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proletar; din toate țările, unițiva i

A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL GALAȚI

' Miercuri. G august, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a efectuat o 
vizită de lucru in județul Ga
lați.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii Ilie 
Verdeț, Emil Bobu, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscă- 
lescu, Gheorghe Oprea, Richard 
Winter. Nicu Ceaușescu, secre
tar al C.C. al U.T.C.

Noul dialog purtat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu fă
uritorii bunurilor materiale din 
această parte a tării a supus 
unei temeinice și multilaterale 
analize — la care au partici
pat reprezentanți ai unor mi
nistere economice, ai organelor 
locale de 
conducători 

reprezentanți 
colective ale _____
dul in care se acționează pentru 
îndeplinirea integrală si Ia cote 
superioare și eficiență economi
că a importantelor sarcini ce 
revin puternicului detașament 
muncitoresc din orașul și jude
țul Galați, precum și a preve
derilor viitorului cincinal.

Este ora 9,30. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sosesc la bor
dul elicopterului prezidențial în 
incinta marii cetăți siderurgice.

La locul de aterizare a eli
copterului prezidențial sînt 
prezenți mii de oameni ai 
muncii din combinat. Ei poar
tă lozinci în cinstea partidului 
și patriei, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Se scandea
ză cu putere : „Ceaușescu — 
P.C.R." !, „Ceaușescu șl po
porul" 1, „Stima noastră și mîn- 
dria — Ceaușescu—România 1“

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid, Paras- 
chiv Benescu, adresează to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, în 
numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc pe 
meleagurile gălățene cele mai 
calde și respectuoase urări de 
bun venit.

Primul obiectiv vizitat pe 
marea platformă siderurgică 
gălățeană a fost Furnalul 6 de 
3 500 mc, cel mai mare agregat 
de acest fel din tară, o nouă 
investiție cu termen de intrare 
în funcțiune pînă la sfîrșitul 
anului.

In continuare. în fata unei 
machete, tovarășului Nicolae

partid și de stat, 
de întreprinderi, 
ai conducerilor 

muncitorilor — mo-

Ceaușescu îi sînt înfățișate 
caracteristicile și performanțele 
celui mai mare furnal al țării.

Al doilea obiectiv înscris pe 
agenda vizitei de lucru a se
cretarului general a fost uzina 
de piese de schimb și reparații 
siderurgice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Indică să se ia măsuri ur
gente pentru a fi pusă in func
țiune o nouă unitate 
similar, dar pe o 
mult mai restrînsă.

Următorul obiectiv 
stituit Oțelăria cu convertizoa- 
re numărul 3. Secretarul gene
ral al partidului este rugat să 
taie panglica inaugurală, eve
niment ce marchează intrarea 
în funcțiune a primei mașini 
de turnat continuu din cadrul 
oțelăriei numărul 3.

Ministrul de resort invită pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
viziteze, în continuare, un alt 
important obiectiv al centrului 
siderurgic Galați — Laminorul 
de benzi la rece, unitate ale 
cărei produse sint destinate, în 
cea mai mare parte, industriei 
navale românești.

Urmează 
inaugural : 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
conducerea .____ _
sînt invitați să asiste Ia pune
rea în funcțiune a Laminorului 
de tablă groasă — II. Secretarul 
general al partidului taie. în a- 
plauzele puternice ale celor pre- 
zenți. panglica tricolor&r

In continuarea vizitei, în 
uralele și ovațiile miilor de 
siderurgiști. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid șl de stat 
se îndreaptă la bordul elicopte
rului spre Șantierul naval din 
localitate.

Discuția de lucru a început în 
fața unor grafice și panouri, 
care redau sugestiv dezvoltarea 
actuală și în perspectivă a ac
tivității șantierului.

Sînt vizitate apoi cîteva secții 
principale ale șantierului.

Pe agenda vizitei de lucru in 
județul Galați a secretarului 
general al partidului a fost în
scrisă și întreprinderea Lamino
rul de tablă, care realizează o 
gamă largă de sortimente și 
profile.

cu profil 
suprafață

l-a con-

un nou moment 
tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 

ceilalți tovarăși din 
de partid și de stat

(Continuare In pao. a 4-a)
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„Flotila de aur“ a caiaciștilor și canoiștilor â venit acasă
A

V

Foto : Ion MIHĂICAde la Krilatskoe s-au întors acasă.Obosiți, dar bucuroși, medaliații

„Flotila" caiaciștilor și ca- 
noiștilor s-a întors miercuri 
noaptea de la Moscova. Pleca
tă ultima la Jocurile Olimpi
ce. pentru a încheia evoluțiile 
sportivilor noștri în întrece
rile olimpice, garnitura caia
ciștilor și canoiștilor încheie 
acum și „grupul sosirilor". 
Flotila s-a întors acasă cu 
fruntea sus, cu renumele con
firmat de „aurul" 
Ivan Patzaichin, 
Toma Simionov, 
medalii cîștigate 
de Patzaichin și 
ta, Vasile Dîba, 
Ion Geantă, Nicușor Eșeanu și 
Ion Bîrlădeanu.

Fericiți, bucuroși că au a- 
juns acasă. Patzaichin, Simio
nov, Capusta, Dîba, Bîrlădeanu 
și colegii lor suportă cuminți 
rigorile protocolului, chiar la 
această oră. mai degrabă a di
mineții, fotognafiiindu-se 
grup, cu medaliile aduse de 
Krilatskoe.

De cîte orj 
Patzaichin la 
rătoarea este 
este și încercarea de a-i re
memora palmaresul... Nicio
dată, parcă, nu ne-am bucurat

cucerit de 
liderul ei, și 
de celelalte 
la Krilatskoe 
Petre Capus- 

Mihai Zafiu,

in 
la

pel-am așteptat 
aeroport? Num'ă- 
dificilă, așa cum

Marea competiție sportivă națională, In plină actualitate

Dialog cu tovarășul CONSTANTIN ZIMjEA, prim-secretar al Comitetului județean 
U.T.C. Mehedinți

explică în bună măsură tot ce 
s-a realizat și In domeniul 
amenajărilor pentru sport: o 
platformă pentru „jocuri" și 
în curînd și o sală de sport 
— ați văzut-o desigur — care 
va fi dată în folosință în noul 
an școlar. Dealtfel, Liceul In
dustrial nr. 1 a și fost premiat 
pentru „cea mai bună 
sportivă din județ".

spus că 
a plecat 
medaliat 

la Moscova...
dintre tinerii

Un panoramic sportiv mehe- 
dințean ne-a oferit prilejul de 
a ne intersecta drumurile cu 
tovarășul Constantin Zimțea, 
prim-secrefcar ai Comitetului 
județean U.T.C. Om de sport, 
nu încape nici un dubiu ; o 
demonstrează nu numai prin 
dorința de a fi peste tot a- 
colo unde tineretul mehedin- 
țean ia parte la diferite con
cursuri și competiții (acum, în 
plină vacanță de vară, la or
dinea zilei), ci și prin cunoș
tințele sale, prin patosul cu 
care dialoghează despre feno
menul sportiv.

— Am văzut, în munici
piul Drobeta Tanti Severin, 
o școală-model; sute de e- 
levi angajați în activitatea 
sportivă de masă, stimulați 
desigur, și de amenajările 
pe care le au la dispoziție...

— Nu-i nevoie să-i rostiți 
numele : este Liceul industrial 
nr. 1. Ei bine, acolo Comitetul 
U.T.C. îșl cunoaște bine atribu
țiile, se îngrijește de buna 
desfășurare a procesului de 
învățămînt, de felul cum se 
împletește studiul cu practica, 
cu munca în producție, dar nu 
scapă din vedere nici organi
zarea timpului liber, sportul 
reprezentînd o prioritate. Ute- 
ciștii sînt realmente colabora
tori ai organizației de partid, 
ai cadrelor didactice. Aceasta

bază

de la 
Petru 
la O-

— Ni s-a 
acest liceu 
Dicu, recent 
limpiada de 

— Este unul 
care au descoperit la noi, în 
județ, tainele sportului ca

luptător de „clasice". Nu este, 
însă, singurul; un alt medaliat 
olimpic la Moscova, boxerul 
Dumitru Cipere, a fost coleg, 
de liceu cu Dicu. Apoi, la Li
ceul industrial nr. 5 s-au for
mat ca sportivi handbalistul 
Eugen Buligan și atletul Ion 
Buligă, iar la Liceul „Ștefan 
Plavăț" din Orșova un alt 
handbalist de frunte, Alexandru 
Fblker,

— Prin urmare, Mehedin- 
țiul se poate lăuda că a dat

ea acum, la gîndul că s-ar pu
tea să fie pentru ultima oară 
cînd îl așteptăm după o mare 
competiție...

— Cum a fost la Krilatskoe. 
Ivăne ?

— Am plecat cu un singur 
gînd : să cîștigăm ! Nu știu 
dacă a fost greu, dacă a fost 
ușor, am tras amindoi cit am 
putut. Simțeam că nu putem 
pierde, că nu avem voie să 
pierdem. M-am gîndit patru 
ani la această medalie. Am 
uitat de - Xochimilco, de Miin- 
chen, n-am uitat nici o clipă 
de Montreal și mă simțeam 
mereu dator, chiar dacă la

campionatele mondiale de Ia 
Fancearevo (1977), Belgrad 
(1978) și Duisburg (1979) urca
sem de patru ori pe cca mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere. Acum e bine...

— Și chiar 
activitatea 
Chiar vei lăsa de-o parte pa- 
gaia ?

— Nu știu, mă mai gîndesc. 
în noiembrie împlinesc 31 de 
ani, n-aș spune că am obo
sit, deși aproape în 15 din ei

vei abandona 
competițională ?

Vladimir MORARU

(Continuare in vag. a 4-a)

CICLOTURIȘTII - OASPEȚI
Al TÎRGULUI DE MOSTRE
0 frumoasă acțiune sportivă

în orașul Titu, din județul 
Dîmbovița, bicicleta este cel 
mai răspîndit șl îndrăgit mij
loc de locomoție pentru local
nici. O evidentă clară a nu
mărului de vehicule pe două 

în urbea dîmbovițeană,

dc masd iniflată la Titu
într-adevăr, parcă nicăieri alt
undeva nu am văzut atîția ci
cliști ca la Titu. Zeci și chiar 
sute de copii, de tineri sau 
mai vîrstnici, „roiesc" pe arte
rele orașului pe biciclete, în
tr-un du-te-vino continuu.

Cicloturiștii din Titu 
de voie

au ajuns în

interlocu- 
că din 3

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

nu există. Mai multi 
tori susțineau insă 
cetățeni ai acestui mic și co
chet oraș cel puțin unul merge 
la întreprindere, la școală sau 
pleacă în excursie pedalînd. Si

O întrecere tradifională pentru cei mai mici sportivi:

TETRATLONUL ATLETIC INTERNATIONAL
Actuala ediție a competiției (a XXIV-a) va fi găzduită 

mini) de capitala României
Găzduită de capitala Româ

niei, actuala ediție a competi
ției se va bucura de participa
rea celor mai bune formații de 
mini-atleți din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, R. D. Ger
mană, Ungaria, Uniunea So
vietică etc.

Țara noastră, cîștigătoare a

în plin sezon estival, cei mai 
mici atleți ai tării, pionierii, 
se pregătesc pentru un examen 
sportiv de anvergură, prilejuit 
de întrecerile celei de a 24-a 
ediții a Tetratlonului atletic in
ternațional „Prietenia", organi
zat de revistele de copii și pio
nieri din țările socialiste.

preajma Expoziției și rulează.'^
Foto : V. BAGEAC <

„PRIETENIA"
(la sfîrțitul acestei săpîă-

mai multor ediții ale Tetra
tlonului, printre care și ultima, 
de anul trecut, de la Ffirsten- 
walde (R. D. Germană), va ali
nia echipe bine pregătite, capa
bile să mențină întîietatea.

Competiția este programată 
sîmbătă și duminică, pe Stadio
nul tineretului din București.

într-o asemenea ambiantă era 
și firesc ca una dintre cele 
mai frecvente și îndrăgite ac
țiuni sportive de masă în Titu 
să fie cicloturismul. Sportul tu
turor vîrstelor. sportul care o- 
feră celor care 11 practică nu
mai satisfacții.

Sîmbăta trecută am fost mar
torii unei acțiuni cicloturistice 
organizată la Titu. De dimi
neață, peste 70 de tineri, fru
mos echipați, rulînd pe bici
clete într-o coloană organizată 
au pornit din oraș în direcția 
București. în Capitală se inau
gura Tîrgul de mostre de bu
nuri de consum șl. în afara in
teresului stîrnit de evenimen
tul în sine, o mare parte din
tre cicloturiști erau dornici să 
vadă cum este primită de că
tre marele public o largă ga
mă de produse expuse într-un

Gheorghe $TEFANE5CU

(Continuare in pag. 2-3)



Turneul international feminin de șah al României

PARTIDE DE MARE LUPTĂ ÎNCĂ DIN PRIMA RUNDĂ
Turneul internațional feminin 

de șah al României, care se 
desfășoară în saloanele hotelu
lui „Roman" din Băile Hercu- 
Jane. a început sub semnul 
unei lupte animate. încă din 
prima rundă, concurentele au 
adoptat o tactică agresivă, ju- 
cînd numai la ciștig. Faptul 
este explicabil prin aceea că, 
atît norma de mare maestră 
internațională, cit și cea de 
maestră internațională fiind 
foarte ridicate (8Vî și, respec
tiv, 7’/j p) orice jumătate de 
punct pierdută poate atîma 
greu în balanța rezultatului fi
nal. Și astfel, spectatorii au a- 
sistat la o reuniune (rara 
avis !...) fără remize ! Pentru 
a ilustra caracterul acerb jn 
care s-a jucat, să consemnăm 
și un element de ordin statis
tic : din cele 5 partide decise, 
4 au fost cîștigate de conducă
toarele pieselor negre.

întilnirca centrală a fost de
sigur. aceea dintre marele ma
estre Tatiana Lemaciko și Te
reza Stadler. într-o Indiană ve
dic, negrul a reușit să efectueze 
străpungerea tematică din cen
tru, apoi să cîștige o calitate

și, în cele din urmă, partida, 
furnizînd o primă surpriză a 
turneului, dacă ținem seamă de 
faptul că Tatiana Lemaciko s-a 
numărat printre participantele 
la meciurile candidatelor și era 
socotită favorita nr. 1 a tur
neului.

O victorie prestigioasă a re
purtat Margareta Mureșan în 
fața Lidiei Semenova, clasată 
— recent — pe locul 6 în fi
nala campionatului feminin al 
U.R.S.S. Șahista sovietică a co
mis o greșeală în deschidere 
și timișoreanca și-a realizat cu 
impecabilă acurateță avantajul 
pozițional. A fost singura vic
torie cu albele a rundei.

Dana Nuțu a întîlnit-o (cu 
negrele) pe fosta campioană de 
junioare a Ungariei, Tiinde 
Csonkics, Mare cunoscătoare a 
Gambitului 
campioana 
șansa să joace 
variantă, în care și-a păstrat 
„pionul de gambit", a stopat a- 
tacul albului și și-a realizat in 
final avantajul material.

Foarte interesantă și, în același 
timp, agitată a fost disputa 
dintre două tinere rivale din

damei acceptat, 
României a avut 

chiar această

șahul nostru feminin, Ligia Jic- 
man și Viorica Ilie-Ionescu. 
S-a jucat tăioasa variantă a 
dragonului din Apărarea sici- 
liană, cu rocade inverse, ceea 
ce conduce totdeauna la pozi
ții pe muchie de cuțit. Albul a 
pierdut 
țios și 
partea 
câine a 
elegant ... _

In sfîrșit, 
țională Gertrude Baumstark a 
sancționat prompt jocul prea 
hazardat al Liei Bogdan. Pe 
tablă a apărut o poziție din 
cunoscutul sistem 
jucat la alb. Lia Bogdan obți
nuse o promițătoare 
atac, dar s-a grăbit 
în mod nejustificat 
După care tehnica și 
Gertrudei Baumstark 
spus, firește, cuvlntul. A ’ fO6t 
amina tă 
dorescu 
niade.

Runda 
printre altele, 
dorescu — Mureșan și Semeno
va — Lemaciko.

un tempo foarte pre- 
inițiativa a trecut de 
conducătoarei negrelor, 
încheiat partida cu un 
sacrificiu de turn.

maestra interna-

Stonewall,

poziție de 
sacrificînd 
doi pioni, 
experiența 

și-au

partida Margareta Teo- 
— Elisabeta Polihro-

a doua programează, 
întîlnirile Teo-

Turneul internațional de box „Mănușa litoralului"

MECIURI DE BUN GAIA INAUGURALA

CHIAR DACĂ
NU A

NU VA MAI JUCA, Gl
SPUS ADsO BASCHETUL

Marți seara, în Sala sportu
rilor din Constanța, au început 
întrecerile din cadrul turneului 
internațional „Mănușa litoralu
lui". Ajunsă la a IX-a ediție, 
tradiționala competiție a întru
nit de această dată la start 81 
de sportivi din Danemarca. 
Cehoslovlacia, Uniunea Sovie
tică și de la cluburile noastre 
Steaua, Dinamo, Metalul și Me
canică fină din București, B.C. 
Galați, Dacia Pitești, Muscelul 
Cîmpulung Muscel, Cimentul 
Medgidia, Farul, Voința și Por
tul din Constanța. Litoral Man
galia.

Onorată de prezența unui nu
măr mare de spectatori, prima 
reuniune a satisfăcut din plin 
așteptările, meciurile progra
mate ridieîndu-se la un bun 
nivel tehnic. Au plăcut în mod 
deosebit cele din cadrul cate
goriilor muscă și cocoș, partide
le A. Șchiopu (Steaua) — N. 
Șeitan (Litoral) și S. Kamil 
(Moscova) — D. Zaharia (Mus
celul) fiind aplaudate cu entu
ziasm de asistență. Șchiopu 
(muscă) și Kamil (cocoș) au

obținut victorii la puncte. La 
„semimijlocie" s-a impus aten
ției, prin virtuțile sale tehnice, 
dinamovistul Ion Vladimir, în
vingător la puncte, după un 
meci frumos, în fața lui Nico- 
lae Aliman (Cimentul Medgi
dia). La categoria semigrea, 
Costică Chiracu (B. C. Galați) 
și Uie Captari (Metalul Bucu
rești) și-au început disputa cu 
lovituri dure, intenția de a ob
ține victoria înainte de limită 
fiind evidentă la ambii sportivi. 
Mai bine pregătit, Chiracu a 
obținut decizia, prin abandon, 
în rundul 2.

Alte rezultate. SemiușoaXă : 
F. Stan (Dinamo) b.p. A. Jok- 
sen (Danemarca). D. Enache 
(Cimentul) b. neprez. P. Oprea 
(Voința Constanța) ; ușoară : 
M. Fulger (Muscelul) b.p. Gam- 
bos (Cehoslovacia) ; semimijlo
cie : D. Neagu (Steaua) b.p. 
V. Rujicka (Cehoslovacia) ; mij
locie mică : D. Călin (Litoral) 
b.p. V. Popa (Farul), V. Bod- 
narenko (Moscova) b.p. S. Me
zel (Muscelul) ; mijlocie : M. 
Tuță (Steaua) b.p. I. Dobre

(Dinamo) ; semigrea : D. Gon- 
tariu (Farul) b.p. D. Văleanu 
(Muscelul).

Cornel POPA — coresp.

După 21 de ani de prezență 
pe terenurile de baschet, din 
țară și de peste hotare, maes
trul emerit al sportului Gheor
ghe Novac s-a retras din acti
vitatea competițională, dar nu 
și din „lumea baschetului", a- 
preciatul jucător rămînînd să 
il secondeze pe antrenorul Dan 
Niculescu la conducerea tehni
că a echipei Dinamo. Reputat 
pentru calitățile sale fizice, teh
nice, pentru dîrzenia cu care a 
luptat pentru apărarea culori
lor reprezentativei țării și ale 
formației Dinamo, Gheorghe 
Novac a fost, pe parcursul în
delungatei sale cariere de per
former, un sportiv despre care 
nu se exagerează cînd se afir
mă că s-a dedicat cu trup și 
suflet sportului pe care l-a în
drăgit și l-a practicat din ado
lescență, fără, însă, a-și neglija 
pregătirea profesională și viata 
familială. Prezentarea „cărții 
de vizită" va ilustra mai con
vingător activitatea lui Gheor
ghe Novac. S-a născut la 24 a- 
prilie 1945, la București, a fă
cut primii pași în baschet în 
anul 1959, la clubul sportiv Ra
pid, sub îndrumarea antrenoru
lui Tudor Minescu (actualul 
medic al lotului național de 
seniori), și-a desăvîrșit pregă
tirea la Olimpia M. I. Bucu
rești, datorită antrenoarei Ste
la Rusu ; s-a legitimat la Di
namo in anul 1964 și a jucat 
la clubul din șoseaua Ștefan cel 
Mare pină in primăvara acestui 
an, perioadă în cursul căreia a 
cucerit, alături de coechipierii 
săi, 12 titluri de campion al 
României ; performanțe pe plan 
internațional, cu Iotul național: 
locul 1 la Balcaniada de juni-

ori din 19G4 ; locui 
5 la campionatul 
european de seni
ori din 1967 ; cu 
formația de club : 
locul 1 la Dinamo- 
viadele din 1971 și 
1979, locul 5—6 la 
ediția 1971—1972 a 
C.C.E. ; este absol
vent al Facultății 
de Drept din Bucu
rești ; căsătorit cu 
Elena Novac, (me
dic stomatolog), 
maestră a sportu
lui la volei".

La cumpăna ac
tivității sportive a 
maestrului emerit 
Gheorghe Novac, 
o discuție, fie ea 
succintă, nu poate 
fi decît interesan
tă și chiar instruc
tivă.

— Cînd și cu ce 
prilej ați avut ce
le mai mari satis
facții 7

— în 1967, la 
Helsinki, cu prile
jul clasării pe lo
cul 5 la campiona
tul european și in 
1971 cind, după 
doi ani de între
rupere a activită
ții și de incerti
tudini asupra posibilității de 
reintegrare în circuitul compc- 
tițional (in urma unui accident 
suferit pe terenul de sport), am 
revenit în deplinătatea posibili
tăților.

— O întrebare mai puțin plă
cută, dar inerentă : care a fost 
cel mai trist moment al activi
tății dumneavoastră baschetba- 
listice ?

— în 1969, imediat după cam
pionatul european de Ia Neapo- 
le, cind, la numai 24 de ani, 
echipa națională a renunțat la 
aportul meu. S-a mai revenit, 
am mai fost selecționat 
1977, dar amărăciunea a

— Cum vedeți viitorul 
zentativei țării ?

— O echipă care nu 
panourile nu poate 
performanțe de înaltă valoare. 
Or, la acest capitol, baschetul 
nostru rămine deficitar. O altă

Gheorghe Novac : 
cient, exemplu de

CICLOTURIȘTII - OASPEȚI Al TlRGULUI DE MOSTRE7
(Urmare din pag. I)

ANUNȚ*
Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor recru

tează candidați pentru Institutul de Marină „Mircea cel 
Bătrîn" Constanța — secția transport maritim.

Institutul „Mircea cel Bătrîn" Constanța este instituție 
militară de învățămînt superior, tehnic, de specialitate și 
“  . — . ------ I.E.F.M. NAVROM

stand avînd arborată marca : 
„întreprinderea de aparataj e- 
iectric de instalații Titu".

Coloana ciclistă, în pedalai 
de voie, a rulat compact circa 
20 de km, după care cei mai 
tineri dintre cicloturisti, pio
nierii, și-au luat rămas bun de 
la colegii de sport mai mari 
și s-au întors acasă. Restul — 
mai departe, spre București 1 
La ora 11, cicloturiștii au fă
cut popas la cabana de la li
ziera pădurii Vlăsia. Aici am 
cunoscut pe cîțiva dintre acești 
mari îndrăgostiți ai sportului 
cu pedale. Gh. Neacșu, 32 de 
ani, sculer-matrițer la între
prinderea mai sus amintită, ne 
spunea : „Stau în Leordeni și 
lucrez în Titu. De acasă vin 
la serviciu și mă reîntorc a- 
casă pe bicicletă. Zilnic rulez 
circa 60—70 km. Astăzi am ple
cat din Leordeni 
ora 8,30 am luat 
lalți colegi spre 
după-amiază am 
acasă tot pe bicicletă. Este cea 
mai mare plăcere a mea. Mer-

la ora 6. La 
startul cu cei- 
București, iar 
să mă întorc

sul pe bicicletă îmi dă sănă
tate, îmi 
iar astăzi 
dalez cu
La multe 
la Tirgul 
și eu, ca 
dintre băieții care sint 
cu mine. Or, tuturora ne 
plăcere să vedem cum 
mite piesele făcute de 
tem convinși că vom 
mal aprecieri bune".

Același lucru, sau

împrospătează forțele, 
în mod deosebit, pe- 
și mai mare plăcere, 
din produsele expuse 
de mostre am lucrat 
dealtfel o bună parte 

acum 
face

sint 
noi. 
auzi nu-

_____ ___ aproape, 
dar cu alte cuvinte, ne-au spus 
și alți muncitori de la între
prinderea de aparataj din Titu: 
electricianul Ion Popa, monto- 
rii Gh. Irimia și Dorin Matei, 
tînăra muncitoare Niculina Pan- 
tazi și alții.

Coloana de cicliști si-a con
tinuat apoi drumul. A ajuns la 
București, la Expoziție, la ora 
12,30 și, pînă la ora 17, au 
mers din pavilion în pavilion. 
Cel mai mult le-a p'.ăcut, fără 
îndoială, standul care prezenta 
produsele întreprinderii lor. 
Mîndrie firească. La ora 17. în
colonați ca la sosire, au pără
sit Expoziția cu direcția Titu...

pregătește cadre pentru marina civilă.
Constanța, in specialitățile :
• navigație (ofițeri maritimi punte) ;
• electromecanică (ofițeri maritimi 

maritimi electricieni)
Admiterea în Institutul de marină se ___ _____ __

care se va desfășura potrivit prevederilor din L.„v—£
„Admiterea,în învățămîntul superior 1980", editată de Mi
nisterul Educației și Invățămintului.

Pentru înscriere, candidații vor depune la comisiile de 
selecționare următoarele acte :

— diploma de bacalaureat, în original ;
— aprecierea activității școlare, eliberată de conducerea 

liceului (cei încadrați în producție vor aduce în plus apre
cierea activității profesionale de la locul de muncă, elibe
rată de conducerea întreprinderii sau secției) ;

— certificat de naștere, in copie legalizată ;
— buletine medicale (R.B.W., radioscopie gastroduode- 

nală, radioscopie pulmonară) și adeverință eliberată de 
circa sanitară de domiciliu privind bolile cronice și acute 
in stare transmisibilă ;

— patru fotografii 3/4.
Odată cu aceste acte, candidații vor depune și două de

scrie numele, 
sub rezerva

mecanici și ofițeri

face prin concurs, 
i broșura

t»

sare tip mapă, pe care își vor 
Nu se admite înscrierea 

rioare a actelor.
La concursul de admitere 

nu depășesc vîrsta de 25 ani. 
înscrierea la concursul de

prezentării ulle-

se primesc numai bărbați ce

admitere se
de la data de 1 august și se va 
gust 1980, în următoarele centre :
• București — Departamentul

bd. Dinicu Golescu nr. 38 ;
• Constanța — întreprinderea 

ritime NAVROM Constanța ;
• Galați și Brăila — întreprinderea de exploatare flu

vială NAVROM ;
• Giurgiu — Grupul de exploatare flotă NAVROM ;
• Drobeta Turnu Severin — Secția de navigație fluvială 

NAVROM ;
• Regionalele C.F.R. din Brașov, Craiova, Cluj-Napoca, 

Iași și Timișoara ;
• Direcțiile județene de poștă și telecomunicații din : 

Arad, Alba Iulia, Alexandria, Baia Mare, Bacău, Bistrița, 
Buzău. Botoșani, Deva, Focșani, Miercurea Ciuc, Oradea, 
Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Rîmnicu Vîlcea, Reșița, 
Sibiu, Suceava, Satu Mare, Sf. Gheorghe, Slobozia, Sla
tina, Tulcea, Tîrgu Jiu, Tîrgoviște, Tîrgu Mureș, Vaslui, 
Zalău.

face cu începere, 
la data de 20 au-încheia

Transporturilor Navale,

de exploatare a flotei ma-

pină in 
rămas, 
repre-

domină 
pretinde

problen 
nu tre 
sistem 
buie s- 
rezolva 
pr
-x Ce 

tribuiți 
mei jt 
roși ?

— Ci 
nanio, 
săvîrși 
tehnici 
unor i 
înaltă, 
tohi, J 
Cheorl 
Cornel 
ționez 
contini 
tinerii 
multe
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LA START - SPERANȚELE
Câldură toridă, ieri la Snagov, 

dar vreme ideală pentru cano
taj ; nici cea mai mică urmă de 
vînt, apa ca o oglindă, condiții 
excelente pentru tras la rame 
sau visle. La start — 237 de ti
neri șl 210 tinere din 10 orașe, 
vîslași și rameri intre 14 șl 18 
ani, ambițioși să facă primul pas 
pe drumul marii performante. 
In joc — 20 de titluri de campi
oni naționali la juniori mari și 
mici. O splendidă întrecere sub 
însemnul „Daciadei".

Competiția a început practic de 
marți, cind numeroșii particlpanțl

ÎNTRECERILE <DACIADEL CONVING TOT MAI MULT TINERETUL"
(Urmare din pag. 1)

la iveală cîteva „vîrfuri" 
sportive. Și in perspectivă?

— Este imposibil ca din ma
rea masă a tinerilor mehedin- 
țeni care practică exercițiul 
fizic să nu se ivească și alte 
talente, care să urmeze exem
plul celor amintiți. La Orșova, 
de pildă, s-a declanșat, prin 
„Daciadă", o veritabilă între
cere de formare a unor vi
itori sportivi de performanță.

— Orașul este avantajat 
de existența unei excelente 
baze materiale !

— Orașul nou Orșova, 
pune într-adevăr, de un 
complex sportiv în aer 
și de una dintre cele mai 
moașe baze nautice din 
Aș adăuga, dacă mi se 
găduie, prezența multor 
viști de partid tineri, în : 
te cu tovarășa Eugenia Căilea- 
nu, care caută să sprijine ne
mijlocit sportul, în școli, 
întreprinderi, în rîndurile 
aerelor fete îndeosebi.

— înțelegem că, in mate
rie de sport, tineretul 
unitățile de învățământ 
află, in principal, in 
ția dv.

— într-un feî, da, pentru 
că în școală poți organiza mai 
lesne activitățile sportive, 
ne este, însă, indiferent 
se desfășoară activitatea 
tivă de masă și în alte 
ale județului. De aceea, pentru 
a stimula gustul pentru sport, 
organizăm acțiuni și în afara 
orașelor, la Gruia, Obîrșia de 
Cimp, la Recea și Bălăcița,

dis- 
com- 
iiber 

i fru- 
țară. 

în- 
acti- 

frun-

în 
ti-

din 
se 

aten-

Nu 
cum 

spor- 
părți

sub forma unor duminici cul
tural-sportive, avînd și spriji
nul organelor locale de partid 
ai consiliilor unice agro-indus- 
triale. A intrat în tradiția ti
neretului mehedințean organi
zarea „Cupei recoltelor boga
te", de regulă acolo unde 
înregistrează și cele mai 
succese în producție, ca 
pildă la Pătulele, comună 
a dat peste 4 500 kg grîu_ 
be la hectar ; apoi a 
torii salcîmului", la Ponoarele, 
sau „a teiului", la Strehala 
după cum sîntem la a treia 
ediție a „Crosului fetelor me- 
hedințene". Pentru atletism și 
mai ales pentru probele de a- 
lergări pe teren variat avem o 
anumită vocație. Vin sute de 
tineri. E drept că asemenea 
întreceri sint și larg accesibile.

— Și la capitolul neimpli- 
niri ? Fiindcă e greu de 
presupus că sportul mehe
dințean, cel de masă la care 
ne referim, și-a descoperit 
toate „necunoscutele"...

— Adevărat ! Tocmai de a- 
ceea căutăm, de pildă, să atra
gem. mai convingător 
de uteciști 
tivă, astfel 
timp liber 
sportul să 
Cum ? Lărgind, de pildă, con
tinuu baza materială a sportu
lui, cum ar fi lîngă Casa tine
retului din Drobeta Turnu Se
verin, unde va fi dată în fo
losință o platformă pentru 10 
terenuri de „jocuri". Aflîn- 
du-se în perimetrul stadionu
lui „1 Mai", ea va fi la înde- 
mina tineretului din școli și

se 
mari 

de 
care 
boa- 

„Sărbă-

masele 
în activitatea spor
ea în bugetul de 
al fiecărui tînăr 
se înscrie zilnic.

întreprinderi. Nu ne mulțu
mește felul cum fetele iau 
parte la activitățile sportive, 
după cum. în județ, mai sînt 
așezări în care sportul se dez
voltă timid, ca, de pildă, Salcia, 
Breșnița de Ocol, Vinjuleț, Bi- 
cleș etc. cu organizații de ti
neret mai puțin active. Ne 
propunem să sprijinim și mai 
mult sportul în aceste așezări, 
să convingem tineretul des
pre necesitatea și foloasele 
practicării exercițiului fizic, 
să-i stimulăm dorința de afir
mare, prin întrecerile „Dacia- 
dei“, peste „hotarele" comunei 
sau ' chiar ale județului, să-i 
stîrnim ambiția spre o nouă 
calitate și în sport. Avem, în 
acest sens, sprijinul larg al co
muniștilor, o garanție a reu
șitei !
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LOTO-FROHOSPORT
SURPRIZA SEZONULUI 

LA INDEMiNA TUTUROR
La munte sau ia mare, LOZUL 

VACANȚEI continuă să ofere 
participanților numeroase surpri
ze dintre ce!e mai plăcute : AU
TOTURISME ..Dacia 1300", CIȘ- 
TIGURI IN BANI de 50.000. 10.000, 
5.000 Iei etc. Se reamintește că 
LOZUL VACANȚEI este o emi
siune limitată, care beneficiază 
de cîștiguri suplimentare In va
loare de 1.700.000 lei acordate din 
fond special de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport. Datorită 
marelui succes înregistrat, precum 
și a cererilor exprimate de nu
meroși partlcipanți, LOZUL VA
CANȚEI a fost reeditat. Așadar, 
din nou șanse sporite de mari șl 
frumoase satisfacții I NU OCO-
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ACUM se joacă marile 
meciuri ale toamnei!
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.... Degeaba, am repurtat vic
torie după victorie în meciuri 
amicale, degeaba ne-am făcut 
visuri eă vom deveni cam
pioni ai Europei. Tocmai in 
momentul eînd echipa trebuia 
să marcheze punctul ei de 
vîrf, tocmai atunci a interve
nit căderea. Asta, chiar in tur
neul final al campionatului 
european, tind criza de formă 
a devenit vizibilă. Cu sigu
ranță că eroarea ne aparține 
nouă, celor de la conducerea 
tehnică. N-am știut să aducem 
formația Ia linia maximă de 
exprimare în momentul culmi
nant al sezonului, care era 
reprezentat de întrecerea din 
peninsula italiană". Cuvintele, 
reflectind concluziile unui sta
diu mai îung prezentat fede
rației engleze, aparțin antre
norului echipei „celor trei lei", 
Greenwood. Ele exprimă pri
ma și marea explicație a pre
zenței cenușii, la o cotă valo
rică joasă, cu total neaștep
tată, a favoritei nr. 1 în cam
pionatul european, a echipei 
Angliei. Oamenii conduși de 
Keegan (și el o umbră a com
bativului și inspiratului „spăr
gător de apărări" din mai 
toate jocurile precedente) au 
apărut ca niște concurenți la 
sfîrșit de cursă, obosiți și lip
siți de vlagă, de luciditate. In
discutabil un caz de nereușită 
în materie de atingere și men
ținere a formei sportive. Să 
mai ascultăm o părere în ma
terie. Aparține antrenorului 
lui Internazionale, Eugenio 
Bersellini, și se referă chiar 
Ia jocurile din Cupa campio
nilor europeni: „Prima și ma
rea problemă rămîne atingere» 
unei forme bune Ia startul în
trecerii campionilor și — ceea 
ce este la fel de important — 
menținerea acestei forme".

Care este scopul evocării a- 
cestor opinii autorizate pri
vind necesitatea eforturilor 
cumpănite, bine dirijate, com
petent concepute, pentru obți
nerea celei mai complete pre
gătiri a echipei în perioada de 
vîrf a competițiilor 7 Faptul 
că problema este de maximă 
însemnătate și urgență pentru 
reprezentativă și echipele de 
club. Atît pentru prima Cît Și 
pentru celelalte, lunile septem
brie, octombrie șj noiembrie 
vor reprezenta marile exame
ne ale preliminariilor C.M. și 
ale cupelor continentale. Pro
gramul competițional, așa cum 
a fost alcătuit (prin încheierea 
mult mai devreme a stagiunii 
1979/80, asigurarea celei mai 
lungi perioade de odihnă pen
tru jucători din ultimii ani și

începerea noului sezon compe- 
tițional în primele zile ale lui 
august) asigură atingerea u- 
nui potențial corespunzător, 
prin numărul de meciuri de 
campionat programate, pină la 
data primului examen interna
țional : jocurile-tur ale cupe
lor europene. Dar știm foarte 
bine că numai simpla partici
pare la campionat nu 
garanta atingerea unei ____
oampetiționale de vîrf si men
ținerea acestei exprimări- ma
xime. Sînt necesare și alte e- 
focturi ți alte mijloace, pre
cum : desfășurarea Întregii
munci de pregătire la un ni
vel ridicat, folosind cele mai 
moderne și eficiente mijloace 
în antrenament. Cel puțin la 
fel de importantă rămîne se
riozitatea jucătorului în a se 
pregăti și a trăi sub aspectul 
regulilor de viață sportivă. O- 
mogenitatca morală, sufleteas
că a echipei rămîne un ele
ment care unește mecanismul 
ei de acțiune. Iar forța psihi
că rămîne pavăza de 
mare a 
chipe. 
fectori 
unui „unsprezece" trebuie for
tificați, separat și în ansam
blu, în aceste săptămini. Iar 
medicul, cu mijloacele de re
facere și de neîncetată „luare 
de puls" a stării fiziologice a 
jucătorilor, trebuie să fie me
reu lîngă antrenor, ghidîndu-1 
in întreaga alcătuire a pro
gramului de pregătire.

Echipele noastre parcurg, 
deci, o perioadă de care va 
depinde reușita importantelor 
confruntări din toamnă, 
trebuie să se angajeze ___
reticențe, fără sustrageri de la 
muncă în această cursă a atin
gerii și menținerii formei de 
virf în perioada de mare so
licitare ce se apropie. „Piesele 
componente" ale iotului repre
zentativ — selecționații — an
gajate în acest efort la echi
pele lor de club trebuie să 
ajungă la o asamblare fără 
cusur, înlăturîndu-se deficien
țele semnalate în numeroasele 
partide-test susținute. Subli
niem importanța fiecărei zile, 
fiecărui antrenament, fiecărui 
meci, fiecărei ore de odihnă 
din această perioadă. Jucătorii, 
tehnicienii, conducerile de clu
buri, F.R.F., trebuie să aibă 
clar în față, adevărul că un 
prilej de a aduce fotbalul la o 
cotă internațională demnă 
prestigiul 
odată cu 
Și că nu

poale 
forme

expri- 
potențialului unei e- 

Fieaare dintre acești 
cere alcătuiesc forța

Ele 
fără

de 
sportului nostru vine 
sezonul de toamnă, 
au voie să-l scape !
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• SĂPTAMÎNA TRECUTA 
a avut loc, la Belgrad, ședința 
comitetului director al „Cupei 
balcanice" la care au luat parte, 
din partea F. R. Fotbal. Ion 
Alexandrescu și Mircea Sămă- 
reanu. Printre hotărîrile impor
tante ale acestui for mențio
năm : organizarea „Cupei bal
canice" — pentru reprezentati
vele A — sub formă de tur
neu într-o singură țară. Forul 
nostru de specialitate, prin cei 
doi delegați, a solicitat și a pri
mit organizarea „Cupei balcani
ce" pentru echipele A în august 
(sau decembrie) 1981; turneul 
selecționatelor de tineret se va 
desfășura în Grecia (în luna 
iunie anul viitor) ; turneul e- 
chipelor de juniori va avea loc 
— tot în 1981 — în Turcia (se
lecționatele de juniori I) și Al
bania (selecționatele de juniori 
II). în sfîrșit, „Cupa balcanică" 
rezervată echipelor de club se 
va disputa între 16 septembrie 
1980 și 7 aprilie 1981. Repre
zentanta țării noastre. Sportul 
studențesc, va juca într-o serie 
alături de echipe din Bulgaria 
și Turcia, încă nedesemnate.
• SPORTUL STUDENȚESC — 

PANIONIOS ATENA 2—1 (2—0).

CAROL JURJA

Victorie limită a studenților 
bucureșteni în „amicalul" inter
național disputat ieri după-amia- 
ză pe stadionul din str. dr. Stai- 
covjjci, in compania echipei' Pa- 
nionios Atena. Deși au avut mai 
mult timp inițiativa, studenții 
n-au reușit să se impună decît spre — •• • 
eînd __  ___  _ ,___
Prima oară s-a întîmplat în min. 
38, eînd Cățoi a luat o acțiune 
pe cont propriu și a ajuns la 
aproximativ 25 m. de unde a șu
tat puternic, pe jos, portarul ne- 
putind reține balonul: 1—0. Cu 
un minut înainte de pauzâ, Mun- 
teanu II a urcat pînă ‘ 
pierea careului advers, 
lui M. Sandu, care a 
balonul lui FI. Grlgore . __
a majorat avantajul la două go
luri. în partea a doua, studenții 
au dominat, dar au și ratat 
multe ocazii sau portarul Kakaris 
a intervenit cu succes. Spre sflr- 
șitul partidei, în min. 85. Paran- 
dopulos a centrat bine lui Bars, 
©are a redus din handicap. A 
condus foarte bine C. Jurja. 
SPORTUL STUDENȚESC: Laz&r 
— Tănăsescu, Constantinescu, B. 
Grigore, Munteanu II — 
nescu, lorgulescu, Cățoi 
Grigore, M. Sandu, Chihaia. Au 
mai jucat: Mora.ru, Stroie, Mun- 
teanu I, M. Marian, Șerbănică. 
PANIONIOS ATENA: Serigos — 
Zaharopulos, Hagtopulos, Envo- 
Iiadis, Halchidis — S ai pas. Ll-

sfirșitul primei reprize, 
au finalizat două acțiuni.

în apro- 
a pasat 
prelungit 
și acesta

O. lo- 
Fl.

Lazaru, Săltamaras 
tiakakis, Sorianos. A 
cat: Kakaris, Validis, 
randoputos. (p.v.)
• POLITEHNICA

PANSERA1KOS XERES (GRECIA) 
3—2 (0—1). joc frumos, eu nu
meroase faze de poartă. Au mar
cat: Ursu (min. 47) Florean 
(min. 50), Simionaș (tnîn. 85).’ 
respectiv, Dimitriou (min. 32) și 
Karanidas (min. 83). A -----
M. Paskalidis (Grecia). 
CONESCU — eoresp.
• ROVA ROȘIORI —

BUCUREȘTI 0—2 (8—2).
mativ 5 000 de spectatori_ ____
tat marți la partida amicală câș
tigată de bucureșteni, prin golu
rile marcate de Custov (min. 17) 
șl Dudu Georgescu (min. 40). T. 
NEGULESCU. coresp.
• PROGRESUL-VULCAN —

RAPID 3—5 (2—2). Joc frumos,
cu multe faze ofensive și goluri 
gustate de public, care au fost 
înscrise de Țevi (min. 14), An- 
ghel (min. 31) Mateescu (min.' 
M) pentru divizionara A. respec
tiv Georgescu (min. 11. 56 și V«) 
și Damaschin (min. 26 și W). 
D. MORARU
• LA

s-au pus _ _____  _
Intrare la meciul Steaua 
versitatea Craiova, 
pută sîmbătă, 
bd. Ghencea,

orele 16.

aiOilrat 
». DIA-

DINAMO 
Aproxi- 

au asis-

coresp.
CASELE OBIȘNUITE 
în vînzare biletele <i<*

Uni
ca re se <ns-‘ 

jx? stadionul <îin 
cu începere de 1»

Arbitrul etapei
„VREAU SĂ APĂR PRESTIGIUL

ȘCOLII ROMANEȘTI DE ARBITRAJ!"
Tinerel (34 de ani), subțire, mo

bil, ager, Carol Jurja face parte 
din „noul val" ' ’’
fluierului", care la noi și aiurea 
a spart șablonul arbitrului de 
gabarit mare, cel care, suprapon
derali, conducea partida de un
deva, din preajma punctului care 
arată centrul terenului. Recu
noaște că în arbitraj totul l-a 
mers strună. L-a început, para
lel cu calitatea de fotbalist (la 
Petrolul Moin-eștl șl Mașini u- 
nelte București), stimulat fiind 
de unchiul său, fostul arbitru 
Anton Munich. Remarcat de 
FmanoisC Coloși, la vremea res
pectivă 
giiu d e 
călit de 
Roșoga, 
treptele ,.
bitrajului paircurgînd în cinci ani 
(1973—1978) traseul pe care cel 
mai mulți nu-1 termină niciodată, 
de la categoria I la lotul A. 
Cam în același tim-p a absolvit, 
la fără frecvență, I.E.F.S.-ul, 
specialitate fotbal. Recent, a fost 
propus pe lista ‘

In prima etapă a campiona
tului declanșat la 2 august, a 
condus, la Iași, un 
firmă asigurată de 
oaspete a lui F. C. Baia Mare. 
Practic, fără greșeală, nota 9. 
Pe acest „copil teribil" al ar
bitrajului nostru, cu o carieră 
frumoasă în fată si cu datorii 
ce trebuie onorate fată de miș
carea fotbalistică, l-am adus în 
acest colt de pagină, inaugu- 
rînd, de fapt, rubrica „Arbitrul 
etapei".

al „cavalerilor

președinte al unui cole- 
sector bucureșteam, dăs- 
Canstantin Petica și Hie 
Carol Jurja urcă, bolid, 
„administrative" ale ar-

F.I.F.A.

meci cu 
calitatea

• Ce înseamnă Carol Jurja, 
pentru dumneata, desemnarea 
pe lista F.I.F.A. ? • Obligația 
de a apăra prestigiul solid al 
școlii românești de arbitraj. 
Angajamentul de a dubla nu
mărul antrenamentelor săptă- 
mînale, de la trei la șase, ci
fra maximă. • Contează atît 
de mult pregătirea fizică ? • 
Fiind mereu aproape de fază, 
nimeni nu te poate păcăli. Cu 
toate că 
de 15—20 
pectat in 
bagi in 
vezi ceea 
tribună, i 
narea în consecință atrage a- 
proape automat protestul sonor 
al acesteia. • Are vreo greu
tate ? • Huiduielile, ca și pro
testele jucătorilor „cu nume*' 
care, uneori, își propun să 
•toace" un arbitru, inhibă pe 
orice „cavaler al fluierului". De 
teama de a nu greși, greșești 
apoi în lanț. • Este important 
ca un arbitru să fi jucat în 
prealabil fotbal ? • Este im
portant, dar nu esențial. Totul 
in arbitraj este să veghezi ca 
jocul 
tajul 
tează 
tajul, _ __ __
telegere pentru jucătorul ener-

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
ETAPA I (24 august)

Voința Constanța —• Victoria 
Tăndărei. Electrica Constanța — 
Progresul Isaccea, Metalul Man
galia — Rapid Fetești, Construc
torul Călărași — Ș.N. Tulcea, 
Șoimii Cernavodă — Dunărea Că
lărași, Unirea Eforie — Marina 
Mangalia, Viitorul Mahmudia — 
Portul Constanța, Amonil Slobozia
— Chimpex Constanța.

ETAPA A Il-a (31 august)
Ș.N. Tulcea — Amondf Slobo

zia, Marina Mangalia — Voința 
Constanța, Victoria Tăndărei — 
Viitorul Mahmudia, Dunărea Că
lărași — Electrica Constanța, 
Progresul Isaccea — Unirea E- 
forie, Chimpex Constanța — Con
structorul Călărași, Rapid Fetești
— Șoimii Cernavodă, Portul Con
stanța — Metalul Mangalia.

ETAPA A ill-a (7 septembrie)
Progresul Isaccea — Portul 

Constanța, Viitorul Mahmudia — 
Constructorul Călărași, Voința 
Constanța — Amonil Slobozia, U- 
nirea Eforie — Victoria Tăndă
rei. Metalul Mangalia — Chimpex 
Constanța, Dunărea Călărași — 
Rapid Fetești, Electrica Constanța
— Marina Mangalia, Șoimii Cer
navodă — Ș.N. Tulcea.
ETAPA A IV-a (141 septembrie)
Victoria Tăndărei — Dunărea 

Călărași, Amonil Slobozia — E- 
lectrica Constanța, Chimpex Con
stanța — Rapid Fetești, Marina 
Mangalia — Ș.N. Tulcea, Unirea E- 
forie — Voința Constanța, Con
structorul Călărași — Metalul 
Mangalia. Portul Constanța — 
Șoimii Cernavodă, Viitorul Mah
mudia — Progresul Isaccea.
ETAPA A V-a (21 septembrie)
Electrica Constanța — Chimpex 

Constanța, ș.n. Tulcea — Victoria 
Tăndărei, Amonil Slobozia — 
Progresul isaccea, Voința Con
stanța — Portul Constanța, Rapid 
Fetești — Constructorul Călă
rași, Șoimii Cernavodă — Marina 
Mangalia, Dunărea Călărași — 
Viitorul Mahmudia, Metalul Man
galia — Unirea Eforie.

Seria a IV-a
ETAPA A Vl-a (28 septembrie)
Constructorul Călărași — Șoimii 

Cernavodă. Electrica Constanța 
Viitorul Mahmudia, Unirea E- 

Rapid Fetești, Ș.N. Tul- 
Chimpex Constanța, Ma- 

Amonil Slobo-

Metalul
Electrica Constanța.

— noiembrie)
Progresul

— Metalul

distanta ideală este 
m. imposibil de res- 
permanentă. Dacă te 
sufletul jucătorului, 

i ce nu se vede din 
amănuntele. Sanctio-

să nu degenereze. Avan- 
fostului jucător : depis- 
ușor simulările. Dezavan- 
ca să spun asa : are in-

vat și îi mai trece cile unele 
cu vederea. ® Ce impresie 
ți-au făcut Politehnica Iași si 
F. C. Baia Mare ? • Ieșenii 
jucau bine in deplasare și slab 
acasă. Băimărenii. la fel. De 
data aceasta. Politehnica, gazdă 
fiind, si-a depășit vechea con
diție, iar F. C. Baia Marc n-a 
strălucit ca altă dată. Am im
presia că F. C. Baia Marc * 
jucat, pentru prima dală, ia 
deplasare, Ia meci nul. Si * 
pierdut. înainte juca la 
rie și obținea meci nul. • Ce 
aștepți de la arbitraj ? • Să 
confirm, să confirm și 
confirm. 11 mai aștept in lotul 
A și pe fratele meu Anton; 
cu care semăn ca două pică
turi de apă, fără să fim ge
meni. Știți ce se spune T 
Că el e mai talentat ca mine; 
dar n-a avut șansă. Dacă mă 
gindese bine, afirmația nici 
nu-i departe de adevăr... ț

Ion CUPEN J
_________________________

vielo-

iar să

LAIT-MOTIVUL UNEI CONSFĂTUIRI..

forte
cea 
rina Mangalia ______ ____
ria, Voința Constanța — Dunărea 
Călărași, 
Metalul 
dărei —
ETAPA
Metalul 

Țăndărel, 
Progresul 
vodă — 
monil Slobozia __________
Călărași, Portul Constanta — Uni
rea Eforie, Viitorul Mahmudia — 
Ș.N. Tulcea, Rapid Fetești — 
Voința Constanța, Dunărea 
lărași — Marina Mangalia.

ETAPA A Vin-a (12 octombrie)
Unirea Eforie — Amonil Slo

bozia, Rapid Fetești — Victoria 
Tăndărei, Constructorul Călărași
— Dunărea Călărași, -Șoimii Cer
navodă — Viitorul Mahmudia, 
Metalul Mangalia — Marina Man
galia. Portul Constanța — Elec
trica Constanța, Progresul Isaocea
— Ș.N. Tulcea, Chimpex Constan
ta — Voința Constanța.
ETAPA A IX-â (19 octombrie)
Marina Mangalia — Progresul 

Isaocea, Constructorul Călărași — 
Portul Constanta, Voința Con- 
sanța — Metalul Mangalia, Ș. N. 
Tulcea — Dunărea Călărași, E- 
lectrlca Constanța — Rapid Fe
tești, Victoria Țăndărel — Șoimii 
Cernavodă, ’
Chimpex ~ 
bozia —

ETAPA
Viitorul ______

Constanța, Dunărea Călărași 
Amonil Slobozia, Portul 
stanța — Ș.N. Tulcea, 
Cernavodă — Unirea Eforie, 
pex Constanța — Victoria 
dărei. Rapid Fetești — 
Mangalia, Progresul Isaocea

Progresul isaocea — 
Mangalia, Victoria Tăn- 
Portul Constanța.
A Vil-a (5 octombrie)
Mangalia — Victoria 
Chimpex Constanța — 
Isaccea, Șoimii Cerna- 

Electrica Constanța. A- 
cboila — Constructorul

Că-

Unirea Eforie — 
Constanța Amonil SIo- 
Viitorul Mahmudia.
A X-a (26 octombrie) 
Mahmudia — Voința

Con- 
Șolmli 
Chim-

Țăn- 
Marina

Constructorul Călărași, 
Mangalia
ETAPA
Rapid

Isaccea. . __ _____
Mangalia, Marina Mangalia — 
Viitorul Mahmudia, Portul Con
stanța — Chimpex Constanța, 
Șoimii Cernavodă — Amonil Slo
bozia, Voința Constanța — Elec
trica Constanța, Unirea Eforie — 
Dunărea “ ~
Călărași
ETAPA
Voința . _________

navodă, Dunărea Călărași — Chim
pex Constanța, Electrica Con
stanța — Constructorul Călărași. 
Amonil Slobozia — Metalul Man
galia, Unirea Eforie — Ș.N. Tul
cea, Marina Mangalia — Portul 
Constanța, Victoria Tăndărei — 
Progresul isaccea. Viitorul Mah
mudia — Rapid Fetești.
ETAPA A XlII-a (16 noiembrie)
Portul Constanța — Dunărea 

Călărași, Metalul Mangalia — 
Șoimii Cernavodă, Victoria Tăn
dărei — Marina Mangalia, Chim
pex Constanța — Viitorul Mah
mudia, Rapid Fetești — Amotnil 
Slobozia. Ș.N. Tuloea — Elec
trica Constanța, Constructorul Că
lărași — Unirea Eforie,. Progresul 
isaccea — Voința Constanța.
ETAPA A XlV-a (23 noiembrie)
Marina Mangalia — Constructo

rul Călărași, Viitorul Mahmudia 
— Metalul Mangalia, Șoimii Cer
navodă — Chimpex Constanța, 
Voința Constanța — Ș.N. Tulcea, 
Dunărea Călărași — Progresul 
Isaccea, Rapid Fetești — Portul 
Constanța, Amonil Slobozia — Vic
toria Țăndărei, Electrica Constan
ța — Unirea Eforie.
ETAPA A XV-a (30 noiembrie)
Victoria Țăndărei — Electrica 

Constanța, Progresul Isaccea — 
Șoimii Cernavodă, Portul Con
stanța — Amonil Slobozia, Meta
lul Mangalia — Dunărea Călă
rași, Constructorul Călărași — 
Voința Constanța, Chimpex Con
stanța — Marina Mangalia. Uni
rea Eforie — Viitorul Mahmudia, 
Ș.N. Tulcea — Rapid Fetești.

A xi-a (2
Fetești — 

Ș.N. Tuloea

Călărași, Constructorul 
— Victoria Țăndărel.
A XlI-a (9 noiembrie)
Constanța — Șoimii Cer-

In Sala sporturilor din Deva 
s-a ținut, nu demult, o con
sfătuire cu antrenorii centre
lor de co-pii și juniori și cu 
profesorii de la cele zece uni
tăți sportive școlare cu secții 
de fotbal. In cele două refe
rate prezentate, la capitolul 
realizări, sau frumoase iniția
tive, sau preocupări serioase, 
sau adevărata pasiune, numele 
unei școli și al unui om au 
revenit mereu, ca un lait
motiv : Nucet — prof.
Gheorghe Ungurcânu. ,.Ar 
trebui să mergeți să vedeți 
ce-a făcut el acolo" — ne-a 
spus, la un moment dat, D. 
Lăzărescu, secretar al F.R.F.

Nu știm câți dintre 
te 130 de antrenori 
la Nucet. Nu știm 
cîți vor reuși să a- 
jungă să viziteze 
mica localitate din 
apropierea Tîrgo- 
viștei. Nu știm, 
trebui s-o facă toți, 
se convinge ce înseamnă cu 
adevărat PASIUNEA pentru 
fotbal.

Am fost 
Am stat, 

cu Marcel 
rectorul 
trial. ______
amănunte despre școală, des
pre elevii ei, despre „cei 55 de 
la fotbal". care din toamnă 
vor fi afilia ți la Clubul spor
tiv școlar Dîmbovița.

Am stat, apoi, de vorbă mai 
pe îndelete și cu profesorul 
Ungureanu, cel care, cu cîțiva 
ani în urmă, a jucat sub cu
lorile lui F.C.M. Galați și C.S. 
Tîrgoviște. Ne-a vorbit, la în
ceput, de cele trei grupe, 
două de începători, una dea- 
vansați. Din ultima. C. Turcu 
a fost selecționat pentru Lu
ceafărul, iar cinci (N. Neac- 
șu, O. Popescu, V. Banu, M. 
Lăutaru. M. Șerban) au evo
luat, la’C.S. Tîrgoviște, în Di
vizia de juniori. Caracterizări 
precise, fără laude excesive, a 
făcut, în continuare, unor ve
ritabile talente : portarilor Gh. 
Oncescu și N. Neacșu, mijlo
cașului I. Mihăilescu, înain
tașului O. Popescu, toți năs-

cei pes-

Pentrua

la Nucet.
mai întîi, de vorbă 
Dumitrescu, di- 

Liceulul agro-indus- 
care ne-a relatat multe

cuțl în 1964. Iar 'dintre cel 
mai mici a amintit numele 
lui C. Chiriță, M. Caciaimac, 
M. Vișan. „Sînt cu toții copii 
robuști — ne spunea 
gureanu. Copii care 
'din satele județului 
arși de soare, căliți, 
piatra și dornici să 
ceașcă nu glumă pentru a a- 
junge fotbaliști adevărați. Eu 
mă străduiesc să-i învăț tot ce 
știu, avînd un sprijin perma
nent din partea conducerii 
liceului și a inspectoratului 
școlar județean".

Dealtfel, cu ajutorul foruri
lor dîmbovițene. Nucetul a 
reușit o performanță rară, les- 
tînd în 1978 peste 40 000 de 
copil din județ. Anul acesta, 

acțiunea de selec- 
i ție s-a redus doar
/fel i. l-a nivelul clasei ® 
{JQL [ VIH-a, trecînd prin 

,.sita“ ei un nu
măr de 10.000. Pină la urmă 
au rămas 15, dar 15 buni; cu 
destule- calități care să dea 
suficientă încredere că se va 
face treabă bună cu ei.

In încheierea vizitei făcuta 
la Nucet, ni s-a ...prezentat 
și baza materială a clubului : 
terenurile de antrenament din 
curtea liceului, vestiarele și 
anexele necesare, terenul de 
joc, toate amenajate prin 
munca entuziastă a elevilor, a 
celor ce iubesc fotbalul în 
comună. O dovadă, o extra
ordinar de semnificativă do
vadă că SE POATE. Dar nu
mai acolo unde există ENTU
ZIASM, PASIUNE. PREOCU
PARE. „Anul trecut am jucat 
în campionatul jițdețean de 
juniori, pc care I-ani cîștigat 
cu 24 de victorii din 24 de 
jocuri, cu 141 goluri marcate 
și nouă primite. Am vrea să 
jucăm în campionatul repu
blican. Pentru a... crește și 
noi mai repede". Este dorința 
profesorului Gh. Ungurcânu, a 
liceului din Nucet. O dorință 
legitimă — la care subscriem 
cu toată convingerea — mai 
ales că în acest campionat sînt 
destule echipe care — de ani 
de zile — fac Dură figurație.

Laurențiu DUMITRESCU

Gh. Un- 
provin 
nostru, 

tari ca 
miE>

Mora.ru


VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL GALAȚI
(Urmare din vag. 1)

După încheierea vizitei la 
întreprinderea Laminorul de 
tablă, elicopterul prezidențial 
decolează și aterizează apoi Ia 
marginea plantațiilor de vii ale 
I.A.S. „Dealul Bujorului", din 
•cadrul Consiliului agroindustrial 
Chiraftei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat cu căldură, la 
coborîrea din elicopter, de nu
meroși locuitori ai comunelor 
Firțănești și Măstăcani, care 
l-au intimpinat pe meleagurile 
lor pe conducătorul nostru iu
bit scandind „Ceaușescu — 
P.C.R !“, „Ceaușescu și po
porul !“.

In fata unor panouri, secreta
rului general al partidului îi 
sînt prezentate principalele co
ordonate ale dezvoltării agricul
turii județului, precum și pers
pectiva în viitorul cincinal.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost înconjurat cu 
aoeeași atmosferă de entuziasm, 
de dragoste si prețuire, expre
sie a recunoștinței populației 
din această parte a tării pentru 
grija permanentă pe care o a- 
cordă ridicării patriei pe noi 
culmi de progres și bunăstare.

Momentul culminant ai vizitei 
de lucru a secretarului general 
al partidului, președintele Re
publicii, in județul Galați, l-a 
constituit marea adunare popu
lară desfășurată in Piața din 
fața Casei de cultură a sindica
telor din Galați, Ia care au luat 
parte peste 80 000 de cetățeni, 
locuitori ai municipiului și ai 
așezărilor învecinate — bărbați, 
femei, tineri și virstnici.

Secretarul general al parti
dului este intimpinat și aici cu 
cele mai alese sentimente de 
dragoste și stimă, cu un entu
ziasm fără seamăn, cei prezenți 
dorind să-și exprime și cu a- 
cest prilej nemărginita satisfac
ție de a se reîntîlni cu cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, de 
numele căruia sini legate cele 
mai mari înfăptuiri ale poporu
lui român, aspirațiile sale de 
progres și prosperitate, recu
noștința profundă pentru grija 
permanentă pe care partidul și 
statul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o manifestă 

[față de dezvoltarea județului 
[lor pentru Îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor lor de muncă 
și de via(ă.

iț Apariția la tribună a tova- 
■ rășului Nicolae Ceaușescu, a 
[tovarășei Elena Ceaușescu, a 
’ celorlalți tovarăși din conduce"

rea de partid și de stat a fost 
salutată cu puternice și înde
lungi aplauze, cu ovații și ura- 
le.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Paraschiv Benescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular 
județean.

Exprimînd dorința unanimă a 
participanților la această im
presionantă adunare populară, 
în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor Galațiului,' 
primul secrclar al Comitetului 
județean de partid adresează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîntul.

Intimpinat cu ovații și urale 
ia cuvîntul secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovar ășului Nicolae 
Ceaușescu este urmărită cu 
deosebit interes și subliniată 
în repetate rînduri cu aplauze 
puternice, ovații și urale. Par
ticipanta la adunare și-au expri
mat și în acest fel hotărîrea 
nestrămutată de a 
neabătut îndemnurile și orien
tările formulate 
tarul general al partidului cu 
prilejul noii sale vizite în ju
dețul Galați, de a munci în 
continuare cu devotament pen
tru realizarea sarcinilor ce le 
revin din holărîrile Congresului 
al XII-lca al partidului.

Adunarea ia sfîrșit într-o at
mosferă vibrantă, dominată de 
un sentiment fierbinte de dra
goste și încredere în Partidul 
Comunist, în secretarul său ge
neral, într-o impresionantă u- 
nitate de simțire, partieipanții 
scandează din nou cu înflăcă
rare „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Sti
ma noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“, „De 
Ia al IX-lca Congres pe noi 
trepte de progres", „Ceaușescu 
— pace".

Venind în mijlocul partici
panților la această grandioasă 
adunare populară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu se prind — 
hora pornită de tineri 
îmbrăcați în frumoase 
populare.

Este momentul final _ ___
fel întîlniri sărbătorești. Tova
rășul Nicolao Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu Iși iau 
un călduros rămas bun de la 
locuitorii acestor meleaguri, 
urîndu-le noi și tot mai mari 
succese in muncă și în viață.

înfăptui

de secre-

in 
și tinere 
costume

al aces-

Juisorii noștri ân competiții internaționale

ÎNOTĂTOARELE - CAMPIOANE
In localitatea iugoslavă Kranj 

s-au încheiat întrecerile Balca
niadei de înot a juniorilor, 
prezentanții țării noastre au 
ținut 9 victorii individuale 
29 de probe), au stabilit 6 
recorduri naționale și 3 noi 
corduri balcanice. în concursul 
feminin, echipa României s-a 
clasat pe locul I, iar în între
cerile masculine sportivii noș
tri s-au situat pe poziția a 3-a. 
în clasamentul general, repre
zentativa României s-a clasat 
pe locul secund. Rezultate teh
nice :

Feminin — 100 m liber : 1. 
Nada Pentici (I) 62,44 ; ...3. Ga
briela Vîrtosu (R) 62,85 ; 200 
m bras : 1. Tvetanka Tveta- 
nova (B) 2:44,06 ; ...4. Mihaela 
Ciurea (R) 2:52,12 ; 5. Doina 
Puțanu (R) 2:53,25 ; 100 m flu
ture : 1. Octana Mladin (R)
67,24 ; 4X100 m liber : 1.
România 4:11,68 ; 100 m spate : 
1. Anca Pătrășcoiu (R) 68,09
R.B., rec. national fete 13 și 
14 ani ; 200 m 
dora Ilauptricht 
Ema Vasile (R) 
mixt : 1. Vesnâ 
2:30,15 
2:32,97 .
2:33,63 ; 400 m liber : 1. Spela 
Rebolj (I) 4:33,83; 2. T. Haup- 
tricht (R) 4:34,06 — rec. fete 
13 ani ; 3. A. Pătrășcoiu (R) 
4:41,49; 100 m bras: 1. T. Tveta- 
nova (B) 1:17,20 ; ... 3. Mihaela 
Ciurea (R) 1:19,58; 4. D. 
țanu (R) 1:19,88^; 200 m 
ture : 1.
2:23,02 ; 
2:28,30 ;
România 
m liber :

Re- 
ob- 
(în 
noi 
re-

liber : 1. Teo- 
(R) 2:13,16, 2. 
2:13,31 ; 200 m 
Praprotnik (I) 

...3. Octana Mladin (R) 
i. A. Pătrășcoiu (R)

V.
2. O.

4X100 m
4:35,83 — record ;
1. T. Hauptricht

Praprotnik 
Mladin 

mixt:
(I) 

(R)
1.

800 
(R)

BALCANICE
9:18,62 RB... rec. fete 13 și 14 
ani ; ...4. Gabriela Satnoianu
(R) 9:24,94 ; 400 m mixt : 1. V. 
Praprotnik (I) 5:12,99 ; 2. E.
Vasile (R) 5:22,32 ; 3. O. Mla
din (R) 5:27,39 ; 200 m spate : 
1. A. Pătrășcoiu (R) 2:26,09
R.B. ;' clasament : 1. România

3.
68

VXV/ «7 I II

A. Pătrășcoiu (R)
;' clasament : 1.

179 p ; 2. Iugoslavia 151 p ; 
Bulgaria 126 p ; 4. Grecia 
p ; 5. Turcia 44 p.

Masculin — 100 m liber: 
I. Bogdanov (B) 57,26 ; 200 
bras : 1. R. Ivanov (B) 2:32,19 ; 
...5. S. IonescU (R) 2:42,08 ; 100 
m fluture : 1. K. Galifos (G) 
63,11 ; 2. C. Neagrău (R) 63,37 ; 
100 m spate: 1. I. Malamas (G) 
64,09 ; 2. L. Tache (R) 64,82 ; 
3. C. Neagrău (R) 65,27 ; 200 m 
liber : 1. F. Doktoroglu (T)
2:06,10 ; 200 m mixt : 1. K. Ne- 
nov (B) 2:21,15 ; ...4. M. D. Pe
tra (R) 2:24,44 ; 4X100 m mixt: 
1. Grecia 4:16,54 ; ...3. România 
4:18,72 ; 400 m liber : 1. I. Bog
danov (B) 4:17,41 ; 100 m bras : 
1. K. Nenov (B) 1:10,94 ; 200 m 
fluture : 1. C. Neagrău (R)
2:61,01 ; 1 500 m liber : 1. M. 
Celar (I) 16:57,91 ; ...5. R. Pin
ter (R) 17:50.17 — rec. băieți 
13 ani ; 400 m mixt : 1. I. Bog
danov (B) 4:56,76 ; ...5. M. D. 
Petra (R) 5:07,42 ; 200 m spate: 
1. L. Tache (R) 2:18,30 ; 2. C.

Neagrău 
liber : 1.
România
Bulgaria ..... ..
133 p ; 3. România 114 p ; 4. 
Grecia 110 p ; 5. Turcia 68 p. 
Clasament general : 1. Bulgaria 
322 p ; 2. România 293 p ; 3. 
Iugoslavia 284 p ; 4. Grecia 178 
p ; 5. Turcia 112 p.

1.
m

(R) 2:19.29 ; 4X100 m 
Bulgaria 3:54,92 ; ...3. 
3:57,64. Clasament : 1.'
196 p ; 2. Iugoslavia

ECHIPA ROMÂNIEI
LA A 3-a VICTORIE 
ÎN C. E. DE POLO
AMSTERDAM, 6 (Agerpres).

— In ziua a patra a campio
natului european de polo pe 
apă pentru echipe de juniori, 
care are loc în orașul olandez 
Sittard, selecționata României 
a obținut a treia victorie, în- 
trecînd cu scorul de 7—5 (1—1, 
2—3, 1—0, 3—1) formația Fran
ței. Alte rezultate : Iugoslavia
— Marea Britanie 8—2 ; Italia
— Ungaria 6—5 ; Suedia — 
Danemarca 5—4; R.F. Germa
nia — Austria 9—2 ; Polonia
— Grecia 6—3 ; U.R.S.S. — 
Belgia 16—2; Spania — Olan
da 6—5.

SĂRITORII PE LOCUL I LA BALCANIADA
La Sibenik (Iugoslavia) s-au 

încheiat întrecerile balcanice 
ale săritorilor juniori. Ca și la 
edițiile trecute, sportivii ro
mâni au dominat competiția, 
cîștigînd trei din cele patru

COMPORTARE SUB AȘTEPTĂRI l* C.t. Dt TENIS
La Nisa s-a încheiat cam

pionatul european de tenis re
zervat juniorilor. Sportivii noș
tri au fost prezenți la toate 
categoriile de virstă, dar re
zultatele obținute nu sînt din
tre cele mai bune. Este drept, 
întrecerile s-au disputat ps 
suprafață de ciment, fapt care 
i-a dezavantajat, într-un fel, 
pe tinerii noștri tenismani. A- 
ceasta nu scuză, însă, în în
tregime faptul că cei mai 
mulți dintre ei au părăsit 
competiția după primul tur. 
O comportare mai bună au a- 
vut Daniela Moise, care a fost 
întrecută greu, in limita cate
goriei sale de virstă, de so
vietica Salnikova (ajunsă în 
finală), precum și Ionuț Șesu.

Rezultate ale tenismanilor 
români: Băieți 17—18 ani: K. 
Alkio (Finlanda) — Cr. Ștefă- 
nescu 6—7, 6—0, 1—0 abandon; 
B. Toma — Pfannkoch (R.F.G.) 
6—4, 3—6, 6—1 în primul tur 
preliminar, după oare a fost 
învins cu 5—7, 6—2, 6—1 de 
cehoslovacul Pimek ; băieți 
15—16 ani : I. Șesu — E. Car
lier (Monaco) 6—1, 6—3 
turul I preliminar ; Șesu

J. Mecir (Cehoslovacia) 7—6,
6—2 ; Șesu — J. Poxon (An
glia) 6—7, 1—6 £_ băieți 14 ani: 
M. Năstase 
3—6, 3—6 ; 
lipi (Italia) 
fete 17—18 
— M. Baki 
Totoran — 
2—6, 3-6 ;

— F. Ricci (Itaiii) 
M .Vanță — F. Fi- 

7—6, 5—7, 0—6 J
ani : M. Totoran 
(Grecia) 6—0, 6—1; 
Zaițeva (U.R.S.S.) 
N. Becherescu — 

Gardette (Franța) 1—6, 3—6 |
fete 15—16 ani : D. Moise 
A. Haus (Belgia) 6—1, 
Moise — J. Salnikova 
6—4, 7—9 ; L. Sălăjan — 
Thoren (Finlanda) 7—5. 
Sălăjan 
(U.R.S.S.) 
ani : A.
(Norvegia) 
can — A.
1—6.

6-l|
2-6, 

ÎL
6—4 

— E. Rijikova 
0—6, 1—6 ; fete 11 

Dănilă — Larsen 
3—6. 3—6; Cr. Tro- 
Oroft (Anglia) 1 — 8,

probe. Iată rezultatele tehnice: 
Trambulină 3 m (b) : L 

Gheorghi Todorov (B) 348,85 p J
2. Cătălin Cherciu (R) 323,05
p; 3. Tomislav Fabian (I)
315,85 p ; 4. Adrian Cherciu

309,50 p ; 5. Miljenko Cu- 
(I) 308,55 p ; 6. Mario Sta- 

matov (B) 284,80 p. Platformă 
(f) î 1. Ileana Pirjol (R) 269,70 
p S 2. Ana Vakarelska (B) 
248,15 p ; 3. Anca Bereș (R)
241.25 p ; 4. Andjela Lazare-
vici (I) 229,70 p ; 5. Svetlana 
Abadjeva (B) 196,35 p ; 6. Rad
mila Zlatic (I) 169,90 p. Tram
bulină (f) ; 1. Anca Bereș (R)
349.25 p ; 2. Andrea Dragomir
(R) 338,55 p ; 3. Ana Vakarel
ska (I) 333,40 p ; 4. Andjela 
Lazarevici (I) 330,65 p ; 5. Da
niela Trifonova (B) 325,50 p ; 
6. Radmila, Zlatici (I) 265,50 p. 
Platformă (b) : 1. Adrian Cher
ciu (R) 341,05 p ; 2. Cătălin
Cherciu (R) 294.65 p ; 3. Gheor
ghi Todorov (B) 267,05 p ; 4. 
Miljenko Cubck (I) 253,70 p ;
5. Slaven Petrovici (I) 239,40 p;
6. Mario Stamatov (B) 237,95 
p; clasament general: 1. Româ
nia 43 p ; 2. Bulgaria 26 p ;
3. Iugoslavia 19 p.

VIRGINIA RUZICI DEBUTEAZĂ
CU O VICTORIE

în

CURSA INTERNAȚIONALA DE CICLISM „CUPA VOINȚA"
Polonezul J. RaszKowshi cîștiga - la sprint - prima clapă

PLOIEȘTI, 6 (prin telefon). 
Miercuri dimineață, din fata Ca
sei. de cultură a municipiului 
Ploiești a avut loc festivitatea de 
deschidere a celei de a 24-a ediții 
a tradiționalei curse cicliste in
ternaționale „Cupa Voința". In 
aplauzele dtorva sute de specta
tori, plutonul multicolor, însoțit 
de caravana mașinilor tehnice, 
s-a deplasat, apoi, spre șoseaua 
Tîrgoviște, de unde a luat star
tul în prima etapă a competiției: 
Dărmănești — Tîrgoviște — Fien! 
— Pietroșița — Păduchiosul — 
Sinaia — Cîmplna — Ploiești (168 
km). Așadar, o etapă lungă, cu 
un traseu în bună parte montan, 
pe care sportivii au trebuit să-l 
acopere sub razele fierbinți și 
(necruțătoare ale soarelui. Etapa 
a început cu o surpriză : după 
tț*_______ ______

„FLOTILA DE AUR"
(Urmare din pag. I)

numai 10 km de rulaj liniștit, în 
pluton spiritele încep să se agite. 
Cîteva sprinturi repetate, inițiate 
îndeosebi de alergătorii polonezi, 
și unul dintre aceștia — D. Silka 
— reușește să se rupă de colegii 
de întrecere, dar- nu înainte de 
a-i prinde roata tînărului ciclist 
dinamovist A. Plugaru. Schmburi 
repetate de trenă, o colaborare 
bună intre cei doi și rezultatul 
a fost că după 20 km de goană 
cuplul respectiv avea un avans 
de aproximativ 2 minute. Și poa
te că avansul s-ar fi mărit dacă 
la un moment dat sportivul dina
movist, in mod cu totul nejusti
ficat, nu renunța să mai conlu
creze Ia trenă cu ciclistul polo
nez ; astfel, la intrarea în Pu
cioasa, cei doi au fost prinși. 
După joncțiune, plutonul nu a ră
mas inactiv. La Fienl, in urma 
unor sprinturi seci, înregistrăm o 
nouă evadare : D. Bonciu, N. 
Savu (Dinamo) și I. Cernea (O- 
limpia) se detașează și in 5 km 
izbutesc să ia un avans de 40 de 
secunde, moment în care fugarii 
capătă noi forțe. Lor 11 se alătu-

ră V. Radu (Olimpia), I. But- 
naru și c. Cărutașu (Dinamo) și 
L Vintilă (Voința Ploiești). Ur
cușul de pe Păduchiosul va schim
ba complet configurația cursei. La 
punctul de cățărare, arbitrii înre
gistrează următoarea ordine : J. 
Raszkowski (Polonia), C. Nicolae 
(Dinamo), C. Popa (Metalul Plo- 
penl), B. Wojciech (Polonia), M. 
Romașcanu (Dinamo). Aceștia 
cinci vor merge într-un mic plu
ton din care, însă, din cauza 
căldurii, polonezul Wojciech va 
ceda, Ceilalți patru sosesc în 
grup la Ploiești, unde sprintul fi
nal este cîștlgat de 3. Raszkowski 
(Start Polonia), care a acoperit 
165 km în 4h36:45. Pe locurile ur
mătoare : 2. C. Nicolae. 3. M, 
Romașcanu (ambii de la Dinamo), 
4. C. Popa (Metalul Plopenl) — 
toți în același timp cu învingă
torul. Joi se vor desfășura două 
etape : dimineață, etapa a doua, 
Ploiești — Cislău — Vălenii de 
Munte — Ploiești, iar după-amia- 
ză etapa a treia, cursă în circuit, 
pe bulevardul Gheorghe Gheor- 
ghlu-Dej din Ploiești. (Gh. Șt.)

NEW YORK, 6 (Agerpres). 
— în turneul internațional de 
tenis die la Indianapolis, jucă- 
toarea româncă Virginia Ru- 
ziei a învins-o cu 6—0, 5—I, 
8—6 pe Duw Hee Lee (Coreea 
de sud). Alte rezultate mai 
importante : Evert Lloyd
(S.U.A.) — Russell (S.U.A.) 

6 4, 6—4 ;
Jaeger 
Smith 
(S.U.A.) 
druga , _
(Australia) 6—2, 6—2 ; 
kova (Cehoslovacia) — 
lins (S.U.A.) 7—6, 6-4 ; 
nova (Cehoslovacia) — 
(Australia) 6—2, 6—2. Rezulta
te înregistrate în turneul mas
culin : Teltsoher (S.U.A.) —
Fillol '(Chile) 6—4, 6—0 ; Da- 
mlani (Uruguay) — Gildemei- 
ster (Chile) 6—4, 6—0 ; Clerc

LA INDIANAPOLIS
(Argentina) — Simonsson (Sue
dia) 6—4, 6—3 ; Lendl (Ceho
slovacia) — Cano (Argenti
na) 2—6. 6-0, 6—4; Fibak
'(Polonia) — Winitsky (S.U.A.) 
î-5, 4—6, 6-1.

Evert 
Russell
White (S.U.A.) — 

(S.U.A.) 6—1, 6—0 ;
(S.U.A.) — Forood 

‘ 6—1, 6—0 ; Ma-
Leo

Marsi- 
Col- 

Toma- 
Saliba

3—6. 
(Argentina)

TURNEUL CAND1DAȚIL0R 
LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH

BUENOS AIRES, 6 (Ager
pres). Partida a 9-a a semifi
nalei turneului candidaților la 
titlul mondial de șah _ dintre 
marii maeștri V. Korcinoi și 
L. Polugacvski, care are loc 
la Buenos Aires, s-a încheiat 
remiză la mutarea a 25-a. în 
prezent, scorul meciului este 
egal 3 4—4, O partidă, cea de 
a 8-a. fiind întreruptă.

MITING ATLETIC LA ROMA
ROMA, 6 (Agerpres). — în 

cadrul concursului internatio
nal atletic de la Roma, proba 
de 200 m a fost cîștigată de 
campionul' olimpic, italianul 
Pietro Mennea. cu timpul de

am tot tras. Și, de cele mal 
multe ori, nu în curse ușoare. 
Trebuie să mă odihnesc.

Toma Simionov zîmbește 
gîndindu-se că, poate-poate, 
Patzaichin se va răzglndi. La 

[urma-urmei, ne spune, „Ia 
Krilatskoe am concurat pen
tru prima dală împreună...- 
'^.„Deocamdată, însă, Patzaî- 
țchin, Simionov, Dîba, Bîrlădea- 
;nu și ceilalți se gîndesc, ft- 
țrește, mai mult la prezent de- 
iciț la viitor. Radu Huțan no 
^reamintește că, la sfîrșitul lu
nii. la Snagov, vor avea loc 
campionatele naționale.» 
r-

CICLISM • In prima etapă a 
turului R.F. Cermania, desfășu
rată pe ruta Bielefeld — Sostad- 
Iohn (206 km), victoria a revenit 
belgianului Roger de Vlaeminck 
cu timpul de 5h31:15.

FOTBAL • întîlniri internațio
nale amicale, în diferite orașe 
din R.F. Germania : Borussia 
Dortmund — Ferencvâros Buda
pesta 1—0 ; V.f.B. Stuttgart — 
F.C. Liverpool 3—2 ; V.f.L. Boc
hum — Aston Villa 1—1 ; S.C. 
Karlsruhe — Leicester City 1—0 ; 
S.V. Hamburg — Ajax Amster
dam 3—2 ; F.C. KolTr — Standard 
Ll£ge 3—2. • In etapa a 3-a a 
campionatului Franței : Stras
bourg — Auxerre 1—0 ; Nlmes —

TELEX • TELEX
Sochaux 0—0 ; Tours — Lens 
1—1 ; Bordeaux — Laval 2—1 ; 
Nisa — Nantes 3—2 ; Nancy — 
Metz 2—0 ; Lyon — Monaco 3—g; 
Bastia — Saint Etienne 2—1 ț 
Angers — Valenciennes 1—1 ; Lille 
— S.G. Paris 2—2.

ȘAH • In turneul de la Baj- 
mok (Iugoslavia), după 7 runde 
conduce Mihai Șubă, cu I p șl 
o partidă întreruptă, urmat de 
Popovici 4'A p, (1), Knezevicl 4*A, 
p, Bukjcl 4 p (1) etc. In runda 
a 6-a, Șubă l-a învins pe Karad- 
zici, iar în cea de-a 7-a a remi
zat cu Popovici.

TENIS • In clasamentul ..Ma
relui premiu FILT" pe primul Ioc 
se află John McEnroe (S.U.A.) 
cu 1401 p, urmat de Jimmy 
Connors (S.U.A.) — 1 S8« p,
Bjorn Borg (Suedia) — 1 225 p, 
Harold Solomon (S.U.A.) — 1004 
p. Gene Mayer (S.U.A.) — 10S6 
n, Ivan Lendl (Cehoslovacia) — 
972 p etc. • La Nisa și Cap 
d’Agde în ziua a doua a tur
neului „Careul așilor" : Vilas
(Argentina) — Caujolie (Franța) 
6—8. 6—1 î McEnroe (S.U.A.) — 
Panatta (Italia) 6-0, 4-6, 6—1; 
Tanner (S.U.A.) — Noah (Fran
ța) 6—4, 6—1 ; Connors (S.U.A.) 
— Peocl (Paraguay) 6—4, 7—6.

204. Cursa de 100 m a reve
nit americanului Stanley Floyd, 
cu 10,20. Alte rezultate înre
gistrate : masculin: 400 m — 
Schmidt (R.F.G.) — 45,17; 800 
m — Maina (Kenya) 1:47,50 J 
5 000 m — Kosokei (Kenya) 
13:30,81; 110 m garduri — 
Foster (S.U.A.) — 13,51; 400 m 
garduri — Moses (S.U.A.) 
48.51; 3 000 m obstacole — 
Rono (Kenya) 8:12 ; înălțime 
Moegenburg (R.F.G.) — 2,30 m; 
ciocan — Riehm (R.F.G.) 80,78 
m 5 disc : Plucknett (S.U.A.)
— 67 m ; prăjină — Vigneron 
(Franța) 5,70 m ; 1 500 m — 
Kalifa (Sudan) 3:38,02; Femi
nin. 100 m — Angela Taylor 
(Canada) 11,27; 100 m garduri
— Vena Kamiskova (U.R.S.S.)
12,39; 1 500 m — Tatiana Ka- 
zankina (U.R.S.S.) 3:58,93 1
înălțime — Sara Simeoni (Ita
lia) 1,98 m.
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