
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL GORJ
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, în cursul zilei de joi, 
11 august, o vizită de lucru in 
județul Gorj pentru a exami
na la fața locului, impreună cu 
cadre de conducere din econo
mie, cu reprezentanții organe
lor locale de partid și de stat, 
ai oamenilor muncii din unități 
economice — modul in care 
realizează, în această parte 
țării, hotăririle celui de 
XI-lea Congres al P.C.R.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit, în această vi
zită, de tovarășii Manea Mă- 
nescu, Emil Drăgănescu, Gheor- 
ghe Oprea, Iosîf Banc, Teodor 
Coman, Ion Stănescu.

Vizita, in al cărei program 
. s-au înscris unități importante 

ale industriei noastre socialiste, 
ce definesc profilul actual al 
acestui județ aflat in plină dez
voltare, a prilejuit o analiză 
aprofundată a stadiului realiză
rii sarcinilor ce revin colective
lor de aici in perioada actualu
lui cincinal. In cursul dialogu
lui purtat la unitățile noii plat
forme industriale din Tg. Jiu, 
la Combinatul de prelucrare a 
lemnului din orașul de reședin
ță al județului, la exploatările 
miniere Rovinari și Motrft — 
eîteva din obiectivele reprezen
tative ale industriei gorjene, 
materializare a politicii parti
dului de dezvoltare armonioasă 
a tuturor zonelor țării — au 
fost analizate modalitățile de 
îndeplinire și depășire a sar
cinilor ce. revin județqlui Gorj 
din planul național, angajamen
tele asumate.

Locuitorii orașului Tg. Jiu, 
ai localităților vizitate au făcut 
secretarului general al partidu
lui o primire entuziastă, plină 
de căldură, exprimîndu-și vi
brant sentimentele de profundă 
dragoste și aleasă stimă pe ca
re le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adinca lor 
recunoștință pentru grija ce o 
poartă dezvoltării județului, 
sporirii potențialului său eco
nomic și a nivelului de trai al 
locuitorilor, pentru neistovita sa 
activitate consacrată propășirii 
țării și bunăstării poporului.

creșterii prestigiului internațio
nal al României socialiste.

Acestor sentimente le-au dat 
glas, cu putere, miile de gor- 
jeni aflați pe stadionul din Tg. 
Jiu pentru a saluta pe secreta
rul general al partidului.

Urale puternice, ovații înde
lungate, izbucnite din mii de 
piepturi, dau expresie senti
mentelor pline de căldură cu 
care locuitorii 'orașului de pe 
Jiu au ținut să ii intimpine pe 
secretarul general al partidului. 
Se scandează cu insuflețire, 
îndelung, .^Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul”.

Aceeași atmosferă entuziastă 
domnește în întregul oraș. Dc-a 
lungul arterelor străbătute in 
drum spre zona de nord a lo
calității, unde se află concen
trate principalele unități indus
triale din Tg. Jiu, înălțate in 
anii construcției socialiste, lo
cuitorii, inșiruiți de-a lungul 
străzilor, își exprimă cu putere 
bucuria de a-I avea din nou in 
mijlocul lor pe cel mai iubit 
fiu al poporului român, care 
conduce cu clarviziune și ho- 
tărire destinele României so
cialiste.

In timp ce străbate, intr-o 
mașină deschisă, străzile muni
cipiului, care in această zi de 
august a Îmbrăcat straie săr
bătorești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu priete
nie aclamațiilor entuziaste ale 
mulțimii.

Primul obiectiv al vizitei ii 
constituie platforma industrială.

Se vizitează aici șantierul 
uneia dintre principalele secții 
ale Combinatului de articole 
tehnice din cauciuc, Fabrica de 
sticlărie pentru menaj, 
natul de prelucrare a 
lui Tg. Jiu.

Momentul culminant 
tei tovarășului 
Ceaușescu in Tg. Jiu l-a con
stituit adunarea populară des
fășurată în centrul orașului, la 
care au participat zeci de mii 
de oameni ai muncii din muni
cipiu și localitățile învecinate.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Ia repetate rînduri, cuvîntarea

Combi - 
lemnu-

al vizi- 
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ÎNCEP semifinalele la
Prima mare surpriză: D. Micu

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXXM - Nr. 8629

DEDICATE

1944-

Vineri 12 august 1977 1

NUMEROASE ÎNTRECERI SPORTIVE
rrZILEI ELIBERĂRII"

întreaga tară au loc in aceste zile premergătoare măreței sărbători 
a Eliberării ample întreceri ți acțiuni sportive omagiale. Tineretul, oamenii 
muncii, iubitorii de sport ți mișcare participă cu entuziasm la aceste 
manifestări dedicate zilei de 23 August ți desfășurate sub mobilizatorul 
însemn al „Daciadei”. Din bogata corespondență sosită la redacție, pre
zentăm în ziarul de astăzi eîteva

BRĂILA. La Combinatul de 
prelucrare a lemnului peste 500 
de tinere și tineri sînt angre
nați în diferite întreceri de 
fotbal, volei, handbal și popi
ce. Numai la fotbal, de pildă, 
un număr de 8 echipe • și-au 
disputat „Cupa Eliberării", pe 
care a cucerit-o Atelierul me
canic. Asemenea manifestări 
dedicate zilei de 23 August mal 
au loc la Fabrica de confecții 
Brăila, Șantierul naval. Schela 
de foraj-exttacție, U.C.L. 
(Traian Enache, coresp.).

VÎLCEA. O competiție 
a stîrnit un mare interes 
județ, „Cupa stațiunilor 
cene", s-a desfășurat pe
tanța a 4 etape la trei disci
pline : fotbal, handbal-băieți și 
fete, volei-băieți și fete. Tro
feul pus in joc a revenit sta
țiunii Govora, respectiv tineri
lor sportivi care au reprezen-

ș.a.

care 
in 

vil— 
dis-

relatări :

celor 
gene-

CONSTANȚA, 11 (prin te- • 
Icîon). — Urmărită cu mult 
interes de un public tot mai 
numeros, competiția pugilistică 
internațională „Mănușa litora
lului" a ajuns în faza semifi
nalelor, în care s-au calificat 
cei mai buni 44 de boxeri din 
cele 10 țări reprezentate la 
turneu. Chiar vineri (n.r. azi) 
va avea loc la Sala sporturilor, 
începînd de la ora 19, prima 
gală a semifinalelor. Cealaltă 
reuniune a semifinalelor se va 
desfășura, de la aceeași oră, 
sîmbătă, urmînd ca finalele să 
se dispute, într-un cadru festiv, 
duminică seara, cu începere de 
la ora 13.

ALINA GOREAC
Șl DAN GRECU,

Învingători LA ATENA
După cum am mai anunțat, 

gimnastele și gimnaștii români 
din loturile care se pregătesc 
pentru Universiada de la Sofia 
au evoluat recent în Grecia, la 
Atena, alături de sportive și 
sportivi din Polonia, R. F. Ger
mania, Grecia și Portugalia. La 
feminin, prima s-a clasat Alina 
Goreac cu 38 p (9,15 
turi, 9,65 la paralele, 
bîmă și 9,80 la sol), 
de Anca Grigoraș cu 
cîștigătoare la sol cu cea mai 
mare notă acordată în concurs : 
9,85. Pe locul 3 s-a clasat Ga
briela Trușcă, cu 37,30 p. La 
masculin, așa cum se sconta, 
Dan Grecu a repurtat o vic
torie ușoară cu 55,55 p (cu cea 
mai bună notă la inele — 9,45), 
urmat de Aurelian Georgescu 
cu 54,60 p (cîștigător la sol și 
sărituri) și Mihai Borș cu 
53,70 p.

la sări-
9,40 la 
urmată 

37,45 p,

tat-o. După disputarea 
patru etape, clasamentul 
ral este următorul : 1. Sănăta
tea Govora, 2. înfrățirea Olâ- 
nești, 3. Victoria Ocnele Mart, 
4. Cozla Călimănești. 
Glornoiu, coresp.).

GALAȚI. în orașul 
Dunăre, ca pretutindeni 
se desfășoară ample 
sportive de masă la volei, po
pice, fotbal, handbal și tenis de 
cîmp. Dintre acestea au reținut 
îndeosebi atenția competițiile 
dotate cu „Cupa U:T.C.“ la fot
bal și handbal desfășurate sîm
bătă și duminică pe terenu
rile Victoria T.C. și Voința. La 
fotbal, unde au participat 6 
echipe, disputa finală a avut 
loc între echipele Avîntul Mat
ca și Viitorul Bereștl, sportivii 
de la Matca ieșind învingători 
cu 2—0. întrecerile de handbal, 
avind la start 8 echipe, s-au în-

(Pavel

de la 
în țară, 
acțiuni

cheiat cu finala dintre Victoria 
Independența și Avîntul Matca. 
Au cîștigat cei din Indepen
dența, cu 15—12. (T. SiriopoL 
coresp.).

SUCEAVA. Peste 200 de spor
tivi din comunele Rișca, Bog- 
dănești. Mălini, Slatina, Drăgu- 
șeni, Rădășeni și Baia au par
ticipat la 
a „Cupei 
la volei, 
clism și 
coresp.).

TULCEA. în localitățile ru
rale Cerna, Mahmudia, Izvoa
rele și Jijila s-au desfășurat de 
curînd atractive duminici cul
tural-sportive. în comuna Cer
na, de pildă, la disputele 
atletism, handbal și volei 
fost invitați și sportivi din sa
tele vecine : Greci și Mircea 
Vodă. (Tompiliu Comșa, co
resp.).

cea de a treia ediția 
Baia", întreeîndu-se 
atletism, fotbal, cl- 

trlntă. (I. Mindrescu,

da 
au

„Cupa Municipiului București44 la fotbal

STEAUA Șl RAPID ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ZI
Steaua și Metalul au oferit, 

în prima partidă, un joc fru
mos celor aproximativ 15 000 de 
spectatori din tribunele Stadio
nului Republicii. Victoria a re-

„MĂNUȘĂ LITORALULUI
învins de I. Baancâ
ultimele rezultate înre-Iată

gistrate în sferturile de finală : 
cat. muscă — Dominik (Po
lonia) b.p. Henschel (R.D.G.) ; 
cat. semiușoară — Haquiq (Pa
kistan) b.p. Hmiletin (Turcia), 
Cepelak (Cehoslovacia) b.k.o. 2 
PbdarU (România), Hozo (Româ
nia) b.p. Hammers (R.F.G.), 
Swiderski (Polonia) b.p. Tukai 
(Iugoslavia), Sandor (România) 

b.ab. 2 Krasimir (Bulgaria), Ko- 
vali (U.R.S.S.) b.ab. 2 Doievski 
(Iugoslavia) ; cat. grea — Im- 
tiaz (Pakistan) b.p. Riedel 
(Cehoslovacia), Boancă (Româ
nia) b.ab. 2 Micu (România) — 
înfrîngerea gălățeanului, care a 
fost de 3 ori trimis la podea, 
fiind surpriza zilei ; Varlamov 
(U.R.S.S.) b.ab. 1 Anghelov 
(Bulgaria) ; cat. pană — Vavin 
(U.R.S.S.) b.k.o.l Moldoveanu 
(R) ; Ploieșteanu (R) b.ab.2 Zul- 
fiqar (Pakistan), Seidel (R.D.G.) 
b.p. Vlascenko (U.R.S.S.), Ciochi
nă (R) b.p. Memet (R) ; cat.

J1

ușoară — Costin (R) b.p. Kos- 
lev (U.R.S.S.), Zaman (Pakistan) 
b.p. Fehre (R.D.G.), Manta (R) 
b.ab.2 Rudnicki (Polonia), Tu- 
dorache (R) b.k.o.l Nabi (Pa

kistan) ; cat. mijlocie mică — 
Mocanu (R) b.p. Lazarov 
(Iugoslavia), Schumann (R.D.G.) 
b.p. Mittias (R.F.G.), Tîrboi (R) 
b.p. Chioveanu (R), Radnikov 
(U.R.S.S.) b.p. Saeed (Pakistan) ; 
cat. semigrea — Iqbal (Pakis
tan) b.ab.2 Wittek (Cehoslova
cia), Novikov (U.R.S.S.) b.ab. 1 
Lăcătuș (R), Sielskl (U.R.S.S.) 
b.p. Popko (Polonia), Croitoru 
(R) b.ab. 2 Vasiliev (Bulgaria); 
cat. cocoș — Duminică (R) b.p. 
Fehring (R.F.G.), Căprărescu
(R) b.p. Kojukov (U.R.S.S.) 
tr-un meci extraordinar 
spectaculos, Asanov (I.) 
Vandetin (T.), Burdihoi 
b.p. Barbu (R) ; cat. semiușoa
ră — Buteseacă (R) b.p. Muha- 
med (U.R.S.S.), Mohammad 
(Pakistan) b.p. Cepelak (Ceho
slovacia).

Cornei POPA, coresp.

venit formației militare, cu sco
rul de 3—1 (2—0), care a acțio
nat cu dezinvoltură, creînd nu
meroase faze spectaculoase, din 
care 
prin 
Ion 
luat 
du-și un substanțial aport Ia 
reușita spectacolului fotbalistic. 
Golul învinșilor l-a semnat Ni- 
ca (min. 59), care a transformat

a fructificat trei 
Troi (min. 4, 69) 

(min. 30). Metalul 
la un nivel bun,

situații, 
și loa 
a evo- 
aducin-

jucătorii de la Progresul, cu o 
pregătire fizică mai bună, au 
avut inițiativa, au șutat mai 
mult la poartă, dar bara (min. 
55 — Apostol a expediat balo
nul) sau intervențiile sigure ale 
portarului Ioniță au făcut ca 
tabela să rămîtiă neschimbată. 
Cu trei minute înainte de final. 
Manea a încercat să-l lo
vească pe M. Florentin și, fi
rește, a fost eliminat. Trecin-

De astăzi, la Timișoara

TURNEUL PRIETENIA"
începînd de astăzi, timp de 

trei zile, sala Olimpia din Ti
mișoara va găzdui o intere
santă competiție de handbal — 
„Turneul Prietenia". De fapt, 
este vorba de două turnee — 
unul masculin și altul feminin 
— la care vor participa for
mațiile de tineret _ ale Bulga
riei, Iugoslaviei, 
României.

Competiția se 
loroasă, faptul că 
vor fi prezente reprezentativele 
de tineret (20 de ani și mai 
tineri) ale unor țări cu tradiție 
și rezultate foarte bune în 
handbalul internațional.

Ungariei și

anunță va- 
la startul ei

În
de 

b.p. 
(R)

LA HANDBAL
Reprezentativele României, 

conduse de antrenorii Traian 
Bucovală — la fete și Eugen 
Trofin — la băieți, s-au pre
gătit în ultima săptămînă la 
Timișoara, în sala Olimpia, 
așteptînd cu încredere primele 
jocuri din cadrul turneului.

Astăzi, în prima zi a com
petiției, programul este urmă
torul : ora 15,45 — deschiderea 
festivă a competiției ; ora 16 : 
Iugoslavia — Ungaria (f) ; ora 
17,05 : Iugoslavia — Ungaria 
(m) ; ora 18,20 : România — 
Bulgaria (f), ora 19,25 : Româ
nia — Bulgaria (m).

Ion Ion (Steaua) țutează și înscrie al doilea gol al echipei șale. 
(Fază din meciul Steaua — Metalul) Foto : S. BAKCSY

impecabil o lovitură liberă de 
la 20 m.

Arbitrul Fr. Coloși a condus 
următoarele formații :

STEAUA : Iordache — M. 
Anghel, Agiu, Zahiu, Nițu — 
Aelenei, Stoica, Ion Ion — Troi, 
M. Răducanu, A. Ionescu (min. 
86 Năstase).

METALUL : Ciupitu — Călă- 
rașu, Marinescu, Nica, Banu — 
Profir (min. 46 Dumitrescu), 
Georgescu (min. 58 Sebe), Giu- 
giumică — Șumulanschi (min. 
20 Prodan), Lungu, Marin.

★
Al doilea meci, cel dintre Ra

pid și Progresul, a cunoscut 
faze palpitante, însă în cele 
90 de minute regulamentare nu 
s-a marcat nici un gol, fiind 
necesar — pentru stabilirea în
vingătoarei — să se apeleze la 
executarea loviturilor de la 
11 m. Dar, ce s-a întîmplat 
pînă la aplicarea acestei preve
deri regulamentare 7 Ambele 
formații au combinat destul de 
bine la mijlocul terenului, însă 
înaintașii au creat prea puține 
situații de a înscrie, mai ales 
în prima repriză. După pauză,

du-se 
de la 
format de trei ori (Rontea, M. 
Stelian și Rîșniță) din tot atî- 
tea penaltyuri, iar jucătorii de 
la Progresul de două ori (A- 
postol, Nignea) din patru lo
vituri (Libra și Giron au ra
tat). Deci 3—2 pentru Rapid, 
în acest moment, arbitrul C. 
Petrea a fluierat prematur sfir- 
șitul operației de executare a 
penaltyurilor, întrucit teoretio 
scorul se putea egala dacă se 
continua pînă la ultima din 
cele cinci lovituri regulamen
tare.

RAPID : Ioniță — Pop, Gri
goraș, Niță, Ad. Dumitru — 
Neagu, Sutru (min. 46 Rîșniță), 
Petcu (min. 46 M. Stelian) — 
Constantinescu, Bartales (min. 
46 Rontea), Manea.

PROGRESUL : Giron — M. 
Florentin, Moraru, Badea, Gh. 
Ștefan — Săndoi (min. 74 Dra- 
gomir), Nignea, Dragu (min. 64 
Libra) — Iliescu (min. 67 L 
Sandu), Turbatu, Apostol.

Pompiliu VINTUA

la executarea loviturilor 
Hm, feroviarii au trans-



CÎT MAI MULTI TINERI PE 
DE SPORT, LA ÎNTRECERILE 

Schimbul de experiență realizat de factorii cu atribuții 

în mișcarea sportivă din municipiul Pitești la stadionul 

din Ștefănești - Argeș.

ȘTEFĂNEȘTI-ARGEȘ. _ Co
mună frumoașă, bogată, înca
drată la nord de dealuri împo
dobite cu vii care au făcut-o 
cunoscută pînă departe, peste 
hotarele țării, prin renumitele 
vinuri purtînd numele locali
tății...

Dar altele sînt motivele ce 
ne fac să. scriem despre aceas
tă așezare de lingă Pitești... O 
după-amiază călduroasă de va
ră. Viața comunei s-a animat 
odată cu întoarcerea de la 
munca timpului sau de la uni
tățile industriale din Pitești, 
împreună cu mai mulți tineri 
ne îndreptăm spre baza spor
tivă. La intrare, panouri și afi
șe îndeamnă la practicarea 
exercițiului fizic, a sportului. 
După cîteva ceasuri petrecute 
aici aveam să-mi spun că, 
parcă, reclama nu-și mai are 
rostul. Pe terenul de tenis a- 
nimație, pe cel de volei se în
fruntau două echipe masculine, 
dreptunghiul de handbal era la 
dispoziția altor două formații. 
Din tribuna metalică,- specta
torii urmăreau întrecerile de 
alergare sau de aruncare a 
mingii de oină. Gazonul terenu
lui de fotbal poate rivaliza cu

cel existent pe renumitele 
stadioane ale țării, iar pe un 
teren alăturat, tot gazonat, a- 
vea loc un meci de fotbal în 
cadrul campionatului asocia
ției. La club, aprinse meciuri 
de tenis de masă și pasionante 
partide de șah.

Numărul mare de partici
pant la activitățile sportive, 
ca și cel al asistenței din tri
bune din după-amiaza respec
tivă își au explicația în lăuda
bila inițiativă a Consiliului 
municipal al sindicatelor Pi
tești, care a organizat un 
schimb de experiență la care 
au fost invitați președinții co
mitetelor sindicale, ai asocia
țiilor sportive, secretari ai 
U.T.C. din întreprinderile și 
instituțiile piteștene. Gazda, a- 
sociația sportviă a întreprinde
rii de autoturisme „Dacia", a 
dorit să prezinte modul și me
todele prin care reușește să 
cuprindă un număr tot mai 
mare de oameni ai muncii în 
cadrul competiției naționale 
„Daciada".

Demonstrația a fost elocven
tă, atît în ceea ce privește pla
nificarea riguroasă cit și înde
plinirea programului stabilit.

FINALA PE TARA A,.MARȘULUI FACTORILOR POȘTALI"
Duminică, in cadrul „Daciadei”, 

pe un traseu amenajat pe str. 
Maior Coravu din Capitală, va 
avea loc finala pe țară a com
petiției .Marșul factorilor poș

tali*. La întrecere vor fi repre
zentate toate județele țării. Proba 
feminină, pe distanța de 2 km, 
va Începe la ora 9, iar cea a 
bărbaților (5 km) la ora 9,45

OVIDIU FOIȘOR 
CAMPIONI DE ȘAH

Da Tg. Mureș și Cluj-Napoca 
l-au desfășurat turneele finale 
ale campionatelor naționale de 
țah pentru juniorii mari (pînă la 
20 de ani). S-a jucat „sistem el
vețian", pe distanța a 10 runde. 
Ca și la juniorii mici, Întrecerea 
a fost dominată de reprezentanții 
provinciei, care și-au adjudecat 
toate locurile fruntașe.

In concursul masculin lupta s-a 
dat între Ovldiu Foișor (Medi
cina Iași), loan Mărășeseu (Me
dicina Timișoara) șl Constantin 
Ionescu (C.S.U. Brașov). Cu un 
finiș mal bun, OVIDIU FOIȘOR a 
reușit să termine pe primul loc, 
eu 8% puncte, devenind campion 
pentru a doua oară consecutiv. 
Mărășeseu și Ionescu au acumu
lat 8 p. Urmează : 4. Adrian Ne- 
gulescu (Petrolul Ploiești) ; 5. Dan 
Negureanu (Calculatorul Bucu
rești) ; 6. Cristian Ionescu ; 7.
Sandor Biro (ambii Politehnica 
București) cu 7 p.

Foarte strînsă a fost Întrece
rea tn turneul feminin (la Cluj- 
Napoca). După 10 runde, două 
concurente s-au aflat la egali
tate: Dana Nuțu (Medicina Timi
șoara) șl campioana de anul tre-

ȘI DANA NUTU, 
LA JUNIORI MARI
cut, Judith Kantor (C.S.M. Cluj- 
Napoca) au totalizat 8’/2 p. Cu un 
coeficient Buchholtz superior, 
DANA NUTU a intrat în posesia 
titlului. Pe locurile următoare 
s-au clasat: 3. Viorica Ilie (Pe
trolul Ploiești) 7‘/2 ; 4. Iuliana 
Nicola (Petrolul Ploiești). 5. Lu
minița Cîrmaciu (C.S.U. Brașov) 
6‘/2 p, 6. Carmen Butt (I.T.B.), 7. 
Luiza Crăciun (Universitatea 
București. 8. Raluca Pctrașcu 
(Spartac București), 9. Marina Po- 
gorevici (Șc. sp. Ploiești), 10. 
Cristina Pogorevici (Șc. sp. Plo
iești) — cu cite 6 p.

B

ÎNTRECERILE CELOR
MAI MICI TENISMANI

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Concursul Pronosport din 14 au

gust 1977 cuprinde meciuri din 
..Cupa României", ediția 1977— 
1978. vă prezentăm programul 
concursului și pronosticul dat de 
Paul Florea, antrenorul echipei
l. C.S.I.M. București, clștigătoarea 
grupei a m-a In „Cupa de Vară" 
1977.

L Unirea Dej — sticla Turda 2 
n.Petr. Tirg. — Fl. Moreni x, 1
m. sirena Buc. — Rlec. Buc. 1
IV. Caraim. Buș. — Chim. Brazi 1
V. Dorna — A.s.A. Cl. M x, 1,2.
VI. Electr. Tim. — Vuit. Text. 2, x. 
Vn. C.F.R. sim. — Șt. Petr. 1, x. 
Vm. Lam. Roman — I.T.A. p. N. 1.
IX. Oituz Tg. O. — Petr. Moin x 2.
X. Gloria R. — Min. A. x, 1.
XI. Util. Făg. — Torp. Zăr. 1, x.
XII. Chim. Mărășești — u. Foc. 2. 
Xin. Aut. Med. — T. Cisnădie 1, x.

Tragerea Loto de astăzi va avea 
loc în sala Clubului Finanțe 
Bănci, din str. Doamnei nr. 2, la 
ora 17,30. Rezultatele vor fi 
transmise la radio și televiziune 
In cursul serii.

CIȘTIGUBILE TRAGERII LOTO 
DIN 5 AUGUST 1977

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 3,85 
a 17.179 lei ; cat. 2 : 2,85 a 13.642 
lei ; cat. 3 : 10,25 a 3.793 lei ; 
cat. 4 : 24,95 a 1.558 lei ; cat. 5:
68.95 a 564 lei ; cat. 6 : 171,10 a 
227 lei. EXTRAGEREA a H-a : 
Categoria A : 1 variantă 25% a 
50.090 lei : cat. B : 3 variante 
25% a 6.774 lei și 5 variante 10% 
a 2.710 lei : cat. C : 7,25 a 4.672 
lei ; cat. D : 15,45 a 2.192 lei ; 
cat. E : 35,45 a 956 lei ; cat. F :
106.95 a 317 lei. Report la cate
goria A • 6.455 lei. AMBELE 
EXTRAGERI: Categoria X: 1.389 
a 100 lei. Cîștigul în valoare de 
50.000 lei a revenit participantei 
RODICA ROTARU din Botoșani.

TÎRGOVIȘTE. 11 (prin telefon). 
Pe cele 12 frumoase terenuri de 
tenis din parcul Chindia, au în
ceput miercuri întrecerile fazei 
finale a campionatului național 
pe echipe, pentru categoria copii 
(14 ani). Participă 4 echipe bucu- 
reștene — Dinamo, Steaua, T.C.B., 
Progresul — și 3 din provincie — 
Sănătatea Oradea, Dunărea Galați 
și Școala sportivă Constanța.

După disputarea fazelor preli
minare. pentru turneul care va 
desemna pe ocupantele primelor 
4 locuri, la băieți, s-au calificat 
echipele T.C.B., Steaua, Dinamo 
și Sănătatea Oradea ; iar la fete, 
pentru titlu se vor întrece Di
namo, Steaua. Progresul și Du
nărea Galați.

întrecerile — care vor lua sftr- 
șit sîmbătă după-amiază — se a- 
nunță deosebit de dîrze gi inte
resante. Totodată, însă, este de 
menționat regretabila absență a 
reprezentanților unor „pepiniere" 
așteptate la finale și anume ace
lea de la Cluj-Napoca, Arad și a 
clubului bucureștean „Tot înainte".

M. AVANU, coresp.

BOX ^ÎMBĂTA, de la ora 17, pe 
ringul arenei „Semănătoa

rea" din pancul Cotroceni va avea 
loc o interesantă gală în cadrul 
căreia vor evolua cei mai valoroși 
juniori din țară. Din program se 
desprind întîl-niri-le : Titi Cercel — 
Ștefan Ioana, Radu Daniel - Șt. 
Dincă. G. Dicu — Al. Giurgiu și 
V. Sirbu — Șt. Ciocoiu.

DIN TOATE
5POIRTURILE
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cipa la finele 
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din 
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TERENURILE 
„DACIADEI"!

Meciurile de fotbal dintre Su
pape pistoane — Motor și Cu
tii viteze — Turnătorie nefe
roase au demonstrat că tinerii 
vin cu plăcere la activitățile 
sportive ori de cite ori li se 
oferă condiții. Să nu uităm că 
locul lor de muncă, al acelora 
care se înfruntau în disputatele 
competiții era la I.A. Dacia, că 
pînă la stadion au venit cu au
tobuzele. Dar după cîteva ore 
petrecute în mijlocul' naturii, 
pe terenul de sport fiecare s-a 
simțit refăcut, cu mai multă 
poftă de muncă.

Tînăra Ioana Vlăsceanu, 
strungăriță la secția punți- 
transmisii, ne spune : „Asocia
ția noastră sportivă „Dacia" 
ne asigură condiții excelente de 
practicare a sportului. Azi am 
alergat la un cros (n.a. — pe 
care l-a cîștigat) și am arun
cat mingea de oină Ia peste 
50 de m. De fiecare dată cind 
am timp liber, vin cu plăcere 
pe stadion". Lăcătușul Glieor- 
ghe Stănoiu, de la autoutilări, 
care a cîștigat o cursă de 800 
m in 2:04,1, marcat încă de e- 
fort mărturisește : „îmi place 
să alerg. Aici, la baza noastră 
sportivă îmi petrec o bună 
parte a timpului liber și, tre
buie să recunosc, cu mai mult 
folos decit dacă aș bate bu
levardul... împreună cu alți co
legi de muncă vin aici, alerg, 
joc tenis sau fotbal, iar timpul 
il petrec in mod plăcut și u- 
til".

Schimbul de experiență a 
continuat apoi în sala de șe
dințe a clubului din Ștefănești, 
unde Nicolae Tolescu, președin
tele Comitetului sindicatului de 
la întreprinderea de autoturis
me Pitești, a prezentat invita- 
ților metodele folosite pentru a 
ușura oamenilor muncii drumul 
spre stadion. Și, intr-adevăr, au 
fost lucruri demne de reținut, 
iar toți cei prezenți au promis 
că vor pune în practică la lo
cul lor de muncă cele văzute 
într-o după-amiază pe stadio
nul din Ștefănești-Argeș.

Paul IOVAN

ATLEJII JUNIORI LA A
Din 1970, de cînd campionatele 

europene de atletism pentru ju
niori au fost oficializate (prima 
ediție desfășurîndu-se la Paris) 
și pînă astăzi au avut loc com
petiții continentale în 1973 la 
Duisburg și în 1975 la Atena. A 
patra ediție a campioanelor ca- 
deților atletismului european este 
programată în Uniunea Sovieti
că, la Donețk, între 19 și 21-au
gust.

în vederea acestei importante 
competiții, fruntașii actualei pro
moții de jnuiori români și-au 
sporit, în ultima vreme, pregă
tirile. Recentele concursuri inter
naționale de la București (Jocu
rile Balcanice) și de la Sofia 
(„Concursul Prietenia") au ară
tat o creștere a formei lor spor
tive, implicit un spor de calitate 
a rezultatelor înregistrate, ceea 
ce ne face să credem că în zi
lele următoare performanțele ju
niorilor. noștri vor putea atinge 
noi culmi.

Pentru campionatele europene 
de la Donețk au fost nominali
zați, printre alții, următorii 
atleți : Adrian Miklos la 800 m 
(1:50,04). Emil Grecescu la SOO 
m (1:50,06), Ștefan Hari la 400 
m garduri (52,79), Adrian Pro- 
teasa la înălțime (2,18 m), Mircea 
Mihail la triplusalt (15.56 m), 
Constantin Hallchias la decatlon 
(6 945 p), Eugenia Baciu la 200 m 
(24,64) șl 400 m (54,11), Cristina 
Cojocaru la 800 m (2:08.7), Maria 
Radu la 1500 m (4:27,13), Elena 
Marinescu la înălțime (1,76 m) și 
la pentatlon (3794 p), Margareta 
Fodor la lungime (6,20 m). Ste
luța Duculescu la greutate 
(15.08 m).

JUNIORII II IN ÎNTRECERE
La sfîșritul acestei săptămîni se 

vor afla în întrecerea pentru 
desemnarea campionilor pe 1977. 
atleții și atletele din categoria 
juniorilor II (născuți în 1960—61 
și, respectiv. 1961—62). Campiona
tele se vor desfășura la Iași, pe 
stadionul „23 August" din Dealul 
Copoului, reunind o serie de ti
neri atleți talentați din întreaga 
țară. Ni se pare nimerită alege
rea Iașilor ca loc de desfășurare 
a acestei competiții avînd în ve
dere, în primul rînd, interesul 
statornic manifestat de tehjiicie- 
nii localnici pentru creșterea ju
niorilor, Liceul nr. 2 fiind, în 
această privință, o adevărată uni- 
tate-fanion a atletismului nostru 
pentru depistarea și formarea vi
itorilor performeri. Să amintim 
doar numele a doi dintre atleții 
ieșeni, săritorul în înălțime Liviu 
Maftei și săritorul cu prăjina Iu
lian Grumăzescu, competitori la 
campionatul juniorilor II, atleți 
cu certe perspective de progres.

întrecerile din cadrul campio
natului juniorilor II se vor des-

PENTRU
DĂIA MĂRE

SE ÎNTREPRINDE IN JU.
SELECȚIA TINERELOR TA

SE PREGĂTESC ÎNOTĂTORI
republican 
între 5 și 
pus în fa-

Recentul concurs 
al speranțelor (copii 
10 ani) la înot ne-a 
ța unui fapt puțin obișnuit în 
competițiile noastre interne. Mai 
mult de două treimi dintre 
probele prevăzute în program 
au revenit tinerilor sportivi băi- 
măreni care s-au situat, gru
pați, în unele curse pe pri
mele 3—4 locuri. Faptul este 
de-a dreptul remarcabil dacă 
vom ține seama că pînă în 1976 
nu a existat aproape nici un 
fel de activitate nautică în a- 
cest oraș și că tinerii campioni 
băimăreni au învățat să înoate 
abia în primăvara anului tre
cut. O primă explicație trebuie 
căutată în calitatea selecției e- 
fectuată de specialiștii din Ba
ia Mare.

In toamna lui 1975, cind pis
cina acoperită (singura dealt
fel) nu fusese dată încă în fo
losință, antrenorul Gheorghc 
Dimeca, în fruntea unui colec
tiv de 5 tineri tehnicieni, pa
sionați și entuziaști, au începilt 
o largă muncă de preselecție ; 
au vizitat pe rînd toate școlile 
municipiului, au asistat la ore
le de educație fizică și au ales. 
Au fost trecuți prin acest prim 
test selectiv cîteva mii de co
pii. Apoi, cei care promovaseră 
exigentul examen au fost invi
tați la bazin. Unii aveau no
țiuni elementare ; cei mai mulți 
însă au trebuit s-o ia de la a b c. 
Au fost organizate grupe pe 
categorii de Virstă, element ab
solut necesar într-o activitate 
organizată, de perspectivă, și 
s-a pornit munca de inițiere.

Au urmat luni de muncă 
neobosită în care toată lumea 
a pus umărul. Și forurile spor
tive locale, interesate în dez
voltarea acestei discipline pe 
meleagurile maramureșene, și 
inspectoratul școlar, îndeplinind 
astfel una din sarcinile de răs
pundere privind activitatea de 
educație fizică a tineretului. 
Entuziasmul, pasiunea, pricepe
rea au caracterizat in perma
nență această acțiune de o deo-

sebită amploare. Simțind pulsul 
favorabil, antrenorii au mers și 
mai departe testind și unitățile 
preșcolare. Astfel, intr-un timp 
record AU ÎNVĂȚAT SĂ 
ÎNOATE PESTE 1000 DE „ȘOI
MI” BĂIMĂRENI, poate cel 
mai lăudabil lucru din întrea
ga acțiune.

Cu acest valoros „capital" la 
dispoziție, tehnicienii au putut 
face o bună selecție, adunind 
în grupele- de lucru doar pe

NEĂMT : 600 DE COPII
LA PRIMII PĂȘI PE

Comuna Borlești s-a făcut
cunoscută dincolo de granițele
județului Neamț și prin tra-
diția sa în sportul luptelor, 
tradiție subliniată odată cu cu
cerirea a patru titluri republi
cane de campionii sătești la 
trîntă (prin frații Mihai și loan 
Purcaru).

Incepînd de anul trecut, pro
fesorul de educație fizică Au
rel Prundu — sufletul activi
tății sportive din comună, a 
avut o idee : să se înființeze 
un centru de inițiere in lupte. 
Ca antrenor putea fi desemnat 
loan Purcaru (proaspăt absol
vent al unui curs de specia
lizare), iar condițiile erau din
tre cele mai bune — asocia
ția sportivă a comunei fiind 
premiată (cu materiale spor
tive) pentru excelenta sa acti
vitate de către Comitetul ju
dețean U.T.C. și C.J.E.F.S. 
Neamț. Deci, erau întrunite 
premisele pentru ca ideea să 
fie tradusă în fapte, așa că s-a 
trecut la acțiunea de selecție.

Profesorul Prundu și antre
norul Purcaru au mers din 
școală în școală șl au trecut 
prin „furcile" măsurătorilor 
vreo 600 de copii din satele 
comunei. S-a organizat apoi un 
„mare concurs de trîntă" unde 
în ochii selecționerilor n-au

IV-a EDIJIE A C. E.

Adrian Mikloș, în stingă, ciști- 
gă titlul balcanic de juniori la 

800 m
fășura sub genericul luminos al 
Importantei competiții .Daciada".

„DINAMOVLADA* LA TALLIN
Ediția din acest an a tradițio

nalei competiții internaționale 
„Dinamoviada" se va desfășura, 
zilele următoare, la Tallin, In 
R.S.S. Estonă. La întreceri, dina- 
moviștll bucureșteni contează pe 
un lot destul de puternic din 
care vor face parte, printre alții: 
Toma Petrescu și Stelian Văduva
— 100 m și 200 m, Nicolae Oncs- 
cu — 800 m șl 1500 m, Gheorghe 
Buruiană — 5000 m șl 10.000 m. 
Tudorel Vaslle — lungime, Nico
lae Bindar — ciocan, Elena Mlrza
— 100 m garduri. Argentina Me
nis — disc etc.

CAMPIONATELE SENIORILOR
întrecerile finale ale campiona

telor naționale ale seniorilor vor 
avea loc pe Stadionul Republicii 
din Capitală, în zilele de 26—29 
august. Reamintim că acordarea 
titlurilor este condiționată de re
alizarea unor performanțe stan
dard, a căror valoare ridicată a 
decis — pînă acum — ca, în a- 
cest an, să nu avem campioni 
la maraton și 20 km marș !

FINALA „CUPEI EUROPEI'1
Reprezentativa noastră femini

nă a plecat ieri la Helsinki. A 
făcut deplasarea echipa anunțată 
anterior, mai puțin Mihaela Lo- 
ghin, la aruncarea greutății. Un 
accident muscular, suferit marți, 
a dus la înlocuirea acesteia cu 
Valentina Groapă.
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START IN SEZONUL Dl
Pe patinoarul artificial acope

rit din Miercurea Ciuc au avut 
loc primele partide de hochei din 
noul sezon. Echipa Steaua, care 
se pregătește în vederea partici
pării la Cupa campionilor euro
peni, a întîlnit formația locală 
Sport Club.

Primul joc a fost la discreția 
bucureștenilor, care au dominat 
aproape tot timpul cîștigînd cu 
scorul de 10—2 (4—0, 3—1. 3—1). 
Au marcat • Mikloș. V. Huțanu, 
Cazacu (cîte 2), Nistor, Varga, 
Bucur, Herghelegiu, respectiv Bo- 
goș și Texe.

Cel de-al doliea meci a fost 
mult mai echilibrat, Sport Club

opunînd o c 
licitîndu-1 
care au cî 
3—1. 1—0).
Herghelegiu 
Gheorghiu, 
șa.

Steaua ur 
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Miercurea < 
Elveției, S. 
avea loc tn 
ziu, la Ber

Echipa Di 
gătește și e 
prindă un 
jocuri în (

V. 1

PE MICUL E?
STMBATA 13 AUGUST, ora 

15,15 : finala „Cupei Europei" 
la atletism (probele feminine 
de 400 m garduri, disc, 100 m, 
800 m, suliță și 4X100 m ; 
probele masculine de 400 m 
garduri, lungime, înălțime. 
100 m, 1500 m, 400 m, greuta
te, 10.000 m și 4X100 m).
Transmisie dirâctă de la Sta
dionul Olimpic din Helsinki.

DUMINICĂ
15 : finala 
la atletism 
de lungime, 
100 m gard 
m și 4X400 
culine de p 
duri, disc, 
stacole, sul 
m, 5000 m ș 
misiune di 
sinki.
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Cotată printre favoritele se
riei I a Diviziei B, la începutul 
campionatului trecut, F.C. Brăi
la a ajuns — spre finele în
trecerii — să lupte din _ greu 
pentru a evita retrograâarea. 
Aceasta, după ce în edițiile 
precedente ocupase locul se
cund în serie, candidînd multă 
vreme, cu șanse mari, la pro
movarea în prima divizie. Cau
zele acestei „metamorfoze” ne
dorite ? Desele schimbări de 
antrenori (în ultima vreme, la 
cîrma echipei au fost, printre 
alții : Onisie, Ozon, Tătaru) ; 
„împrospătarea" permanentă a 
lotului cu jucători veniți de 
aiurea, care nu erau legați su
fletește de oraș ; îngăduința cu 
care au fost tratate desele a- 
bateri de la viața sportivă — 
autori, în majoritatea cazurilor, 
fiind tocmai „păsările călătoa
re".

Amintim aceste aspecte, toc
mai pentru că ele au consti
tuit de curînd subiectul unei 
analize minuțioase inițiată de 
organele locale și au determi
nat alegerea unui drum nou, 
realist, pe care să meargă fot
balul brăilean. S-a renunțat la

majoritatea jucătorilor „impor
tați” (Cristache, Prepurgel, O- 
logu, Verșanschi, Stroe) și au 
fost promovați în lot, în urma 
unor largi acțiuni de selecție 
organizate în județ, numai ju
cători localnici. Printre ei : Se- 
ceanu, Huba, Chițoiu, Vlad, 
Coman, Moroianu, Caraman și 
Petrache — toți jucători tineri, 
de perspectivă.

„în acest campionat — ne 
spunea recent Robert Cosmoc, 
noul antrenor al formației —, 
Brăila va avea o echipă fără 
vedete, dar cu jucători legați

organic de oraș, dornici să 
muncească și să se afirme. 
Deocamdată, lotul este etero
gen. Am însă convingerea că, 
pînă la startul întrecerilor, toți 
jucătorii se vor omogeniza și 
vor forma un „11“ solid, capabil 
să aspire la primele locuri ale 
seriei noastre".

Este, de fapt, și dorința mi
ilor de suporteri brăileni, pre- 
zenți duminică de duminică în 
tribunele modernului stadion al 
orașului.

Martan GHIOLDUȘ

AMBIȚIA Șl DĂRUIREA
ATUURILE ECHIPEI DIN TG. JIU
Proaspăta divizionară B, Pan

durii Tg. Jiu va aborda cam
pionatul cu inerentele emoții 
ale debutului Intr-o categorie 
superioară a fotbalului nostru. 
„Știu că nu va fi deloc ușor — 
afirma, cu cîteva zile în urmă,

ȘTIRI... ȘTIRI... • •
TURNEUL DIN MAROC. Ieri a 

părăsit Capitala cu destinația Ca
sablanca 
cum s-a 
zervta-tiv 
mîine și 
ternațional _ .
„Cupa Mohammed V.". _
turneului care se va desfășura 
orașul Rabat, _1_2’___ '
este următorul : mîine, sîmbătâ, cu 
începere de la ora 20 (ora locală) 
echipa noastră reprezentativă va 
întîlnî pe campioana Marocului, 
formația W.A.C. (Wydad Athletic 
Club) din Casablarvca, jar în con
tinuare se va disputa meciul dintre 
echipa națională a Cehoslovaciei și 
formația engleză Everton ; dumini
că, cu începere de la ora 17, se 
vor întîlni, în deschidere. învinsele 
și în , continuare, învingătoarele din 
prima zi. Au făcut deplasarea ur
mătorii 18 jucători : Moraru, Bueu 
(portari), Cheran, Sătmăreanu II, 
Someș, Vigu. Anghelini, Ștefânescu, 
Mehedin’u (fundași), Dumitru^ 
ioni, lordânescu, Ba Iaci,
(mijloca-și), Crișan, D.
Nedelcu 11, Zamfir

• •• ȘTIRI...

L-A CUPRIC DORUL DL DUCA

lotul reprezentativ. Dupâ
mai anunțat, lotul repre- 

urmeozâ a lua parte,
duminică, la un turneu in- 

în Maroc, dotat cu 
Programul 

__ . _ ___ în
pe stadionul F.U.S.. 

: mîine.

șui Deva — Dacia Orâștte 2—0 (0-0). 
Corvinul Hunedoara — Victoria Câ- 
km 5—2 (2-0), Mureșul Deva — Mi
nerul Lupeol 1—1 (1-0), Corvinul
Hunedoara — Aurul Brad 1—2 (1—1). 
(I. Jura-coresp.).

„CUPA PETSCHOVSCHJ". Miercuri 
o început la Arad un turneu de ju
niori, dotat CU — Clina PetsehâYsehi".„Cupa Petschovschi1 
latâ primele rezultate : 
Timișoara — Inter T. _____
(1-0). Au marcat : Bodea (mTn. 39) 
pentru timișoreni, 
(mia. 56). U.TJL - 
Sad 0-0.

Politehnica
Bratislava 1—1

respectiv CMcT 
Sport Qub Noii

F.C.M. GIURGIU - 
IEȘTI 0-1 (0-0). A
(min. 63).

PETROLUL PLO- 
morcat State 

(Tr. Barbâlatâ-coresp.).

noul antrenor al echipei, Con
stantin Oțet, — dar ne pregă
tim cu toată seriozitatea pen
tru a obține rezultatele pe care 
iubitorii fotbalului din capitala 
Gorjului le așteaptă de la e- 
chipa sa. Ambiția, dăruirea și 
marea dorință de a se men
ține în Divizia B îi animă pe 
toți jucătorii din lotul Pandu
rilor. Acestea sînt atuurilc 
noastre cu care pornim la un 
drum presărat cu numeroase 
obstacole, pe care sperăm, to
tuși, să le depășim cu bine*.

Duminica trecută Pandurii 
Tg. Jiu a susținut o partidă 
de verificare în compania di
vizionarei C, Constructorul Cra
iova, pe care a învins-o cu 
6—1 (2—1). In continuare, e- 
chipa din Tg. Jiu va mai juca, 
pînă la începutul campionatu
lui, cu C.F.R. Timișoara (14 
august, ora 10,30), Chimia Rm. 
Vîlcea (17 august, ora 17) și 
Minerul Lupeni (21 august, 
ora 11).

Pf... DOliU NICIILU

B3- 
Romilâ 

Georgescu, 
(ataccmți).

C.S. T1RGOVIȘTE 
BUCUREȘTI. Mîine, 
la ora 16, va avea 
n-ul municipal din Tîrgoviște partida 
amicală dintre proaspăta diviziona
ră A locală și echipa campioană 
a țării, Dinamo.

POLITEHNICA TIMIȘOARA A 
REVENIT DIN TURCIA. După dispu
tarea jocului din ___
(4—2 cu Altay, la Izmir), Politehnica 
Timișoara a mai evoluat în 
jocuri in Turcia.
merituos egal (1—1) în fața actua
lei campioane, Trabzonspor (golul 
timișorenilor a fost înscris de 
Roșea) șl un alt egal cu Goztepe 
Izmir (2—2}. Cele două goluri ale 
Politehnicii au fost marcate de 
Cotec. Marți, 16 august, fotbaliș
tii timișoreni ror intîlni, pe teren 
propriu, în cadrul „Cupei balca
nice", pe Slavia Sofia. (Șt. Mar- 
ton-coresp.).

MUSCELUL CIMPULUNG - FLA- 
CARA AUTO MECANICA MORENI 
2—2 (1—0). Au marcat : Miu-
țu (min. 12) și Radu I (min. 
89 — din lovitură de la 11 m)> 
pentru Muscelul, respectiv, Fildîroiu 
(min. 74) și Rus (min. 79). (Paul 
Mateoiu-coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE - GLO
RIA BISTRIȚA 3-1 (1-1). Au înscris: 
Siklodj (min. 18), Solomon (min^ 52 
și 81), respectiv Berceanu (min. 13). 
(Gh. Briotâ-coresp.).

„CUPA HUNEDOARA", latâ rezul
tatele primelor două etape : Mure-

- DINAMO 
cu începere de 
loc pe Stadie-

„Cupa balcanică"

două
Ea a reușit un

'.MIICIPAJI U [ICIIIISIIL!
of micim jiioiiisi di turism
DUL MOLDOVEI (Suceava, Putna, Gura 
i, Voroneț, Sucevița, Moldovița, Margi- 
nele Bucovinei) ;
INIA DE , SUB MUNTE (Tismana, Tg. 
era Muierii, Cheile Sohodolului, Polo- 
năstirile Hurezi și Arnota, Horezu) ;

jjLUREȘ și ȚARA OAȘULUI (Negrești 
“Rozavlea, Moisei, Borșa, Izvoarele) ;

— DUNĂRII (Tulcea, Maliuc, Crișan, 
ghe, Murighiol) ;
?ILE DE FIER și MUNȚII BANATULUI 
IY. Severin, insula Șimian, Gura Văii, 
azane, Valea Cernei. Herculane, Văliug, 
-cu) ;
^HAȚEGULUI și MUNȚII RETEZAT 
tilSO, Costești, Deva, Hațeg, Densuș) ; 
?II APUSENI (Valea Drăganului, Cheile 
npeni, Abrud, Zlatna, Alba Iulia, Aiud, 
Cluj—Napoca) ;
rJITUL TURISTIC AL ROMÂNIEI ;
.ROASE ALTE EXCURSII cu autocarul 
iile și pe itinerarele solicitate de turiști, 
și masă în cele mai moderne unități 
i de alimentație publică.

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
j 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

In fiecare an, In săptămînlle 
lui Cuptor, li întîlnim pe gră- 
blțll șl de profesie „călători" 
ai fotbalului. Tșl fac repede 
bagajele, uneori chiar... uită 
să le mai fază, pentru că își 
descoperă subit preferințe 
pentru alte locuri. De unde, 
cu un an și poate șl mai pu
țin, In urmă, jurau că nu
mai pentru orașul sau echi
pa de unde se grăbesc să 
dispară — senini șl fără re- 
mușcărl — au pasiuni și mare 
atașament, iată-i cuprinși pe 
negtndite de idealuri turistice.

Și 
actual 
vut 
lui 
men tari, 
mai puțini

sezonul 
șl-a a- 

,,călătorii“ 
neregula- 

Mult 
. . — e

drept — dar l-a 
de pildă, pe ~ 
Nu cu multă vreme In urmă 
declara sus și tare că nu se 
mal poate realiza la Bistrița, 
că vrea să joace Intr-o echi
pă de Divizia A etc., etc. Ca. 
deodată, să-și redescopere 
marea iubire pentru Gloria și 
s-o pornească, peste noapte, 
de la Pitești spre Bistrița. 
Țevi, care datorează Progre
sului o reconsiderare a ca
rierei lui sportive, a fost cu
prins și el, peste noapte, de 
atracții pentru meleaguri hu- 
nedorene. Carabageac, un 
fotbalist de talent, a făcut un 
bun pas pe drumul perfor
manței treetnd de Ia Minerul 
Motru In Divizia B, la 
mia Rm. Vîlcea T șl asta 
In sezonul trecut. El a 
foarte repede de acest 
Incerclnd evadarea spre 
cluburi, aventură din care s-a 
oprit la vreme. Pînă șl Co- 
Jocaru, venit in primăvară In 
Gluleștl, se pregătea de un... 
start neoficial. Să notăm In
să — prezenttnd doar cîteva

cazuri dintr-o listă mai lun
gă — că în multe dintre a- 
ceste situații, atitudinea neco
legială, în afara relațiilor nor
male, uzuale, dintre unitățile 
sportive, a unor cluburi și a- 
sociații — care îi găzduiesc 
și chiar îi ademenesc pe „e- 
vadații“ prevederilor regu
lamentare, fără să încerce a 
avea discuții cu echipele în 
cauză, cînd situațiile jucăto
rilor permit transferarea — 
favorizează tendința incorectă 
a unor fotbaliști de a-și pă
răsi in mod - - ’ • • -

avut. Iată-1, 
Doru Nicolae.

de 
să ne

nedemn echipele.
Tocmai pentru 

că vorbim des
pre jucători care 
schimbă peisa
jele de deal eu 
cele marine, pe 

munte cu cîm- 
amlntim de a-

Chl- 
abla 
uitat 
pas, 
alte

cele
Pia, ____ __ „
cei sportivi care și-au legat 
întreaga carieră de un club, 
ureînd acolo pînă la cele mai 
de sus trepte ale performan
ței, fotbaliști care au evoluat 
sau evoluează de ani și ani 
sub doar două tricouri' — al 
echipei naționale și al sta
tornicului lor club : Antones
cu (F. C. Constanța). Cheran 
(Dinamo București), lordăncs- 
cu (Steaua), Neagu (Rapid). 
Romilă (Politehnica Iași) și 
alții. Scuzîndu-ne de a nu fi 
prezentat lista completă a a- 
ces*or campioni ai fidelității 
(și o vom face întrro zi, în 
rinduri dedicate lor), le sub
liniem atitudinea și fapta, toc
mai în opoziție cu aceste per
sonaje fotbalistice, aidoma 
«chiriașului" lui Topîrceanu 
prin graba cu care „își fac 
geamantanul ?i pleacă...*. Nu
mai că motivele grabei lor 
slnt cu totul altele...

Eftimie lONESCU

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1977-1978
SERIA A ll-a

ETAPA I (21 august)
AripHe Bacâu — Petrolistul D&rmâ- 

naști ; Constructorul lași — Minerul 
Comânești î Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — Petrolul Moineștl ; Construc
torul Vaslui — Partizanul Bacâu ; 
Flacăra Murgenl — N ic oii na loșl J 
Rulmentul Bîrlad — C.S.M. Borzești ; 
TEPRO lași — Oituz Tg. Ocna ; Le- 
tea Bacâu — Chimia Mârâșești.

ETAPA A II-A (28 august)
Chimia Mârâșești — TEPRO lași ; 

Partizanul Bacâu — Rulmentul Bin 
Iad ; Oituz Tg. Ocna — Construc
torul lași ; Petrolistul Dărmânești - 
Flacăra Murgeni ; C.S.M. Borzești
— Aripile Bacău ; Minerul Comăneștl
— Constructorul Vaslui ; Petrolul Moi
ne ști ; Letea Bacâu — TEPRO lași ;
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej.

ETAPA A III-A (4 septembrie)
Letea Bacău — Flacăra Murgenl ; 

Constructorul Vaslui — Chimia Mârâ
șești ; C.S.M. Borzești — Nicolina 
lași ; AripHe Bacău — Minerul Co- 
mânești ; Constructorul lași — Parti
zanul Bacâu ; Oituz Tg. Ocna — 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej ; TEPRO 
lași — Rulmentul Bîrlad ; Petrolul 
Moiaeștl — Petrolistul D armă neștl.

ETAPA A IV-A (11 septembrie)
Rulmentul Bîrlad — Petrolul Mol- 

neșbi ; Letea Bacâu — TEPRO lași ; 
Petrolistul Dărmânești — Constructo
rul Vaslui ; Energia Gh. Gheorghlu- 
Dej — Constructorul lași ; Flacăra 
Murgeni — Chimia Mârâșești ; Ari
pile Bacâu — Partizanul Bacău ; 
Nicolina lași — Oituz Tg. Ocna ; 
Minerul Comânești — C.S.M. Bor
zești.

ETAPA A V-A (18 septembrie)
C.S.M. Borzești — Constructorul 

Vaslui ; Petrolul Moineștl — Flacăra 
Murgeni ; Rulmentul Bîrlad — Letea 
Bacău ; Chimia Mârâșești — Oituz 
Tg. Ocna ; Petrolistul Dărmânești - 
Minerul Comânești ; Constructorul 
lași — Nicolina lași ; Partizanul Ba
câu — Energia Gh. Gheorghiu-Dej j 
TEPRO lași — Aripile Bacâu.

ETAPA A VI-A (25 septembrie)
Constructorul Iași — Chimia Mârâ- 

șești ; Oituz Tg. Ocna — Rulmentul 
Bîrlad ; TEPRO lași - Flacăra Mur
geni ; Letea Bacâu — C.S.M. Bor
zești ; Constructorul Vaslui — Nico- 
l'ina lași ; Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — Petrolistul Dărmânești ; Aripile 
Bacâu — Petrolul Moineștl ; Minerul 
Comânești — Partizanul Bacâu.

ETAPA A Vll-A (2 octombrie)
Partizanul Bacău — TEPRO lași ; 

Chimia Mârâșești — Aripile Bacâu ; 
C.S.M. Borzești — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej ; Petrolul Moinești — 
Minerul Comânești ; Flacăra Murgenl
— Rulmentul Bîrlad ; Nicolina lași ;
— Letea Bacâu ; Petrolistul Dârmâ-
nești — Constructorul lași ;
Oituz Tg. Ocna — Constructorul Vas
lui.

ETAPA A VIII-A (9 octombrie)
Constructorul Vaslui — Energia Gh. 

Gheorghiu-Dej ; Constructorul lași

— Petrolul Moinești ; Letea Bacâu
— Aripile Bacâu ; Nicolina lași — 
TEPRO lași ; Petrolistul Dărmânești
— Partizanul Bacâu ; Rulmentul Bîr
lad — Chimia Mârâșești ; C.S.M. 
Borzești — Oituz Tg. Ocna ; Mine
rul Comânești — Flacăra Murgenl.

ETAPA A IX-A (16 octombrie)
Aripile Bacâu — Nico-lina lași ; 

Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Mi
nerul Comânești ; Petrolul Moineștl
— Partizanul Bacâu ; Chimia Mârâ
șești — C.S.M. Borzești ; Letea Ba
câu — Constructorul lași ; Flacăra 
Murgenl — Oituz Tg. Ocna ; TEPRO 
lași — Constructorul Vaslui ; Rulmen
tul Bîrlad — Petrolistul Dărmânești.

ETAPA A X-A (23 octombrie)
Minerul Comânești — Rulmentul 

Bîrlad ; Nicolina lași — Petrolistul 
Dărmânești ; Oituz Tg. Ocna — Ari
pile Bacâu ; Constructorul Vaslui — 
Flacăra Murgeni ; Petrolul Moineștl
— TEPRO lași ; Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Letea Bacâu ; Partizanul 
Bacâu — Chimia Mârâșești ; Con
structorul lași — C.S.M. Borzești.

ETAPA A XI-A (30 octombrie)
Petrolistul Dărmânești — Oituz Tg. 

Ocna ; C.S.M. Borzești — Partizanul 
Bacău ; Chimia Mârâșești — Petrolul 
Moinești ; Letea Bacău — Minerul 
Comânești ; Hacâra Murgenl — E- 
nergla Gh. Gheorghiu-Dej ; TEPRO 
lași — Constructorul lași ; Aripile 
Bacău — Constructorul Vaslui ; Rul
mentul Bîrlad — Nicolina lași.

ETAPA A Xll-A (6 noiembrie)
Nicolina lași — Petrolul Moineștl ; 

Chimia Mârășeștl — Petrolistul Dâr- 
mănești ; Partizanul Bacâu — Le
tea Bacâu ; Constructorul Vaslui — 
Constructorul lași ; Oituz Tg. Ocna
— Minerul Comânești ; AripHe Bacâu
— Rulmentul Bîrlad ; TEPRO lași — 
Energia Gh. Gheorghtu-DeJ ; C.S.M. 
Borzești — Flacăra Murgenl.

ETAPA A XIII-A (13 noiembrie)
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Chi

mia Mârâșești ; Flacăra Murgenl — 
Aripile Bacâu ; Minerul Comânești
— Nicotină lași ; Petrolul Moinești
— C.S.M. Borzești ; Constructorul 
Vaslui — Letea Bacău ; Petrolistul 
Dărmânești — TEPRO lași ; Partiza
nul Bacâu — Oituz Tg. Ocna ; Con
structorul lași — Rulmentul Bîrlad.

ETAPA A XIV-A (20 noiembrie)
Petrolul Moineștl — Oituz Tg. 

Ocna ; Minerul Comânești — Chimia 
Mârâșești ; Aripile Bacâu — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej ; Nicolina lași
— Partizanul Bacâu ; Flacăra Mur
geni — Constructorul lași ; Rulmen
tul Bîrlad — Constructorul Vaslui ; 
Letea Bacău — Petrolistul Dâ^mâ- 
nești ; C.S.M. Borzești — TEPRO 
lași.

ETAPA A XV-A (27 noiembrie)
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Rul

mentul Bîrlad ; Constructorul Vaslui
— Petrolul Moinești ; Chimia Mârâ
șești — Nicolina lași ; Constructorul 
lași — Aripile Bacâu ; Petrolistul 
Dărmânești — C.S.M. Borzești ; Par
tizanul Bacâu — Flacăra Murgeni ; 
TEPRO lași — Minerul Comânești ; 
Oituz Tg. Ocna — Letea Bacâu.

SERIA A lll-a
ETAPA I (21 august)

Oțelul Galați — Unirea Tricolor 
Brăila ; Chimpex Constanța — Ma
rina Mangalia ; Cimentul Medgidia 
— Șoimii Cernavodă ; Progresul 
Brăila — U-nirea Eforie ; Dunărea 
Tulcea — Ancora Galați ; Granitul 
Babadag — I.M.U. Medgidia ; Au
tobuzul Fâurei — Electrica Constanța; 
Minerul Mâcin — Dacia Unirea 
Brăila.

ETAPA A ll-A (28 august)
Electrica Constanța — Dunărea 

Tulcea ; Ancora Galați — Granitul 
Babadag ; Unirea Tricolor Brăila — 
Chimpex Constanța ; Marina Manga
lia — Ofelul Galați I.M.U. Med
gidia — Progresul Brăila ; Uninea 
Eforie — Minerul Mâcin ; Dacia Uni
rea Brăila — Cimentul Medgidia : 
Șoimii Cernavodă - Autobuzul 
Faunei.

ETAPA A III-A (4 septembrie)
Ancora GatlațI — I.M.U. Medgidia; 

Cimentul Medgidia — Unirea Trico
lor Brăila ; Progresul Brăila — O- 
țelul Galați ; Chimpex Constanța — 
Unirea Eforie ; Minerul Mâcin — 
Electrica Constanța ; Șoimii Cer
navodă — Dacia Unirea Brăila ; Au
tobuzul Fâurei — Marina Mangalia ; 
Granitul Babadag — Dunărea Tul
cea.

ETAPA A IV-A (11 septembrie)
Dacia Unirea Brăila — Granitul 

Babadag ; Dunărea Tulcea — Șoi- 
mH Cernavoda ; Oimentul Medgi
dia — I.M.U. Medgidia ; Unirea 
Tricolor Brăila — Ancora Galați ; 
Autobuzul Fâurei — Unirea Eforie ; 
Chimpex Constanța — Electrica Con
stanța ; Oțelul Galați — Minerul 
Mâcin ; Marina Mangalia — Pro
gresul Brăila.

ETAPA A V-A (18 septembrie)
Dunărea Tulcea — Autobuzul Fău- 

rei ; Electrica Constanța — Dacia 
Unirea Brăila ; Ancora Galați — 
Marina Mangalia ; Unirea Eforie — 
Cimentul Medgidja ; Șoimii Cer
navodă — Oțelul Galați ; Granitul 
Babadag — Minerul Mâcin ; Progre
sul Brăila — Unirea Tricolor Brăila ; 
I.M.U. Medgidia — Chimpex Con
stanța.

ETAPA A Vl-A (25 septembrie)
Progresul Brâiila — Electrica Con

stanța ; Șoimii Cernavodă — I.M.U. 
Medgidia ; Oțelul Galați — Unirea 
Eforie ; Dacia Unirea Brăila — Ma
rina Mangalia ; Granitul Babadag 
— Unirea Tricolor Brăila ; Cimentul 
Medgidia — Dunărea Tulcea ; Chim
pex Constanța — Autobuzul Fâurei ; 
Minerul Mâcin — Ancora Galați.

ETAPA A VII-A (2 octombrie)
Autobuzul Fâurei — Granitul Ba

badag ; Chimpex Constanța — Pro
gresul Brăila ; Dunărea Tulcea — 
Minerul Mâcin ; Oțelul Galați — An
cora Galați ; Unirea Eforie — Da
cia Unirea Brăila ; Unirea Tricolor 
Brăila —* I.M.U. Medgidia; Marina 
Mangalia — Șoimii Cernavodă ; 
Cimentul Medgidia — Electrica Con
stanța.

ETAPA A VIII-A (9 octombrie)
Marina Mangalia — Cimentul Med

gidia; Unirea Eforie — Granitul Ba

badag ; Electrica Constanța - Oțelul 
Galați ; I.M.U. Medgidia — Autobu
zul Fâurei ; Ancora Galați — Șoi
mii Cernavodă ; Progresul Brăila — 
Minerul Mâcin Dunărea Tulcea — 
Chimpex Constanța ; Unirea Trico
lor Brăila — Dacia Unirea Brăila.

ETAPA A IX-A (16 octombrie)
Electrica Constanța — Unirea Tri

color Brăila ; Oțelul Galați — Chim
pex Constanța ; Autobuzul Fâurei -• 
Progresul Brăila ; Dacia Unirea 
Brăila — Dunărea Tulcea ; Minerul 
Mâcin — I.M.U. Medgidia; Șoimii 
Cernavodă — Unirea Eforie ; Cimen
tul Medgidia — Ancora Galați j 
Granitul Babadag — Marina^ Manga
lia.-

ETAPA A X-A (23 octombrie)
Chimpex Constanța — Minerul Mâ- 

cin ; Marina Mangalia — Dunărea 
Tulcea ; Unirea Tricolor Brăila — 
Șoimii Cernavodă ; Unirea Ejforia
— Electrica Constanța ; Progresul 
Brăila — Cimentul Medgidia ; Gra
nitul Babadag — Oțelul Galoțl ; 
I.M.U. Medgidia — Dacia Unirea 
Brăila ; Ancora Galați — Autobuzul 
Fâurei.

ETAPA A XI-A (30 octombrie)
Unirea Eforie — Ancora Galați ; 

Electrica Constanța — Granitul Ba
badag ; Dacia Unirea Brăila — Pro
gresul Brăila ; I.M.U. Medgidia — 
Marina Mangalia ; Șoimii Cerna
vodă — Chimpex Constanța; Dună
rea Tulcea — Unirea Tricolor Brăila; 
Minerul Mâcin — Autobuzul Fâurei ; 
Oțelul Galați — Cimentul Medgidia.

ETAPA A Xll-A (6 noiembrie)
Electrica Constanța — Șoimii 

Cernavodă ; Unirea Tricolor Brăila
— Unirea Eforie ; Marina Mangafk
— Minerul Mâcin ; Dacia Unirea 
Brăila — Chimpex Constanța ; Au
tobuzul Fâurei — Oțelul Galați ; 
Ancora Galați — Progresul Brăila ; 
Cimentul Medgidia — Granitul Ba
badag ; Dunărea Tulcea — I.M.U. 
Medgidia.

ETAPA A XIII-A (13 noiembrie)
I.M.U. Medgidia — Unirea Eforii» ; 

Marina Mangalia — Electrica Con
stanța ; Oțelul- Galați — Dacia Uni
rea Brăila ; Granitul Babadag — 
Șoimi] Cernavodă ; Progresul Bră
ila — Dunărea Tulcea ; Autobuzul 
Fâurei — Cimentul Medgidia ; Mi
nerul Mâcin — Unirea Tricolor Bră
ila ; Chimpex Constanța — Ancora 
Galați.

ETAPA A XIV-A (20 noiembrie)
Oțelul Galați — Dunărea Tulcea ; 

Granitul Babadag — Chimpex Con
stanța ; Șoimii Cernavodă — Pro
gresul Brăila ; Electrica Constanța — 
I.M.U. Medgidia ; Unirea Tricolor 
Brăila — Autobuzul Fâurei ; Unirea 
Eforie — Marina Mangalia ; Dacia 
Unirea Brăila — Ancora Galați ; Ci
mentul Medgidia — Minerul Mâcin.

ETAPA A XV-A (27 noiembrie)
Ancora Galați — Electrica Con

stanța ; Autobuzul Fâurei — Dacia 
Unirea Brăila ; I.M.U. Medgidia — 
Oțelul Galați ; Progresul Brăila — 
Granitul Babadag ; Minerul Mâcin
— Șoimii Cernavodă ; Chimpex 
Constanța — Cimentul Medgidia ; 
Marina Mangalia — Unirea Tricolor 
Brăila ; Dunărea Tulcea — Unirea 
Eforie.



VIZITA DE LUCRU Sc apropie campionatele europene de înot

A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚUL GORJ

BĂTĂLIA PERFORMANTELOR LA JONKOPINO

.(Urmare din pag. 1)

secretarului general al partidu
lui, este subliniată cu vii și pu
ternice aplauze de locuitorii 
gorjeni.

Peste întregul oraș se revar
să urări scandate intr-un glas 
de participanții Ia adunare : 
„Ceaușescu—P.C.R.**, „Ceaușescu 
și partidul**.

De la Tg. Jiu, secretarul ge
neral al partidului a plecat a- 
poi spre bazinul carbonifer al 
Olteniei, unde a vizitat două 
din exploatările întreprinderii 
miniere Rovinari : Girla și Ro
șia de Jiu.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost inlimpinat cu 
deosebită căldură de către mi
nerii acestei puternice unități, 
care au ținut să-și exprime 
astfel bucuria de a-1 avea din 
nou in mijlocul lor pe secre
tarul general al partidului, re
cunoștința fierbinte față de 
grija permanentă manifestată 
de conducerea partidului și sta
tului nostru pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și 
viață.

Iu încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se întreține 
cu minerii de pe șantier care 
îl înconjoară cu stimă și dra
goste.

De Ia Rovinari, viziia de 
lucru continuă intr-un alt mare 
centru carbonifer al Olteniei — 
Motru. După survolarea bazi
nului Jilț, aflat în curs de des
chidere, elicopterul prezidențial 
aterizează pe stadionul din 
Motru.

La aterizarea elicopterului 
prezidențial, mii de mineri și 
alți oameni ai muncii, împreu
nă cu familiile lor, aflați pe 
stadionul orașului, scandează 
cu înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R.**, „Ceaușescu și mine
rii**. Ei dau glas sentimente
lor de adincă dragoste și recu
noștință față de partidul comu
niștilor, față de secretarul său 
general, pentru grija permanent 
manifestată față de dezvoltarea 
economică și socială a așezări
lor Văii Motrului ca și a În
tregii țări, față de ridicarea ne
contenită a nivelului de viață 
al minerilor, al tuturor oameni
lor muncii.

De la stadion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se îndreap
tă spre Lupoaia, una din cele 
6 mine deschise în anii con
strucției socialiste ia Valea 
Metrului.

SURPRIZE IN CURSA CICLISTĂ „
PLOIEȘTI, 11 (prin telefon). 

Participanții la cursa ciclistă in
ternațională „Cupa Voința** au 
avut joi o zi grea. Dimineața 
au luat startul în etapa a 2-a. 
o cursă de fond pe distanța de 
90 km, ca după numai 5 ore de 
relativă odihnă să reînceapă 
„ostilitățile** unei noi etape, a 
3-a, clasica alergare pe circuit.

A fost o zi grea, dar frumoa
să, presărată cu surprize, în 
care atît cicliștii oaspeți (aler
gătorii cehoslovaci în primul 
rînd), cit și reprezentanții clu
bului Voința București au în
cercat totul pentru a schimba 
aspectul clasamentului stabilit 
după prima etapă. încercare 
reușită. Liderul cursei, stelistul 
Ion Cojocaru, s-a dovedit de 
această dată total neinspirat, lă- 
sînd să-i scape printre degete 
mult rîvnitul tricou galben.

Etapa a 2-a a condus pe 
concurenți prin Răzvad—Mo- 
reni—Florești și din nou la 
Ploiești. Ajutat de vînt, pluto
nul a plecat din start cu o vi

ATLETISM • La Varșovia, pro
ba de săritură cu prăjina a fost 
cîștigată cu 5,60 m de Wladyslaw 
Kozakiewicz care deține recordul 
european al probei, și a eșuat în 
teritativa de a stabili un nou re
cord mondial, doborînd de trei 
ori la 5,71 m. Pe locul 2 s-a cla
sat Tadeusz Slusarski cu 5,50 m. 
La Stockholm : aruncarea suliței 
— Miklos Nemeth (Ungaria^ 81,45 
m ; înălțime — Mike Windsor 
(S.U.A.) 2,21 m ; 800 m — Plachy 
(Cehoslovacia) 1:46,4 ; 3000 m — 
Kimeto (Kenia) 7:52,1 ; prăjină — 
Baird (Australia) 5,30 m ; 1500 m

Secretarul general al partidu
lui a întreprins apoi o scurtă 
vizită prin orașul minerilor, tî- 
nărul Motru.

Joi după-amiază, pe stadionul 
din Motru, împodobit sărbăto
rește, a avut loo o adunare 
populară la care au participat 
mii de mineri din bazinul car
bonifer al Motrului, ingineri, 
tehnicieni, cadre de conducere. 
Au luat parte, de asemenea, 
mii de cetățeni ai tînărului o- 
raș Motru, precum și din loca
lități învecinate.

Toți cei prezenți au întîmpi- 
nat cu îndelungi ovații și urale 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului, 
care au luat loc în tribuna ofi
cială. Minute întregi stadionul 
răsună de ovații. Se scandează 
îndelung „Ceaușescu — prim- 
miner", manifestarea dragostei, 
stimei și prețuirii pe care a- 
cești minunați oameni, întregul 
nostru popor, le poartă 
secretarului general al parti
dului, expresie a recunoștinței 
pentru grija și preocuparea sa 
permanentă față de condițiile 
de muncă și de viață ale mi
nerilor, ale tuturor oamenilor 
muncii.

Intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire a luat euvînlul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului- gene
ral al partidului, urmărită cu 
deosebită atenție de toți cei 
prezenți, a fost subliniată în 
repetate rînduri cu îndelungi 
aplauze și urale. Se scandează 
cu putere „Ceaușqgcu 
P.C.R.**, „Ceaușescu și minerii**, 
„Ceaușescu și poporul**.

★
In această atmosferă entu

ziastă ia sfîrșit vizita de lucru 
în județul Gorj. Secretarul ge
neral al partidului își ia ră
mas bun de la oamenii muncii 
care, la plecare, îl înconjoară 
cu aceleași sentimente de sti
mă și prețuire, cu care l-au 
inlimpinat pe tot parcursul vi
zitei in unitățile economice ale 
județului. Prin aclamații, urale 
și ovații îndelungate cetățenii 
Motrului dau expresie hotărîrii 
lor de traducere in viață a re
comandărilor făcute și a indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a da patriei tot 
mai mult cărbune, de a acțio
na cu toată energia pentru în
făptuirea mărețului program al 
partidului de ridicare a Româ
niei socialiste pe noi culmi ale 
civilizației și progresului.

teză de 42-44 km/h. în aseme
nea condiții, ,,de fugă**, reușesc 
totuși să se desprindă din ca
ravană E. Imbuzan și V. Radu 
de la Voința București. Pluto
nul nu reacționează și cei doi 
își creează la un moment dat 
un avans de peste 2 minute. 
Este adevărat, Imbuzan și Radu 
nu prezentau pentru lider un 
pericol iminent, în prima etapă 
el pierduseră 5 și respectiv 11 
minute.

Din pluton s-a mai desprins 
însă la Moreni și un rutier cu 
adevărat periculos : ceho
slovacul J. Zaloudek. Printr-un 
efort solitar de toată frumuse
țea, acesta îi prinde pe cei doi, 
preia apoi conducerea, îl pier
de „din plasă** pe Radu și îl 
învinge la sprintul final pe Im
buzan. Timpul învingătorului: 
2hl6:20 (medie 39,610 km/h) ; 2. 
E. Imbuzan (Voința Buc.) ace
lași timp ; 3. Al. Sofronie (Vo
ința Buc.) 2hl6:54. Cu această 
victorie, Zaloudek a trecut pe 
primul loc în clasamentul gene
ral.

TELEX
— Hoving (Olanda) 3:42,94.

BASCHET . In turneul mascu
lin pentru „Cupa Mondello**, la 
Palermo : S.U.A. — Cehoslovacia 
8#-71 (35—35) ; U.R.S.S. — Italia 
97—76 (51—35).

CICLISM . tn Turul Irlandei, 
etapa a 4-a (Kenmare-Llmerick, 
168 km) a revenit Irlandezului 
Mick Nulty în 4 h 35:31. în cla
samentul general lider se menține 
spaniolul Arroyo, urmat la 38 sec 
de irlandezul Kerr.

• In concursul masculin, puțini favoriți • Vor cîștiga 
sportivele din R.D. Germanâ și probele de bras ?
• Carmen Bunaciu — candidată la o medalie in cursa

de 200 m spate
Spre deosebire de alți ani, 

1977 nu s-a dovedit, cel puțin 
pînă în prezent, prea specta
culos pentru cei care compară 
cifre, țin evidențele recorduri
lor și fac să curgă multă cer
neală pentru „copiii minune** ai 
piscinelor apăruți peste noapte. 
Concursuri au fost, chiar mai 
multe decît în sezoanele trecu
te, mai toată lumea a adoptat 
sistemul antrenamentului de 
lung kilometraj și de mare in
tensitate. Dar, cu excepția re
cordului mondial stabilit de 
canadianul Graham Smith la 
200 m mixt, sau a celor reali
zate de sportivele din R. D. 
Germană Petra Thiimcr (800 m 
liber) și Ulrike Tauber (200 
m mixt), ambele campioane o- 
limpice, nimic ieșit din comun. 
Să fie oare liniștea dinaintea 
furtunii ?

De săptămina viitoare, mai 
precis din ziua de 15 august, 
cei mai buni înotători ai conti
nentului vor urca pe bloestar- 
turile piscinei Rosenlundsbadet 
din Jbnkoping, un oraș din su
dul Suediei, aflat la aproxima
tiv 300 km de Stockholm, pen
tru a-și disputa titlurile și me
daliile în cele 29 de probe cla
sice ale campionatelor europe

Campionate europene de junioare

BASCHET: 1-4 SAU 5-8?
După trei victorii în șir, e-' 

chipa României a pierdut la 
un scor surprinzător de mare : 
55—73 (31—33) întîlnirea cu se
lecționata Bulgariei, susținută 
în cadrul campionatului euro
pean de baschet-junioare. Alte 
rezultate din grupa A, la 
Haskovo : Cehoslovacia — Iugo
slavia 63—61 (26—23), Ungaria 
— Franța 66—33 (28—15). în
urma rezultatelor de pînă a- 
cum, Cehoslovacia se poate 
considera calificată în grupa 
finală pentru locurile 1—4 (în 
ultima zi joacă cu Franța, în 
fața căreia, în mod normal nu 
poate rata victoria). Al doilea 
loc în grupa A (care aduce 
promovarea în grupa finală 
1—4) va fi ocupat de învingă- 
toarea din partida România —

VOLEI: UN
Ieri, în Sala sporturilor din 

Belgrad, echipele participante la 
cea de a 6-a ediție a campio
natului european de volei (ju-

CUPA VOINȚA“
Etapa a 3-a desfășurată după- 

amiază pe un traseu în circuit 
(20 ture, 38 km) pe arterele 
Ploieștiului, a fost urmărită cu 
interes de cîteva mii de local
nici. Alergarea nu a avut însă 
darul să tulbure clasamentul. 
S-a mers întins, cu o medie o- 
rară destul de bună (41,130 km) 
dar toată lumea a stat cuminte 
în pluton. A cîștigat la sprint N. 
Andronache (Metalul Plopeni) 
în 55:26, urmat în același timp 
de : 2. M. Anghel (Dinamo), 3. 
L. Karas (C.S.T.V. Praga), 4. I. 
Butaru (Metalul Plopeni), 5. I. 
Cernea (Olimpia) etc. Clasa
ment general după 3 etape : 1. 
J. Zaloudek (C.S.T.V. Praga) 
6h50:28 ; 2. Al. Sofronie (Voin
ța București) 6h51:12 ; 3. St. 
Pintecan (CIBO Brașov) 6h51:18; 
4. A. Bobeică (Metalul Plopeni) 
6h51:40 ; 5. I. Cojocaru (Steaua) 
6h51:50 ; 6. E. Karas (C.S.T.V. 
Praga) 6h52:00.

Azi are loc etapa a 4-a : Plo
iești — Sinaia — Ploiești (134 
km).

Gheorghe ȘTEFANESCU

HOCHEI . La Bad Nauheim au 
continuat meciurile turneului pen
tru „Cupa Thurn und Taxis* ; 
ȚSKA Moscova — E.V. Filssen 
9—0 ; Polonia — Bad Nauheim 
6—0.

TENIS . La Indianapolis : Oran- 
tes — Krulevitz 3—6, 6—1, 6—1 ; 
Dibbs — Vasselin 6—1, 6—2 ; Fra- 
nulovid — Cahill 6—3, 6—3 ; Fil- 
lol — Wilkinson 5—7, 6—4, 6—2. La 
simplu feminin : Cynthia Dorner 
— Kathy Kuykendall 7—5, 6—2 ; 
Maria Bueno — Heide Eisterleiner 
6—2, 6—3 ; Nancy Richey — Wende 
Overton 6—3, 6—1. 

ne. Va fi primul examen serios 
al celor care se pregătesc de 
pe acum pentru concursul o- 
limpic de la Moscova, din 1980.

Foarte echilibrate se anunță 
întrecerile masculine. Noua ple
iadă a tinerilor crauliști sovie
tici — A. Krilov, S. Kopliakov, 
S. Rusin, VI. Raskatov, VI. Sal
nikov — va încerca să se im
pună în fața consacraților P. 
Nocke, M. Steinbach (ambii din 
R.F.G.), M. Guarduccl (Italia) 
și a fondiștilor maghiari Z. Vla- 
dăr, S. Nagy sau I. Koczka. 
în probele de spate apare ca 
favorit Z. Verraszto (Ungaria), 
așa cum la delfin R. Pyttel 
(R.D.G.) va fi foarte greu de 
învins. în schimb, la bras (G. 
Morken, VV. Kusch — R.F.G., 
A. Miskarov, VI. Dementiev — 
U.R.S.S., G. Laile — Italia) și 
în probele tetratlonulul, 200 și 
400 m mixt (A. Smirnov, S, 
Fesenko — U.R.S.S., Z. Ver
raszto, A. Hargitay — Ungaria) 
lupta rămîne deschisă. în ge
neral, medallațil vor trebui 
căutați în echipele Uniunii So
vietice, R. D. Germane, R. F. 
Germania și Ungariei. Nu sirit 
excluse însă șl surprizele șl e 
bine să rețineți cîteva nume : 
suedezul Gary Anderson la 400

Iugoslavia; Învinsa din acest 
joc va evolua în grupa 5—8, 
alături de reprezentativa Bul
gariei. Clasamentul la zi :
1—3. Cehoslovacia 4 3 1 247-234 7

România 
Iugoslavia

4. Bulgaria
5. Ungaria
6. Franța
în grupa B, 

Polonia —

431 257-237 7 
431 234-204 7
4 2 2 367-335 I
4 1 3 233-321 5
4 0 4 170-206 4 

la Dimitrpvgrad : 
Spania 69—68

(38—40), U.R.S.S. — Israel 
114—43 (67—24), Italia — Fin
landa 67—66 (33—33, 59—59).
Echipele U.R.S.S. și Poloniei 
sînt, virtual, calificate în grupa 
finală 1—4. Clasamentul: 
L U.R.S.S.
2. Polonia
3. Italia
4. Finlanda
5. Israel
6. Spania

4 4 0 422-170 0 
431 235-272 7
4 2 2 236-302 « 
4 2 2 237-241 6
4 1 3 351-323 5 
404 226-204 4

LOC 9-12!
nioare) și-au disputat primele 
partide din turneele finale.

în lupta pentru medalii sînt 
angajate echipele Cehoslovaciei 
(care în grupa de la Sabac a reu
șit să învingă puternica repre
zentativă sovietică, victorie ce 
contează în turneul final). Po
loniei (neînvinsă în grupa de 
Ia Gradaciaț), U.R.S.S. șl R. D. 
Germane. Primele două forma
ții au șansele cele mai mari 
de a cuceri titlul de campioa
nă europeană. Pentru locurile 
5—8 se întrec reprezentativele 
Ungariei, Iugoslaviei, Bulgariei 
și Italiei, iar pentru locurile 
9—12, echipele R. F. Germania, 
României, Olandei și Turciei.

RECORD MONDIAL DE JUNIORI
LA ARUNCAREA CIOCANULUI

BERLIN, 11 (Agerpres). In ca
drul unul concurs atletic desfă
șurat la Berlin, Boland Steuk 
(R. D. Germană) a stabilit un 
nou record mondial de juniori 
la aruncarea ciocanului cu 76,04 
m. Este pentru a doua oară In 
decurs de 10 zile, clnd Steuk 
reușește să corecteze recordul lu
mii. zilele trecute el realizase 
75,62 m.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
TURNEUL de la Bilbao a 

fost cîștigat de echipa Athletic, 
care în finală a întrecut cu 
1—0 (0—0) pe Dinamo Kiev, 
prin punctul marcat de Aguirre 
în min. 90. Pentru locul 3 : 
Anderlecht — Aston Villa 4—3.

ECHIPA Dnepr Dneprope
trovsk a cîștigat, la Nairobi 
(Kenia), meciul cu Black 
Mamba cu 2—1 (1—0). în cursul 
acestui turneu echipa sovietică 
a susținut 6 jocuri, dintre care 
a cîștigat 5, unul terminîndu-se 
la egalitate. 

și 1500 m liber, fondiștul englez 
Paul Sparkes sau cehoslovacul 
Miloslav Rolko la spate.

în concursul feminin, aproa
pe nimeni nu poate contesta 
neta superioritate a înotătoarelor 
din R. D. Germană. Specialiștii 
din această țară au și găsit 
înlocuitoare pentru Kornelia 
Ender, Hanelore Anke și Rose
marie Gabriel și vizează obți
nerea primelor două locuri în 
majoritatea curselor, mai puțin 
poate în cele de bras, unde tî- 
năra elevă (14 ani) din Mosco
va, Iulia Bogdanova (1:11,75 pe 
100 m), le poate încurca soco
telile. Rămîne însă o pasionan
tă dispută pentru medaliile de 
bronz, la care și-au depus can
didatura olandezele Enith Bri- 
githa, Annelies Maas, Diane 
Ecdlijn la craul, delfin și mixt, 
sovieticele Nadejda Stavko, Ta
mara Șelofastova, Olga Kleva- 
kina la spate, delfin și mixt, 
britanica Sharon Davies la mixt 
și românca Carmen Bunacin la 
spate.

După toate rezultatele de pî
nă acum, Bunaciu și ștafeta 
noastră de 4X100 m mixt tre
buie să se numere printre fina
liste. La același lucru se gîa- 
dește și Anca Miclăuș, înscrisă 
și în probele de delfin. Cele 
mai mari speranțe sînt legate 
însă de cursele lui Bunaciu, 
care deține și în acest moment 
al 3-lea rezultat european 
(2:18,29) la 200 m spate. Nu ar 
fi exclus ca multipla campioa
nă și recordmană a țării noas
tre să se întoarcă de la Jon- 
koping cu o medalie, repetînd 
astfel performanța realizată de 
antrenoarea sa, Cristina Șopte- 
reanu, în urmă cu 11 ani, la 
Utrecht.

Adrian VASILIU

SPORTIVI ROMÂNI 
ÎN ÎNTRECERI 

INTERNAȚIONALE
Cu o rundă înaintea încheierii 

turneului feminin de șah de la 
Pernik, In fruntea .clasamentului 
se mențin lidere cele trei maestre 
românce : Gertrude Baumstark — 
I p. Margareta Mureșan — 7*/, p 
șl Emilia Chiș — 6 p (1). în run
da a 10-a, partidele Bajkovlci (Iu
goslavia) — Mureșan și Baumstark 
— Draganova (Bulgaria) s-au În
cheiat remize, iar Chiș a între
rupt la Alexandrova (Bulgaria).

★
In turneul de tenis de la Colum

bus (Ohio), Ion Tiriac l-a Învins 
cu 6—3, 5—1 pe americanul Kick 
Fagel. Alte rezultate : Vilas — 
Richardson 7—6, 7—5 ; Gottfried — 
Strode 6—0, 6—3 ; Cano — Warwick 
6—0, 6—0 ; Ramirez — Katchel 6—2. 
6—2 ; Lutz — Gurken 7—6, 6—7, 
6—3 ; Sherwood — Kodes 7—5. 
6—4 ; Fairlie — McMillan 6—2, 7—5.

★
Săptămina viitoare se va desfă

șura la Eger (Ungaria) un mare 
turneu internațional de box, la 
care va fl prezent șt un lot de 
puglliști de la Dinamo București. 
Vor face deplasarea boxerii : Re
mus Cozma, Nicolae Șeitan, Teo
dor Dinu, Jenei Vancea, Slmion 
Cuțov, nu Dragomlr, Vaslle Ci- 
eu, vasile Didea și Valentin' Si- 
laghi.

PREGĂTIRI IN VEDEREA 
C.M. DE CICLISM

La San Cristobal (Venezuela) se 
fac intense pregătiri în vederea 
campionatelor mondiale de ciclism 
care vor începe peste cîteva zile. 
Federația vest-germană a anunțat 
că pentru proba de fond rezervată 
profesioniștilor va deplasa o echi
pă completă, în frunte cu cunos
cutul rutier Dietrich Thurau, reve
lația Turului Franței. Federația de 
specialitate din Franța a selecțio
nat. printre alții, pe Bernard Thă- 
venet, cîștigătorul Turului Fran
ței, Jean-Pierre Danguillaume, 
Bernard Hinault, Francis Cam- 
paner, Bernard Vallet, precum 
și pe veteranul Raymond Poult- 
dor, tn vîrștă de 38 ani.

CAMPIONATUL FRANȚEI a 
continuat cu etapa a 2-a. în 
clasament pe primul loc se află 
Lyon, urmată de echipele Mo
naco și Nisa toate cu cîte 4 p. 
Rezultate mai importante din 
etapa a 2-a : Lyon — Troyes 
2—0 ; Monaco — Nancy 2—0 ; 
Nisa — Sochaux 2—1 ; Bor
deaux — Bastia 2—1 ; Metz — 
Nantes 2—2 ; Paris St. Ger
main — Reims 2—2.

LA SKOPLIE în meci ami
cal : Vardar — Zongulak Spor 
(Turcia) 5—2 (4—1).
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