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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, simbătă 15 au
gust, la adunarea festivă con
sacrată împlinirii a 50 de ani 
de la apariția ziarului „Scîn- 
teia" și Zilei presei române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
întimpinați la sosirea in sala 
Radioteleviziunii, unde a avut 
loc adunarea festivă, cu cele 
mai alese gînduri și sentimen
te. Asistența a scandat înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. 
Participanții — și prin ei toți 
ziariștii din țara noastră, ro
mân" maghiari, germani și de 
alte naționalități — au reafir
mat profunda dragoste, stimă 
și recunoștință față de secreta
rul general al partidului, pen
tru grija și atenția manifesta
te față de presă și slujitorii a- 
cestcia, pentru înalta competen
tă și înțelepciune cu care le 
călăuzește munca dăruită fără 
preget partidului, poporului, 
patriei noastre socialiste.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la adunare 
au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Ver- 
deț. Emil Bobu. Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Constantin 
Dăseălescu, Ludovic Fazekas, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pa
nă. Dumitru Popescu, Ștefan 
Vo-tec, Petru Enache, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan. Suzana 
Gâdea.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Constantin Mitca, 
membru al C.C. al P.C.R., re- 
dactor-șef al ziarului „Scînte- 
ia". care a spus: ,,Cu prilejul 
Z’lei presei și al împlinirii a 
50 de ani de la apariția primu
lui număr al ziarului „Scînte 
ia“. avem deosebita bucurie de 
a saluta prezența Ia adunarea 
festivă consacrată acestui im
portant eveniment din viața 
presei noastre comuniste a ce
lui mai iubit fiu al poporului 
român, a strălucitului militant 
revoluționar și inflăcăratului 
patriot — secretarul general al 
Partidului Comunist Român. 

președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Prezența la această sărbătoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie pentru noi toți o 
înaltă cinstire, o expresie a 
atenției deosebite pe care parti
dul, conducerea sa o acordă 
presei noastre, a preocupării 
statornice pentru ca presa să-și 
îndeplinească mereu mai bine 
nobila misiune ce-i revine.

Salutăm, de asemenea, cu a- 
leasă stimă si considerație, pre
zenta la adunarea noastră a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși membri ai 
Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al partidu
lui.

Această înaltă prezență ono
rează adunarea noastră, confe
ră semnificații deosebite sărbă
torii presei comuniste si a 
ziarului „Scînteia“.

A urmat un moment solemn, 
plin de adinei semnificații. 
Președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a înmî- 
nat redactorului șef al „Scîn- 
teii“ Ordinul „Victoria socialis
mului", conferit prin Decret 
prezidențial ziarului cu prilejul 
glorioasei sale aniversări.

Primit cu multă căldură, cu 
intensă bucurie și satisfacție a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu viu interes si depli
nă aprobare, fiind subliniată în 
repetate rînduri de puternice 
aplauze, de entuziaste urale și 
ovații.

însuflețiți de generoasele în
demnuri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, slujitorii presei 
noastre comuniste și-au expri
mat, astfel, în acest moment 
sărbătoresc, angajamentul de 
a-și îndeplini în mod exemplar 
misiunea de onoare și înaltă 
răspundere, de a fi purtători ai 
cuvîntului partidului spre ini
ma și cugetul maselor, de a 
contribui mai eficient. prin 
scrisul lor, la mobilizarea tu
turor forțelor și energiilor po
porului pentru înfăptuirea ho-

(Continuare in pag a 4-a)

incepind de astăzi, la Ploiești

„CUPA VOINȚA" 
LA CICLISM

Astăzi, la ora 8,30. se va da 
startul festiv, din fata Palatu
lui culturii, din Ploiești. în pri
ma etapă a competiției cicliste 
Internationale „Cupa Voința". 
Concurentii vor avea de aco
perit 160 km pe următorul tra
seu : start tehnic km 73. șo
seaua Tirgoviște!. de unde ca
ravana va trece prin Mija — 
Doicesti — Pucioasa — Morenî
— Sinaia — Posada — Comar
nic — Băicod — Ploiești. Iată, 
dealtfel, și celelalte etape ale 
întrecerii : etapa a II-a — 18 
august ora 10,30 — contracro- 
nometru individual pe un tra
seu de 3 km. în pantă (Scă- 
ieni) : etapa a IlI-a — 18 au
gust, ora 17 — cursă pe cir
cuit pe bd. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dei din Ploiești (30 ture
— 50 km) ; etapa a IV-a — 19 
august. ' start din Vălenii de 
Munte (ora 9,30) — Măneciu — 
Cheia — Săcele — Predeal — 
Sinaia — Comarnic — Floresti
— Ploiești : etapa a V-a — 20
august, ora 9.30 — Ploiești — 
Văleni — Cislău — Măgura — 
Buzău — Mizil (155 km).

La această competiție parti
cipă. după cum am anunțat, 
cicliști din Cehoslovacia, Cuba, 
Polonia. Ungaria si România.

Finalele „Daciadei41 la săriluri-juniori
ai

CORNEL POP A CUCERIT 
PATRU TITLURI DIN PATRU!

Punctul principal de atracție 
al finalelor întrecerilor de să
rituri pentru juniori din ca
drul „Daciadei", găzduite (în 
condiții excelente) de Ștrandul 
tineretului, au fost probele fe
telor, deoarece în rîndurile 
competitoarelor au fost mai 
multe candidate la locuirile

Pojar, susținut de C. Florca, încearcă să găsească „breșa" în buna 
defensivă timișoreană (Fază dig meciul Steaua — „U“ Timișoara) 

Foto : Ion MIHAICA

Divizia „A“ de rugby — etapa a doua

SUB SEMNUL
După cum anticipam, unele 

dintre partidele etapei a doua 
din campionatul de rugby au 
stat sub semnul echilibrului, 
rezultatele înregistrate fiind 
însă cele Scontate. Chiar și a- 
cela de la Bîriad...

STEAUA — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 21—14 
(12—7). Nu ne venea să credem 
Ieri, pe terenul din „Ghencea": 
timpul se scurgea, dar rug- 
byștii militari nu -reușeau să 
se desprindă ; ba, în minutul 

fruntașe. Simbătă, la platfor
mă, au cîștigat Isabela Bercaru 
(fete cat. A) și Ileana Pîrjol 
(fete cat. B), prima impunîn- 
du-se datorită săriturilor cu 
coeficient ridicat de dificultate. 
La trambulină 3 m. Cristina

(Continuare în pag 2-31

ECHILIBRULUI
32. oaspeții conduceau cu 7—6! 
Mirarea noastră venea din o- 
bisnuintă : echipeie din afara 
Capitalei, cu excepția Fa-ului, 
au intrat, de regulă. în ultimii 
ani pe gazonul campioanei 
fără nici o veleitate. Nu mai 
departe decît în luna marpe 
a acestui an, același XV din 
Timișoara ceda aici cu 104—8... 
Numai că ieri, necu.noscutii 
Căprăroiu, Dodan sau Fîntîna- 
ru, alături de Jurj (poate cel 
mai bun de pe teren). Raicu, 
Bateai, de alții mai mult sau 
mai puțin știuti, au. făcut o a- 
devărată demonstrație de dem
nitate sportivă. jucînd fără 
complexe, foarte organizat, cu 
toată dăruirea.

Pentru a spune pînă la capăt 
adevărul, se cuvine precizat că 
Steaua a cam privit, la înce
put. cu ușurință jocul, mai cu 
seamă după frumosul, eseu 
marcat de Fuicu. si transformat 
de Codoi, eseu căzut repede 
(min. 3). Apoi, ea a părut sur
prinsă de temeritatea oaspeți
lor, nereușind să se regăseas
că, să evolueze la potentialu-i 
cunoscut decît arareori (o ac-

(Continuare in ooo 2-3'

După etapa a ll-a a Diviziei „A" de fotbal *■

PESTE 5 SÂPTAMINI.

UNIVERSITATEA CRAIOVA, NOUA LIDERĂ, 
SINGURA ECHIPĂ CU MAXIMUM DE PUNCTE!
• Corvinul, învingătoare clară 
șorenii s-au impus in primul 
trei remize "• Steaua, ------ 
în clasament • Simbătă viitoare, o partidă

într-un 
derby 

„U" Cluj-Napoca

meci care se anunța
studențesc • Oaspeții au obținut doar 

?• r ....................................

echilibrat ® Timi-

23 
pe

septembrie, ne așteaptă jocul cu echipa 
care l-am putea numi ,,derby-ul grupei

REZULTATE TEHNICE
Universitatea Craiova 
Politehnica Timișoara 
Corvinul Hunedoara 
Progresul Vulcan 
Chimia Rm. Vilcea 
Dinamo 
S.C. Bacău 
F.C. Olt 
F.C.M. Brașov

- C.S. Tirgoviște 4-0 (2-0)
- Sportul stud. 2-1 (0-1)
- F.C. Argeș 2-0 (1-0)
- F.C. Constanța 1-1 (0-1)
- „U“ Cluj-Napoca 1-1 (0-0)
- A.S.A. Tg. Mureș 3-2 (1-0)
- Steaua 1-1 (1-1)
- U.T. Arad 4-0 (2-0)
- Jiul Petroșani 2-1 (1-0)

F. C. Constanța • A.S.A., nici un punct 
: Steaua — Corvinul

(simbătă 22 august)
- Progresul Vulcan
- U.T. Arad
- „U“ Cluj-Napoca
— C.S. Tirgoviște
— Dinamo
— F.C. Argeș
- F.C. Oit
— Corvinul Hunedoara
— Chimia Rm. Vilcea

de mare atracție
ETAPA VIITOARE
F.C.M. Brașov 
Universitatea Craiova 
Sportul studențesc 
Politehnica Timișoara 
Jiul Petroșani 
S.C. Bacău
F.C. Constanța 
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș

Peste 5 săptămtni, la 
Ungariei, la București, 
a IV-a" pentru calificare la C.M. *82. Pină atunci mai sint de jucat 
4 etape ale noului campionat.

Din punctul de vedere al interesului major pentru acest meci, 
primele două etape de campionat evidențiază un fapt îmbucură
tor: Universitatea Craiova, inima echipei naționale, are un start 
de bun augur, chiar dacă Crișan s-a reaccidentat simbătă, după 
10 minute de joc. De această dată cei vinovați par a fi cei ce 
l-au introdus în echipă, nerestabilit complet, după accidentul din 
prima etapă. Atât campionii noștri, liderii de azi, cit și iubitorii 
fotbalului craiovean, prezenți tn număr mare pe stadion, 40 000 
(adică 2/3 din numărul total de spectatori ai etapei, 117 000) inspiră 
optimism pentru jocul de mare miză de la 23 septembrie. Selec- 
ționabilii au primit, în bloc, note de 7 șl 8, adică bine, deși nici 
unul nu a fost notat cu 9 sau 10. Poate că eventuala zgîrcenie 
a cronicarilor noștri să folosească la ceva l

Sita campionatului începe să cearnă. Rezultatele arată că, tn 
unele cazuri, ulciorul nu merge de... două ori la apă. lată pe 
Progresul-Vulcan capotând acasă, un punct pierdut cu F.C. Con
stanța, sau pe Sportul studențesc nereușind să confirme startul 
spectaculos, pierzînd cu 1—2 la Timișoara. De această dată gaz
dele au fost mai circumspecte. N-au mai pierdut decît 3 puncte 
acasă, toate din remize. La orizont apare pentru multe echipe, 
obișnuitul carusel al punctelor dștigate acasă și pierdute în de
plasare. Deocamdată, cum rezultă

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA
2. Corvinul
6. S.C. Bacău 

„U" Cluj-Napoca 
Steaua 
„Poli" Timișoara

7. Sportul stud.
8. F.C. Olt
9. Dinamo

10. ProgresuLVulcan 
11-12. C.S. Tirgoviște 

F.C.M. Brașov 
Jiul 

Chimia Rm. Vilcea 
F.C. Constanța 
F.C. Argeș 
U.T. Arad 
A.S.A. Tg. Mureș

3-

13-15.

16.
17.
18.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
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1
1
1
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1
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1
1
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o 
o 
o

o
1
1
1
1
1 
o 
o 
o 
2 
0 
o
1
1
1 
1 
1 
o

0 
0 
0 
o 
o 
o
1
1
1 
o
1
1
1
1
1 
1
1
2

6-0
3-1
2-1
3- 2
4- 3
3- 2
4- 2
4-3
4-4
2-2
4-5
3-4
2- 3
3- 4
1-2
1-3
1- 5
2- 5

4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

Cronicile partidelor etapei a doua In pag. 2—3

din clasament, numai « echipe 
posedă punctele semnificative 
după 2 etape.

Ce dorim de la următoarele 
etape f tn mod necesar o bu
nă pregătire a fotbaliștilor 
selectionabiU. Așa cum spu
nea aseară la TV fostul in
ternațional Mercea, de la A- 
rad, rezultatul de la 23 sep
tembrie va depinde de buna 
organizare și pregătire a 
acestui joc. Mercea n-a des
coperit America, dar tot ce 
pare simplu este și nespus de 
greu I

I

<\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Aurel NEAGU

I
Spectaculos duel aerian Cos
tiș — Țevi, cîștigat de porta

rul lui F.C. Constanța
. Foto: I MIHAICA
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Un rezultat exceptional in „Cupa României" la tir t

MARIAN (MĂ: 599 p LA PUȘCĂ LIBERĂ 60 f.c.!
întrecerile de tir pentru 

arme cu glonț, dotate cu „Cupa 
României" și desfășurate la 
poligonul Tunari i-au prilejuit 
lui Marian Oncică (24 de ani) 
obținerea unui rezultat excep
tional în proba olimpică de 
pușcă liberă 60 f.c. Sportivul 
legitimat la Metalurgistul Cu- 
gir (unde s-a bucurat de marea 
Înțelegere și sprijinul forurilor 
locale care în ultima vreme 
s-a pregătit împreună cu lotul 
national), a totalizat 599 n. nou 
record personal, cifră care este 
în același timp egală cu recor
durile mondial și olimpic în 
vigoare. îmbucurătoare este și 
comportarea primilor clasați în 
Întrecerea de pușcă standard 
1 X 20 f juniori : primii 4 
clasați au realizat rezultate de 
la 567 p in sus. O remarcă in 
plus 1 se cuvine însă învingă
torului. tînărul Florin Brînduși, 
de la A.S.A. Oradea, elev «1 
antrenorului I. Stănescu, atît 
pentru victoria obținută, cit

ETAPA A DOUA A DIVIZIEI „A" DE RUGBY I UN ȘUT, UN GOL, UN PUNCT!
(Urmare din pag 1)

Hune bună Rădulescu, alta 
țara). Și astfel : min. 20 — 
Raicu. aflat în urmărirea balo
nului în „ținta" adversă, este 
ajuns de Murariu, arbitrul C. 
Popescu, pe fază, consideră ne
regulamentară acțiunea acestu
ia acordînd eseu de penaliza
re (i-am acordat credit arbi
trului la această decizie, la al
tele nu). Peter ratînd transfor
marea ! : min. 32. Comănici 
trimite, calm, balonul printre 
bare, din drop ! Campioana 
are, repede, o tresărire de or
goliu, Fuicu pătrunde decis, 
pasează vivacelui Munteanu, 
eseu transformat de Codoi.

După pauză, surpriza conti
nuă. Universitarii atacă și. în 
min. 46 la o frumoasă fază. 
Matei culcă balonul în butul 
6telei. Răspunde însă prompt 
(min. 48) Alexandru, din drop. 
Pentru ca pe fondul unui meci 
destul de echilibrat. Fuicu să 
profite de o inexactitate a ad
versarilor, să cîștige mingea și 
«ă fie stopat prin infracțiune : 
eseu de penalizare, pe care-1 
transformă Alexandru. Ultime
le puncte — realizate de Co- 
mănicl. din l.p. (min. 65).

VULCAN — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 9—10 (6—6). Și 
mai disputată, parcă și mai 
frumoasă, a fost această a 
doua partidă a cuplajului din 
„Ghencea" Ambele echipe au 
avut perioade de dominare, 
ambele au construit acțiuni re
marcabile, oricare dintre ele 
putea dștiga. Victoria a surfs 
Spartului, ceva- mai insistentă 
In citeva rînduri.

In min. 10, metalurgistul 
Mihai trimite. din drop. în 
bară. După 5 minute, Cojocaru 
este mai precis, transformînd 
lovitura de pedeapsă acordată 
de arbitrul D. Grigorescu uni
versitarilor. n Imită Chiciu, în 
min. 29. Se desprinde Sportul 7 
Nicidecum ! Cu două minute 
Înaintea pauzei. Buga Intercep
tează un balon ta „22“-ul ad
vers și... eseu la centrul Trans
formă Lazăr. stabilind rezulta
tul reprizei. In cealaltă jumă
tate de meci, fazele frumoase 
alternează — o dată Chirigiu 
te prim-plan. altă dată, ta re- 
pUeă. Chiciu mu Cojocaru. Stu
denții par atît de absorbiți de 
continuitatea locului. tacit 
preferă să execute ta mină, ta 
mln. S3, « lovitură de pedeap- 
aă din poziție ideală pentru 
transformare. Ei se află, in a- 
eeaeM perioadă, ta terenul 
Vulcanului. A. Hartan încearcă

ADMINISTRAȚIA Of stat 

1010 PBOmPOBT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
— Etapa din U august ÎMI —

L belts — PoU Iași 3
n. Vlct. Tecuci — Gloria B-ta* 

HI. Relonul — C.S.M. Suceava 3 
IV. T.C M. Brăila — F.C.M. GL X 
V. Automatica — Rulmentul I 

▼I. Carpatl Mîrșa — Petrolul 1 
VIL Rapid Buc. — Chimica 1 

TUI. Dunărea CL — Met. Buc. 1 
DC. Strungul — F.C. B. Mare 3
X. înfrățirea — Aurul Brad 1 

XL CJ.R. Cj.-Np. — F.C.M. R. X 
XII. Dacia Orăștie — F.C. Bihor 2 

Xm. Min. Ilba Seini — Olimpia 1 
FOND TOTAL DE CÎȘTfGURI I 

«42.297 lei.
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO t- 
DIN 16 AUGUST 1981 

Extragerea I : 68 3 58 62. Ex
tragerea a n-a : 66 15 45 32. Ex
tragerea a m-a : 60 46 20 28.

FOND TOTAL DE CÎSTIGURI : 
611.623 lei din care 2.093 lei RE
PORT CATEGORIA L 

mai ales pentru faptul că el 
confirmă un drum ascendent 
care ne face să privim cu opti
mism viitorul său în tirul nos
tru de performanță.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
liberă, HO f.c., seniori : 1. M.
Oncică (Metalurgistul Cuglr) 530 
p, 2. F. Minișan (Dinamo) 596 p, 
3. M. Hca (C.S.U. Brașov) 595 p ; 
pușcă standard, 60 f.c., juniori :
1. I. Joldea (C.F.R. Arad) 594 p,
2. D. Marian (Politehnica (Cluj-Na-
poea) 594 p. 3 V. Tîrtan (Steaua) 
590 p : senioare : 1. Romanita
Petrescu (Olimpia) 597 p, 3. Eva 
lonescu (C.S.U. Brașov) 595 p. 3. 
Nlcullna Iosif (I.E.F.S.) 594 p ;
junioare: 1. Roxana Lămășanu 
(Olimpia) 594 p ; 3X20 f, senioa
re : 1. Romanita Petrescu 566 p. 
2. Maria Lakatoș (C.S.U. Oradea) 
566 p ; junioare : 1. Daniela Pe
pa (C.S.S. 1 Buc.) 561 p, 3. R. 
Lămășanu 560 p. 3. Raluca Zam- 
flrescu (C.S.U. Oradea) 559 p! 
juniori : 1. F. Brtndusl (A.S.A. 
Oradea) 570 p, 2. C. Soare (Dl-

Banu (Dinamo) 560 P ; pistol li

namo) 569 p. 3. V. Dinu (I.E.FJ5.)
568 P. 4. D. Marian 567 p : pistol
viteză, seniori : L V. Sudu
(Steaua) 593 0. 2. a. Calotă
(Steaua! 593 p. 3. M. Buldel
(Steaua) 590 p ;; juniori ti. L.

dropul, pentru ca ta min. 60, 
la capătul unui lanț de pase 
(după o acțiune a hii Al Ata- 
nasiu), Chiciu să plonjeze, ta 
forță, în eseu. Trec doar două 
minute și A. Dinu reduce han
dicapul, din l.p., metalurgiștii 
se apropie amenințător de țin
tă, I. Popa ratează de puțin 
un drop (min. 71), A. Harlon 
răspunde prin același proce
deu, însă rezultatul rămîne 
neschimbat.

Geo RAETCHI
ȘTIINȚA PETROȘANI — 

FARUL 3—22 (3—8). Un joc 
frumos, dominat în permanen
ță de oaspeți, superiori în toa
te compartimentele. Echipa lui 
Mihai Naca confirmă astfel că 
are gînduri mari 1 Replica gaz
delor — confuză. Autorii punc
telor : Pllotschi, C. Vasile, Ga
lan, Dumitru. Gh. Florea — 
eseuri, ultimul transformînd 
unul, respectiv Luca (l.p.). A 
arbitrat M. Gavrici. (T. COR
NEA, coresp.).

DINAMO — POLITEHNICA 
IAȘI 21—6 (9—0). Deși echipa 
sa a învins, antrenorul Ion 
Țuțuianu se arăta nemulțumit 
de evoluția vicecampioanei. 
Aceasta s-a văzut dominată, 
ta unele perioade, de tînăra 
formație ieșeană. Experiența 
bucureștenllor și-a spus ta cele 
din urmă cuvîntuL Realizatori : 
Aldea, C. Gheorghe — eseuri, 
transformate de Constantin, 
care a mai înscris 2 l.p., Nica 
— l.p., respectiv Colibă — e- 
seu, transformat de Benedek. 
Arbitru : C. Cristăchescu. (O. 
GUȚU, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — R.C. 
GRIVIȚA ROȘIE 9—10 (9—3 !),

fINAULE „DACIADEI"
(Urmare din pag. D

I 
I

ber, seniori : 1. L Neagu (Dina
mo) 556 p, 2. L Petru (Olimpia) I 
552 p. 3. L. Pop (Dinamo) 547 p ; I 
pistol standard, senioare : 1. Ana ■ 
Ciobanu (Dinamo) 583 p. 2. Anl- 
șoara Matei (Dinamo) 573 p, 3. I 
Marla Macovel (Dinamo) 576 p.

S-au încheiat si ultimele intre- I 
ceri de tir cu arcul. Iată clasa
mentele : senioare : 1. Aurora | 
Chin (Steaua) 2453 p, 1. Daniela I 
Băleseu (Olimpia) 2345 p, 3. Irene I 
Kerekes (A.S.A. Cluj-Napoca) 
2304 p ; seniori : 1. V. Tămas ■
(Minerul Aninoasa) 2441 p, 2. A. I 
Uritescu (Minerul Aninoasa) 
2391 p, 3. A. RobU (Olimpia) 2373 
p ; juniori I : 1. R. Tănase 8
(Olimpia) 2301 p, 1. Ș. Florlcă I 
(Olimpia) 2152 p, 3. P. Ciubota- I 
ru (C.S.M. Iași) 2116 p : junioare 
I : 1. Marla Citra (CJS.M. Iași) ■ 
1587 p, 2. Jaqueline Serbănescu I 
(Olimpia) 1498 p, 3. Suzana Ba- | 
log (Voința Satu Mare) 1439 p ț 
juniori n : 1. V. Bud (Minerul 
Aninoasa) 1223 p, 2. F. niescu - 
(C.S.M. Iași) 1216 p, 3. I. Matlaș I 
(P.T.T.R. Tg. Mureș) 1162 p ; I 
junioare n : 1. Florlnela Gheor- * 
ghiu (A.S.A. Cluj-Napoca) 1180 
p. 3. Iuliana Fodor (C.S.M. Iași) I 
1111 p. 3. Dalia Matei (C.S.M. 1 
lași) 1075 p. ■

Radu T1MOFTE I

Partidă de mare luptă, ta care I 
gazdele au dominat prima re- | 
priză, Înscriind prin Grig — 
eseu transformat de Livadaru I 
și Hău — l.p. (Fălcușanu a I 
marcat, din l.p. pentru bucu- * 
reșteni). După pauză, grivițenii . 
revin : Berende — eseu. Făl- I 
cusanu — 1. p. A condus ieșea- I 
nul Gh. Căldăraru. (I. MlN- 
DRESCU, coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — I 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
12—9 (3—3). Joc echilibrat. Lo- ■ 
calnicil. mai siguri în final, I 
obțin o frumoasă victorie. Au | 
marcat Dranga — 2 l.p., Mi- 
halcea — l.p. și drop, respec- I 
tiv Gligor — 2 l.p.. Can tea — I 
drop. A condus Șt. Rădulescu. ’ 
(E. IOVU, coresp.).

C.S.M. SIBIU — P.T.T. ARAD I 
12—3 (9—3). Și la Sibiu parti
da a fost echilibrată, oaspeții I 
ratînd cîteva situații clare. Au | 
punctat : Sîrbu — eseu. 2 Lp.. 
transformare respectiv Domo- ■ 
koș — l.p. A arbitrat Th. I 
Witting. (L BOȚOCAN, co- * 1 
resp.). -

Timar (manifestînd o siguran
ță aproape desăvîrșită) a du
blat victoria realizată la „1 m“, 
tar Cristina Szakacs a obținut 
și ea un binemeritat loc I. La 
băieți, cat. A, talentatul Cor
nel Popa a cucerit toate cele 
patru titluri, tar ta băieți cat. 
B, Adrian Cherciu a obținut o 
victorie normală ta platformă, 
ta vreme ce Nicolae Lepăduș 
a produs o veritabilă surpriză 
prin succesul realizat la „3* m.

Clasamente. JUNIOARE A — 
PLATFORMA : 1. Isabela Berca- 
ru (C.S.Ș. Triumf) 350,95 p, 3. 
Cristina Timar (C.S.Ș. Triumf) 
333,60 p, 3. Lulza Nlcolaescu 
(Progresul) 329,90 p. «. Ana Ba
kos (Crișul) 235,60 p, 5. Diana 
Herlaș (Llc. 2 Buc.) 247.70 p. 3. 
Ioana Scarlat (Llc. 2) 213,20 p : 
TRAMBULINA 1 M : L Cristina 
Timar «43,70 p, 3. Isabela Berea- 
ru 393,30 p, 3. Ana Bakos 366,20 
L4. Lulza Nlcolaescu 361,90 p.

Daniela Popa (C.S.S Sibiu)
.50 p. 6. Diana Herlas (Llc. 2) 

317.10 p. Campioană absolută (In 
urma punctajului acumulat la 
toate cele trei probe ale edițiilor 
de primăvară si de vară ale 
campionatelor) : Cristina Timar. 
JUNIOARE B — PLATFORMA : 
L Ileana Plrjol (C.S.S. Triumf) 
198,10 p, 2. Cristina Szakacs (Cri
șul) 269,30 p. 3. Andreea Drago- 
mlr (C.S.Ș. Triumf) 332,20

Promoția 1956 de absol
venți I.C.F. anunță ani
versarea a 25 de ani de la 
absolvirea facultății, in zi
ua de 5 septembrie 1981. ora 
9. la I.E.F.S. București. Re
lații la telefon «7.31.11 
(prof. Aurelia Bunea).

CLASAMENT
1. DINAMO 2 2 0 0 60- 6 6
2. Farul 2 2 1 0 71-18 6
3. Steaua 2 2 0 0 61-14 6
4. Sportul stud. 2 2 0 0 25-18 6
5. Orivița Roșie 2 1 6 1 23-25 4
6. Pol it. lași 2 10 1 21-24 4
7. „U“ Timișoara 2 1 0 1 30-34 4
8. Rulm. Bîriad 2101 12-48 4
9. C.S.M. Sibiu 1 1 0 0 12- 3 3

10. Șt. Baia Mare 2 0 0 2 18-27 2
11. Șt. Petroșani 2 0 0 2 6-37 2
12. C.S^M. Suceava 2 0 0 2 24-59 2
13. P.T.T. Arad 2 0 0 2 3-52 2
14. Vulcan 10 0 1 0-10 1

Următoarea etapa are loc
miercuri 19 august.

LA SĂRITIJRI-JUNI0R1
p, 4. Adriana Răzloagă (Llc. 
2) 218,15 p. 6. Monica Ba
ba (Crișul) 217,10 p, 6. Ștefa- 
nla Buflea (C.S.Ș. Triumf) 215,80 
p ; TRAMBULINA 3 M : 1. Cris
tina Szakacs 397,35 p, 2. Ileana 
Plrjol 379,50 p. 3. Adriana Răzloa
gă 350,40 p, 4. Elisabeta Kapotz 
(C.S.Ș. Sibiu) 349,60 p. 5. Andreea 
Dragomlr 347,85 p, 6. Luana Pă- 
tac (C.S.M. Cluj-Napoca) 345,80 
p. Campioană absolută : Ileana 
Plrjol. JUNIORI A — TRAMBU
LINA 3 M : 1. C. Pop (Progre
sul) 435,05 p, 2. C. Cherciu (C.S.Ș. 
Triumf) 389,10 p, 3. FL Avasiloale 
(Llc. 2) 347,70 p. 4. D. Lucaciu 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 336,95 o, 6. 
Em. Pent (C.S.Ș. Sibiu) 315,50 p; 
PLATFORMA : 1. C. Pop 461,55 t>,
2. Fl. Avasiloale 357,30 p, 3. C. 
Cherciu 330,05 p. Campion abso
lut : Cornel Pop. JUNIORI B — 
TRAMBULINA 3 M : I. N. Lepă
duș (Llc. 2) 359,80 p. 2. A. Cher- 
elu (C.S.Ș. Triumf) 355,55 p, 3. 
C. Hila (C.S.Ș. Sibiu) 352,15 p, 4. 
J. Lajcsak (Crișul) 345.25 p, 5. 
M. Nedelcu (Llc. 2) 313,35 p. 6.
L. Lupșe (Crișul) 299,15 p ;
PLATFORMA : L A. Cherciu
293,25 p, 2. N. Lepăduș 271.80 p.
3. I. Petrache (Llc, 2) 266,25 p, 4.
M. Nedelcu 234,50 p, 5. L. Lupșe 
228,40 D. 6. J. Lajcsak 221 p. 
Campion absolut : Adrian Cher- 
du.

De azi, la Oradea
FINALELE „DACIADEI"

LA TENIS-JUNIORI
Incepînd de azi, pînă sîmbă- 

tă, 22 august, se dispută la O- 
radea, pe terenurile asociației 
sportive „Sănătatea". finalele 
„Daciadei" rezervate tenisma- 
nilor juniori. Se joacă toate 
probele pentru juniori și ju
nioare de categoriile I și II.

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

DIVIZIA „A" - ETAPA A II a

PRIMULUI GOL, UN PREMIU DE F
UNIVERSITATEA CRAIOVA 4 (2) 
C.S. TIRGOVIȘTE 0

Spectatori: aproximativ 40 000. Șu
turi: 22—5 (pe poartă: 12—2). Cor
nete: 11—3.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Boldld 
7 — Negrllâ 8, TiHhol 8, Ștefânescu 
8+. Ungureanu 8 — Donoie 7, Bă
lăci 7, Beldeanu 7 — Crlțan (min. 
10 Oeolgâu 8), Câmâtaru 7 (min. 
65 Pcleanu 8), Clrju 8.

as. TIRGOVIȘTE: Volnea 7 - Nl- 
culescu 5. Dumitrexcu 5, Ene 6, P1- 
teru 5 — Gheorghe t, Enache 5
(min. 60 H. Alexandru 5), Flilpescu 
5 (min. 65 Clceu 5), Eftlmle 5 - 
Greaca 7, Dobrln 5.

A arbitrat: N. Ralnea (Btrlad) 9; 
la linie: D. Ologeanu (Arad) șl V. 
Bumuz (Vaslui).

Cartonașe galbenei NEGRILA, 
GREACA, PITARU.

Trofeul Petichovschl: 10. te spe
ranțe: 7-1 (4-1).

Un stadion arhiplin ■ savu
rai victoria lejeră a echipei 
campioane, obținută ta capătul 
unul joc care l-a satisfăcut pe

CHIMIA 1 (0)
„U* CLUJ-NAPOCA 1 (0)

Spectatori: aproximativ 12 000. Șu
turi: 24-1 (pe poartă: 10-1). Cor
ne re: 11—4.

CHIMIA: Constantin 4 — Tele,pan 
6, Iordan 7, Catorglu 4, Clncă 4 — 
0. Stan 7, Alexandru 4, Carabageac 
7 — Preda 4 (mln. 57 Savu 4), Stan
ca 4 (min. 78 Ciofică), Gtngu 4.

UNIVERSITATEA: Lăzăreanu 8 — M. 
Llvlu 7, Ciocan 8, Moț 8. L Mure- 
jan 7 — Porațchi 4, Boca 4, Sudu 
4 (min. 88 Albu) — Dobrotâ 7, Clm. 
peanu II 4, Țlglarlu 4 (mln. 47 Do- 
brău 4).

A arbitrat: R. Petrescu (Brașov) 9; 
la linie: D. Nicolae (București) șl M. 
Abramluc (Suceava).

Cartonașe galbene: pGLARIU.
Trofeul Petichovschl: 10. La spe

ranțe: 1-0 (0—0).

...Cam asa ar arăta schema 
realizărilor echipei oaspete în 
meciul de pe stadionul din Ză
voiul vîlcean. La concret vor
bind. studenții clujeni au avut 
in min, 60 — pe fondul unei 
insistente, dar sterile dominări 
a gazdelor — o frumoasă ac
țiune de contraatac, pe care 
DOBROTÂ a finalizat-o. șu
tind necruțător. Acesta a fost 
primul sut la poarta lui Con
stantin si va rămlne. Dină in 
finalul intîlnirii. si ultimul, 
.bara" lui Cîmneanu n. din 
min. 72, neflind luată în consi
derare. deoarece arbitrul a a- 
Dreciat acțiunea de atac care a 
precedat-o ta afara jocului. 
Sigur că golul lui Dobrotâ ar 
fi putut aduce si două rnmc- 
te. Chimia a egalat insă des
tul de repede, in min. 64. prin 
G STAN, care a insistat la o 
minge „bîlbiită** de apărarea 
adversă. Si tot atît de bine a-

O REPRIZĂ A LOVITURILOR LIBERE, 
ALTA A PENALTYURILOR

F.C.M. BRAȘOV 2 (1)
JIUL 1 (0)

Spectatori: aproximativ 13 000. Șu
turi: 17—10 (pe poarta 7—4). Coi- 
aere: 6-6.

F.C.M. BRAȘOV: Clipa 7 - V. Șt»- 
ian 4, Panache 4, Naghl 8, Man
ela 8 — Chloreanu 4 (mia. «2 Spi
rea 6), Șutea 8, Borlceana 4 (mln. 
84 Gherghe) — Bența 4, Paravchlves- 
cu 7, Marinescu 7.

JIUL: I. Grigore 7 — VlnAtora 4 
(mln. 46 P. Grigore 8). Vaslllu 7, 
Vizitiu 4 (mln. 72 Lasconl 4), Mlcu- 
lescu 4 — Varga 7, Șumulanschl 4. 
Neagu 7, M. Popa « — Glochid 8, 
SAlâjan 7.

A orbitrot: Al. Mustațea 9; la li
nie: E. lonescu (ambii din Pitești), 
șl Gh. Jucan (Mediaș).

Trofeul Petschovschl: 9. La speran
țe: 3—1 (2—0).

Spectatori numeroși ta tri
bunele stadionului brașovean, 
semn al statornicei lor nasiuni 
pentru fotbal (de multe ori 
remarcată dealtfel) I El au pri
mit un cadou frumos din par
tea SDortulul Iubit : o partidă 
animată, disputată eu deplină 
angajare- cu penaltyurl nentru 
oaspeți (lucru mal rar Intîl- 
nit pe stadioanele noastre) sl. 
In fine, cu o victorie greu ob
ținută. dar meritată, a favori- 
tilor. Prima repriză s-a desfă
șurat sub semnul superiorității 
formației gazdă care a stănlnit 
iocul si a șutat foarte miilt de 
la distantă. S-a iucat repede, 
deși era destul de cald, si cursi
vitatea fazelor mărea spectacu
lozitatea în trecerii Jiul are la 
început o incursiune prin Giu- 
chicî (min. 3) riposta brașove
nilor vine Prin Sulea (min. 7)

antrenorul echipei naționale. 
Valentin Stănescu. prezent la 
fața locului în calitate de ob
servator federal. Handicapată 
din start de accidentarea lui 
Crișan, formația craioveană și-a 
diminuat, lntr-o oarecare măsu
ră, forța ofensivă. Cu toate a- 
cestea, ea a atacat în perma
nență. dar a întâmpinat o re
zistență (uneori peste limitele 
regulamentului) din partea de
fensivei adverse și a portaru
lui Voinea. care a avut cîteva 
intervenții salvatoare. Marile 
ratări ale primelor 30 de mi
nute au fost semnate de Cîrțu 
(min. 2 și 4), Bălăci (min. 20) 
și Cămătaru (min. 21 și 25). 
A venit insă min. 31 și scorul 
a fost deschis printr-un gol 
rare merită un premiu de fru
musețe ; Negrilă a executat o 
aruncare de la margine, Geoi. 
gău a preluat balonul, Pitaru 
l-a faultat, eraioveanul a ră
mas totuși in posesia mingii 
(arbitrul Rainea a aplicat ex
celent legea avantajului), a

celasi gol al lui Dobrotf ' fi 
putut rămîne o realizare de 
minoră importanță, dacă echi
pa vîlceană ar fi concretizat 
măcar o mică parte din nu
meroasele ocazii de a marca 
ne care le-a avut în ambele 
renrize. în mod vădit incomo
dată de marcaiul om la om în 
lumătatea proprie de teren, a- 
nlicat de formația antrenată 
de A. Niculescu și C. Ardelea- 
nu. Chimia nu a găsit antido
tul străpungerii unei apărări 
bine organizate si agresive, nu 
a putut învinge o echipă care 
a iucat cu multă decizie la re 
zultat respectînd o formulă 
tactică care îsi propunea obți
nerea remizei. Si gazdele au 
trebuit să se mulțumească, 
pînă la urmă, si cu un punct, 
pentru că. asa cum au Iucat. 
fără claritatea necesară la mo
mentul construcției. aglome- 
rînd permanent zona finalizării 
si trimitind stereotip baloane 
înalte în careu, dar toate adre 
sate parcă fundașilor centrali 
adverși. nu putea pretinde măi 
mult. Este drept, în cîteva 
rfnduri. Chimia a fost lipsită 
si de sansă. aceasta putînd co
recta o serie de Imperfecțiuni 
tactice. Ne referim la situația 
de gol din min. 37. ratată da 
G. Stan ; la „mîna" salvatoare 
a lui Lăzăreanu care a deviat 
șutul frumos al lui Cincă. din 
mln. 42 în corner : la ..capul’ 
lui Catargiu din min. 49. do 
puțin pe Ungă bară sl. mai
ales, la șutul aceluiași jucător, 
din min. 86. pe care toată 
lumea îl Intuia ca seu rind 
plasa si aducînd victoria... Cjim 
însă sansa și neșansa fac ’«i 
ele parte din loc...

Mihai IONESCU
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si Benta (min. 14) autorii unor 
lovituri libere spectaculoase. 
Alte lovituri libere bine exo 
cutate (Sumulanschi — min. 
16 si. iarăși. Sulea — min. 20) 
ne fao să numim această re
priză ..repriza loviturilor libe-< 
re". F.C.M.-uI accentuează do
minarea sl va deschide sco
rul in min. 25 : SULEA. spe
cialist. se vede bine, al lovi
turilor de Ia distantă, sutează 
inspirat cu boltă, si balonul 
intră în nlasă : 1—0. Pînă la 
Dauză. gazdele sînt superioare 
si mai ratează de două ori 3 
Manciu (min. 31) si Sulea (min. 
39 — lovitură puternică In 
bară !).

A doua parte va fi mult mai 
echilibrată. Jiul dînd o repli
că superioară. Brașovenii mar
chează repede după reluare, 
ta min. 52 : Benta aleargă pe 
extrema dreaptă si centrează 
din viteză. PARASCHIVESCU 
reluînd. rapid, balonul cu capul 
in poartă : 2—0. o fază de toa
tă frumusețea. Se părea că 
unsprezecele-gazdă se va des
prinde. Dar GiuchicL Sălăian 
et comp, răspund cu viguroase 
contraatacuri. în min. 59. Să
lăian- scăpat singur sure poar
tă, este faultat în careu, dar 
Sumulanschi trimite în bară 
mingea la penaltyul acordat. 
Clipa intervine salvator (min. 
69) la o .acțiune Să’.ăjan". iar 
in min. 66 oaspeții înscriu : 
GIUCHICI faultat in careu, a 
transformat lovitura de pedeap
să : 2—1. Alte faze - spectaculoa
se. la ambele porti. încheie o 
partidă care ne-a plăcut.

Eltimie IONESCU
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N-A MAI FOST CA ANUL TRECUT... EMOȚII ÎN FINAL, DEȘI GAZDELE AU CONDUS CU 3-0...
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S.C. BACĂU 1(1)
STEAUA 1 (1)

Spectatori: aproximativ 17 000; șu
turi: 13-5 (pe poartâ: 8-2). Cornere: 
8-0.

S.C. BACĂU: Mangeac 7 — An- 
drleș 6, Cârpucl 7, Lunca 7, Elisei 
6 — Vamanu 7, C. Solomon 7, Șoșu 
6 — Șoiman 6, Botez 6, Penof 6 
(min. 46 Antohi 7).

STEAUA: Toma 8 - Anghel ini 6, 
FI. Marin 7, Sameș 7, Fodor 6 - 
lovan 7, 1. Mureșan 6, lordănescu 7 
— Balint 6 (min. 46 Stoica 11 6), 
Ad. lonescu 6, Marcu 5.

A arbitrat: O. Anderco (Satu 
Mare) 8; la linie: M. Neșu (Ora
dea) șl M. Fediuc (Suceava).

Cartonașe galbene: FL MARIN,
FODOR, BOTEZ.

Trofeul Petschovschi: 8. La speran
țe: 9-0 (4-0).

Cînd Steaua a reușit, destul 
de repede (încă din min. 11). 
să deschidă scorul partidei 
disputate sîmbătă la Bacău 
(contraatac rapid, șut al lui 
Balint și mingea respinsă de 
portarul Mangeac a fost relua
tă In plasă de IORDĂNESCU) 
amintirea acelui surprinzător 
0—4 înregistrat la debutul 
campionatului precedent în 
confruntarea dintre aceleași 
două echipe a devenit mai 
vie si multi dintre spectatorii 
băcăuani se întrebau dacă nu 
cumva vor fi martorii unei noi 
înfrîngeri a favoritilor lor.

Pățania de anul trecut nu s-a 
mai repetat însă, căci gazdele au 
egalat curînd după aceea (în 
min. 22) prin VAMANU. care 

D MANEA SPARGE GHEAȚA...
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Bueurescu 6. 
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1 Brașov) șl
. La speran-

liului ca 
lui TV a 
t din ma- 
ean s-a 
a partidei 
ru o echi

pă prestigioasă ca Sportul stu
dențesc. nemaicontînd nici per
formanta lui „Poli" din etapa 
inaugurală (meci egal la Pe
troșani) nici atmosfera aparte 
creată de apropiatele obligații 
ale studenților timișoreni în 
..Cupa cupelor". Din păcate n-a 
fost spectaculoasă. A persistat 
chiar o supărătoare lipsă de 
adresă în transmiterea mingii.

în fond, acest meci de pe 
Bega se reducea la următoarea’ 
întrebare : cine putea avea
cîstig de cauză într-o confrun
tare care opunea șocului me
todic. strîns. cu aplicații pen
tru presing, exersat pe contra
atacuri neiertătoare al oaspe
ților. ofensiva unor gazde sus
ținute mereu de apetitul de 
gol al lui Nedelcu. de cursa 
debordantă a lui Anghel. de 
sprintul ofensiv al lui Păltini- 
san. de manevrele imprevizibile 
ale lui Vlătănescu ? Intr-ade
văr Sportul studențesc nu s-a 
dezmințit, licitînd din plin faza 
de apărare (sub bagheta ruti
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măratele suspensuri constituind, 
dealtfel, „sarea și piperul" a- 
cestei partide, in care unii au 
știut să puncteze decisiv (F.C. 
Olt), iar ceilalți să se joace, pe 
contraatac, cu mari și incredi
bile ratări In primul sfert de 
oră, localnicii au exercitat o 
mare presiune la poarta lui 
Ducadam. El a stopat cu difi
cultate șuturile lui Pițurcă și 
Iamandi (min. 3 și 11), iar in 
alte două situații a fost salvat 
de barele porții sale — min. 
12 șl 13. Contrar cursului jocu
lui (min. 17), Florin Halagian 
vede negru înaintea ochilor : 
Ducadam a degajat lung la Co- 
raș, pasă la Cura șl acesta, din 
careu, a trimis peste transver
sală ! tn sfirșit, peste două mi
nute, F. C. Olt va concretiza 
— IAMANDI reluînd violent, 
din voleu (unde a fost omul de 
marcaj ?) cornerul executat de 
Slate. Stimulată de reușită, e- 
chipa gazdă are minute în șir 
inițiativa ; va tremura din nou

— profitînd de ezitarea porta
rului bucureștean Toma — a 
reluat frumos și plasat, cu ca
pul. mingea trimisă spre el> 
din lovitură liberă, de către 
Șoșu.

Scorul egal stabilit la iumă- 
tatea primei reprize nu s-a 
modificat în continuare, deoa
rece — pe de o parte — Steaua 
a atacat din ce în ce mai spo
radic si mai anemic punînd 
accentul — în dorința păstrării 
rezultatului — pe apărare, care 
s-a dovedit bine organizată si 
decisă, dar uneori si cam dură, 
iar pe de altă parte S.C. Ba
cău nu si-a putut valorifica 
dominarea — pe alocuri foarte 
insistentă — actionînd cel mai 
adesea precipitat si neinspirat 
în momentele de finalizare, 
îndeosebi în repriza secundă 
cînd inițiativa de ioc le-a a- 
partinut aproape în întregime
— băcăuanii au fost în cîteva 
rînduri foarte aproape de vic
torie. pe care ar fi meritat-o 
însă Vamanu a ratat copilăreș
te. în minutele 84 și 90 două 
excelente ocazii de gol. Iar 
alteori portarul Toma. răscum- 
părîndu-și greșeala din min. 
22. s-a dovedit imbatabil prin 
intervenții de excepție.

Arbitratul lui Anderco — 
sub valoarea obișnuită, cam 
inegal si uneori șovăielnic în 
decizii, dar .cavalerul fluieru
lui" din S. Mare a dus la ca
păt un meci dificil.

Constantin FIRANESCU

natului ei dirijor O. lonescu). 
fără să desconsidere cea mal 
mică posibilitate ofensivă. A 
si intrat la vestiare, la* pauză, 
desprinsă ne tabela de marcaj, 
după ce în min. 44 finalizase 
prin FL.. GRIGORE (cu largul 
eoncurs al Iui Molse) un atac 
ce părea formal. Dar răspun
sul Ia întrebarea de mai sus 
l-a dat MANEA, care a marcat 
(min. 60 si 65) două goluri de 
excepție primele sale goluri în 
Divizia după o „tăcere"
totală pe lista golgeterilor vre
me de 15 de etape. Ele au răs
plătit. bineînțeles, superiorita
tea teritorială a echipei sale, 
au răzbunat si marea ocazie 
ratată de Păltinisan (min. 22). 
si „bara" lui Anghel (min. 43). 
si penaltyul din min. 32 (Co
tea a fost faultat de Lazătj» în 
suprafața de pedeapsă) Pe care 
Dumitru l-a executat defectuos, 
cum nimeni (cu excepția lui 
Lazăr !) nu se aștepta...

Ion CUPEN

însă în min. 29 la contraatacul, 
tot al lui Cura (oprit prin 
fault la 18 m de Matei), pentru 
ca, apoi, IOVANESCU fmin. 
34) „servit" bine de State, să 
înscrie sec (2—0). Credeam că 
U.T.A. va „cădea", dar iată că 
Coras (min. 38) si Cura (min. 
41) vor risipi mari ocazii de gol 
după ce l-au driblat si ne 
Nedea ! !

La reluare, imediat după 
două minute, PIȚURCA amen
dează erorile defensivei arăde- 
ne — șut In unghiul lung și 
balonul ricoșează din bară In 
gol (3—0). Jocul punea acum 
problema unui scor fluviu. A 
venit însă „furia" arădeană, și 
Nedea se va afla față in față 
cu Coraș (min. 63 — șut de la 
2 m peste transversală !) și 
Bîtea (min. 65 — sut de la 5 m 
alături de țintă). Ultimul gol 
este înscris de IAMANDI (min. 
66), U.T.A. părăsind terenul În
vinsă, totuși, prea sever.

Stelian TRANDAFIRESCU

DINAMO 3 (1)
A.S.A. TG. MUREȘ 2 (0)

Spectatori: aproximativ 5 000. Șu
turi: 26—11 (pe poartâ: 16-7). Cor
nere: 13-5.

DINAMO: Eftimescu 6 — Vlad 6. 
I. Marin 5. Dinu 8, Stredie 8 - 
Dragnea 7, Augustin 7, Custov 6 - 
Țâlnar 7, D. Georgescu 7, Orac 6.

A.S.A.: Biro II 7 — Szabo 6, Isplr 
5, Boloni 8. Gali 5 - Dulău 6 (min. 
65 Unchiaș 6), I. Costel 6, Biro I 6, 
Hajnal 6 (min. 46 Both II 7) - Fa- 
zekas 6, Fanici .7.

A arbitrat: M. Adam 5; la linie: 
M. Salomir (ambii din Cluj-Napoca) 
șl A. Hirta (Gherla).

Cartonașe galbene: STREDIE, GALL
Trofeul Petschovschi: 9. La speran

țe: 4-1 (2-1).

In ambianța deloc tonică o- 
ferită de tribunele slab popu
late (reacția suporterilor la 
startul defectuos luat sîmbătă 
trecută 7), dinamoviștii nu ni 
s-au părut In largul lor multă 
vreme din prima parte a me
ciului. Fără să aibă în față un 
adversar prea decis, incomod 
prin marcaj, formația gazdă ac
ționa în teren insuficient de 
convinsă în șansa ei, așteptînd 
parcă golul mobilizator, menit 
să-i declanșeze pofta de fotbal

PITEȘTENII NU AU VENIT LA... ÎNTÎLNIRE
CORVINUL 2 (1)
F.C. ARGEȘ 0

Spectatori: aproximativ 9 000. Șuturi: 
17—6 (pe poartâ: 11—3). Comere: 
11-2.

CORVINUL: Alexa 7 - Rodnic 6, 
Gâlan 7, Andone 7, Bogdan 7 — 
Dumitrlu IV 7, Petcu 8-p, Kleln 7 
(min. 70 Dublncluc 7) — Lucescu 8, 
Dumitrache 7 (mtn. 76 Gabor), Vâe* 
tuș 8.

F.C. ARGEȘ: Cristian 8+ - M.
Zamfir 6, Stancu 6,- Cirstea 6, Tul
pan 5 — Bărbulescu 7, Kallo' 6,
Ignat 5, Chlvescu 5 (min. 46 Nlca 
5) — Radu II 6 (min. 58 Moiceanu 
5), Turcu 64-.

A arbitrat: C. Jurja 8; la linie: 
Șt Dinu (ambii din București) șl 
I. Igna (Timișoara).

Cartonașe galbene: BĂRBULESCU 
șl M. ZAMFIR.

Trofeul Petschovschi: 7. La speran
țe: 4-1 (2—0).

r
Se anunța o partidă-.cap 

de afiș" a etapei, avîndu-se în 
vedere atît posibilitățile, cît și 
pretențiile pe care le emiteau la 
startul campionatului cele două 
echipe. Din păcate, desfășura
rea meciului a contrazis anti
cipările titlului apărut în zia

SCORUL, FIDEL CELOR DOUĂ „ACTE"
PROGRESUL-VULCAN 1 (1)
F.C. CONSTANȚA 1 (0)

Spectatori: aproximativ 8 000. Șu
turi: 18—11 (pe poartâ: 5—5). Con 
aere: 8-4.

PROGRESUL VULCAN: M. Vasîle 
6 — I. Alexandru 7, P. Grigore 8, 
Cristea 5 (min. 46 Ticâ 6), Gh. Ște
fan 6 — Stoica III 5, Niculcea 5 - 
Marlco 6, Isaia 6, Tevî 5, Apostol 5 
(mtn. 46 C. Zamfir 7).

F.C. CONSTANȚA: Costa? 7 - Ște 
fanovici 5, Antonescu 7, Caramalâu 
8, Purcârea 5 — Drogeanu 7-|-, Pet
cu 7, Gache 5 — Buduru 7 (min. 69 
A. Constantin 5), Mârcutescu 7, Mol- ■ 
dovan 6 (min. 76 I. Constantinescu).

A arbitrat: V. Ciocilteu 8; la II 
nlo: C. Vlase șl AL ilie (toți din 
Craiova).

Trofeul Petschovschi: 10. La speran
țe: 1-4 (1-2).

Oaspeții au jucat mai bine 
tactic în primele 45 de minu
te. Constrînsi să se apere, ei 
au făcut-o însă inteligent, 
calmi. Antonescu si-a dublat 
prompt coechipierii. Caramalău 
l-a marcat strict pe omul de 
gol al gazdelor. TevL mijloca

Si, pe fondul jocului lent, fă
ră orizont, lesne de contraca
rat, al dinamoviștilor. puțin a 
lipsit ca deschiderea scorului 
să o realizeze echipa oaspete 
dar Biro I, în min. 10. singur 
cu toată poarta în față, a avut 
o execuție tehnică defectuoasă, 
iar Fanici. în min. 18. complet 
nemarcat, a greșit cu puțin țin
ta, trimițînd in bară ! Abia în 
min. 25, Dinamo a fost mai a. 
proape de gol, dar. la șutul lui 
Augustin. Biro II a pus un brat 
în traiectoria mingii deviind-o 
în ..transversală". Si. totuși, nu 
va mai trece mult pînă ce sco
rul va fi deschis : în min. 38, 
Tălnar, servit de Dinu, a cen
trat spre D. GEORGESCU, ca
re, dc lingă Ispir, a șters ba
lonul, cu capul, plasindu-l, jos. 
lingă bară. în colțul lung. Cu 
un gol la activ, gazdele vor 
ieși de lă Cabine, la reluare, cu 
un alt moral și ofensiva lor, 
mai bine susținută din liniile 
dinapoi, cu precădere de Dinu, 
va crea repetate momente de 
panică. A fost perioada în care 
între multe ratări sau Inter
venții salvatoare ale lui Blro 
n, dinamoviștii au înscris do
uă goluri (D. Georgescu min.
57 și Dragnea — min. 65), am

rul nostru de sîmbătă. Cei care 
au contribuit decisiv la această 
infirmare au fost piteștenii, 
astfel că putem spune că ei 
n-au venit la.. întîlnire. Fără 
replica care să confere partidei 
echilibru. F. C. Argeș a mizat 
aproape tot timpul pe cartea 
defensivei, raidurile vîrfurilor 
Radu II și Turcu fiind destul 
de rare și cu un scăzut grad 
de periculozitate. Spre meritul 
ei, însă, Corvinul — printr-o 
evoluție cotată la nivelul cu
noscut — a menținut intactă 
latura spectaculară. Beneficiind 
de o zonă largă de acțiune, 
gazdele au alternat jocul pozi
țional cu combinațiile rapide la 
care participau doi-trei jucători, 
schimburi de partitură care au 
clătinat deseori apărarea arge- 
șeană (în min. 5 chiar și bara, 
la lovitura de cap a lui Dumi
trache), dar nu și pe portarul 
Cristian, care — cit i-a stat în 
puteri — a amînat deschiderea 
scorului, mai ales la fazele din 
min. 7 („cap" Văetuș din 8 m), 
min 16 (șut Fetcu din 10 m) 
și min. 26 (șut din întoarcere 
Dumitrache). In min. 35 frec

șii au pendulat continuu în 
fata fundașilor, lansînd nrompt 
contraatacuri care au surprins 
de cîteva ori pe nicior greșit 
defensiva echipei din str. dr. 
Staicovici. Asa s-a întîmnlat în 
minutele 6. 25 si 30. cînd nu
mai intervențiile salutare ale 
fundașului central P. Grigore 
au salvat echipa sa. In min. 31, 
un rapid schimb de pase Măr- 
culescu — Buduru l-a pus De 
ultimul în nozitie ideală, de
carul constăntenilor a șutat ta
re. M Vasile fiind ieșit, dar 
I. Alexandru a scos, in extre
mis. de pe linia porții un gol 
gata făcut ! Opt minute mai 
tîrziu însă, apărarea gazdelor 
a fost făcută mat : balonul a 
circulat raDid pe ..traseul" 
Drogeanu — Buduru — Moldo
van (ricoșeu din I. Alexandru) 
— Buduru — MĂRCULESCU : 
0—1. Cu acest scor, firesc si 
deloc surprinzător, s-a încheiat 
prima repriză. De parcursul că
reia gazdele au avut doar o 
singură ocazie. In min. 11. Drin 
Isaia. După pauză, rolurile s-au 
Inversat. V. Mateianu l-a tri

bele neacordate, injust, de M. 
Adam ; la primul, arbitrul de 
centru a tinuf cont de semna
lizarea (greșită.— întrucît Orac 
se afla în ofsaid nasiv) lui A. 
Hirta : la cel de-al doilea ar
bitrul de centru a indicat pozi
ție de afară din ioc la 
Dragtiea. deși tușierul n-a 
ridicat steagul. Aolicînd 
compensația M. Adam a 
comis. în continuare si alte 
erori care au înveninat atmos
fera pînă cînd. în min. 71. șu
tul lui STREDIE, de Ia cca. 30 
m, a trimis balonul direct la 
..păianjen", liniștind spiritele. 
După 2—0. a urmat foarte re
pede. în min. 74. si 3—0 (la 
un .,cap“ al Iui DRAGNEA) si, 
la acest scor, nimeni, poate nici 
mureșenii, nu întrevedeau epi
logul de pe stadionul din sos. 
Stefan cel Mare. Pe fondul u- 
nei relaxări timpurii a echi
pei gazdă. FANICI (min.. 81) si 
BOLONI (min. 86 — sut de la 
peste 30 de metri) relansaseră 
spectaculos si... amenințător jo
cul. Dinamo care cu puțin 
timp înainte, conducea lejer, pe 
tabelă. aștepta cu nerăbdare 
fluierul final... '

Gheorghe NICOLAESCU

venta manevră cu urcarea Iul 
Rednic pe aripa dreaptă în lo
cul lui Lucescu. care-i căra 
după el pe Chivescu (o umbră" 
fără efect) și Tulpan, a reușiți 
după ce mingea a parcurs tra
seul Rcdnic — Lucescu >— 
PETCU, acesta — nemarcal in 
6 m — a înscris plasat cu o 
lovitură de cap Din noianul de 
acțiuni create la poarta piteș- 
teană în repriza secundă am 
reținut în min. 50 o nouă in
tervenție salutară a Iții Cristi
an (care a blocat lovitura eu 
capul a lui Petcu din 6 m) și 
șutul în bară al lui Văetuș 
(min. 59). după o pătrundere 
impetuoasă. De notat și zvicni- 
rile argeșenilor din min. 69, 
cînd Turcu a fost blocat de A- 
lexa, și din min. 76. cînd min
gea șutată de Bărbulescu, la o 
lovitură liberă de la 20 m. a 
lovit bara. Abia în mîn. 77 
PETCU — din nou nemarcat în 
careul mic — a adus scorul Ia 
o diferență apropiată de situa
ția reală existentă sîmbătă pe 
terenul hunedorean.

Adrian VASILESCU

mis în teren pe C. Zamfir sl 
Tică. apărarea s-a mai ..strîns". 
puțin, iar atacul a mărit tem- 
Doul acțiunilor, pînă atunci 
lente. Centrările lui Marica de 
ne dreapta au devenit mai pre
cise si. ducă o ratare a iui 
Isaia (min 49) Progresul-Vul
can a egalat prin C. ZAMFIR, 
care a reluat cu capul, din ca
reul mic, balonul primit de Ia 
Marica : 1—1. Isaia (min. 60) 
si Țevi (min. 76 si 82) au în
cercat apoi să-l învingă pe 
Costas, dar loviturile lor de 
cap au fost imprecise. în mi
nutele 37 si 89 spectatorii au 
trăit două momente contradicto
rii. Mai întîi au rămas înmăr
muriți la ocazia de gol a Iul 
Mărculescu. pentru ca apoi să 
fie gata să sară în sus de bucu
rie la lovitura liberă executată 
de Marica. balonul trecînd însă 
milimetric pe lingă bară ! A 
rămas 1—1, rezultat care oglin
dește fidel raportul dintre cele 
două reprize fiecărei echipe 
revenindu-i cite una.

Laurențiu DUMITRESCU
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VIITORUL GHEOBGHENI — VI** 
1TORUL MECANICA VASLUI 0-0.

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA
— P.CJMU SIDERURGISTUL GA
LAȚI 0-0.

CONSTRUCTORUL IAȘI — 
C.SJW. SF. GHEORGHE 0—1 
(0—1). A Înscris: Kerekeș (min. 
20).

Relatări de la N. Soare, P. 
Comșa, N. Marcu, V. Manollu, 
C. Filiță, Th. Ungureanu, C. 
Malnași, N. Costln și M. Maco- 
vd.

ETAPA VIITOARE (duminică 
23 august): C.S.M. Suceava — 
F.C.M. Progresul Brăila, C.S.U. 
Galați — Viitorul Gheorgheni, 
C.S.M. Sf. Gheorghe — Unirea 
Dinamo Focșani, F.C.M. Siderur- 
gistul Galați — Relonul SăvineștJ 
Roznov, Viitorul Mecanică Vaslui
— Gloria Buzău, Politehnica Iași
— Victoria Tecuci, Ceahlăul P. 
Neamț — Delta Tulcea, Gloria 
Bistrița — C.S. Botoșani, I.M.U. 
Medgidia — Constructorul Iași.

SERIA A ll-ci
CARPAȚI MIRȘA — PETROLUL 

PLOIEȘTI 0—1 (0—1). Autorul
golului: Toma (min. 44).

RAPID BUCUREȘTI — CHIMI
CA T1RNAVENI 8—1 (0—0). Au 
Înscris: Ion Ion (min. 4? din 11 
m), șt. Popa (min. 55), respec
tiv Deac (min. 85).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— GAZ METAN MEDIAȘ 0—0.

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
RULMENTUL ALEXANDRIA 1—3 
(0—2). Au marcat: C. Grigore
(min. 55), respectiv Barbu (min. 
8 și 30), Gh. Radu (min. 83).

FLACARA MOKENI — TRAC
TORUL BRAȘOV 8—0 (1—0). Au 
înscris: Stăncescu (min. 42) și 
Nlță (min. 5C>.

I.C.I.M. BRAȘOV — ȘOIMII 
LP.A. SIBIU 0—0.

DUNĂREA CALARAȘI — ME
TALUL BUCUREȘTI 1—3 (0—2).
Autorii golurilor: Costea (min. 
76), respectiv Căiărașiu (min. 8), 
Dumitrescu (min. 44), Tănase 
(min. 81).

METALUL PLOPENI — PAN
DURII TG. JIU 3—0 (1—0). Au 
marcat: Bobe (min. 14), Ionlță 
(min. 12 din 11 m) șl Ștefan 
(min. 85).

ENERGIA SLATINA — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 8—1 (1—0).
Au Înscris: VlĂduț (min. 85), 
Stuparu (min. 65), respectiv Tă
tara II (min. 55) Meciul s-a dis
putat la Piatra Olt.

Relatări de la M. Verzcscu, N. 
Costache, A. Soare, N. Tokacek, 
Gh. Illnca, C. Gruia, N. Constan
tinescu, M. Boghici și M, Dia
con u.

ETAPA VIITOARE (duminică 
83 august): Petrolul Ploiești — 
Flacăra Moreni, Tractorul Brașov
— Automatica București, Șoimii 
LP.A. Sibiu — Carpațl Mîrșa, 
Rulmentul Alexandria — Mecani
că fină București, Gaz metan 
Mediaș — Luceafărul București, 
Autobuzul București — Dunărea 
Călărași, Pandurii Tg. Jiu — Ra
pid București. Chimica Tîrnăveni
— I.C.I.M. Brașov, Metalul Bucu
rești — Energia Slatina, Metalul 
Plopeni stă.

SERIA A lll-a
DACIA ORAȘTIE — F.C. BI

HOR ORADEA 0—2 (0—1). AU 
marcat: Grosu (min. 42) și Geor
gescu (min. 80).

MINERUL CAVNIC — RAPID 
ARAD 0—0.

U.M. TIMIȘOARA — C.LL. SI- 
GHET 3—0 (3—0). Au Înscris: 
Floareș (min. 84 și 40) și Coval- 
clc (min. 35).

SOMEȘUL SATU MARE — MI
NERUL LUPENI 3—2 (1—1). Au
torii golurilor: Szilaghi (min. 40 
din 11 m), Bora (min. 46), Pa- 
takl (min. 87), respectiv Voicu 
(min. 32), Stafie (min. 80).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — F.C.M. 
REȘIȚA 0—0.

STRUNGUL ARAD — F.C. BAIA 
MARE 0—1 (0—1). Unicul gol a 
fost realizat de Buzgău (min. 8).

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
— C.F.R. TIMIȘOARA 8—2 (2—0). 
Au marcat: Udrea (min; 16), 
Căprioru (min. 33) pentru C.S.M., 
Damian (min. 67), Petrescu (min. 
81) pentru CJ'.R.

MINERUL ILBA SEINI — OLIM
PIA SATU MARE 8—1 (1—0). Au 
Înscris: Dlaconu (min. 25), Paș- 
ca (min. 62), respectiv Murcșan 
(min. 47).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — AU
RUL BRAD 5—1 (1—0). Autorii 
golurilor: Monteanu (min. 15), 
Pit (min. 52), Popovicl (min. 61 
din 11 m), Nicoraș (min. 66),
Pavel (min. 78), respectiv Dina 
(min. 00).

Relatări de la B. Crcțu, Z. De- 
brețeni, C. Crețu, Z. Covaci, L 
Lespuc, N. Străjan, M. Focșanii. 
A. Morar și I. Ghișa.

ETAPA VIITOARE (duminică
23 august): Rapid Arad — Some
șul Satu Mare, F.C. Bihor Ora
dea — C.F.R. Cluj-Napoca, C.F.R. 
Timișoara — Strungul Arad, 
C.I.L. Sighet — Minerul Cavnic, 
Olimpia Satu Mare — U.M. Ti
mișoara, F.C. Baia Mare — Mi
nerul Ilba Șeini, F.C.M. Reșița — 
înfrățirea Oradea, Minerul Lu- 
penl — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin. Aurul Brad — Dacia O- 
răștie.
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„Cupa Narii Negre” Ia Dastlict îcm>”in SPCRTM ROMANI

(Urmare din paa t)
tărîrilor Congresului al XlI-Iea 
al P.C.R. a Programului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a patriei spre comu
nism. la promovarea și afirma
rea politicii externe a Româ
niei socialiste, orientate ferm 
și consecvent Spre edificarea 
unei lumi a păcii, independen
ței și progresului social.

In continuare, tovarășul Con
stantin Mitea a prezentat O 
expunere privind activitatea de 
cinci decenii a „Scînteii" și 
preocupările actuale ale colec
tivului redacțional pentru spo
rirea contribuției ziarului la în
făptuirea politicii partidului.

Au adresat apoi cuvinte da 
salut colectivului ziarului 
„Scînteia" tovarășii : Ion Cum. 
pănașu, președintele Consiliu
lui Ziariștilor, director general 
al „Agerpres" Alexandru lo- 
nescu. director general al Ra- 
dioteleviziunii române. Neagu 
Andrei, membru de partid cu 
stagiu în ilegalitate președin
tele Comitetului foștilor 
tori și veteranilor de 
împotriva fascismului, 
Costache, redactor-șef al

luptă- 
război 
Maria 
revis-

• TELEX•
ATLETISM • Campionatele 

Finlandei, la Oulu. Proba de 
10 000 m a fost cîștigată de 
Martti Vainio cu 28:06,68, iar „su
lița” a revenit lui Toivonen 
88,62 m. Pallonen s-a clasat pri
mul la prăjină cu 5,25 m. • Ma
ratonul de la Stockholm a fost 
cîștigat de Bill Rodgers (S.U.A.). 
cu timpul de 2.13:26,0.

AUTOMOBILISM A
Braziliei”, cea de-a opta probă 
a C.M. de raliuri, s-a încheiat la 
Sao Paulo cu victoria pilotului 
finlandez Ari Vaatancn („Ford 
Escort”), care a parcurs 1 669 km 
în 9.39:40,0. Pe locul secund, la 
peste 7 minute, a sosit francezul 
Guy Frequelin Talbot”).

BASCHET • Campionatul mas
culin al Americii de Sud s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
Uruguayului, care în ultimul 
meci, disputat în fata a 12 000 
spectatori, la Montevideo, a în
trecut cu 89—84 (45—32) reprezen
tativa Argentinei. Pe locul doi 
s-a situat echipa Braziliei, cîști- 
gătoare cu 97—70 (45—36) în fata 
formației Peru. O 
culin de la Rio de 
cîștigat de echipa 
mată de formațiile 
greb. Braziliei și 
ultima zi,, echipa Braziliei a reu
șit să învingă cu 7G—73 (42—41)
echipa U.R.S.S.. în timp ce echi
pa Cibona a întrecut cu 103—102 
(53—36) reprezentativa Mexicului.
• Reprezentativa feminină a Ja
poniei a întrecut, la Nagoya, cu 
67—59, echipa Universității din 
Kentucky (S.U.A.).

BOX ® Argentinianul Victor 
Palma și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria super- 
cocoș. învingînd prin k.o. tehnic 
în repriza a 12-a pe columbianul 
Ricardo Cardona, în meciul 
putat la Buenos Aires.

CICLISM • Etapa a 4-a a 
rului Olandei. desfășurată 
Lobith (206 * * ................
de Johan 
4.49:6,0. în 
individual, 
află Gerrie ___ ______  _______
urmat la 2:01,0 de Martens (Bel
gia) • Desfășurată în împreju
rimile orașului Banska Bistrica, 
cea de-a 4-a etapă a „Turului 
Slovaciei” a fost cîstigată de so
vieticul Nikolai Anisimov. care 
a parcurs 157 km în 3.47:22.0. în 
clasamentul general se menține 
lider Andrei Vedernikov
(U.R.S.S.).

HOCHEI • Echipa U.R.S.S., 
campioană a lumii, a susținut la 
Goteborg a doua întîlnire în 
compania Suediei si a cîstigat 
cu 4—1 (0—1, 1—0. 3—0). • în
turneu în R.F. Germania. Spar
tak Moscova a întrecut cu sco
rul de 10—2 (3—2. 3—0. 4—0) for
mația vest-germană . Diisseldorf.
• Echipa cehoslovacă V.S.S. Ko
sice a învins 
cu scorul de 
2—0). formația 
Novy Târg.

HOCHEI PE______ _ ___
mul meci al turneului pe care ’ 
întreprinde în Australia. echir^» 
masculină a Angliei a terminat 
la egalitate : 2—2 (1—1* cu 
zentativa tării-gazdă.

ȘAH • în turneul de la Riga 
după 10 runde • conduce marele 
maestru sovietic Teșkovski. cu 
7*4 p, urmat de fostul camoion 
mondial Tal cu 7 o. în runda a 
10-a. Teșkovski a remizat cu 
Vogt. iar Tal a cîstigat ia 
Bîelczik.

TENIS • Rezultate înregistrate 
în turneul de la Montreal : Lendl 
'Cehoslovacia) — Teacher 
'S.U.A.) 6—1. 6—1 : Vilav Amri- 
tra1 (India) — Danton (S.U.A? 
6—2. 6—2 : Teltscher (S.U.A? —
Gunthardt (Elveția) 6—4 6—2
Glickstein (Israel) — Krishnan 
(India) 3—6. 6—3. 6—4. * în se
mifinalele turneului feminin de 
la Richmond 'Virginia). Marv 
Lou Piatek a învins-o cu 7—5
4—6 6—3 De Betsy Nagplsen în
timp ce Sue Barker a elimin At-e 
cu 5—7 7—6 6—1 De ' Pamela
Shriver.

cu

fost

„Raliul

Turneul mas- 
Janeiro a fost 

ur-U.R.S.S.,
Cibona — Za-
Mexiculul. In

dis-
Tu-

____ T____ la 
km), a fost cîstigată 
van de Velde cu 
clasamentul general 
pe primul loc se 
Knetemann (Olanda!

ne teren propriu. 
6—4 (4—0. 0-4.
poloneză Podhale

IARBA A In prl-

A ZILEI PRESEI
tei „Femeia". Szilagyi Dczide- 
riu, redactor-șef al ziarului 
„Elore". Iuliana Dumitriu mai
stru tipograf la Combinatul 
Poligrafic „Casa Scînteii". Ali
ce Ouatu. redactor-șef al zia
rului „Flacăra lașului". Mari 
an Avram. Erou al Muncii So 
cialiste, muncitor la întreprin
derea „23 August" din Capita
lă. vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor Mun
cii, membru al Consiliului de 
conducere al ziarului „Scînte
ia" și Nicolae Dan Fruntelată- 
rcdactor-șef 
fărul".

Tovarășul 
președintele 
tilor. a dat _ 
lui participanților la adunarea 
festivă consacrată împlinirii a 
50 de ani de la apariția ziarului 
„Scînteia" și Zilei presei româ
ne, adresat tuturor ziariștilor 
din România, lucrătorilor Ra- 
diotelevîziunii, corespondenților 
voluntari, tipăritorilor, difuzori 
lor si cititorilor presei din ta
ra noastră.

în încheierea adunării în sa
lă răsună din nou puternice 
9 va ții și urale, se scandează 
îndelung „Ceaușcscu—P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“

Il PIER2UT FINALS
(prin telc- 

desfâșurate 
sporturilor 

încheiat în-

al revistei .Lucea-
Ion Cumpănașu, 

Consiliului Ziariș- 
citire apoi Apelu-

CONSTANȚA. 16 
fon). Cu meciurile 
duminică, în Sala 
din localitate, s-au 
trecerile ediției a 20-a a com
petiției de baschet feminin do
tată cu „Cupa Mării Negre".

Partida finală »a opus repre
zentativele României și Unga
riei. urmînd ca învingătoarea 
să devină cîștigătoarea trofeu
lui. Din păcate, fetele noastre 
n-au corespuns decît în parte 
așteptărilor, ele nierzînd la 
mare luptă întîlnirea : 86—87
(42—30. 73—73). în prima par
te a meciului, româncele au 
jucat mai bine. Ele au și con
dus dealtfel — uneori destul 
de confortabil așa cum s-a în- 
tîmplat la pauză — chiar la 12 
puncte diferență ! Dar în re
priza secundă cîteva schimbări 
neinspirate ale antrenorilor 
noștri, ca și greșelile copilărești 
ale Elenei Filip au condus 
spre un final care a revenit, pe 
merit, oaspetelor. Au marcat : 
Bă1 as 11. Armion 6. Szekely 
10 Kirr 2. Solovăstru 6. Fi
lip 5. Bădinici 21 
Pali 14. Ciubăncan 
România respectiv 
Nemeth 25. Boksay

Fotescu 1. 
10 nentru 
Eulysne 9, 
20. Gclerne

La spartachiada <lc vară a armatelor prietene

CORNELIU ION (STEAUA) .
ÎNVINGĂTOR (598 p) LA PISTOL VITEZĂ

BUDAPESTA, 16 (prin tele
fon). Cu cit întrecerile din ca
drul celei de a cincea ediții a 
Spartachiadei de vară a arma
telor prietene intră spre fazele 
finale, cu atît cota de interes 
și spectaculozitate este în con
tinuă creștere.

Duminică, de exemplu, aten
ția specialiștilor și spectatorilor 
a fost îndreptată spre poligonul 
de la Sentendre (o localitate a- 
flată la 25 de kilometri de Bu
dapesta). pentru a urmări man
șa a doua a probei de pistol 
viteză, probă în care victoria a 
revenit lui Corneliu Ion (Stea
ua), cu 598 p. Dacă am face 
abstracție de data care figurea
ză azi în calendar și am înlo
cui imaginea poligonului de 
aici cu aceea a poligonului de 
la Mîtisci (lingă Moscova), am 
putea spune, fără rezerve, că 
parcă’am asistat la finala olim
pică din 1989...

Dună prima manșă. în frunte se 
aflau multiplul campion sovie
tic Afanasi Kuzmin (creditat în 
1980 eu 600 p 1) și bulgarul 
Stoian Ștoianov. ambii .cu 299 
p. urmați de 3 sportivi cu 298 
p : Lăszlo Orban (Honvâd Bu
dapesta), Corneliu Ion și Martn 
Stan (Steaua). Manșa a doua 
a dat prilej campionului olim
pic Corneliu Ion să-și etaleze 
încă o dată marile calități, nu 
numai tehnice, ci și (mai ales) 
cele psihice. In toate seriile, re
prezentantul nostru a trimis 
cele 30 de cartușe în minuscu-

Iul cerc al „decarilor" și... 300 
p ! Suma a reprezentat nu nu
mai maximumul posibil în a- 
ceastă manșă, ci și un șoc psi
hologic pentru liderii de pînă 
atunci... Ei au intrat pe stan
duri vădit îngrijorați de reușita 
trăgătorului român și. în con
secință, au tras cîte... 2 nouari. 
totalizînd 298 p în manșă, iar 
la total — cîte un punct mal 
puțin decît Ion. Urmărind a- 
ceastă palpitantă întrecere, nu 
numai pe poligon dar și din
colo de el. am avut Încă o da
tă imaginea unui cuplu (spor
tiv — Corneliu Ion, antrenor — 
Teodor Coldea) care poate 

• transforma calitățile și munca 
disciplinată în mare performan
tă.

Alte 
Steaua 
(15—10) 
Praga 23—23 (11—12) Baschet : 
Steaua — Selecționata militară 
a Libiei 171—53 (73—23). Lup
te : Constantin Alexandru b.p. 
Roblewski (Legia Varșovia) 4—0 
(cat. 52 kg) : George Dumitriu 
b. tuș pe R. Echevaria (Cuba) 
și E. M. Sellaoui (Algeria) la 
cat. 62 kg ; ' Ștefan Negrișan 
b. p. pe R. Khelafi 
Gh. Petrov (ȚSKA 
cat. 68 kg. Box : 
b. p. G. Gheorghiev 
fia). Radu Daniel b.p. Kramer 
Samer (Irak), G. Preda b. p. 
G. Stoimenov (ȚSKA Sofia).

15. Arvaine 2 Gulyas 10. Deak 
2. Medgyaș 4 Au arbitrat bine 
E. Pfundel (R.D.G.) si Gao 
Cai-Xing (R. P. Chineză)

Celelalte rezultate care au 
decis clasamentul final : Polo
nia — Finlanda 
Cehoslovacia — 
83—80 (39—40), 
Germană 66—56

★
Sîmbătă. în ziua semifinale

lor. reprezentativele României 
și Poloniei și-au disputat cu 
multă ardoare cinstea de a 
juca în finala competiției. Bas
chetbalistele românce, avînd o 
prestație remarcabilă, au domi- 
nat majoritatea timpului pe 
valoroasele tor partenere de 
întrecere (clasate pe locul 2 la 
ultima ediție a campionatelor 
europene), dar nu s-au putui 
desprinde decisiv decît în ulti
mele minute. Este drept, ele 
au avut la pauză un avans de 
șapte puncte, dar numai pen
tru putțină vreme. deoarece 
sportivele poloneze au avut 
capacitatea de a reface handi
capul ,și chiar de a egala : 
6.9—69 în min. 38. In ultima si 
scurta perioadă hotărîtoare 
formația țării noastre a reușit 
să se impună și să cucerească 
o victorie meritată în meciul 
considerat cel mai frumos pină 
în momentul respectiv. Au în
scris: Pali 16. Bădinici 15. Ar
mion 14, Bălaș 12. Filip 8, 
Szekely 5, Solovăstru 4 pentru 
învingătoare, respectiv Komo- 
rowszka 18, Janowska 13, Linka 
8, Kozcra 8, Iwaniec 6, Jad- 
lowska 4, Stankewicz 2, Woku- 
zewicz 12. Arbitri : E. Pfiinder 
(R.D. Germană) și Gao 
Sing (R.P. Chineză).

In cealaltă semifinală 
tocurile 1—4 selecționata 
riei a jucat excelent și 
pus la un scor concludent de 
echipa Finlandei : 80—50
(46—29). Rezultatele semifinale
lor pentru tocurile 5—8 : R.P. 
Chineză — R.D. Germană 
67—40 (44—20), Cehoslovacia — 
Italia 50—40 (25—20).

Paul IOVAN

80—37 (48—18), 
R.P Chineză 
Italia — R.D. 
(35—27).

Kai

pentru 
Unga- 
a dis-

PESTE HOTARE
FLORIN GHEORGHIU 

CAMPION „OPEN" DE ȘAH
AL S.U.A.

Campionatul „open” de șah al 
S.U.A., desfășurat, în sistem el
vețian, la Palo Alto (CdiUvru-/, 
cu participarea a 700 de concu- 
renți, s-a încheiat cu succesul 
marelui maestru român florin 
Gheoighiu, care a primit trofeul 
atribuit celui mai bun jucător al 
întrecerii. Pe Locuri fruntașe s-au 
clasat, de asemenea, Larry Chris
tiansen, Jeremmy Silman, Nick 
Defermian și John Meyer, toft 
din S.U.A.

LIA BOGDAN A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE SAH DE LA 

SCÂURI
După victoria obținută recent 

în turneul international de șah 
de la Malenchowe (Polonia), ma- 
estra româncă Lia Bogdan și-a 
înscris o nouă performanță in 
palmares, clasîndu-se pe 1. 
întîi, din 40 de participanți, 
8 puncte, din 9 posibile, 
neul „open” disputat în 
elvețian în localitatea 
Scauri (în apropiere de

FINAL ÎN TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BtLA CRÎKVA

In ultima runuă a turneului in
ternațional de șah de la Bela 
Crîkva (Iugoslavia), tînărul ma
estru român Constantin Ionescu 
a remizat, cu piesele negre, par
tida susținută în compania lui 
Popov (Bulgaria). în clasamentul 
final pe primul loc s-a situat 
Laszlo Bazai (Ungaria) cu 11 p 
din 15 posibile, urmat de Venzhe 
Liu (R.P Chineză), Mesinfc 
(Iugoslavia), Barczai (Ungaria) 
cîte 10 p. Constantin Ionescu și 
Milorad Knezevici 9 p, Milan 
Bielajac (Iugoslavia) 8% p. Raj- 
na (Ungaria) 8 p etc.

POLO INTERNATIONAL 
LA BELGRAD

Meciurile din 
internațional de 
la Belgrad s-au 
toarele rezultate 
nla 6—6 ; R.F. ________
România 7—6 : Iugoslavia A — 
Iugoslavia B 16—4. Intr-un alt 
meci echipa României a învins 
cu 12—8 selecționata secundă a 
Iugoslaviei. Alte rezultate : Iugo
slavia — S.U.A. 9—8 : R.F. Ger
mania Spania 8—7.

BALCANIADA 
BASCHETBALIȘTILOR JUNIORI

La Pazardjik au continuat me
ciurile campionatului balcanic de 
baschet pentru echipe de juniori. 
Rezultate tehnice : Grecia — 
Iugoslavia 82—79 (33—381 după 
prelungiri ; Bulgaria (B) —
România 75—73 (40—34) ; Turcia 
— Bulgaria (A) 63—61 (38—16).

locul 
. . CU 

în tur- 
sistem 

Italiană 
Roma).

cadrul turneului 
polo pe apă de 
soldat cu urmă- 
: S.U.A. — Spa- 

Germania —

ACTUALITATEA LA ÎNOT

rezultate : handbal :
— ȚSKA Sofia 30—23 
și Steaua — Dukla

(Algeria) și 
Sofia), la 

Gh. Govici 
(ȚSKA So-

Octavian VINTILA

• Ea campionatele Noii Galii 
de Sud, în Australia, tînăra 
Georgina Parkes se arată o ad
versară potențială pentru... 
Carmen Bunaciu. Ea a reali
zat — cu 1:04.03 — un nou re
cord național la 100 m spate 
pentru junioarele de 15—16 a<ni. 
este drept însă, in bazin de 
25 ■ m. Ea a devenit campioană 
și la 200 m cu timpul de 
2:14,88. O altă înotătoare. Liz 
Grant (16 ahi) a înregistrat cî
teva rezultate interesante : 
58,54 la 100 m. 2:02.90 la 200 m 
și 8:40,3. la 800 m — stil liber 
• Englezul Colin Bole (14 ani) 
a reușit o excelentă perfor
manță — 55,47 s pe 100 m li
ber, la campionatele Scoției. Ia 
Edinburg • Noul recordman 
al lumii la 200 m mixt, cana
dianul Alex Baumann, despre 
care reputatul antrenor amerî-

can James Counsilman declară 
că „este cel mai dotat dintre 
actualii înotători", este născut 
•la 21 aprilie 1964. în Noua Zee- 
landă de unde familia sa a emi
grat în 1969, în Canada. La 
Heidelberg, la „triunghiularul* 
R.F.G. — Canada — U.R.S.S. 
el a parcurs 200 m mixt în 
2:02,78, Iar 400 m

Cupa Europei la atletism

Una dintre cele mai specta
culoase 
mondial 
suliței 
sîmbătă. __ ____ ___ ______
Cupei Europei. în acest con
curs tînăra aruncătoare bulga
ră Antoaneta Todorova (năs
cută la 8 iunie 1963 170 cm
înălțime. 67 kg greutate) arun- 
cînd 71.88 m a corectat recor
dul lumii cu 1.80 m. ceea ce 
reprezintă o creștere impresio
nantă. avînd desigur în vedere 
și cota ridicată la care se afla, 
pînâ sîmbătă. acest record.

Antoaneta Todorova. încă ju
nioară (recent ea a cîstigat 
titlul de campioană balcanică 
la junioare, la Pleven cu 
65 10 m) este cea mai tînâră 
dintre cele 14 recordmane, de 
oînă acum ato_ _
în 1979 în Polonia 
oenele “de 
eoszcz s-a 
-e’ultat de 
’80 a fost „ — „ __ ____ ....
în ultimii ani evoluția rezulta
telor ei a fost următoarea : 
1979 — 57 76 m. 1980 — 66.40 m.

creșteri a recordului 
feminin la aruncarea 

este cea înregistrată 
la Zagreb, în finala

ale acestei probe.
. ...---- 1 la .euro-

iuniori de la Bvd- 
c’asat a treia cu un
57 76 m iar la J.O. 
a 10-a cu 50 66 m.

1981 — in primăvară .reușise, 
cu 69.96 m un nou record 
mondial de junioare, și acum 
iată. 71.88 m 1

Cîteva cuvinte despre recor
dul mondial la suliță (eviden
ta oficială se tine 
nuil 1932) :

46.74 Nan Gindele (S.U.A.)
53,51 Natalia Smirnițkaia (U.R.S.S.)
55,11 Nadejda Kolneaeva (U.R.S.S.) 
62 40 Elena Gorceakova (U.R.S.S.)
65,06 Ruth Fuchs (R.D. Germană! 

70.08 Tatiana Itiriulina (U.R.S.S.)

abia din a-

Chicago 18.6.1932
Mo-scova 5.8.1949
Kiev 22.5.1954
Tokio 16.10.1964
Potsdam 11.6.1972
Podolsk 12.7.1980

Recordul a fost deținut, deci, 
de 14 atlete din 8 țări 
mai multe 
fost aduse 
(R.D 
65.06 
67.22 
69.96

Două 
diale au fost ______  .
Stadionul Republicii din Capi-

★
Alte rezultate : feminin :

400 m : Marita Koch (R.D.G.) 
49 43 : 400 m garduri: Neumann 
(R.D.G.) 54 90 : 100 m : Gohr
(R.D.G.) 11.17 : disc : Petkova
(Bulgaria) 69.08 m : 800 m : 
Steuk (R.D.G.) 1-.57.16 : mascu-

l cele 
f-au 

Euchs 
5 ori :

m 
m 
m

îmbunătățiri 
de Ruth 

Germană) de
— 1972. 66,10 m — 1973.
— 1974 69.12 m — 1976
— 1980
dintre recordurile mon- 

înregistrate pe

tală : 59.55 m. Elvira Ozolina 
(U.R.S.S.) la 4 iunie 1960 șl 
62.70 m Eva Gryziecka (Polo
nia) la 11 iunie 1972. Recordul 
atletei poloneze a durat prac
tic doar cîteva zeci de minute 
deoarece în 
dam 
65.06

★

Ruth 
m 1

aceeași zi. la Pots- 
Fuchs a aruncat

suliță :

Romeo VILARA
★

Detlef Michel 
greutate :

lin
(R.D.G.) 90,86 m :
Beyer (R.D.G.) 21.41 m : Weber 
(R.F.G.) .45.32 : înălțime : Se
reda (U.R.S.S) 2 30 m: 100 m: 
Wells (Marea Britanie) 10.17 : 
4X100 m : Polonia 38.66.

_ mixt în 
4:22,39. Iarna trecută. în—bazin 
de 25 m. el ‘ reușise 4:12,67 la 
400 m mixt, de asemenea re
cord mondial • Pentru a pro
testa împotriva unei reduceri 
cu peste 25 la sută a subvenți
ilor acordate de stat federației 
vest-germane de nataiție. după 
cum informează presa din 
R.F.G., se pare că nici un îno
tător din această țară nu va 
lua carte la apropiatele campio
nate europene (5—12 septem
brie) de la Split 1... • Ea cam- 
piontele Italiei, desfășurate în 
bazinul Rora din Torino, au 
fost înregistrate cîteva noi re
corduri : Rampazzo 55,72 la 
100 m fluture și 1:51.85 Ia 
200 m liber. Franceschi 58 51 
la 100 m spate. Revelli 2:01 53 
la 200 m fluture și Laura Be- 
totti (14 ani) 2:37.39 la 200 m 
bras • „Duelul" Paulus — 
Placak de la Universiadă, care 
au încheiat în același timp 
cursa de 100 m fluture, a gă
sit... imitatoare! La Heidelburg, 
în proba de 200 m mixt, vest- 
eermana 
Garapick 
aequo, pe tocul I fiind crono
metrate în 2:20.02 • Inotătoa- 
rea americană Tracy Caulkins, 
intr-un concurs la Tuscalosa 
(Alabama), a cîștigat 5 probe

2 . __ 
m bras 
m bras

Pielke si canadiana 
au terminat ex

si
100
200
100 m spate — 1:04 63, 

liber — 56.63.
4:43.47. In a-

recorduri na-
1:09 59
2:32 43

corectînd 
tionaie ' 
(record) 
(record).
100 m
400 m mixt 
ceeași comnetitie tînăra Patty 
King a realizat 1:01.88 lă 100 m 
fluture. ® în campionatele de 
înot ale U.R.S.S.. care 
la Moscova, proba de 
liber a fost cîștieată de 
mir Salnikov în 3:53.00. 
minin. aceeași probă a 
Irinei Larîsova cu rezultatul 
de 4:17.04. Olga Ciudakova s-a 
clasat oe orimul toc la 400 m 
mixt cu 4:59.80. ,

au Ioc 
400 m 
Vladi-
La fe
re venit
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