. (M. AVANU-coresp.). 
OLIMPIA SATU MARE - VICTO

RIA CĂREI 5-2 (3-1)
Au marcat Muresan (3), H»- 

țeganu și Silaghi pentru Olim
pia, respectiv Grant și Gherine. 
OLIMPIA a utilizat formația S 
Haralambe — Pinter, Smaran- 
dache, Matei, Popa _  Sabou,
Marcu, Kaizer — Mureșan, Ha- 
țeganu, Helvei (Goia și Silaghi). 
,(Z. COVACI-coresp.).

De la I.T.H.R.
București 

VA INVITAM LA 
EXCURSIA ORGANIZATA 

PE LITORALUL 
MARII NEGRE

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES DIN Z0 AUGUST 1978 t 
Faza I : extragerea 1: 1 H IS S 
12 35 ; extragerea a H-a : » 3 32 
11 34 19 ; extragerea a m-a : 34 
4 13 6 38 8 ; extragerea a rv-a : 
1 11 40 12 8 20 ; Faza a H-a : ex
tragerea a v-a : r li n n s; 
extragerea a Vl-a : 30 44 8 29 3 ; 
extragerea a vn-a : 45 38 «4 1S 
n ; extragerea a vm-a : 8 34 35 
1 22 ; FOND TOTAL DE CISTI- 
GURI : 1.008.239 leL

REZULTATELE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 20 AUGUST 1978
I. Portul C-ța — F.CAI. Gl. X 
H. Prag. Brăila — Viit. Vaslui 1 
HI Oltul SL Gh. — FXX C-ța X
IV. Constr iași — F.C. Brăila 1
V. Viit. Scornicești — Gaz metan 1 
VL Met. Plopenl — Petrolul 3 
VII. poiana cîmpina — Rapid 1 
VIIL CSM Dr. Tr. S. — Autobuzul X 
LX. „U“ Cj.-Nap. — FCM Reșița 1
X. Min. Cavnic — GL Bistrița 1
XI. lud. sîrmei — Mureșul Dv. 1 
XH. C.I.L Signet — C.FJL Cj.-N. 1 
XHI. înfrățirea Or. — U.M. Tim. X

FOND DE CÎȘTIGURZ Z70.1S3 LEL

i

8

Plecare cu tren special 
septembrie, oro 13,55,

I In
din 

in 
Io

Pro-

9 ___________ ____
Garo de Nord. Cc zarea 
hotel categoric I. Mese 
resturanteîe hotelurilor, 
gram de plaje șl agrement. 
Retur lo 10 septembrie, in 
jurul orei 22, în București.

Rugam consultați programul 
excursiei aflat la frlialele de 
turism din: Bd. N. Bâlcescu nr. 
35 (telefon 15.74.11), Bd. 184S 
nr. 4 (telefon 13.75.33), Bd. 
Republicii nr» 68 (telefon 
14.08.00), Cal. Grlvițel M. 140 
(telefon 10.02.37), precum șl
10 punctul de valorificare o- 
fiat la poarta 3 din întreprin
derea ,,23 August".

&\\\\\\\^^^



VIZITA TOVARĂȘULUI 
HUA KUO-FEN

Au început C. M. de la Ciudad de Mexico Tefratlonul

(Urmare din pag I)

însoțesc au 
pe litoralul

tovarășului

Conducătorul partidului și 
(tatuiui chinez a mulțumit și a 
transmis colectivului de con
structori navali ai șantierului 

' felicitările sale pentru realiză
rile dobîndite. urarea ca. sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să obțină 
succese lot mai mari.

Coloana de mașini s-a în
dreptat apoi spre reședința ce 
Ie-a fost rezervată inalților 
oaspeți in stațiunea Neptun.

In cursul după-amiezii. to
varășul Hua Kuo-fen. impreună 
eu persoanele oficiale române 
și chineze care îl 
vizitat stațiunile de 
Mării Negre.

Seara. în onoarea 
Hua Kuo-fen. președintele Co
mitetului Central al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului dc Stat al 
R.P. Chineze, a celorlalți oaspeți 
chinezi. Comitetul județean 
Constanta al P.C.R. a oferit un 
dineu.

Duminică dimineața, tovarășul 
Hua Kuo-fen. președintele Co
mitetului Central al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, aflat in vizită 
tn județul Constanta, a fost 
oaspetele cooperatorilor din co
muna Cumpăna, unitate agrico
lă fruntașă din această zonă a 
tării.

După încheierea vizitei in 
■ceasta comună, coloana oficială 
de mașini s-a îndreptat spre 
aeroportul Mihail Kogălniceann. 
De-a lungul întregului traseu, 
pe arterele principale ale ora- 
•uliii Constanta, prin localitățile 
Străbătute. tovarășului Hua 
Kiro-fen. celorlalți oaspeți chi
nezi Ii s-a făcut o manifestare 
entuziastă, de sinceră și caldă 
pri-tenie.

Aceeași atmosferă de sărbă
toare. de caldă prietenie, a în- 
tîmnînat ne președintele Comi
tet u’ni Central al P.C. Chinez. 
O’—m:-’nl Consiliului de Siat al 
R " Chineze la aeroport.

Tovarășii Hua Kuo-fen și-a 
luat. anoi. rămas bun de la 
reprezentanții organelor locale

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

de

PENTATLONIȘTII LA CAMPIO
NATUL MONDIAL

Prima probă, călăria, din ca
drul campionatului mondial de 
pentatlon modern de Ia Jon- 
koping (Suedia) a fost cîștigată 
de concurentul austriac Liderer 
cu 1092 p. Pe echipe conduce
S.U.A. — 3210 p., urmată 
Polonia 3170 p, Austria 
3166 p, R. F. Germania 3 124 p. 
Suedia 3108 p, Franța 3 064 p. 
România 3 038 p. Bulgaria 2 988 
p. Australia 2 978 p, Italia 2 964 
p. Anglia 2 910 p, 
2 802 p. Cehoslovacia 2 740 p, 
Ungaria 2 639 p.

U.R.SB.

r-

Inzintea C. E. de atletism

REZULTATE EXCELENTE 
ÎN ULTIMELE

CONCURSURI
• Cu prilejul unui concurs desfă

șurat la Potsdam, echipa femini
nă de ștafetă 4X100 m a R. D. 
Germane a stabilit un nou record 
mondial cu 42,27, iar Marita Koch 
și-a corectat propriul record mon
dial la 400 m: 49,02 • La Podolsk, 
sportiva sovietică Tatiana. Velen- 
țova a stabilit un nou record 
mondial la 400 mg cu rezultatul 
de 55,31. Recordul anterior, rea
lizat doar cu o zi înainte, era de 
55.44 și aparținea polonezei Krys- 
tina Kasperczik. a Ulrike Bruns 
(R.D.G.) a stabilit un nou record 
al lumii Îd proba de 1000 m, cu 
2:31.95, în cadrul concursului In
ternațional din Berlinul occiden
tal. Alte rezultate mai importan
te : masculin : 200 m: Gilkes (Gu
yana) — 20.34 ; Înălțime : Thraein- 
hard (R F G.) — 2,21 m ; 800 m : 
Boit (Kenya) — 1:4€,2 ; 100 m : 
Williams (S.U.A.) — 10,21 ; pră
jină : Kozaki zicz (Polonia) — 
5.50 m ; feminin: 100 mg: Rabsz- 
tyn (Polonia) — 12,76 ; înălțime: 
Brill (Canada) — 1,89 m ; IM m : 
Richter (R F.G.) — 200 m :
Ashford (S U.A.) — ; lungi
me : Voigt (R.D.G.) — 6,50 m. o 
In campionatele Cehoslovaciei, au 
fost stabilite două noi recorduri na
ționale. Hana Slamova — 400 mg în 
58,56 și Karel Kolar — 400 m în 46,13. 
a Campionatul Finlandei desfă
șurat la Kokkola : prăjină : Kal- 
liomâki — 5.40 m ; suliță : Pura- 
nen — 83,62 m; 10 000 m: Vainio
— 28:21,0 ; triplusalt : Kuukasjarvl
— 16,22 m; 100 mg: Leona Spoof
— 13.64 (record național) ; WO m: 
Pirjo Haggman — 51,70. 

cle partid si de stat. rugindu-i 
să transmită populației județu
lui mulțumirile sale sincere 
pentru primirea entuziastă, pen
tru ospitalitatea deosebit de 
caldă cu care solii poporului 
chinez au fost înconjurați din 
prima clipă a sosirii pe pămîn- 
tul Dobrogei si pînă la plecare.

Aeronava prezidențială a de
colat. indreptindu-se 
resti;

spre Bucu-

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, i 
Republicii Socialiste 

reintilnit.

Populare

tovarășii 
Hua Kuo- 
schimb de

Ceaușescu. 
Partidului 

președintele 
România, 

s-a reintilnit. duminică dună- 
amiază. cu tovarășul Hua Kuo- 
fen. președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii 
Chineze.

Cu acest prilej. 
Nicolae Ceausescu si 
fen au avut un nou 
păreri eu privire la dezvoltarea, 
pe multiple planuri, a relațiilor 
româno-chineze. precum si in 
legătură cu probleme actuale 
ale vieții politice internaționale, 

întâlnirea s-a desfășurat în 
aceeași atmosferă de caldă prie
tenie. stimă și înțelegere reci
procă. care caracterizează dia
logul româno-chinez la nivel 
înalt, bunele relații statornicite 
între partidele, țările si popoare
le noastre.

★
Tovarășul Hua Kuo-fen, pre

ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze, 
a oferit, duminică, un dineu 
oficial in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tn saloanele 
Ambasadei Republicii Populare 
Chineze la București.

în timpul dineului, desfășurat 
intr-o ambiantă de 
tenie tovărășească. 
Hua Kuo-fen si 
Nicolae Ceaușescu 
toasturi.

caldă prie- 
tovarășul 
tovarășul 

au rostit

M. GHINDA Șl V. CIOCALTEA 
OBȚIN REZULTATE BUNE 
IN POLONIA Șl SPANIA

După 11 runde, In turneul 
de la Polianița Zdroj (Polo
nia) conduc Zietlin (U.R.S.S.) 
și Farago (Ungaria) cu cite 7 
P (1). Mihai Ghindă a remizat 
In runda a 11-a cu Silvio Gar
cia (Cuba)," aflîndu-se 
zent pe locul 5 cu C

în turneul de la 
(Spania) după 4 runde 
ține lider spaniolul Bellon

în pre- 
P.
Montilla 
se men- 

. ____ cu
3% p, urmat de Spasski 
(U.R.S.S.), Hort (Cehoslovacia) 
și Miles (Anglia) cu 3 p. Vic
tor Ciocâltea, care în runda a 
4-a a remizat cu Miles, se 
află pe locul 4, cu 2‘/x p.
VIRGINIA RUZICI, PE LOCUL li 

LA TORONTO
în finala probei de simplu fe

mei a turneului de tenis de Ia 
Toronto, Regina Marsikova a 
întrecut-o cu 7—5, 6—7, 6—2 pe 
Virginia Ruzici. în semifinale ;

KARPOV CONDUCE CU 3-1 IN MECIUL
PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

(Agerpres) — 
partidă a me-

(Filipine) 
Anatoli 

Korcinoi,

MANILA, 20 
Cea de-a 13-a 
ciului pentru titlul mondial de 
șah de la Baguio 
dintre marii maeștri 
Karpov și Viktor 
întreruptă joi în 
complicată, a fost 
minică și s-a încheiat la mu
tarea a 61-a, cu victoria lui 
Karpov. Tot ieri a fost conti
nuată și partida a 14-a, Kor
cinoi cedînd la mutarea a 50-a.

CICLISM • In proba de vite- 
ză-amatosl * C. M.. victoria 
a revenit cehoslovacului Anton 
Tkac, care a cîștigat două din 
cele trei manșe ale finalei sus
ținute In compania Iul Emanuel 
Haasch (R. D. Germană). Proba 
de 50 km cu antrenament me- 
canic-amatorl s-n încheiat cu 
victoria vest-germanulul Ralner 
Podlesch. cu timpul de 42:09,15. 
Iar cursa de urmărire pe echipe 
a fost ciștlgată de formația R. D. 
Germane, cronometrată pe 4000 m 
cu timpul de 4:17,30 (medie ora
ră 55,391 km). • Cea de-a 22-a 
ediție a turului Slovaciei a fost

LUPTĂTORII NOȘTRI 
AU OBJINUT PRIMELE VICTORII

CIUDAD DE MEXICO, 2« 
(prin telex). Duminică, la ora 
12 (ora 20 în România) au în
ceput. în sala gimnaziului olim
pic „Juan de la Barrera” din 
capitala Mexicului, întrecerile 
celei de a 18-a ediții a Campio
natelor mondiale de lupte gre- 
co-romane. Cu prilejul festivi
tății inaugurale s-au prezentat 
la start 155 competitori din 
26 de țări (record de partici
pare la C.M.), printre care: Ca
nada. Cehoslovacia. Elveția, Fin
landa. Franța. R.D. Germană, 
R.F. Germania. Grecia. Indone
zia. Iran. Israel. Italia. Iugo
slavia. Japonia. Mexic. Norve
gia. Polonia. România, S.ET.A., 
Suedia. Turcia. Ungaria și 
U.R.S.S. Presa locală sublinia
ză prezența la start a campioni
lor mondiali și olimpici Pcrtli

C. M. DE NATAȚIE
(Urmare din pag. 1)

forme, dar după cîteva secun
de, arbitrul Tsantas l-a sanc
ționat pe jucătorul american 
pentru că a întârziat executa
rea loviturii I Scorul final: 
3—2 (0—2, 2—0, 0—0, 1—0).

Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Canada 5—1, Italia — Austra
lia 6—5, U.R.S.S. — Italia 5—5 
(grupa A), S.U.A. — Cuba 5—2 
(grupa B), R.F. Germania — 
Bulgaria 9—2, Olanda — Israel 
7—1, Bulgaria — Olanda 4—3 
(grupa C), Ungaria — Iugosla
via 3—2, Grecia — Spania 6—5, 
Ungaria — Grecia 6—2 (grupa 
D).

★
Duminică, proba feminină de 

săritură de la trambulină a 
revenit pentru a doua oară con
secutiv sovieticei Irina Kalinina 
cu 691,43 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Cynthia 
Potter (S.U.A.) — 643,22 puncte 
și Jennifer Chandler (S.U.A.) — 
637,41 puncte.

scorul
I, 15—8, 15—13)
S.U.A. ' ‘ 
R.S.S. Ucrainea- 
cu 3—2 (15—12,

15—10, 15—12)

Intr-un

Ruzici — C ess 6—2, 6—2; Mar- 
sikova — Desfor 6—2, 6—3. în 
prima semifinală la simplu băr
bați : Dibbs — Lewis 6—4, 3—6, 
7—5.
ECHIPA MASCULINA DE VOLEI 

ÎNVINGĂTOARE LA HARKOV 
în turneul masculin de volei 

de la Harkov selecționata 
României a Învins cu 
de 3—0 (16—14, 
reprezentativa 
alt joc, echipa 
nă a întrecut < 
13—15, 6—15, 
selecționata Cehoslovaciei.

HOCHEIȘT1I DE LA DINAMO 
ÎNVINȘI IN TURNEUL 

DE LA MOSCOVA
în cadrul turneului de hochei 

pe gheață de la Moscova, e- 
chipa Dinamo București a Întâl
nit formația „Himik” din Vos- 
kresensk. Gazdele au terminat 
învingătoare cu 12—0 (3—0,
4—0, 5—0).

Această partidă fusese 
ruptă sîmbătă la mutarea 
42-a cu avantaj material ] 
tru campionul mondial.

Scorul a devenit acum 
în favoarea lui Anatoli I 
pov. După cum s-a anunțat, 
cîștigător al meciului va fi de
clarat jucătorul care va acu
mula primul 6 puncte. Partida 
a 15-a este programată marți, 
22 august.

Intre- 
i a 
pen-

3—1
Kar-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ciștlgată de olandezul Theodoras 
de Rooy, urmat de Ramazan Ga- 
laletdlnov (U.R.S.S.) la 45 sec. șl 
Aleksandr Gusiatnikov (U.R.S.S.) 
la 2:3S,0. Ultima etapă, a 11-a, în
cheiată la Bratislava, a revenit 
rutierului sovietic A. Jarkln (113 
km In 2 h 46:57,0).

ȘAH • prima partidă a meciu
lui pentru Htlul mondial teml-

au obținut 
Iată rezulta- 
care au fost 
noștri : cat.

Ukkola (Finlanda) si Aleksei 
Șumakov (U.R.S.S.). precum și 
pe campionul mondial Nicu 
Gingă (România).

încă din prima reuniune, 
luptătorii români 
victorii prețioase, 
tele meciurilor în 
angajați sportivii
48 kg — C. Alexandru b. dese, 
(min. 4) J. Szanta (Ungaria), 
cat 52 kg — N. Gingă b. t 
(min. 7) D. Ortis (Guatemala), 
cat 62 kg — L Păun b. d. 
(min. 4) D. Ylats (Canada), cat 
82 kg — L Draica b. d. (min. 
5.10) O. Suzan (Turcia), cat 90 
kg — P. Dicu b. d. (min. 8,15)
A. Aslan (Turcia).

Ceilalți luptători români n-au 
intrat pe saltelele de concurs 
pînă la ora relatării noastre 
(aproape de miezul nopții In 
România). M. Boțilă (cat 57 
kg) urma să-1 intîlnească pe
B. Ljungbek (Suedia), Șt. Rusa 
(cat 68 kg) cu H. Magistrini 
(Elveția). Gh. Ciobotaru (cat 
74 kg) cu T. Nogichl (Japonia), 
L Savin (cat 100 kg) cu K. 
Hunter (R.F. Germania) si R. 
Codreanu (cat. +100 kg) eu P. 
Ilici (Iugoslavia).

Mihai TRANCA

lu proba dc deschidere a campionatelor balcanice

CĂLĂREȚII ROMANI PE LOCURI'FRUNTAȘE* >
ZAGREB, 20 (prin telefon). 

Precedată de o reușită festivi
tate, cea de a 9-a ediție a 
Campionatelor balcanice de 
călărie a adus în fața a peste 
6 000 spectatori, la proba de 
deschidere, pe cei 62 de concu- 
renți (juniori, fete, seniori) 
care începînd de marți își vor 
disputa titlurile balcanice.

Juniorii și fetele din echipa 
română au oferit un adevărat 
recital, care a impresionat a- 
sistența, ei dominind cu auto
ritate întrecerea. La juniori, 
reprezentanții țării noastre au 
abordat cu multă siguranță 
fiecare obstacol, înregistrînd 
totodată și timpi foarte bunt 
Clasament: L Liviu Matran 
cu Belladonna 0 p (58 sec), 2. 
Plamen Peinov (Bulgaria) cu 
Socrat 0 p (59,5), 1 Ata Zorlu 
(Turcia) cu Nilham 0 p (61,3),
4. Gruia Deac cu Spiriduș 0 p 
(61,4), 5. Teodor Pancă cu Co
niac 0 p (63).

La fete, cele trei concurente 
românce și-au depășit net ad
versarele, ocupînd locurile 
„podiumului”: 1. Dania Po
pescu cu Piersic 0 p (54,1 sec),
2. Mariana Moisei cu Ficus 
0 p (60,6), X Gioconda Hn- 
zaru cu Vals 0 p (60,8). La se
niori, concursul s-a lungit 
foarte mult, astfel incit unii 
dintre concurenți au evoluat 
pe intuneric (alții au fost amî- 
nați pentru a doua zi). Evo-

• In campionatul Franței. 
A.S. Monaco — victorie pe 
propriul teren. în etapa a Vl-a 
a campionatului Franței, echi
pa A5. Monaco, adversara 
formației Steaua in Cupa cam
pionilor europeni, a învins, la 
Monte Carlo, cu scorul de 3—0, 
formația Reims. Alte rezultate: 
Strasbourg — Metz 3—0. Bor
deaux — Valenciennes 1—0,
Nantes — Lille 0—0, Lyon — 
Saint Etienne 2—0, Nancy — 
Nisa 3—1, Bast ia — Sochaux 
3—0. în clasament, pe primul 
loc se află Strasbourg, cu 
puncte, urmată de Bastia 
puncte) și Lyon (8 puncte).

10 
<8

decu scorul• Cîștigînd
2—1 meciul de baraj cu for
mația Kicks
echipa
s-a calificat 

din Minnesota, 
.Cosmos” 

in
New York 

semifinalele

nln pe care șl-1 dispută în loca
litatea Pițunda (R.S.S. Gruzină) 
marile maestre Nona Gaprindaș- 
vlU, deținătoarea titlului șl șalan- 
gera sa Maia Clburdanldze e-a 
terminat remiză la mutarea a 
26-a • După 5 runde, in turneul 
de la Budapesta conduc Kuzmin 
(U.R.S.S.) șl Mednls (S.U.A.) cu 
cite 4‘/i p, urmați de Lukacs 
(Ungaria) 3’/r p.

TENIS • In competiția pentru 
Juniori „ Vasco Valerio”, In ora

■

atletic școlar

„ Prietenia"

ELEVII ATLEȚI 
DIN ROMÂNIA 
PE PODIUMUL

ÎNVINGĂTORILOR
SOFIA (Agerpres). In ca

pitala Bulgariei s-au înche
iat întrecerile Tetratlonu- 
lui atletic școlar „Prietenia”,1 
rezervat pionierilor. La băieți 
a ciștigat echipa R.P. Mongo
le cu 1593 p, urmată de Bul
garia 1 550 p, România 1 473 
p, U.R.S.S. 1448 p. Cehoslova
cia, Ungaria, R.S. Vietnam, 
R.D. Germană și Polonia. 
Titlul individual a revenit lui 
Temerbatarin (R.P. Mongolă). 
In cea de-a doua zi de concura 
N. Vornicu (România) a ciști- 
gat proba de 500 m cu timpul 
de 1:14,3. La fete pe primul 
loc s-a situat echipa R.P. Bul
garia, urmată de U.R.S.S^ 
România, Cehoslovacia, Unga
ria, R.D. Germană, Polonia, 
R.P. Mongolă și R.S. Vietnam. 
La individual a ciștigat Ne- 
ceva (Bulgaria). j-

luînd printre ultimii, repre
zentanții noștri n-au benefi
ciat de condiții normale da 
concurs. C. Vlad cu Sondor șl
I. Popa cu Rondel au terminat 
parcursul fără penalizare, da>, 
pe locul I la timp se află că
lărețul grec K. Meimaris cu 
Mac Doney. ,

Emanuel FANTANEANU ]

PREMIERA WIERNATIONAEA

LI BĂILE HERCL'LANE
Pregătindu-se pentru Balca

niadă — programată la Începu
tul lunii octombrie, la Băile 
Herculane — comisia locală de 
șah (avind un fervent susțină
tor in persoana tovarășului Ilie 
Cristescu. directorul întreprin
derii balneare si de turism) a 
organizat in localitate două 
turnee internaționale de șah.

în prima grupă valorică a 
ciștigat A. Schneider (Ungaria) 
cu 11 puncte din 13 posibile; 
urmat de R. Szmetan (Argen
tina) cu 10% p, O. Foișor 10 p 
și L Armaș 9 p.

în grupa secundă, pe primul 
loc s-a clasat L Rigo (Unga
ria) cu 10 p din 13. urmat de 
A. Kristov (Bulgaria) și C. 
Busu cu cite 8’/3 p. t 

Wj A a
campionatului de fotbal al 
Ligii Americii de Nord. Par
tida s-a disputat la East Rut
herford și a fost urmărită da 
peste 60 000 de spectatori.

• Turnee Internaționale a- 
micale In Spania : Flamengo 
Rio de Janeiro — Real Madrid 
2—1 (2—0), Rayo de Vallecano 
— Racing White (Belgia) 1—# 
(1—0), Vitoria Guimaraes (Por
tugalia) — Pontevedra 4—2 
(după executarea loviturilor de 
la îl m), Real Sociedad — Es
toril 2—0 (0—0). în finala tur
neului de la Bilbao, echipa 
locală, Atletico, a Învins cu 
4—2 (2—1) cunoscuta 
olandeză Eindhoven.
locul 3, River Plata 
na) a dispus eu 3—0 
Belenenses (Portugalia).

formație 
Pentru 

(Argenti- 
(1-0) de

șui Lesa (Lombardia), Suedia a 
învins cu 3—0 Austria șl s-a ca
lificat pentru finală. Tinerii jucă
tori suedezi vor întilni In finală 
echipa Învingătoare din meciul 
Italia — Anglia. • Au continuat 
partidele turneului de la Cleve
land (W.T.C.). Rezultate tehnices 
Stockton — Fortes 0—1, 7—6; 
Felgl — Vass elin 0—3, 0-1; Wl- 
nltsky — Fisher 0—3, 6—4; Cahill 
— DUlen 6—2, 7—5. • In semifi
nalele turneului de la Stowe, 
Connors l-a învins cu 7—6, 4—0 
(abandon) pe Bob Lutz, lar Tom 
Gullikson l-a eliminat cu 6—1, 
6—4 pe Elliot Teltscher.


