
ȘFDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 19 august, a avut 
loc ședința Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politio Executiv a 
analizat modul in care se ac
ționează pentru înfăptuirea pre
vederilor Congresului al XII-Iea 
al partidului privind pregătirea 
planului de dezvoltare econo- 
xnico-socială a României în cin
cinalul 1981—1985. Apreciind ac
tivitatea desfășurată pînă în 
prezent, pe baza indicațiilor da
te de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a măsurilor adoptate 
de conducerea de partid și de 
stat, Comitetul Politic Executiv 
a indicat ca guvernul, ministe
rele, celelalte instituții centrale 
să concentreze toate eforturile 
în vederea asigurării temeinice 
a bazei tehnico-materiale a vi
itorului cincinal. Accentul prin
cipal trebuie pus pe asigurarea 
din producția internă a mași
nilor și utilajelor necesare, va
lorificarea complexă și eficien
tă a resurselor interne de ma
terii prime, materiale, combus
tibili și energie, pe recuperarea, 
recohdiționarea și introducerea 
în circuitul productiv a tuturor 
materialelor refolosibile. Toto
dată, s-a indicat să se acorde 
o atenție deosebită problemelor 
privind creșterea exporturilor, 
asigurarea importurilor necesare 
economiei naționale, extinderea 
cooperării tehnico-eeonomice cu 
alte state, precum și înfăptuirea 
măsurilor stabilite în vederea 
realizării unei balanțe de plăți 
echilibrate. S-a subliniat, de a- 
semenea. necesitatea de a se 
acționa intens pentru pregătirea 
corespunzătoare a programului 
de investiții și crearea tuturor 
condițiilor în vederea reducerii 
duratei de execuție, intrării cit 
mai rapide în producție și atin
gerii parametrilor proiectați. 
Comitetul Politic Executiv a sta
bilit să se urgenteze tipizarea 
produselor, să se intensifice ac
țiunile privind perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, mo
dernizarea produselor, reduce
rea consumurilor materiale, de 
combustibili și energie. In toate 
domeniile de activitate trebuie 
să se asigure creșterea mai pu
ternică a productivității muncii, 
ridicarea calității produselor, 
reducerea în continuare a cos
turilor de producție și a chel- 

materiale, sporirea e- 
economice, a rentabi- 
beneficiilor. în acest 

s-au stabilit sarcini 
ministerelor, celorlalte 
economice în vederea

tuielilor 
ficicnțel 
lității și 
context, 
concrete 
organe __________ _
îmbunătățirii activității de nor
mare a muncii, a extinderii a- 
cordului global, a aplicării în 
cele mai bune condiții a preve
derilor noului mecanism ecoao- 
mico-financiar.

ATLETISMUL IȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONII
PE STADIONUL „1 MAI" DIN PITEȘTI

Ultimul act al campionatelor 
naționale de atletism ale senio- 
rior — finalele — are loc astăzi 
și mîine pe stadionul „1 Mai“ 
din Pitești. în organizarea 
F.R.A. și a forurilor sportive 
locale. Vor lua parte toți frun
tașii atletismului nostru care-și 
Vor disputa titlurile republica
ne la 20 de probe masculine și 
la 15 probe feminine (campio
natele de marș, maraton și pro
be combinate vor avea loc mai 
tîrziu). Din disputele acestora, 
în mod normal, trebuie să re
zulte un spectacol sportiv de o 
bună calitate, completat cu ci
fre de o bună valoare, aceasta 
cu atît mai mult cu cit unii 
dintre competitori — și nu pu
tini — au o datorie de onorat !...

Dintre probele care promit 
cel mai mult, pe planul specta
colului și — credem — al per
formantei, se detașează, după 
opiniă" noastră, cîteva. Este vor- 
bajpalnte de toate de cuțșa fe
minină pe 1500 m (Mariclca 
Puică, Ileana Silai, Natalia Mă- 
rășescu și. probabil, Fița Lovin 
și Doina Beșliu), întrecerea de 
la 3000 m obstacole (Vasile Bi- 
ehea, Dan Betini, Nicolae Voi- 
cu), aruncarea discului (Floren
ța Tăcu — Argentina Menis la 
fete, Iosif Naghi — Ion Zam- 
firache la băieți), 100 m și 200 
m (Claudiu Sușelescu — Florin 
Bălțat), lungimea (Gheorghe Li- 

, na. Virgil Costache și Adrian 
Protpasa (!) la băieți. Gabriela 
Ionescu, Vali Ionescu, Anișoar3 
Cușmir la fete) etc.

tn legătură cu dezvoltarea a- 
griculturii ta cincinalul viitor» 
Comitetul Politic Executiv a 
cerut să se acorde o atenție spe
cială valorificării intensive a 
fondului funciar, folosirii la în
treaga capacitate a mijloacelor 
tehnice din dotare, in vederea 
creșterii producției vegetale și 
animale la nivelul prevederilor. 
Un accent mai mare trebuie să 
se pună pe obținerea de produ
se agricole care pot fi realizate 
într-o perioadă mat scurtă — 
cartofi, legume și altele — ast
fel incit să se obțină mai multe 
culturi într-un an și să se asi
gure creșterea disponibilităților 
de produse agricole pentru ex
port.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit, de asemenea, măsuri ta 
vederea definitivării planului 
cincinal ta profil teritorial, in
dicted să se asigure valorifica
rea complexă, superioară, a tu
turor resurselor materiale loca
le în conformitate cn hotărîrile 
partidului privind dezvoltarea 
economico-socială a fiecărui ju
deț.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat ca, odată cu pregătirea 
temeinică a viitorului plan cin
cinal și a planului pe anul 1981, 
să se acorde o atenție deosebită 
realizării integrale a sarcinilor 
de plan pe 1980, încheierii in 
cele mai bune condițiuni a ac
tualului cincinal, astfel incit să 
se creeze o bază sigură pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabili
te de cel de-al XII-Iea Congres 
al partidului privind progresul 
multilateral al României în vi
itorii ani, creșterea în continua
re a nivelului de trai al oame
nilor muncii, ridicarea gradului 
do civilizație al întregului po
por.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat un ansam
blu de măsuri privind perfec
ționarea în continuare a acti
vității întreprinderilor da co
merț exterior, in conformitate 
cu noul mecanism economico- 
financiar, care prevede organi
zarea și desfășurarea întregii 
activități de comerț exterior și 
cooperare economică internațio
nală pe principii economice, ale 
autoconducerii și autogestiunil 
economice, financiare și valu
tare. Măsurile stabilite regle
mentează, totodată, atribuțiile 
și răspunderile ce revin Mi
nisterului Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale, ministerelor econo
mice, centralelor și celorlalte u- 
nități producătoare de mărfuri 
pentru export, astfel torit să 
crească răspunderea tuturor 
pentru realizarea unor produse 
de înaltă calitate, competitive 
pe piața mondială și valorifi
carea lor superioară, pentru 
creșterea eficienței economice

(Continuare in vag a 4-a)

Horia Toboc, al 6-lea în finala olimpică de la Moscova, este 
principalul favorit in cursele

Pentru acordarea titlurilor de 
. campioni se cere ca atleții să 
realizeze acum, la Pitești (în 
serii» calificări, semifinale sau 
finale) următoarele rezultate : 
bărbați : 100 m — 10.4. 200 m
— 21,2, 400 m — 47,2, 800 m — 
1:49.0, 1500 m — 3:42.5. 5000 m
— 13:50,0, 10 000 m — 28:55,0, 
4X100 m — 41,0, 4X400 m —3:14,0, 
lungime — 7,65 m, triplu — 
16,30 m, înălțime — 215 m, pră
jină — 5.00 rn. greutate — 17,70 
m, disc — 59.00 m, suliță —
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ALĂTURI DE MUNCĂ, SPORTUL-PREOCUPARE 
COTIDIANĂ A TINERETULUI DIN NEHOIU

masa ale „Daciadei*1

AUGUST y
Văzut de sus, de pe terasa u- 

nula din blocurile cu 10 etaje 
ale orașului, Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Ne- 
hoiu pare o uriașă navă anco
rată la firul de apă înspumată 
a Buzăului și înconjurată de 
puzderia stivelor de bușteni, da 
cherestea și de „bile“. Acolo, ta 
măruntaiele combinatului, se 
petrece marele miracol al tran
sformării lemnului venit de pe

GH. LĂUTARU (Dinamo) CAMPION 
Șl LA URMĂRIRE INDIVIDUALĂ

Și marți campionatele de velodrom au fost întrerupte din cauza ploii
Reuniunea de marți după-a- 

miază a campionatelor naționa
le pentru probele de velodrom 
a Început, ca șl alergările din 
ajun, sub amenințarea unui cer 
înnourat, gata din moment în 
moment să-și dezlănțuie puho
iul de ape. în rest, condiții de 
concurs bune. Vreme ușor ră
coroasă, fără vînt. în această 
ambianță s-au prezentat la start 
primii alergători: M. Romaș- 
canu și Gh. Lăutaru, sportivi 
care urmau să-șl dispute titlul 
de campion al țării în proba de 
urmărire individuală — 4000 m. 
Conform așteptărilor, victoria șl 
deci titlul de campion a reve
nit lui Gh. Lăutaru, un alergă
tor cu pedalaj suplu, sportiv în 

de 400 metri, plat și garduri.
77,00 m, ciocan — 68,00 m ; 
femei : 100 m — 11,6, 200 m — 
23.9, 400 m — 53.5. 800 m —
2:01,5, 1500 m — 4:09.0. 3000 m
— 9:15,0, 4X100 m — 47,0, 4X400 
m — 3:44,0, 100 mg — 13,6, 400 
mg — 59,5, lungime — 6-30 m, 
înălțime — 1,82 m. greutate — 
17,20 m, disc — 59 00 m, suliță
— 57,00 m.

Concursul începe astăzi la ora 
15,30 (calificări lp. ora 9) si con
tinuă- joi de la ora 16 (ca
lificări la ora 9).

Centrul de greutate al activității - participarea 

la competițiile de
Siriu, da pe Bisca Mare și Blo
ca Mică, din. bușteni tn elegan
tele garnituri de mobilă cu nu
me de locuri Îndrăgite aid i 
„Siriu”, „Neholu”, -Toplița'- 
în văzduh plutește aroma de 
brad, emanată de respirația pu
ternică a halelor. Două lucruri, 
îndeosebi. 11 preocupă pe oame
nii acestor meleaguri : „Se stră
duiesc ca produsele hărniciei lor 
să fie cit mai apreciate — șl 
sînt, în țară șl to multe alte 
țări ale lumii — ne explică mai
strul Ion Sauliuc. unul dintre 
cei mal cunoscut! specialiști dta 
combinat In. consecință, în cins
tea zilei de 23 August colecti
vul și-a îndeplinit șl depășii 
sarcinile de plan la export In 
afara orelor de producție, ne 
mai preocupă, alături de învă
țătură — pentru că mulți tineri 
de la noi Învață — și sportuL 
Mtadria noastră : echipa de fot
bal Carpați-Nehoiu. Priviți ba- 
za sportivă

plină ascensiune, cel care în 
urmă cu numai cîteva zile cu
cerise titlul de campion și în 
proba de 1000 m cu start de pe 
loc. Bravo Lăutarule ! Vorbind 
despre acest ciclist ne simțim 
datori să mai facem o preci
zare, Sportivul dinamovist a 
obținut In preliminariile campio
natului de, urmărire, jn seria 
cu VL Marin, 5:02,0, timp su
perior recordului național al 
distanței (5:03,7 — M. Romaș- 
canu 1977) Insă neomologabil, 
întrucît a fost realizat într-o 
probă cu partener și nu în aler
gare solitară, contratimp. Marți, 
ta finala probei, Lăutaru a fost 
cronometrat din nou cu un timp 
bun — 5:02,8. Iată, dealtfel, cla
samentul probei : 1. Gh. Lău
taru 5:02,8, 2. M. Romașcanu 
5:09,4, 3. VL Marin (Dinamo), 
4. C. Ologu (Metalul Plopeni).

în continuare au intrat In 
concurs finaliștii campionatului 
de viteză pentru a-și disputa 
manșa a doua, rămasă restanță 
din întrecerile de luni. Din nou, 
L George (Dinamo) s-a dovedit 
imbatabil. A câștigat seria cu 
M. Ștefan (Stirom) — 11,9, apoi 
IntOnlrea cu C. Bonciu (Steaua) 
șl... gata. A început ploaia. în
trecerile vor continua astăzi 
în mod practic, însă, I. George

meci de verificare, la fotbal

IOTUL NAJIONAL-CHIMIA OM. ViLCEA 31
KM. VÎLCEA. 19 (prin telefon). 

Testul vilcean al lotului național 
de fotbal a fost mal reușit de- 
cît cel de săptămina trecută. Șl 
aceasta, In primul rînd, pentru că 
selecțiomabilii, într-o dispoziție de 
joc mal aproape de posibilități șl de 
pretenții, în același timp, au ac
ționat, tn general, organizat, a- 
tent în apărare și destul de in
ventiv în atac, grație îndeosebi a- 
portiulul adus la construcția jocu
lui de cuplul lordănescu — Mul
țescu. Partenera lotului național 
în meciul de verificare de la
Rm. Vllcea, formația Chimia, an
trenată de M. Pigulea și N. Di-

dovedit o adversară 
ea reușind să facă o

ansamblu și 
con-

nescu, s-a 
redutabilă, 
partidă bună tn 
să-și aducă o Importantă 
tribute la realizarea unui plăcut 
spectaool fotbalistic.

In prima repriză lotul a evo
luat în următoarea formație : 
Iordache — Negrilă, Ștefănescu, 
Sameș, Munteanu H — Mulțescu, 
A. Nicolae, lordănescu — Crișan, 
A. Ionescu, Bălăci. Jocul a avut

facem mai bine cu- 
axrtlvltatea sportivi

Dar ca să 
noșttață cu 
de aici eobortm la dreptunghiul 
stadionului, marcat de un fru
mos șir de plopi, vecin si el 
cu neliniștitele valuri ale rîu- 
lul atît de mult clntat Teren 
de fotbal, pistă de atletism, un 
teren de tenis In amenajare, 
vestiare, arenă de popice, sală 
de lupte șl box, iată o parte din 
zestrea sportivă pusă la tnde- 
mlna tineretului. a muncitorilor 
din Neholu șl de mal sus. pînă 
la poalele Penteleulul. Vorbim 
cu președintele asociației, direc
torul Ion Pop : „Ne străduim 
să angrenăm cît mai multi oa
meni ta activitatea sportivă, ta 
întrecerile ..Daciadei". Dintre »- 
ceștla selecționăm elementele

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

GH. LĂUTARU (Dwialm,/ 
Foto : D. NEAGU

nu mai poate pierde titlul de 
campion la această probă. Tot 
din cauza ploii s-au întrerupt 
și disputele la urmărire Pe e- 
chipe. după numai două aler
gări în care formația Dinamo I 
(Romașcanu, Lăutaru, Nicolae, 
Marin) a' realizat cel mai bun 
timp : 4:«3,5. Deci, astăzi vor 
avea loc și finalele probei de 
urmărire pe echipe, după care 
vom asista la Cursa cu adițiune 
de puncte.

Gheorghe ȘTEF-ANESCU

un tempou ceva mal alert, si 
două din numeroasele ocazii la 
poarta lui Constantin au fost 
transformate. A marcat In min. 
5 A. IONESCU, la capătul unei 
acțiuni inițiate de lordănescu șl 
continuată de Munteanu II. In 
min. 15, IORDANESCU a simulat 
un șut la poartă cu piciorul sting, 
a trecut balonul pe dreptul și 
a tras de la 20 m., jos la colț, 
lnvinglndu-1 pe Constantin. După 
pauză. în lot au fost operate ur
mătoarele schimbări : Cică l-a 
înlocuit pe Negrilă, Dinu pe A 
Nicolae, Țicleanu pe Mulțescu și 
Țălnar pe Balacl. Jocul a fost 
ceva mai echilibrat, lucru reflec
tat și prin faptul că ambele e- 
chlipe au înscris cite un gol : ta 
min. 60 au înscris gazdele, prin 
SAW care a transformat o lovi
tură de la îl m, și în min. 65 
Iotul a refăcut diferența de două 
goluri, grație golului tui CRI
ȘAN, bine servit de lordănescu.
• Meciul a foct condus de Gh. 
Jucan (Mediaș).

Mihai IONESCU



După campionalela rationale ide caiac-canoe ale juniorilor ACTUALITATEA ÎN VOLEI

CÎND Al DE UNDE ALEGE, VALOAREA PERFORMANȚELOR
SE AFLĂ LA COTĂ RIDICATĂ

Săptămîna trecută, De apele 
lacului Snagov. „flotila mică" 
de caiac-canoe a fost supusă 
unui sever examen, prilejuit 
de campionatul national al ju
niorilor și tineretului. Cu a- 
ceastă ocazie s-a trecut în re
vistă toată pleiada de caiaciști 
6i canoiști a tinerei generații, 
deoarece la startul celor 125 
de curse, cite au avut loc, au 
fost prezenti peste 700 de spor
tivi și sportive din 39 de sec
ții din întreaga tară. înmulți
rea evidentă a centrelor de ca
iac-canoe pentru juniori este o 
realizare de mare perspectivă. 
Dacă nu cu multi ani în urmă 
secțiile cu randament în a- 
ceastă ramură sportivă puteau 
fi numărate pe degete — 3—4 
în Capitală și cam tot atîtea 
la Tulcea, Galati Si Brăila — 
azi aria geografică de răspîn- 
dire a practicantilor acestui 
sport este foarte largă. Astfel, 
pe listele de concurs ale fi
nalelor campionatelor naționale 
au figurat caiaciști si canoiști 
de la Marina Orșova, Politeh
nica Timișoara. Constructorul 
Deva, Chimia Rîmnicu Vîlcea, 
C.S.M. Drobeta Turnu-Severin. 
UNIO Satu Mare etc. Iată cum. 
în multe colturi ale tării, au 
apărut noi secții. în care a- 
cest sport a prins rădăcini și 
unde, nu peste multă vreme, 
prin munca pasionată a antre
norilor si specialiștilor din a- 
ceste zone, vor apare — pro
babil — noi valori ale caiacu
lui și canoei românești. Fiindcă, 
trebuie să recunoaștem. un 
Leon Rotman. Simion Ismaiî- 
eiuc, Aurel Vernescu. Vasile 
Dîba sau Ivan Patzaichin nu

se formează decît printr-o 
muncă susținută, plină de ab
negație și dăruire, cu renun
țări și sacrificii, atît din par
tea sportivilor, cît si a dască
lilor lor.

Referindu-se la recentele 
campionate naționale de ju
niori și de tineret, antrenorul 
federal Corneliu Birsănescu, 
ne-a spus : „Mă bucură masa 
mare de participant!. Străda
niile federației noastre de a 
spori numărul de secții și cen
tre s-au vădit realiste și, 
iată, începem să culegem roa
dele. Dar, nu trebuie să negli
jăm faptul că printre cei peste 
700 de juniori și junioare se 
află și elemente necorespunză
toare, admise prea ușor în ul
tima fază a campionatului. 
Desigur, această prezentă ma
sivă înseamnă doar un început. 
Multi dintre cei înscriși pe lis
tele de start nu au perspectiv» 
certe de progres, de a face sal
tul calitativ care se așteaptă 
de la juniori. Sînt convins că 
antrenorii secțiilor nou create, 
cît și cei cu mai vechi state 
de serviciu, nu se vor mul
țumi cu ceea ce- au realizat, că 
vor continua munca migăloasă 
de selecție și formare a tine
rilor caiaciști și canoiști. Iată 
și acum. Ia Snagov, am văzut 
o serie de sportivi dotati. bine 
clădiți fizic, cu un gabarit co

respunzător pentru acest sport. 
Pe cei mai buni dintre ei i-am 
selecționat intr-un lot care va 
urma un program adecvat de 
pregătire în vederea viitoare
lor concursuri internaționale. 
Iată și cîteva nume despre 
care, cu siguranță, se va auzi 
în viitorul nu prea îndepărtat : 
Magdalena Ke:!er. Iordana Cîr- 
lan. Hortansa Mărcuș, Ion 
Luca, Angcliu Velea. Florinei 
Bologa, Ionel Constantin (ca
iac), Vasile Grigore. Petre Da
nilov (canoe). Ceea ce dove
dește că s-a lucrat bine, ca 
de obicei, la Tulcea și — sur
prinzător, dar și îmbucurător 
— în centre ca Aradul sau 
Baia Mare !“.

Campionatele naționale de 
caiac-canoe pentru juniori si 
tineret s-au încheiat așadar cu 
un bilanț satisfăcător, tinerii 
sportivi au demonstrat calități 
certe, multi dintre ei cu fru
moase perspective, călcînd pe 
urmele celebrilor lor înaintași. 
Rămîne ca, în continuare, an
trenorii. toti cei ce se ocupă 
de șlefuirea tinerelor talente, 
să muncească așa cum au fă
cut și pînă acum, pentru ca 
școala românească de caiac- 
canoe să se afle și în viitor 
printre cele mai bune din 
lume.

Paul IOVAN

0 Congresul F.I.V.B. a ad
mis cererile de afiliere ale fe
derațiilor naționale din Afga
nistan, Cipru Nepal, Nicara
gua și Insulele Virgine. Prin 
primirea acestor federații na
ționale, F.I.V.B. numără în 
prezent 135 de membri. Cu 
același prilej s-au stabilit or
ganizatorii unor mari compe
tiții voleibalisticc internațio
nale, după cum urmează : 
C.M. junioare. 1981 — Mexic: 
C.M. juniori. 1981 — Venezue
la ; Cupa mondială (f+m), 
1981 — Japonia ; C.M. seni
oare, 1982 — Peru și C.M. se
niori, 1982 — Argentina. Tot
odată, s-a adoptat principiu) 
grupelor valorice A și B, cu 
promovări și retrogradări, in- 
cepînd cu C.M. din 1986.

Pe agenda de lucru a Con
gresului F.I.V.B. au figurat șj 
alte probleme menite să ducă 
la dezvoltarea, în continuare 
a voleiului pe plan mondial.
• Selecționatele de volei (ju

niori și junioare) ale Româ
niei și Bulgariei s-au intîl- 
nit în mai multe jocuri ami
cale, tot atîtea prilejuri pen
tru verificarea pregătirii îna
intea unor competiții inter
naționale la care vor lua par
te. La București, în sala ,,O- 
limpia“. juniorii români au 
cîștigat toate cele trei Intîl- 
niri ou colegii lor bulgari — 
3—0. 3—2, 3—1, iar la Piatra 
Neamț, junioarele noastre 
le-au întrecut pe cele din tara 
vecină, în ambele partide dis
putate, cu același scor : 3—2.

0 La Oradea a avut loc. în 
organizarea asociației sportive

Olimpia, un turneu feminin, la 
care au luat parte „U“ Cluj- 
Napoca. „U" Timișoara, Olimpia 
Oradea și echipa D.M.V.S. De
brețin (Ungaria). Turneul a fost 
cîștigat de echipa orădeană. (I. 
GHIȘA — coresp.).

0 Campionatele republicane de 
volei, Divizia A. ediția 1979—8! 
se vor desfășura sistem turneu 
între 10 șl 14 septembrie 1980 (tu
rul) și 24—28 septembrie (re
turul).

Echipele au fost împărțite pe 
serii. Astfel, la feminin, în pri
ma serie vot evolua C.S.U. Ga
lați, Penicilina lași, Olimpia Ora
dea, Universitatea Timișoara, Fa
rul Constanta și Dinamo Bucu
rești, iar in a doua— Univer
sitatea București. Maratex B. 
Mare. ,,U" Craiova, Rapid Bucu
rești, Cliimpex Constanta și Ști
ința Bacău. La masculin, în pri
ma serie vor evolua Explorări B 
Mare, Viitorul Bacău, Silvana 
Simleu Siivaniei. C.S.M. Suceava 
Tractorul Brașov șl Steaua 
București, tn seria a Il-a : Di
namo București. ,,U“ Craiova, 
Calculatorul București, Petrolul 
Ploiești, „Poli" Timișoara și 
C.S.M. Delta Tulcea.

Jocurile din tur ale echipelor 
feminine se vor desfășura la Tg. 
Jiu (seria I) și Tirgoviște (se
ria a Il-a). iar cele din retur. 
Ia Craiova și, respectiv, Arad. 
Cele masculine vor avea loc la 
Deva (seria I) și Focșani (seria 
a Il-a). tar meciurile din retur. 
La Alexandria și. respectiv. Rm 
Vîlcea.

Primele două clasate din fie
care serie vor lua patrie, între 
11—15 octombrie, ta turneul pen
tru locurile 1—4 (în care se va 
decide șl campioana), iar ulti
mele două din fiecare serie — 
tn turneul pentru locuirile 9—12 
(în care se va decide ce echipe 
vor retrograda).

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
Astăzi in Parcul Copilului, 

UN INTERESANT CUPLAJ DE RUGBY

CAMPIONATE • COMPETIȚII
„RALIUL MOBRA" - UN FRUMOS SUCCES

ALATURI 
DE MUNCĂ,

SPORTUL
(Urmare din pag. I)

pentru performantă. Avem re
zultate frumoase la lupte — doi 
campioni naționali la copii —, 
la orientare turistică, la popice. 
Dispunem de condiții bune și 
chiar foarte bune". Urmărim 
activitatea de la arena de po
pice, condusă de mecanicul Ni- 
colae Croitoru, confruntările co
piilor la lupte, sub îndrumarea 
mecanicului Ion Nica, întrece
rile de pe pista de atletism. 
Sînt zeci de tineri, băieți și 
fete, care au venit după schimb 
să facă sport. Privindu-i, nu e 
greu să-ti dai seama — după 
chipurile lor bronzate, după 
brațele și piepturile lor puter
nice că' sînt crescuți la școala 
muncii. Și ce poate fi mai plă
cut decît să te destinzi. după 
muncă, pe stadion ? !

Ne-am adus aminte de întîl- 
nirea. cu cîtiva ani în urmă, cu 
un fost cărbunar de pe Siriu 
care-și petrecea zilele de pensie 
coborînd adesea la stadion. 
„Frumos i-au mai îmbrăcat — 
se minuna privindu-i pe tinerii 
de pe stadion. Cînd eram ca el, 
bus, la cărbunărie, ne dezbră
căm de haine și le îngropam în 
pămînt. Numai o mînecă o lă
săm afară. Pe mîneca aceea Ie
șeau „lighioanele" din haine, că 
nu aveau aer în pămînt. Ce 
viată nenorocită am trăit 1 Sînt 
feHcit că am ajuns, nite, să vin 
săi văd pe mînjii ăștia...".

Maistrul Ion Sauliuc, vice
președinte al A.Ș. Carpati Ne- 
hoiu, însotindu-ne prin halele 
în care cîntă neîntrerupt fîerăs- 
traiele electrice, ne vorbea des
pre preocupările consiliului aso
ciației : ..Avem în desfășurare 
întreceri pe secții la fotbal, po
pice. șah, volei, organizate sub 
genericul ..Daciadei", în cinstea 
zilei de 23 August. Centrul de 
greutate al activității noastre 
este. în continuare, sportul de 
masă".

Nu putem decît să le urăm 
succes.

Deși in mijloc de săptăimtaă, 
bănuim că numeroși vor ii ama
torii de rugby care vor dori să 
aiiste la foarte interesantul cu
plaj de azi din Parcul Copilului. 
In deschidere (ora 15,45), echipa 
de tineret a Griviței Roșii va da 
replica selecționatei școlare a 
orașului englez Bath, care nu 
mal departe de duminică a izbu
tit să Învingă același „15" al Gri- 
vițel cu S2—10, ceea ce recoman
dă călduros teamul din Bath. In 
continuarea acestei partide, un

prim derby ai actualului cam
pionat : R.C. Grivița Roșie — Di
namo, meci care ne îndritulește 
să anticipăm un autentic festival 
rugbystic. Iată programul com
plet al etapei a iv-a : Rapid — 
Steaua (teren Steaua, ora 16) ; 
Constructorul Constanța — „U"
Timișoara ; Farul — R.C. Sportul 
studențesc ; Știința Baia Mare — 
Politehnica Iași ; C.S.M. Sibiu — 
Rulmentul Birlad ; Știința Petro
șani — P.T.T. Arad.

PM cînd numai arbitri din bucurești ?
Su/bllniam tn avancronica 

celui de al 64-lea campionat 
de rugby că s-ar cuveni ca, 
în fine, Colegiul central de 
arbitri din cadrul FJR.R. să 
pună capăt monopolului e- 
xercitat de arbitrii din Capi
tală asupra partidelor din 
campionatul Diviziei națio
nale A. Spuneam tot atunci 
că acest fapt nu mal ca
drează cu tot mai larga răs- 
ptndire a balonului 
oval în întreaga ța
ră, centre noi ve
nind să se a-
dauge mereu' celor mai 
vechi (după Baia Mare, 
iată acum și Aradul re
prezentat în primul eșa
lon !). Dealtfel, proporția 
București — provincie s-a în
clinat net în favoarea aces
teia din urmă : 5—9 (Con
stanța, are acum două echipe 
în „A“, Timișoara, Iași, Pe
troșani, Birlad, Sibiu, Baia 
Mare, Arad, dte una). De ce 
toată această argumentație ? 
Pentru că reprezentarea arbi
trilor din provincie apare 
pînă acum cu totul necores- 
pimzătoare. In primele 3 e- 
tape ale campionatului, așa
dar din 20 de partide jucate.

doar UNA SINGURA a fost 
încredințată unui cavaler al 
fluierului din provincie (Oc
tavian Ionescu din Constan
ța). Cam puțin, nu ? O ase
menea situație nu o mai în- 
tîlnim în nici un alt sport 
care-și desfășoară o activitate 
organizată în țara noastră ! 
Sin tem de acord că arbitrii 
din provincie au o expe
riență mai redusă decît cei 

din Capitală, dar 
apreciem că a ve-, 
nit momentul re
considerării pozi

ției față de ei, cole
giul central trebuind să le 
acorde mai mult sprijin, mai 
multă îndrumare, în ultimă 
instanță mai multă încredere, 
încercîndu-i și programindu-i 
treptat în partide cu grad 
de dificultate sporită. Văzîn- 
du-se mai bine apreciați, șl 

,d±n partea lor, a foștilor in
ternaționalii care frecventează 
terenurile de rugby, interesul 
față de arbitraje va crește, 
oeea ce nu poate decît să 
folosească propășirii rugbyu- 
lul nostru, pătrunderii sale șl 
mal ferme, pe întreg terito
riul țării

Dimitrie CALLIMACHI

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
FIECARE TRAGERE LOTO 

ADUCE NOI SUCCESE
Major Iren din Sf. Gheorgha 

— jud. Covasna este performe
ra tragerii obișnuite Loto din 
1 august a.c. Pe un bilet jucat 
în cotă de 100% a obținut dști- 
gul maxim : un autoturism 
„Dacia 1300“.

La aceeași tragere, cîștigurîle 
de categoria a Il-a s-au ridicat 
la frumoasa sumă de 18.638 let

0DIIM ȘI TRATAMENT PE LITORAL IN SEPTEMBRIE
Duna septembrie este perioada în care biletele de odihnă șl 

de tratament pentru litoral au un preț simțitor redus față de 
lunile de vară : între 1—15 septembrie •tariful pentru cazare și 
masă este de 65 lei pe zl, iar după 15 septembrie doar 57 lei 
pe zi, ceea ce aduce economii importante în bugetul familiei dv.

Organizatorii de turism Inițiază pentru cei ce-și petrec conce
diul sau sînt la tratament pe litoral excursii In Delta Dunării, 
la monumentele istorice din Dotxrogea, precum și la Vama, în 
R.P. Bulgaria.

Da toate filialele și agențiile oficiilor județene de turism din 
țară, precum șl la cele ale întreprinderii de turism, hoteluri șl 
restaurante — București, puteți reține din timp bilete de odihnă 
șl tratament pentru luna septembrie.

Și dv. vă puteti. înscrie nu
mele pe lista marilor cîștigători 
cu o singură condiție : să jucați 
la Loto !

Reamintim particlpanților care 
îndrăgesc acest atractiv sistem 
de loterie că numai astăzi și 
mîine mai pot procura bilete 
pentru tragerea Loto de vineri 
22 august 1980.

Tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de astăzi, 20 august 1980, 
se televizează în direct cu în
cepere de la ora 18.15.

CÎȘTIGURÎLE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 16—17 AUGUST 1980

Cat. 1 : (12 rezultate) 1 va
riantă 100% a 50 000 lei și 4 
variante 25% a 12 500 lei ; Cat. 
2 : (11 rezultate) 45,50 variante 
a 3 262 lei ; Cat. 3 : (10 rezul
tate) 572,00 variante a 389 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 : 
30.306 lei. Cîștigul de 50 000 lei 
de la categoria 1 jucat 100% 
a fost obținut de Mareș Virgil 
din Rm. Vîlcea, județul Vîlcea.

Zilele trecute. în două ju
dețe moldovene — Vaslui și 
Iași — s-a desfășurat o intere
santă competiție cu caracter 
republican a sportului nostru 
cu motor : „Raliul Mobra". De 
fapt, o acțiune sportivă cu un 
pronunțat caracter propagan
distic — inițiată de către fede
rația de specialitate și Minis
terul Comerțului Interior — în 
vederea popularizării motore
tei românești „Mobra".

întrecerea, cum era de aș
teptat, s-a bucurat de interes 
în rîndui posesorilor de moto
rete. la start prezentîndu-se 
sportivi din opt cluburi și aso
ciații sportive din țară: C.S.M. 
Borzcști, I.R.A. Tg. Mureș, 
Torpedo Zărnești. Steagul roșu 
Brașov, Nicolina Iași, Bumba
cul Tg. Mureș (cu o echipă 
formată din... 3 fete și un bă
iat). Electro Sf. Gheorghe și 
reprezentativa județului Vaslui. 
Concursul s-a disputat în două 
etape (pe drumuri asfaltate, dar 
și nemodemizate). străbătîn- 
du-se următoarele trasee : 
Vaslui — motel Bucium — Al-

bița — Huși — Băcăoani (prin 
preajma monumentului lui Ste
fan cel Mare) — Vaslui (ziua 
I) și Vaslui — Birlad — Bă
căoani — Vaslui (ziua a Il-a) 
— în total 323 km. După ter
minarea cursei, in centrul mu
nicipiului Vaslui a avut loc — 
pentru departajarea motocicliș- 
tilor — un concurs de viteză 
pe circuit.

Primele locuri ale clasamen
telor au fost ocupate de : 1. 
Elena Raluca (Electro), 2. Ana- 
Maria Szabo. 3. Lucia Ghe- 
rindi (ambele Bumbacul) ; 1. 
Virgil Radu (Torpedo). 2. Ioan 
Plugaru (St. roșu). 3. Eduard 
Laub (Electro). 4. Dan Ionescu 
(St. roșu), 5. Hans Priester 
(Torpedo), 6. Peter Lucaci (St. 
roșu).

O mențiune specială pentru 
frumoasa organizare asigurată 
de organele locale (C.J.E.F.S. 
șl serviciile de circulație din 
cele două județe) acestui ra
liu, urmărit de mii și mii de 
spectatori. în orașe si în co
mune.

Octavian GUȚU, coresp.

DINAMO Șl C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI -
CAMPIOANE DE JUNIORI LA POLO

Da Cluj-Napoca au luiat sfîrșit 
întrecerile turneului final al cam
pionatului național de polo pentru 
juniori mari. Cîștigînd partida 
decisivă cu formația C.S.Ș. 1 
București la scorul de 12—6, e- 
chipa Dinamo București (antre
nori A. Grințescu șl I. Capșa) a 
cucerit (neînvinsă) titlul de cam
pioană, totali zînd 16 p. Formația 
învingătoare a fost alcătuită din: 
D.' Zaharia, E. ivănescu, f. Ar- 
deleanu, M. Preda, V. Ciuculescu, 
C. Moiceanu, R. ionescu, V. Ha
giii, Gh. Lupaș, B. Ștefănescu și 
L. Mușat. Pe locurile următoare 
s-au clasat : 2. C.S.Ș. 1 Buc. (an
trenor V. ștefănescu) 14 p ; 3. 
Progresul Buc. (antrenor I. Mlu)
10 p ; 4. C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
poca 9 p ; 5. Rapid Buc. 8 p ; 
6. Mureșul Tg. Mureș 7 p ; 7. 
Voința Cluj-Napoca 4 p ; 8. Cri
șul Oradea 4 p.

© Da București au avut loc în
trecerile turneului final al cam
pionatului național rezervat junio
rilor mici. Da încheierea compe
tiției, echipele C.S.Ș. 2 Bucu
rești (1—3 cu C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca) și Crișul Oradea (2—2 cu 
C.S.Ș. Viitorul și 1—1 cu C.S.Ș. 2 
Buc.) au totalizat același număr 
de puncte (16), bucureștenii cîș
tigînd titlul datorită golaverajului 
superior. Noua formație campioa
nă antrenată de Vladimir Moraru 
a fost alcătuită din : B. Rujan, M. 
Nicolaie, Al. Bucur, M. Constan
tin eseu, R. Ivan, F. Zulum, F. 
Marinescu, D. Pleșa, R. Debău, 
R. Diacon eseu și H. Neamțu. Cla
samentul final : 1. C.S.Ș. 2 Buc. 
16 p (52—19) ; 2. Crișul 16 p (38— 
15) ; 3. C.S.Ș. i Buc. 13 p ; 4. 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 13 
p ; 5. C.S.Ș. Triumf Buc. 11 p ; 

6. Dinamo Buc. 7 p ; 7. Rapid 
Arad 7 p ; 8. Mureșul Tg. Mu
reș 4 p.

PERSEVERENȚĂ + INSPIRAȚIE = SATISFACȚII !
Duminică 24 august 1980, 
printr-o participare de nu
mai 10 lei, oricine joacă 
poate obține :
0 AUTOTURISME „Dacia 

1300"
0 MARI CIȘTIGURI IN BANI
Formulă simplă, avantajoa
să : 3 extrageri a cite 4
numere, cu un total de 12
numere din 75. Se atribuie ciștiguri și variantelor cu 
mere la una din extrageri I

MAI MULTE BILETE JUCATE - MAI MULTE ȘANSE 
SUCCES I

ULTIMA Zl pentru procurarea biletelor : sîmbătă 23 
gust 1980.

2 nu-

DE

au-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

BĂI.
„NI

...Min 
Progres 
Baia M 
8 din 
țiazâ o 
la capi 
tare, p 
proximi 
— dup 
rezistat 
turilor 
reștean 
creeze 
rezultai 
al ech 
după o 
tac de 
pe dre 
„nr. 8“ 
reană i 
„nr. 2“ 
în ega 
los și 
chiul . 
plăcuta 
lucru j 
toriei i

Ion 
pre el 
de ani 
mai 1 
kg. Es 
origine 
ce foil 
mă. în 
în car. 
In 197 
chipa 
1978 jc 
Pe set 
grafia 
de un 
nent fl 
tineret, 
federal 
racteri: 
șan ex 
osebită 
în vite 
tică. E 
pregăti 
tament 
manife 
mare 
șire. C 
cît de 
pentru 
tivă“. 
rea ar, 
lanu . 
pacitat

I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

© T‘£ 
peanu 
Boca • 
zăream; 
lot pui 
iată „n 
s-a pre 
Napoca 
la Iași, 
spune 
tățile 
mele t 
cut reș 
mia e< 
este r 
de am 
stadion 
mai sc 
rînduri 
subiect 
tăzi pe 
nu pe 
s-au îi 
trebuie 
Iași, li 
dintre 
„u- .c 
nicul, 
țat re2 
opt pf 
arate, 
tele pi 
lament 
tematu 
pășindi 
a... cr 
prestat 
Al. A 
cesta 
Cel m. 
cean, 
meciul 
Steaua 
echipei 
Dinesc 
37 de 
spună 
chipei, 
telegra 
un sec 
semna' 
lumea 
toria 
însemr 
mos c 
37 de 
cît ari 
Chimic 
lea ! ( 
a pari 
Graiov



NOTE • NOTE • NOTE
11...........   ” IH F!'l f I ■ I— »

STJPd... STIRL.J ai
A\\\\\\\\\\\^

NUL CU Nr. 8,
.1“ DE PE TEREN

mingii

șutului la

a- 
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da totul atunci cînd intru 
pe teren, 
mult, mă

reacție, 
cum îmi

tul extraordinara, este 
jucător polivalent, cu 
pronunțat spirit colectiv și 
o mare forță de dăruire. 
Păcătuiește, uneori, prin ți
nerea exagerată a mingii 
și mai are de lucrat pen
tru corectarea șutului la 
poartă".

Și acum. Ion Mureșan 
despre el însuși: „Dacă am 
intr-adevăr o calitate, 
ceasta este dorința de

De aceea alerg 
zbat într-una. 

pentru că mereu am impre
sia că nu am făcut destul 
pentru echipă. Defecte cred 
că am mai multe, ele fiind 
mai evidente în ceea ce 
privește viteza de 
detenta și, așa 
spun și antrenorii mei. șu
tul la poartă. Modelul meu 
ca fotbalist a fost și este 
o combinație între tehnica 
rafinată a lui Iordănescu și 
omul de gol Dudu Geor
gescu. Dorința mea cea mai 
mare este să trec pragul e- 
chipei naționale și să rămîn 
cît mai multă vreme și cu 
folos în rîndurile celor mai 
buni tricolori".

S’îmbdfa trecută, în me
ciul cu Progresul Vulcan, 
băimăreanul Ion Mureșan a 
fost notat cu 9. A doua zi, 
la telefon, i-am spus că a 
ciștigat titlul onorific de cel 
mai bun jucător al etapei» 
A urmat, la celălalt capăt 
al firului, un moment de 
tăcere. Apoi s-a auzit vocea 
ușor marcată de emoție a 
jucătorului cu nr. 8 spunînd 
pe un ton pe cît de simplu, 
pe atit de sincer și cuviin
cios : „Ce mare bucurie 
pentru mine !...“.

MJhoi IONESCU

tâw...
mi- 
în- 
de 

lun-

Un serios avertisment
pentru „Cupa cupelor"!

maiPolitehnica Timișoara a 
pierdut un med astfel că, după 
3 etape, a acumulat 

evoluția 
multe

doar două 
jucătorilor 
minusuri 

si el unu1 
avîntă ne-

puncte. în 
persistă încă 
Moise începe să fie 
din portarii care se 
cugetat la mijlocul terenului (era 
să primească două goluri din a- 
cest motiv) ; Șunda aleargă mult 
vrînd să fie fundaș ofensiv (și 
echipa 11 solicită cu pase) 
își Lasă partea descoperită, __
glijînd fazele de apărare 5 Du
mitru ■
du-și

dar 
ne-

și Dembrovschi, punîn- 
în valoare experiența și 

tehnica. încearcă o colaborare Ia 
mijlocul terenului dar ceva deo
sebit nu se vede încă : doar 
Anghel joacă avîniat, serios, fi
ind un pericol pentru apărările

adverse, ca și Nedelcu, dealtfel. 
Neins-pirată este și trimiterea 
stereotipă de baloane înalte, pe 
centru. _la Nedelcu (așa fac Du
mitru.
tec?), r _
pierd însă pentru că vîrful de 
atac 
tent

Dembrovschi, Șunda, 
majoritatea acestora

timișorean 
marcat.

Co
se

este foarte a- 
__  Cu asemenea defi

ciențe, startul în Cupa cupelor 
se anunță foarte dificil. Partida 
cu F. C. Olt trebuind să în
semne — în această privință — 
un serios avertisment.

Curior cum s-a „orientat" Du
mitru să-și ajute echipa : pro- 
testînd la deciziile arbitrilor, ln- 
smtîndu-i. ..Noua achiziție" 
urmări acum — probabil — 
sau mai 
bună !

Din nou „ploaie"
galbene

Credeam că neonorantul record 
de cartonașe gâlbene și 
primei etape (unanim 
va fi urmat — prin 
său de alarmă — de o 
ră de sportivitate, de 
și ordine în 
A. Etapa a ___________
această speranță. Dar nu ! Iată, 
a treia __c____ ' ‘
răși o lungă listă de acte de 
nesportivitate, de indisciplină și 
— implicit — o nouă „ploaie” de 
cartonașe galbene și roșii. Ar
bitrii au fost nevolți să sancțio- 

19 avertismente abate-

roșii ale 
reprobat) 
semnalul 
atmosfe- 

dlsciplină 
meciurile Diviziei 

doua a Confirmat

„rundă” ne prezintă la-

neze cu _ ___________ ______
rile de la comportarea cerată de 
regulament și legile 
sportivității, iar în 
au apelat la cea 
sancțiune pe care o 
poziție : eliminarea

nescrise ale 
trei 
mal
an
din

situațil 
gravă 

la dis- 
teren.

F.

va
.. unul

multe meciuri din tri-

Morfes'o FERRARINI

de cartonașe
• •și roșii I

Dumitru, Cîrțu și Ciugarin_
părăsit terenul. Primii doi pen
tru atitudini nesportive față de 
arbitri, al treilea pentru lovirea 
adversarului. . Z._ „___ „1
admitem că sportivi de perfor
manță, unii dintre ei internațio- 
nall. maeștri emeriți ai sportu
lui, să aibă asemenea atitudini 
care îi coboară în ochii tutu
ror : spectatori coechipieri si ad-

Ne

KU

vine greu să

„Bătrînii"

vers ari. în orice competiție, 
mai cu seamă in Divizia A 
o întrecere urmărită de zeci de 
mii, de sute de mii de spec
tatori — rigorile disciplinei, ala 
sportivității sînt .2 ___ Z
Deci cu atît mai intense, mai 
severe, mai neînduplecate tre
buie să fie măsurile preventive 
și curative — în această direc
ție — ale conducerilor de clu
buri și asociații, ale F.R. Fotbal.

Este de așteptat, îndeosebi, ca 
F. R. Fotbal să ia măsuri se
vere de la început, să refuze 

orice fel de intervenții, care se 
fac în asemenea ocazii, să sanc
ționeze cluburile care ele insele 
sînt datoare, regulamentar și mo
ral, să se sesizeze și să pe
depsească pe jucătorii în culpă.

La fel de importantă apare și 
obligativitatea sportivilor care e- 
voluează în campionatele de per
formanță de a se prezenta în
tr-o ținută corectă, regulamen
tară, îngrijită. Din păcate și aici 
înregistrăm destule cazuri de ne
glijare a acestei e’ementare da
torii față de spectatori, față de 
competiție, față de ei înșiși, ma
nifestate de fotbaliștii primului 
și celui de al doilea eșalon. Trl- 
dou-rl seexase peste chiloțl. jam
biere căzute peste bocanci, echi
pamente neîngrijite și coafuri 
deșănțate, lată ce ne este dat 
să vedem în jocurile de ,.A“ sau 
de „B“. Dacă fotbaliștii în cauză 
nu înțeleg să aibă ei grijă de 
propria lor înfățișare, este cazul 
ca observatorii federali șl arbi
trii să își îndeplinească obliga
țiile care le revin în această pri
vință

cu atît 
mai

și mal

!

dar

marl.

Q „CUPA PETSCHOWSCHI- 
ediția A IV-A. Da Arad s-au 
disputat jocurile celei de a IV-a 
ediții a turneului internațional 
de juniori dotat cu „Cupa ~ ‘ 
schowschi“. Au participat 
echipe. Competiția a fost 
gată de Vojvodina Nov» 
care a întrecut cu 4—1 pe Lucea
fărul II. cu 2—0 pe Luceafărul 
ni și cu 2—0 pe U.T A. Pe locul 
secund t-a clasat Luceafărul II. 
în continuare, clasamentul 
se prezintă astfel : 
III ; 4. Politehnica 
Dinamo Dresda ; 6. 
Străjan, coresp.).

Pet- 
șase 

cîști-
Sad,

finaJ
3. Luceafărul 
Timișoara : 5, 

U.T.A. (N.

RATID.
de

• AUTOMATICA
Meciul se va disputa astăzi, 
la ora 17, pe stadionul Automa
tica, din str. Barbu Văcărescu.

• „CUPA ELIBERĂRII” este 
o atractivă competiție rezervată 
celor mai mici jucători, organi
zată pe terenul din Bd. C. Brîn- 
coveanu nr. 120, din 
Berceni. Participă 50 de 

supravegherea antrenorului 
Morărescu. Finala se va

nr. 120, cartierul
echipe

sub
loan
juca duminică 24 august, de la 
ora 17.

ECHIPA DIN MORENI

nu mai fin pasul ?
S-au epuizat trei etape din ac

tuala
A.S.A. Tg. Mureș n-a reușit să-și 
treacă încă în palmares nici o 
victorie ! Referindu-ne la întfl- 
nlrea de simbătă cu S.C. Bacău, 
o formație care venea la Tg.

ediție de campionat și
handicapată de șocul psi- 
produs de înfrângerile cu 
(0—4) și Sportul studerr

Șl ASPIRAȚIILE El SPORITE

ÎN „CUPA ROMÂNIEI"
Alte rezultate din etapa de du

minică a „CUPEI ROMÂNIEI” la 
fotbal :

Cristalul Dorohol — Șiretul 
Bucecea 1—4, Spicul lacobeni — 
Metalul Botoșani 0—4, Victoria 
Bacău — Letea Bacău 3—2, Va
gonul București — T.M. Bucu
rești 2—1, Oașul Negrești — Mi
nerul Ilba-Seini 3—1, Minerul 
Bălan — Mureșul Toplița 3—1, 
Progresul Băii ești — Dună rea 
Calafat 1—0, C.F.R. Pașcani — 
Forests Fălticeni 1—0, Construcții 
Sibiu — I.P.A. Sibiu 4—1, Vlscoza 
București — Automatica Bucu
rești 0—3, Sticla Tîmăvenl — Mu
reșul Luduș 0—3 fneprezentare). 
Carpați Nehoiu — Petrolul Berea 
4—5, Progresul Pitești — Electro
nistul Curtea de Argeș 3—1, Con
structorul Pitești — Muscelul 
dm pul un g 1—3, Viitorul Dîrza 
— Petrolul Bolintin 1—2, Minerul 
Bălța — Mineral Baia Sprle 2—0, 
Bradul Vișeu — Minerul Băfuț 
1—2, Victoria Tăndărel — Amonll

Slobozia 6—5, Canal Dunărea-Ma- 
rea Neagră Basarabi ~ . ..
Cernavodă * ‘ 
stanța — 
Electrica
Constanța 

— C.F.R. 
torul
Craiova 0—1, A.S.A. Iași — Con
structorul Iași 0—3. Prutul Prl- 
8ăcani — Nicotină Iași 1—8, 
CUPROM Baia Mare — Simared 
Baia Mare 1—2, Chimia Brazi 
Prahova Ploiești 
Beiuș -
Groza 1—0, 
Bihoreana

Șoimii
4—2, Chimpex Con- 

Voința Constanța 3—1, 
Constanța — Portul 

1—3, Voința Belcin 
Craiova 2—3, Construc- 

Craiova — Electroputere

1—0, Tricolorul 
Or. dr. Petru

relungită cu trei 
ute. Motivul ? O 
erupere cauzată 
n... dine care se 
ise La marginea careu- 
ii lui Lung. Și 
?ia să 
mul I 
auzei, 
enorul 
ului, 
-a indicat clar 
►rilor săi să 
tai hotărîți. Nu 
scultat și, după 
. vestiarul craiovenilor 
a afirmat : „Cred că 
-ar fi ieșit din apă- 
ire nici dacă rămî- 
eam azi în nouă jucă- 
»ri 1” Jiul a ratat ast- 
îl o bună ocazie de 

obține o . remiză la 
raiova ! • Simbătă.
orin Grigore n-a fi- 
îrat nici pe lifta re- 
jTvelor de la Sportul 
udențerc. Accidentat ? 
u. Randament slab ’ 
a. Dar cel mai grav : 
venit de

! cu aere 
jea ce 
hnică a 
i este dispusă să ac- 
?pte. Poate că FI. Gri- 
>re va reflecta serios 
;upra comportării
ile... • înainte de 
ied, brașovenii ne 
xuneau cu mîndrie : 
Azi se întîlnesc între 
*e două deținătoare 
e Cupei balcanice in- 

‘rcluburi”. Da, f 
j1 roșu Brașov a 
rima echipă de 
31 care a intrat 
□sesia frumosului 
ru, pe vremea 
ate participantele 
iu într-o singură

Asta se întimpla 
anul 1961 și echioa 

următoarea alcă- 
Ghiță — Zaha- 

Szigeti, 
, Hașoti, Năftă- 
Seredai, Fusiilan, 

David. An- 
C. Ploeșteanu

nu 
părăsească te- 
• în timpul 

la cabină, 
principal al 

Petre Libardi, 
jucă- 
atace 

l-au 
meci,

an-

la Tîrgoviș- 
de vedetă, 
conducerea 

noii echipe

e.
< zea 
ire :
a, E. Naghi, 
impo, ~~ 
iilă, ' 
eszaroș, 
enorl :

Stea- 
fost 

la 
în 

tro- 
cînd 

* ju- 
i fe-

și N. Pro ca • în min. 
16 al meciului A.S.A. 
— S.C. Bacău, extrema 
stingă a formației din 
Bacău, Chitara, s-a ac
cidentat (o entorsă de 
gradul I la gleznă) și 
nu a mai putut relua 
jocul. Dus pe brațe 
spre vestiare de maso
rul șl medicul echipei 
moldovene el a fost a- 
plaudat de mulți din
tre spectatorii mureșeni 
aflați la tribuna I. Un 
gest de frumoasă spor
tivitate ! • Fundașul 
dreapta al echipei

Tg. Mureș, Gli- 
a devenit indis- 

o îndelungată 
perioadă de timp 
cauza unei fracturi 
claviculă. Stupidul 
cldent s-a produs 
unul
mente, la un duel 
coechipierul său Vigu J

sta în teren pentru e- 
ventuale 
„ia-1 de 
Arbitrul
— Galați

intervenții, 
unde nu-i”. 
C. Munteanu 
a așteptat, 

conform regulamentului, 
trei minute și apoi a 
fluierat fftrșitul meciu
lui, în min. 79 I A fost 
o măsură care a afec- 

echipa 
rămîne

Oțelul
“ Minerul Șuncuiuș — 

Marghita 4—0. Crișul 
Girișul de Criș — Recolta 
lonta 0—3, Rapid Fetești - 
nărea Călărași 0—2. 
rul Chimogi — Ș.N.
3—4, Chimia Găeștl -
Videle 4—3, Cimentul Fienl — 
Progresul Pucioasa 5—4. Rulmen
tul Bir Iad — Rahova Pușcași 
Vaslui 5—1, Gloria Focșani — 
DEMAR Mărășesti 4—0. Minerul 
Uricani — Minerul Știința 
Vulcan 1—3, Unirea Oradea — 
Voința Oradea 3—0, Viticultorul 
Tîmboiești — Fores ta Gugești 
2-1.

Sa-
- Du- 
Viito- 

Oltenlța 
Petrolul

Mureș 
hologic 
Steaua . . ____ ____ ..
țese (2—1), credem că principa
lele carențe care au făcut ca 
A.S.A. să nu poată înclina vic
toria de partea ei sînt : 1. Des
fășurarea acțiunilor într-o viteză 
extrem de scăzută, fără acele 
atît de indicate ruperi do ritm 
sau cu mărirea tempoulul în zona 
d«e finalizare. Surprinzător, aceas
tă încetinire a fost impusă toc
mai de piesele de bază ale echi
pei, cum ar fi Boldni (care tra
versează o perioadă critică a for
mei sportive, datorită si unor 
cauze obiective), Vigu (extrem 
de reținut în joc, neacomodat 
încă cu noua sa echipă) sau pe
rechea fundașilor centrali Un- 
cheaș — ispir (nesincronizați u- 
neotri, fără un plasament cores
punzător, indeciși în intervenții). 
Astfel 8tînd lucrurile, dorința de 
afirmare, dăruirea și ambiția 
nerilor fundași Laterali Szabo și 
Fodor — debutanți în Divizia A 
în acest sezon —. a lui Biro I 
sau Fanici n-au avut .efectele aș
teptate. 2). Inexistența preocupă
rii efectuării presingului din par
tea multora dintre jucători, ca 
șl neglijarea fazei de apărare de 
către cele două extreme, Faze- 
kaș șj Ilajnal. Aceasta este ex
plicația avansării fără dificulta
te în atac a fundașilor laterali 
băcăuani Andrieș și I. Solomon, 
care, mereu nemarcați, aiu avut 
posibilitatea să pericliteze poarta 
Iul Biro H. Dealtfel, I. Solomon 
a reușit, în min. 81, să înscrie 
și golul care a consemnat rezul
tatul de egalitate obținut de ju
cătorii antrenați de Angelo Ni- 
cui eseu.

Gheorqhe NERTEA

SEZON
Singura divizionară B care nu 
luat încă startul în noul se-a___ _____

zotn oficia] este Flacăra Autome- 
canica Moreni. Neprogramată în 
prima etapă, ea a profitat de 
situație întîln-ind duminică, 
meci amical, formația Hapoe! 
Rich on Letion, pe care a în
trecut-o cu 2—0 (0—0). prin go
lurile înscrise de Petre (min. 55) 
și Stăncescu (min. 65). A fost 
un joc frumos, *
spectaculoase, prin

în

,, cu multe act hr'* 
_ _________ _  care echipa 
din Moreni a făcut o utilă re
petiție înaintea debutului 
campionat. Pregătită acum

în
____  ___o_..............  cu 

exigență de tînăirui și inimosul 
antrenor Ion Circiumărescu, care 
a activat pină de curînd La 
Z. Z. Olt, Flacăra Moroni — 
una din cele mai vechi forma
ții muncitorești participantă în 
divizia secundă — își propune 
ca, prin ti’-un volum sporit de 
muncă și printr-o disciplină ri
guroasă (la dare jucătorii — în
tocmind u-și ei înșiși un regula
ment de ordine interioară — au 
aderat fără rezerve), să practice 
un joc cît mai bun, să evolueze 
la un nivel superior celui din 
campionatul trecut și — impli
cit — să se claseze în prima 
jumătate a clasamentului. Cu 
jucătorii tineri și talentați pe 
care îi are, cu sprijinul consis
tent pe care îl primește din par
tea conducerii asociației (pre
ședinte : Paul Andrei), a orga
nelor locale si a entuziaștilor iu
bitori al fotbalului din oraș, e- 
chipa din Moroni poate aborda 
cu încredere noul campionat.

F. C.

C. F.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

A.S.A. 
gore, 
ponibil

din 
de 

ac
ta 

dintre antrena- 
cu

tat, evident, 
gazdă. Cum 
însă cu medicul care 
și-a părăsit postul în 
exercițiul funcțiunii 7 
® Fostul international 
Ionică Bogdan despre 
echipa F.C. Baia Mare: 
„Are un stil de joc 
care aduce cu acela al 
marilor echipe conti
nentale. Este o plăcere 
să o vezi juctad”. • 
Cristian, rezerva de 
portar a lui F. C. Ar
geș șl a lotului repre
zentativ, spunea cu sin
ceritate despre Ariciu : 
„Avîndu-I pe Dan în 
poartă echipa a clștl-

gazon
O splendidă expozi- 
de fotografii fpor- 

» este expusă in 
“ clubului A.S.A.

• 
ție 
tive 
holul 
din Tg. Mureș, al cărei 
realizator este fotogra
ful amator Constantin 
Mihu. instantaneele fa
zelor de fotbal surprin
se în momente de mare 
atracție sînt de o cali
tate ' “
pentru 
merită 
țări i 
puțin 
trecut 
pelor 
greșul 
Mare, 
situația 
jucător__ _________,_
băimăreană a fost grav 
accidentat și, firește, 
arbitrul intîlnlrii a o- 
prit jocul solicitînd in
tervenția medicului. 
Dar medicul, a cărui 
obligație profesională 
și morală este de a

excelentă, fapt 
care autorul 

sincere felici- 
• Un fapt mai 

obișnuit s-a pe- 
la meciul ' ‘ 

de speranțe Pro-
echi-

— F.c.
în min. 76 

de 0—1 
din

Baia
- la
- un 

formația

gat două mari puncte. 
Cu experiența lui, eu 
greu va fi înlocuit. Ori
cum, am primit provo- 

Z „Nu 
să repet insultele 
care mi Ie-a adus Du
mitra ’.** nd s-a plîns 
arbtirul N. Georgescu, 
care a condus» meciul 
Politehnica Timișoara — 
F. C. Olt. în foaia de 
arbitraj, el scrie însă 
că l-a eliminat pe Du
mitru pentru proteste 
vehemente repetate(?!7) 
• în etapa de sim
bătă, opt jucători au 
intrat pe teren cu cel 
puțin o emoție în pluf, 
deoarece susțineau me
ciuri cu cifre jubiliare. 
Este vorba de Condruc 
și Cincă — aflați la par
tida cu nr. 100 în pri
ma divizie. Rusu — 
150, M. Răducanu șl 
Anghel — 300, D. Geor
gescu. Same? șl Romllă 
n — 250.

carea...' pot 
pe

ETAPA I (24 august)
Sticla Arieșul Turda — Minerul- 

Știința Vulcan, Automecaniea Me
diaș — IMIX Agnita, Minerul 
Paroșeni — Vitrometan Mediaș. 
C.FJI. Simeria — Carpați Mîrșa. 
Victoria Călan — C.P.L. Sebeș. 
C.LL. Blaj — I.P.A. Sibiu, Con
strucții Sibiu — Minerul Ghelar, 
Metalul Copșa Mică — Unirea 
Alba Iulia.

ETAPA A n-a (31 august)
Vitrometan Mediaș — Construc

ții Sibiu, Minerul Ghelar — Me
talul Co-pșa Mică, Minerul-Știința 
Vulcan — Automecaniea Mediaș, 
IJP.A. Sibiu — Sticla Arieșul 
Turda, IMIX Agnita — Minerul 
Paroșeni, Unirea Alba Iulia — 
CJ.R. Simeria, Carpați Mirșa — 
Victoria Călan, C.P.L. Sebeș — 
CJ.L. BLaj.

ETAPA A IU-a (7 septembrie)
C.F.R. Simeria — IMIX Agnita, 

CJL.L. Blaj — Minerul Paroșeni, 
Minerul Ghelar — Vitrometan 
Mediaș, Unirea Alba Iulia — Car
pați Mîrșa, Automecaniea Mediaș
— I.P.A. Sibiu, Minerul-Știința 
Vulcan — Metalul Copșa Mică, 
Construcții Sibiu — C.P.L. Se
beș, Sticla Arieșul Turda — Vic
toria CăLan.
ETAPA A

Metalul 
mecanica 
Mediaș — 
I.P.A. “ ’ • 
C.P.L. 
Turda, 
Știința 
C.I.L.
Minerul
— Construcții Sibiu.
ETAPA A V-a (21 septembrie)
Minerul Paroșeni — C.P.L. 

beș, C.I.L. Blaj — Victoria 
lan, Metalul Copșa Mică 
IMIX Agnita, I.P.A. Sibiu 
trometan Mediaș, Unirea 
Iulia — Construcții Sibiu, 
mecanica Mediaș —C.F.R. 
ria, Sticla Arieșul Turda - 
păți Mîrșa. Minerul 
Minerul-Știința Vulcan.

SERIA A Xl-a
u«

C.P.L.

IV-a (14 septembrie)
Copșa Mică — Auto- 

Mediaș, Vitrometan 
Unirea Alba Iulia, 

Sibiu — C.F.R. Simeria, 
Sebeș — Sticla Arieșul 
Victoria Călan — Minerul- 
Vulcan, IMIX Agnita — 

Blaj, Minerul Paroșeni — 
Ghelar. Carpați Mîrșa

Se- 
Că-

- Vi- 
Alba 

Auto- 
Sime- 

Car- 
Ghelar —

A Vl-a (28 septembrie)
Blaj — Minerul Ghelar, 
Mîrșa — IMIX Agnita, 
Călan — Minerul Paro- 

Simeria — Sticla 
____ , Vitno-metan Me- 
Metalul Copșa Mică, Mi- 

____  ’•___________ — Unirea 
Alba Iulia'" Construcții Sibiu — 
Automecaniea Mediaș. C.P.L. Se
beș — I.P.A. Sibiu.
ETAPA A Vil-a (5 octombrie)

Construcții Si- 
• — Sticla

Mîrșa — 
Metalul 

Călan, 
Sebeș, 

Simeria, 
C.I.L. Blaj, 

Vitro-

ETAPA
C.I.L.

Carpați
Victoria
șeni, C.F.R. 
Arieșul Turda, 
diaș - IZ-ZZZ 
nerul-Știința Vulcan

I.P.A. Sibiu 
biu, Minerul Paroșeni 
Arieșul Turda, Carpați 
Minerul-Știința Vulcan, 
Copșa Miică — Victoria 
IMIX Agnita — C.P.L. 
Minerul Ghelar — C.F.R. 
Unirea Alba Iulia — 
Automecaniea Mediaș 
metan Mediaș.
ETAPA A Vin-a (12 octombrie)

Automecaniea Mediaș — Carpați 
Sibiu — Unirea 

Con- 
C.P.L. Sebeș — 

Minerul-Știința

Ghelar, Minerul Paroșeni 
nirea Alba Iulia.
ETAPA A Xl-a o noiembrie)
Vitrometan Mediaș — C.P.L. 

Sebeș, Construcții Sibiu — Mi
nerul Paroșeni. Unirea Alba Iu
lia — Sticla Arieșul Turda, C.I.L. 
Blaj -- Automecaniea Mediaș, Mi
nerul Ghelar — I.P.A. Sibiu, 
Minerul-Știința Vulcan — C.F.R. 
Simeria, Victoria Călan — IMIX 
Agnita, Carpați Mîrșa — Meta
lul Copșa Mică,

A XlI-a (9 noiembrie) 
Blai — Minerul-Știința 

Vitrome-

Mîrșa, I.P.A.
Alba Iulia, IMIX Agnita 
strucțil Sibiu, 
Minerul Ghelar,
Vulcan — Minerul Paroșeni, Sti
cla Arieșul Turda
Mediaș, C.F.R. Simeria 
toria CăLan, C.I.L. Blaj 
Iul Copșa Mică
ETAPA A IX-a (19 octombrie)

Unirea Alba Iulia — IMIX Ag
nita, Minerul Paroșeni — Car
pați Mîrșa, C.P.L. Sebeș — C.F.R. 
Simeria, Victoria Călan — Auto- 
mecanica Mediaș. Metalul Copșa 
Mică — I.P.A. Sibiu. Construc
ții Sibiu — Minerul-Știința Vul
can, Vitrometan Mediaș — C.I.L. 
Blaj, Minerul Ghelar — Sticla 
Arieșul Turda.

ETAPA A X-a (26 octombrie)
I.P.A. Sibiu — Victoria Călan, 

C.F.R. Simeria — C.I.L. Blaj, 
IMIX Agnita - Minerul-Știința 
Vulcan, Sticla Arieșul Turda — 
Construcții Sibiu. Carpați Mîrșa 
— Vitrometan Mediaș. Metalul 
Copșa Mică — C.P.L. Sebeș. Au- 
tomecandca Mediaș — Minerul

Vitro metan 
Vic- 

Meta-

ETAFA
C.I.L.

Vulcan, IMIX Agnita 
tan Mediat Metalul Copșa Mică
— Minerul Paroșeni. C.F.R. Si
meria — Construcții Sibiu, C.P.L. 
Sebeș — Unirea Alba Iulia. Vic
toria Călan — Minerul Ghelar, 
I.P.A. Sibiu — Carpați Mîrșa, 
Automecaniea Mediaș — Sticla 
Arieșul Turda.
ETAPA A Xm-a (16 noiembrie)

Carpați Mîrș? — C.P.L. Sebeș, 
Minerul Paroșeni — C.F.R. 
meria. Minerul Ghelar — 
Agnita, Unirea Alba Iulia 
tomecanica Mediaș. 
Ința Vulcan — I.P.A. 
cla Arieșul Turda — 
Vitrometan Mediaș 
CăLan, Construcții Sibiu 
talul Copșa Mică.
ETAPA A XIV-a (23 noiembrie)

Sticla Arieșul Turda — Metalul 
Copșa Mică, I.P.A. Sibiu — 
IMIX Agnita, Minerul-Știința Vul
can — C.P L. Sebeș, C.I.L. Blaj
— Carpați Mîrșa. C.F.R. Simeria
— Vitrometan Mediaș Victoria 
Călan — Construcții Sibiu. Au- 
tomecanica Mediaș — Minerul 
Paroșeni. Minerul Ghelar — Uni
rea Alba Iulia
ETAPA A XV-a

Carpați Mîrșa ■ 
iar, Vitrometan Mediaș 
rul-Știința Vulcan 
roșenl — I.P.A, 
Alba ’ 
C.P.L.
Mediaș, 
C.F.R. 
biu —

Si-
IMIX

■ AU- 
Minerul-Ști- 

Si-biu, Sti- 
C.I.L. Blaj, 
— Victoria

Me-

<39 noiembrie)
Minerul Ghe- 

Mine- 
Minerul Pa- 

Sibiu. Unirea 
Victoria Că lan,

— Automecaniea 
Copșa M ică — 

Construcții Si- 
Blaj. IMIX Agnita 

Sticla Arieșul Turda.

Iulia —
Sebeș 

Metalul
Simeria
C.I.L
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(Urmare din vag. 1)

a întregii activități de comerț 
exterior și cooperare economi
că internațională. Măsurile a- 
doptate vor face obiectul imul 
Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a analizat un 
raport privind activitatea de so
luționare a propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii în semestrul 
I al anului în curs. Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că 
în această perioadă s-a desfă
șurat o mai bună activitate. în 
spiritul hotărîrilor de partid și 
al legilor țării, pentru soluțio
narea problemelor ridicate de 
oamenii muncii prin scrisori, 
sesizări și audiențe. Totodată, 
criticind unele neajunsuri oare 
mai există in acest domeniu, 
Comitetul Politic Executiv a în- 
dicat organelor de partid și de 
stat, organizațiilor de masă și 
obștești să acționeze cu mai 
multă răspundere și perseveren
ță pentru rezolvarea cerințelor 
justificate formulate de oame
nii muncii, să asigure ținerea cu 
regularitate, potrivit legii, a au
diențelor, să extindă dialogul cu 
cetățenii, consultarea lor asupra 
problemelor ce le au de solu
ționat. Totodată, organele de 
resort vor trebui să ia măsuri 
ferme împotriva celor care în
calcă prevederile legii, normele 
de conviețuire socială. S-a cerut 
Ca organele de partid și de stat, 
organizațiile de masă și obștești 
să îmbunătățească activitatea 
politico-educativă pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, pentru edu
carea tuturor cetățenilor în spi
ritul respectării stricte a legilor 
țării, a prevederilor eticii și e- 
ehității socialiste.

*

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezentat 
o informare cu privire la întâl
nirea prietenească pe care a 
avut-o în Crimcea cu tovarășul 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Comitetul 
aprobat pe 
deosebită 
desfășurate 
ral al 
Nicolae , ..._
noii întîlnirî cu tovarășul L. L 
Brejnev. S-a apreciat că rezul
tatele dialogului româno-sovietic 
Ia nivel înalt se înscriu ca un 
moment de seamă în evoluția 
ascendentă, rodnică a relațiilor 
bilaterale, marcind o contribu
ție remarcabilă la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării multila
terale dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, în interesul 
construcției socialiste și comu
niste din România și Uniunea 
Sovietică, al cauzei generale a 
socialismului și păcii in lume.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că recentele convorbiri 
dintre tovarășii 
Ceaușescu și Leonid 
au confirmat, incă 
tă, prin importanța __
melor abordate și a înțelegeri
lor convenite, rolul determinant 
al întîlnirilor dintre cei doi con
ducători de partid și de stat în 
extinderea și aprofundarea con
tinuă a bunelor relații româno- 
sovietice, pe baza principiilor

Politic Executiv a 
deplin și a dat o 

apreciere activității 
de secretarul gene- 

parlidului, tovarășul 
Ceaușescu, în cadrul

Nicolae 
Brejnev 
o da- 
proble-

deplinei egalități in drepturi, 
respectării suveranității și inde
pendenței naționale, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc, solidarității și 
întrajutorării tovărășești — 
principii a căror aplicare în 
practică este menită să demon
streze superioritatea raporturi
lor dintre țările socialiste.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază că înțelegerile Ia care 
s-a ajuns cu acest prilej des
chid noi perspective extinderii 
schimburilor comerciale, colabo
rării și cooperării economice, 
pe măsura progreselor construc
ției socialiste, a potențialului 
economic și tehnologic în con
tinuă creștere al celor două 
țări, asigurînd o trainică teme
lie materială pentru ansamblul 
conlucrării dintre România și 
Uniunea Sovietică. In acest 
sens, a fost evidențiată impor
tanța înțelegerilor cu privire la 
sporirea și diversificarea schim
burilor comerciale, intensifica
rea cooperării de lungă durată 
în domeniile energeticii, con
strucțiilor de mașini, electroni
cii, precum și în alte sectoare 
de interes comun. Comitetul Po
litic Executiv a relevat, de ase
menea, hotărîrea celor două 
țări de a acționa pentru adîn- 
■cirea și dezvoltarea colaborării 
în cadrul C.A.E.R., în vederea 
progresului mai rapid și înflo
ririi economiei naționale a fie
cărei țări participante, a întări
rii generale a forțelor socialis
mului.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat importanța deosebită a 
schimbului de vederi intre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Leonid Brejnev cu pri
vire la unele probleme ale vie* 
ții internaționale actuale. In a- 
cest context, a fost relevată ne
cesitatea intensificării eforturi
lor pentru reluarea și continua
rea politicii de destindere și co
laborare, întărirea încrederii și 
dezvoltarea dialogului între sta
te cu orînduiri sociale diferite, 
promovarea unei politici ferme 
de respectare a drepturilor fie
cărui popor la dezvoltare liberă 
'și independentă, pentru soluțio
narea pe cale politică, prin tra
tative, a tuturor problemelor 
litigioase. Este necesar să se 
facă totul pentru buna pregătire 
și desfășurare a reuniunii de la 
Madrid din toamna acestui an, 
pentru trecerea la măsuri con
crete, eficiente, de dezarmare 
și, în mod deosebit, de dez
armare nucleară, pentru lichida
rea subdezvoltării și înfăptuirea 
noii ordini economice interna
ționale, pentru participarea ac
tivă și nemijlocită, in condiții 
de deplină egalitate, a tuturor 
statelor la soluționarea marilor 
și complexelor probleme ce con
fruntă omenirea contemporană.

Aprobînd rezultatele întîlnirii 
prietenești și schimbului de pă
reri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid 
Brejnev, Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat să se ia măsuri 
necesare pentru transpunerea 
în viață a înțelegerilor conve
nite, în vederea dezvoltării în 
continuare a colaborării și co
operării româno-sovietice, a re
lațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre poporul român și po
poarele Uniunii Sovietice.

*

ln cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curen
te ale activității de partid și de 
stat.

în prima zl a turneului in
ternațional de tenis de la Mah- 
wah (New Jersey), jucătoarea 
româncă Lucia Romanov a în
vins-o cu 6—3, 6—2 pe Tanya 
Harford. La turneu participă 
și Virginia Ruzici care va juca 
direct în turul II.
C.M. DE ȘAH PENTRU JUNIORI

Adrian Negulescu printre

Dortmund, tînărul maestru ro
mân Adrian Negulescu l-a în
vins pe Kaspret. Alte rezulta
te : Gerbert — Kasparov 0—1 ; 
Stiger — Damianovici remiză; 
Obando — Toro 1—0 ;_Tassej- 
tan — Aranson 0—1 
Danailov remiză, 
lat pină acum cite 
Negulescu, Kasparov, 
Guera și Obando.

IN CUBA : SORIN

Bissos —
Au acumu-

2 puncte
Aranson,

MATEI

fruntași
PE PRIMUL LOC CU 2,20 M

desfășurat la Santiago de Cuba, 
a fost ciștigată de tînărul spor
tiv român Sorin Matei cu 2,28 
m. Alte rezultate: suliță — 
Hohn (R.D.G.) 80,28 m ; 400 m 
garduri — Csapo (Ungaria) 
50,96; decatlon — Wosz (R.D.GJ 
7 502 p ; triplusalt — Ajulediani 
(U.R.S.S.) 16,36 m. în concursul 
feminin, proba de săritură In 
înălțime 4 revenit cubanezei 
Silvia Costa cu 1,81 m.

BALCANIADA DE YACHTING

în runda a doua a Campiona
tului mondial de șah pentru 
juniori, ce se desfășoară la

Proba de săritură in înălțime 
băieți din cadrul concursului 
internațional de atletism „Cu
pa Prietenia", pentru juniori,

De două ori tn 
acest sezon, marile 
finale ale tenisului 
au adus alături 
multipla campioană 
americană Chris 
Evert-Lloyd fi pri
ma noastră jucă
toare, talentata Vir
ginia RuzlcL ta 
primăvară, la Ro
land Garros, ea și 
săptămtna trecută, 
la Toronto, cele 
două adversare s-au 
întrecut pentru lau
rii prestigioaselor 
turnee, de fiecare 
dată cuceriți de re
prezentanta tenisu
lui de dincolo da 
Ocean, fără a știrbi 

meri- 
sale, 

Inttlni- 
după 

victo-

prin aceasta 
tele învinsei 
calificată in 
rea decisivă 
spectaculoase 
rit.

Din fototeca noas
tră, reproducem aici 
imaginea de înche
iere a finalei pari
ziene cu Chris fi 
Virginia stringindu-fi 
mina după luptă.

ECHIPA DE TENIS A ROMÂNIEI
PRINTRE CAPII DE SERIE LA „CUPA DAVIS"
Federația internațională de 

tenis a trasat cadrul general al 
noii ediții a „Cupei Davis'* 
(1980/1981), puntnd in aplicare 
proiectul de reformă recent a- 
probat. Pentru a da mai multă 
varietate jocurilor și a evita 
confruntarea pretimpurie a e- 
chipelor bune, primele 16 for
mații din lume au fost grupate

AGENDA ATLETICA
0 In cadrul concursului in

ternațional de la Nisa, atletul 
egiptean Assaad a cîștigat proba 
de aruncare a greutății, cu 
20,34 m, întrecîndu-1 pe ameri
canul Oldfield, clasat pe locul 
secund cu 20,29 m. Alte rezulta
te : masculin : 400 m — Schmidt 
(R.F. Germania) 45,73 ; Înălțime
— Page (S.U.A.) 2,27 m ; 200
m — Quarrie (Jamaica) 20,64 ; 
feminin : 100 ,m — Botcina
(U.R.S.S.) 11,34.

• în cadrul campionatelor 
R.F. Germania, la Hanovra, Ha
rald Schmidt a stabilit cea mai 
bună performantă europeană a 
sezonului în proba de 400 m 
garduri, cu timpul de 48,05. 
Proba masculină de săritură tn 
înălțime a revenit lui Dietmar 
Mogenburg cu 2.33 m. Alte re
zultate : masculin : ciocan — 
Riehm 77,80 m ; 110 m garduri
— Gebhard 14.02 ; 200 m — Ha
as 20.80 ; 
bach 20,05 
phales 8,01 
sing 83.94 
garduri — 
greutate -
m.

— --------- n U/HIV

într-o categorie așa-numită 
„nezonală“, din care se vor a- 
lege cei 8 capi de serie. Prin
tre aceste favorite — pe teme
iul bunelor rezultate de anul 
acesta — figurează și echipa 
României (alături de cele ale 
Argentinei, Australiei. Ceho
slovaciei. Suediei, Italiei, Noii 
Zeelande și S.U.A.).

La noua ediție sînt înscrise 
53 de echipe din lumea întrea
gă, O notă de originalitate a- 
duce înscrierea formației afri
cane Zimbabwe. în afara celor 
16 „nezonale", celelalte forma
ții au fost împărțite în 4 zone : 
23 de echipe în cele două zone 
europene ; 8 echipe în zona a- 
mericană (cu două secțiuni) și 
6 echipe în zona asiatică. Aces
te zone trebuie să furnizeze 
participantele la optimi, alături 
de cele 16 formații „nezonale", 
exceptate în fazele preliminare.

Tragerea la sorți, stabilirea 
capilor de serie și fixarea da
telor de disputare a jocurilor 
vor fi efectuate la sfirșitul lu- 
nil august

greutate — Reichn- 
m ; lungime — Knlp- 
m ; suliță — Wes- 
m ; feminin : 100 m 
Silvia Kempin 13,26 ;

- Eva Wilms — 18,84

TELEX • TELEX e TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
ALPINISM @ Cunoscutul alpi

nist britanic Nicholas Britton (în 
vîrstă de 27 de ani) și-a pier
dut viața căzînd într-o crevasă, 
ta timp ce se înapoia la tabăra 
de bază, după ce escaladase vlr- 
iul Artesaraju 
munții Anzi.

CĂLĂRIE • 
de dresaj din ___
Iul internațional de 
(Anglia) a revenit 
elvețiene Christine 
(„Granat"), cu 1749 
rile următoare s-au ___________
renții vest-germanl Utve Baumer 
— 1 725 și Gabriela Grillo —
1 654 p.

CICLISM O Competiția inter
națională dotată cu ..Trofeul Wil
helm Tell" s-a încheiat cu vic
toria rutierului Italian Mariano 
Polini, urmat de austriacul Hel-

(5 990 m) din

,.Marele Premiu" 
cadrul concuren

ta Goodwood 
campioanei 
Stuckelberg 

p. Pe loou- 
clasat concu-

mut Vechselberger — la 1:54 șl 
elvețianul Juerg Luchs — la 2:34. 
• Etapa a șaptea a 
Slovaciei disputată pe distanța 
de 178 km a revenit rutierului 
sovietic A. Averin în 4 h 21:25, 
urmat la 2 sec de compatriotul 
său Suhurucenko. In clasamentul 
general conduce Stratllek (Ceho
slovacia) secundat de coechipie
rul său Dolek la 1:27.

turului

ȘAH • Cea de a 8-a partidă 
a meciului dintre HQbner și Por- 
tisch contînd pentru semifinalele 
turneului ................... ........
mondial, 
(Italia), 
Cum egalitatea _ ___ ______
nată în toate partidele disputate 
ptnă acum, scorul este egal, 4—4. 
• Prima partidă suplimentară 
din cadrul meciului de șah din
tre marii maeștri L. Polugaev-

skl șl V. Korcinoi, care îșl 
dispută la Buenos Aires una din
tre semifinalele turneului Candl- 
daților la titlul mondial, s-a în
trerupt la mutarea a 44-a ta- 
tr-o poziție egală șl va ti pro
babil o remiză. 0 După opt 
runde. In turneul International 
de la Borovo (Iugoslavia), con
duc marii maeștri iugoslavi Ve- 
limirovlcl și Rajkovid, cu rite 
5% p, urmați de Kurajita (Iu
goslavia) — 5 p. Ermenkov (Bul
garia) — il/i p etc.

candidaților la titlul 
de la Abano Terme 

s-a terminat remiză, 
a fost oonsem-

TENIS 0 In finala 
temațional de la 
mont). Bob Lutz l-a 
6—3. 6—1 pe Johan 
de dublu a fost ciștigată de pe
rechea Lutz — Mltton, care a 
djspus în finală cu 6—4. 6—3 de 
cuplul Iile Năstase — Fredy 
Taygan.

turneului in- 
Stowe (Ver- 
1-a Învins cu 
Kriek. Proba

La Kopar (Iugoslavia) a În
ceput Balcaniada de yachting la 
care participă concurenți din 
Bulgaria, Grecia, România și 
Iugoslavia. După prima regată 
la clasa „Finn" — juniori con
duce Maclianici (Iugoslavia) ur
mat de Alexandru (România), 
Teodorus (Grecia), Romașcu 
(România) și Matikis (Grecia).

A H-a EDIȚIE A CAMPIONA-

TULUI BALCANIC DE HAND-

BAL PENTRU ECHIPE MASCU

LINE DE TINERET

II-a ediție a Campionatt*- 
baleanic de handbal rezer- 
echipelor masculine de ti-

A 
lui 
vat 
neret se desfășoară anul aces
ta la Belgrad, între 21 și 24 au
gust. La competiție iau parte 
reprezentativele Bulgariei, Gre
ciei, României, Turciei și Iu
goslaviei. Echipa țării noastre 
(antrenori Eugen Trofin și 
Gheorghe Goran) a plecat ieri 
în capitala Iugoslaviei.

MECIURI
INTERNAȚIONALE 

DE FOTBAL
0 LA HAVANA. in meci 

pentru preliminariile C.M. se
lecționata Cubei a învins cu 
3—0 (0—0) formația Surinamu- 
luL Golurile au fost marcate d« 
Pereira (2) și Delgado.

• TURNEUL desfășurat la 
Palma de Mallorca a fost câș
tigat de Real Madrid, învingă
toare cu 1—0 (0—8) în finala cu 
Real Sociedad. Pentru locul 3. 
Bohemians Praga — Belenenses 
3—2 (2—0).

• MECIURILE disputate in 
prima etapă a campionatului 
Poloniei : Widzew Lodz — Lech 
Poznan 3—0 ; Baltyk Gdynia — 
Stal Mlelec 1—2 ; Ruch Chor- 
zow — Wisla Cracovia 2—1; 
Motor Lublin — Zaglebie Sos- 
nowiec 1—1 : Slask Wroclaw — 
Gornik Zabrze 0—1 ; Zawisza 
Bydgoszcz — L.K.S. Lodz 1—0 ; 
Legia Varșovia — Arkn Gdynia 
0—0.

0 ATLETICO MADRID a în
vins cu 3—1 (dupâ executarea 
loviturilor de la 11 m) formația 
Ț.S.K.A. Sofia. In finala tur
neului de la Madrid. Atletico va 
întîlni pe câștigătoarea meciu
lui dintre Ajax Amsterdam si 
Internaclonal Porto Alegre 
(Brazilia).

...LUPTA CU TIMPUL,
MAREA PERFORMANȚA! 

soarele torid al verii» pe apă, din timpul 
fi viscolul din această pregătire de iarnă l-am in-

„Ce legătura este intre 
concursurilor, 
trebat cindva pe antrenorul emerit Radu Huțan. Și acesta mi-a răs
puns : ‘ ........................ . _ :.. _ * r___ __ . :___
sezon, in medie circa 40-50 km pe zi, pe apâ fi pe uscat. Ca inten- 
citate, 
ta te care» 
obiectivului 
credem noi 
de la J.O. 
lăsîndu-l sâ 
„terminat", 
in forța sa , _____ ___  __ ___
adevărat, nu numai de pe pistele de concurs și de pe podiumul de 
premiere, cei care îi puseseră le mîinl, In 1967, pagaia de aur. Și 
Ivan Patzaichin a revenit pe treapta cea mai înaltă a podiumului un 
an mai tirziu, la C.M. de la Pancearevo ’77, după care a făcut ur
mătoarea declarație ziarului nostru : „Voi încerca să dovedesc la 
J.O. de la Moscova 1980 că se poate cuceri un titlu olimpic și la 
31 de ani. Simion Ismailciuc n-a fost campion mondial la 33 de ani ?**

Și Ivan Patzaichin, cel mai mare canolst al ultimelor decenii, s-a 
ținut de cuvînt...

Ultimii 300 metri ai cursei de 10 000 m de la J.O. '80 au fost par
curși de către etiopianul Miruts Yifter in 39 secunde 1 Cine putea 
rezista unui asemenea fondist-sprinter, chiar dacă noul campion olim
pic are 38 de ani ? Dupâ cum a declarat, el se scoală in fiecare 
dimineață la ora 6, pentru a se antrena pe înaltele platouri etiopiene. 
Acesta este „secretul" care l-a dus de la locul 3 la J.O ’72, la 
cele două titluri olimpice din această vară.

„Cangurul din Suhumi", celebrul atlet sovietic Viktor Saneev, pre
zent la Moscova la a patra Olimpiadă, a reușit, la cei 35 de ani 
al săi, după un sezon neconvingător, să adauge celor trei medalii 
de aur și una de argint, in ton cu tîmplele sale.

Suedezul Rolf Edling, la 37 de ani, fost dublu campion mondial 
de spadă, nu și-a neglijat pregătirea pentru Olimpiada care i-a în
cununat cariera prodigioasă cu o nouă prezență în finală, nici atunci 
cînd se afla izolat, ca arheolog, luni în șir pe insula Lunde.

Muncă, viață ordonată și dragoste nestinsă pentru sportul preferat, 
Indiferent de numărul anilor... Lupta cu timpul, marea performanțăl

Paul SlAVESCU

„5 000 de kilometri I Cel pe caro-l parcurge un sportiv intr-un

canoițtii ți caiaciftil aleargă mal mult ca atleții. O intensi- 
l, la începutul pregătirii, este impusa, dar care, tn preajma 

performanței, devine necesitate înțeleasă".
— ți secretul revenirii lui * - - ■ . ■
din 1976. Mulți II bateau pe umăr atunci, compătimitor, 
înțeleagă că a îmbătrînit

Au fost însă și alții care 
de mobilizare și refacere. Erau cei care-l cunoșteau

, Aici se afla —
Ivan Patzaichin după eșecurile 

sau spunîndu-i, brutal, că e... 
au continuat să creadă în el,
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