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A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN JUDEȚUL BRĂILA
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JoL 7 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost oas
petele locuitorilor județului 
Brăila.

Secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
a fost insofit in această vizită 
de lucru de 
Ceaușescu, de 
Verdeț, Emil 
Constantin, Constantin Dăscă- 
lescu, Gheorghe Oprea, Richard 
Winter, Nicu Ceaușescu, secre
tar al C.C. al U.T.C.

Locuitorii județului il întim- 
pină pe secretarul general al 
partidului cu cele mal alese 
sentimente de dragoste șl înal
tă prețuire, cu vibrante mani
festări de recunoștință, expri- 
mindu-și și pe această cale 
profunda gratitudine față da 
tot ce a făcut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cei 15 ani de cînd 
se află în fruntea partidului 
pentru înflorirea României, pen
tru afirmarea ei în lume.

Este pentru a șasea oară cînd 
cetățenii Brăilei se întilnesc la 
ei acasă cu conducătorul parti
dului și statului, pentru a dez
bate împreună probleme de cea 
mai mare importanță care pri
vesc prezentul și viitorul jude
țului, ca parte a prezentului și 
viitorului țării.

...Ora 9,00. Elicopterul prezi
dențial aterizează pe stadionul 
„Progresul" din Brăila, care 
cunoaște freamătul a mii și mii 
de locuitori ai orașului. Ei au 
venit aici pentru a-1 întâmpina 
cu emoție, cu cuvinte alese, eu 
întreaga căldură a inimii pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. pe 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului.

Sînt prezenți pentru a-i sa
luta pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului primul secretar al Co
mitetului județean Brăila al 
P.C.R., Ion Calrinescu, mem
brii Biroului Comitetului jude
țean de partid.

Coborîrea din elicopter a to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu 
este marcată de puternice ura
te și ovații, atmosferă proprie 
întilnirilor secretarului genefal 
al partidului cu oamenii mun
cii. Se scandează eu înflăcărare 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul „Stima noastră si 
mîndria, Ceaușescu — Româ
nia „Ceaușescu — Pace !“

In această atmosferă de pu
ternică însuflețire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova-

tovarășa Elena 
tovarășii Ilie 

Bobu, Nicolae

rășl din conducerea partidului 
și statului se îndreaptă spre 
primul punct al vizitei — în
treprinderea de utilaj greu 
„Progresul". Directorul între
prinderii, inginer Mihai Mora
rii, prezintă prin intermediul 
unor machete și grafice dezvol
tarea accelerată pe care a cu
noscut-o întreprinderea în ulti
mii ani, modul de realizare a 
sarcinilor ce i-au revenit, pre- 
cizînd în acest context că prin 
îndeplinirea în avans a planu
lui cincinal, colectivul uzinei va 
realiza pină Ia sfirșitul anului 
o producție industrială supli
mentară de 2,2 miliarde Iei.

In ovațiile miilor de oameni 
ai muncii venițl să-l salute la 
plecarea din uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează fe
licitări constructorilor do exca
vatoare și utilaje din Brăila.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii 
de la Laminorul de profile mij
locii — cea mai mare investiție 
a județului Brăila din actualul 
cincinal — este axat pe proble
me privind realizarea amplului 
program de dezvoltare și mo
dernizare a întreprinderii.

In încheierea vizitei la între
prinderea „Laminorul", tova
rășul Nicolae Ceaușescu a feli
citat călduros colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnici
eni pentru succesele obținute 
In producție.

Elicopterul prezidențial sur
volează din nou cartiere ale 
orașului, permițind o panoramă 
largă, cuprinzătoare asupra 
chipului de azi al Brăilei, cu 
noile sale cvartaluri de locuim- 
țe. La capătul acestei traiecto
rii în văzduhul sărbătoresc al 
zilei elicopterul a aterizat pe o 
platformă specială in zona gării 
fluviale.

Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu iau 
loc, apoi, într-o mașină deschi
să și parcurg, in aplauzele și 
uralele entuziaste ale mulțimii 
venite în întâmpinare, străzile, 
pină în Piața 
unde are loc 
populară.

Un moment 
portant al vizitei de lucru a 
secretarului general al parti
dului în județul Brăila l-a 
constituit marea adunare popu
lară desfășurată în Piața Inde
pendenței. Sint prezenți aici a- 
proape 100 000 de oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile orașului — construc
tori de mașini, Iaminoriști, chl- 
miști, lucrători în port că
rora li s-au alăturat numeroși

Independenței, 
marea adunare

deosebit de im-
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La întreprinderea mecanică Timișoara

„DACIADA11 ȚINE PASUL 
SUCCESELOR DIN PRODUCȚIE

Cînd trenul care vine de la 
București e gata să intre in 
Timișoara, te întâmpină fru
moasa „Pădure Verde", renu
mitul loc de plimbare dumini
cală al localnicilor. La mar
ginea ei dinspre est, călătorul 
vede însă însemnele noului ) 
o întreprindere modernă, oobo- 
rîtă parcă dintr-o 
Este întreprinderea 
din Timișoara, 
I.M.T., producătoare 
șinl de ridicat și transportat,

reclamă, 
mecanică 
cunoscuta 
de ma-

ger, vicepreședintele asociației 
sportive a I.M.T. La noi, oas
peți diniotdeauna, in cei 20 
de ani pe care-i împlinim în 
acest an de la înființarea în
treprinderii, au fost, pe linie 
sportivă, fotbalul și șahul. Dar 
de cînd a început „Daciada", 
se practică și alte ramuri spor
tive: luptele, boxul, tenisul de 
masă, popicele și cel mai nou 
sport — dar cu puternică a- 
firmare — badmintonul.

împreună cu tovarășul
AUGUST

Micii fotbaliști de la I.M.T., recompensați azi cu diplome, viitorii 
jucători ai „echipei mari"
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macarale, poduri rulante și sti- 
vuiboare.

— Pe plan sportiv mergem, 
ca să zic așa. în pas cu succe
sele întreprinderii, ne-a spus 
tovarășul Walter Weisenbur-

într-o pasionantă întrecere 
ce s-a întins pe parcursul a 4 
reuniuni, într-un cadru ideal 
— pe apa Snagovului doar băr
cile cu motor mai brăzdau din 
cînd în dnd cite un val — 
speranțele canotajului românesc 
și-au disputat, cu multă am
biție, cele 22 de titluri de cam
pioni puse în joc. Și nu puțini 
au fost aceia care au aplaudat

In ceasurile petrecute In îmbietorul decor natural al străulcștilor

TINERII (Șl NU DOAR El) FAC SPORT 
CHIAR DACĂ INIȚIATIVELE LIPSESC

Intr-o vară așa de fierbin
te, in care Poetul ar spune, 
pe bună dreptate, „soarele s-a 
topit și a curs pe pămînt", un 
loc cum e Baza nautică și de 
agrement de la Străulești nu 
poate constitui decit o mare 
tentație pentru bucureștean. 
Rămasă în amintire ca un tă- 
rim al bălăriilor crescind In 
voie, zona aceasta căreia i se 
mai zice și „Doi cocoși" — a- 
propo, desigur, de numele cu
noscutului restaurant — abun
dă și acum de verdeață, dar 
nu cvasisălbatică ca pină mai 
ieri. Fugind de căldură, pe cit 
se poate, omul găsește umbră, 
copacii fiind numeroși, unii 
chiar lingă apă, dind impresia 
Că vor să sară și ei in „îm
părăția adincurilor". Multi, 
foarte mulți, vin aici să se 
destindă, pentru că, spunea 
muncitoarea Ileana Bîcu, „să 
te tot odihnești, după o zi sau o 
săptămînă de muncă, în aerul 
acesta curat. Vedeți, eu una 
simt cum îmi refac puterile 
cu toată animația din jur. 
Sau, curios poate, tocmai de 
aceea...".

Mulți vin să-și încerce ta
lentul de înotători. Și apă « 
cit vezi cu ochii, aproape ; nu 
e numai adîncă, dar e întinsă 
și-n lung, și-n lat. Temerarii

A - —
fac de citeva ori distanța pină 
la geamanduri, după cum arta 
de a sări in apă e „măsurată"' 
ad-hoc prin adevărate 
cursuri, printre marii 
ai acestora putindu-i 
pe muncitorul Traian Balaban, 
profesorul de muzică Adrian 
Vasilescu, sau asistenta medi
cală Sofia Tîrnoagă. Nu sint 
puțini nici aceia care sint gata 
să stea in soare chiar un ceas- 
două pentru a pune piciorul 
intr-o barcă, numărul ambar
cațiunilor fiind prea mic față 
de acela al solicitanților.

Cum ar putea să lipsească 
sportul dintr-un asemenea 
loc ? Mai cu seamă cînd te
renul de fotbal e ca la carte, 
fiind asaltat nu numai de iu
bitorii celui mai popular din
tre jocuri, dar și de grupuri- 
grupuri de tineri (de... toate 
virstele) ce impart spațiul 
pentru a încinge „partide" din 
așa-numitul volei de divertis
ment. Asta, se înțelege, in 
cazul in care dreptunghiul tă
iat, la mijloc, de linia fileului 
— așadar, spațiul special ame
najat — e deja ocupat. „Ne 
mișcăm, oricum, de minune, 
cu mic cu mare" — susțin, in 
corpore, familiile economistu
lui Viorel Dumitrache și «

con- 
amatori 

aminti

•••
funcționarului Marin Iancu. 
Se joacă, non-stop, tenis, iar 
masa de ping-pong e și ea 
mult disputată.

Dar copiii ? — poate între
ba cineva. Ei bine, nici ei nu 
au fost uitați, au bazinele lor, 
de unde, mai cu o înghițitură 
de apă, mai cu o sperietură, 
unii sînt capabili, de-acum, să

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag 2—3)

beriu I^iurențiu, instructorul 
sportiv al întreprinderii, am 
vizitat baza sportivă, incepind 
cu sala de sport, aflată chiar 
în incinta I.M.T.

— Am amplasat această con-

strucție aici, ne-a spus înso
țitorul nostru, pentru a apro
pia sportul de locul de muncă, 
facilitînd astfel frecventarea 
sălii de către muncitori. La 
etaj, într-o încăpere, se dispu
tă concursuri de șah. Avem 
și un vicecampion municipal, 
pe lăcătușul Gheorghe Păni- 
can, iar echipa întreprinderii, 
condusă de inginerul Iullu 
Maltzalek, a participat la cam
pionatul republican. Odată cu 
„Daiciada" a apărut și tenisul 
de masă. Căminele de nefa- 
miliști sînt la doi pași și, de 
aceea, se joacă încontinuu. 
După părerea noastră, e bine 
să oferi tineretului posibilita
tea de a face sport, acesta 
fiind un ciștig pe linia folo
sirii tâmpului liber, al edu-

Sever NORAN

cu căldură succesele bărcii de 
4+1 rame a C.N. ASE, în frun
te cu proaspăta medaliată la 
J.O., Rodiră Pușcatu, sau a ce
lei identice a clubului Dinamo 
(la băieți), avlnd In compo
nența sa pe Carolică Uieș (lo
cul V în concursul olimpic), 
indiscutabil cea mai valoroasă 
ambarcațiune a competiției, pe 
Adriaua Chelariu, un nou prer 
dus al „experimentului de la 
Viitorul", învingătoare în dispu
ta schifistelor de 17 șj 18 ani, 
sau pe cea mai tânără (născută 
în 1967) competitoare, Tatiana 
Roboschi. Aceasta din urmă a 
făcut parte din schitul de 4+1 
vîsle al Școlii sportive nr. 2 
din Constanța, cîștigător la ju
nioare mici ; are 1,72 m, este 
elevă la Șc. generală nr. 34 din 
Constanța, practică canotajul de 
16 luni și este pregătită de 
Virgil Ștcfănescu.

Cele mai multe victorii (cîte 
3) le-au dobîndit sportivii de 
la Olimpia București (antrenori 
Ileana Pavel, Geta Ciomîrtan, 
Gh. Ispas), de la C.S.Ș. Poli
tehnica Timișoara (antrenori 
Vasiu Iancu, Doru Ciosici) și 
Dinamo (antrenor Mișu Bar-

Adriari VAS1UU
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înccplnd de luni, la 
complexul sportiv Dinamo

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE 

DE VELODROM
Campionatele naționale de 

ciclism pentru probele de ve
lodrom se vor desfășura, în 
acest an, între 11 și 20 august 
șl vor avea loc la complexul 
sportiv Dinamo din București. 
Disputele vor începe în fie
care zi, in jurul orei 17,30 șt 
se vor desfășura după urmă
torul program : 11 august — 
1000 m start de pe loc (ju
niori mari), viteză — serii, re
calificări, sferturi de finală 
(juniori mici): 12 august — vi
teză — serii, recalificări sfer
turi de finală (juniori mari); 
viteză — semifinale și finale 
(juniori mici) ; 13 august — 
viteză — semifinale și finale 
(juniori mari) ; 500 m start de 
pe loc (juniori mici) ; 14 au
gust — 1 000 m start de pa 
loc (seniori) ; 16 august — ur
mărire individuală — serii și 
sferturi de finală (seniori) : 
viteză — serii șl recalificări 
(seniori) ; 18 august — viteză
— semifinale și finale (se
niori) ; 19 august — urmărire 
individuală — serii și finale 
(seniori) ; 20 august — adi- 
țiune de puncte (seniori). Res
tul probelor de campionat 
pentru categoriile de juniori 
(I și II) se vor desfășura în
tre 11 și 15 septembrie.

TREI VICTORII ALE JUNIORILOR ROMÂNI
LA BALCANIADA DE ATLETISM DE LA SALONIC

SALONIC, 7 (prin telefon). 
Marele stadion Kaftatzoglion, 
cu pistă de tartan, din acest 
important oraș-port găzduiește, 
în nocturnă. întrecerile ediției 
din acest an a Jocurilor Balca
nice pentru juniori și junioare. 
La întreceri sînt prezente spe
ranțele atletismului din Alba
nia, Bulgaria, Iugoslavia, Româ
nia, Turcia și Grecia. Compe
tiția este bine organizată, dar 
căldura foarte mare influen
țează eforturile concurenfilor.

Miercuri, în prima zi a în-

trecerilor, o bună evoluție a 
avut săritoarea în lungime A- 
nișoară Cușmir, din Brăila, care 
manifestînd același nivel ridi
cat de competitivitate, ca și la 
ultimele-i apariții, în urmă cu 
cîteva săptămîni, a cîștigat de
tașat primul loc la săritura în 
lungime. Ea a obținut rezul
tatul de 6,46 m. Pe locul doi s-a 
clasat tot o atletă 
noastră, focșeneanca 
Cotet cu 6,12 m.

Tot cu un dublu 
culorilor noastre s-a încheiat

din tara
Gabriela

succes al

și proba feminină de 1 500 m. 
Craioveanca Cristina Cojocarii, 
campioană șl anul trecut la 
Balcaniada de la Jambol, a o- 
cupat primul loc cu 4:19,7. A 
doua a terminat 
țeanca 
gis trată

O a 
nească 
Gheorghe Frccăteanu, din Bucu
rești, în cursa de marș pe 10

cursa gălă-
Maricica Bernea înre- 
în 4:20,1.

treia Victorie româ- 
a fost realizată de

(Continuare în pag. a 4-a>



S-AU ÎNCHEIAT etapele de zona 
Alt „CUPEI U.T.C.“ EA OINĂ

Ediția din acest an a „Cupei 
U.T.C." la oină — competiție 
devenită tradițională — se află 
în preajma actului final. Zi
lele acestea au avut loc fazele 
de zonă, finala întrecerii fiind 
programată în stațiunea Gur- 
ghiu, în zilele de 25 și 26 au
gust. Iată pe scurt cîteva re
latări de la etapele zonale.

Tulcca. Au fost prezente re
prezentativele județelor Ilfov, 
Prahova, Dîmbovița, Constanța 
și Ialomița. Meciuri atractive, 
evoluția cea mai bună avînd-o 
oiniștii din comuna Văcărești, 
județul Dîmbovița. Dealtfel ei 
au și ocupat primul loc, acu- 
mulînd 12 p urmați de 2. Ilfov 
10 p, 3. Constanța 8 p, 4. Pra
hova 6 p. 5. Ialomița 6 p.

La Mizil, in schimb, compe
tiția a fost expediată — ca să 
spunem așa — întrucât din 
cele 5 echipe programate să-și 
dispute întâietatea, în vederea 
calificării pentru etapa finală, 
două nu s-au prezentat (este 
vorba de reprezentativele ju
dețelor Harghita și Covasna), 
deși cu numai două zile îna
intea începerii întrecerilor ele 
confirmaseră venirea la Mizil. 
Jucînd la valoarea cunoscută, 
reprezentanții Sibiului (Recol-

de

ta din oomuna Apoldu de Sus) 
și-au câștigat locul în finală. 
Pe locul secund s-a dasai re
prezentativa județului Tulcea 
(Henacleea din comuna Enisa- 
la). iar pe locul III, Avântul 
Șercaia, județul Brașov.

Au mai avut loc etape
zonă la Sibiu, Alexandria, Rm. 
Vîlcea, Vaslui, Focșani, Zalău 
și Saitu Mare.

Iată cele 8 echipe calificate 
pentru turneul final, manifes
tare făcând - parte din progra
mul „Daciadei", organizată de 
C. C. al U.T.C. in colaborare 
cu Federația română de oină: 
Recolta Văcărești (Dîmbovița), 
Recolta Apoldu de Sus (Sibiu), 
Viață ----- - - -
man). 
Șiretul 
nicelu 
județului Bistrița-Năsăud, pre
cum și cea a județului Sălaj. 
(LGv.).

Nouă Olteni (Teleor- 
Cerna-Copăceni (Vîlcea), 
Suraia (Vrancea), Rîm- 
(Buzău), reprezentativa

Turneul international feminin de șah al României

TINERII
FAC SPORT

(Urmare din pag. 1)

sau 
pu-

Co-

treacă dincolo, in apa prea 
mare, mai deunăzi, pentru ei- 
cei atit de mici. Pe mal, ei 
le năpustesc spre leagăne 
spre aparatele de incercat 
terea și agilitatea.

Cind baza e tutelată de
mitetul U.T.C. al sectorului 1. 
ar fi insă firesc ca nu doar 
acțiunile spontane să-și facă 
loc. Nu am zărit, intr-o în
treagă zi de sfirșlt de săptă
mână, măcar o inițiativă in 
stare să facă și mai plăcute 
ceasurile de ședere ale tineri
lor intr-un ■ asemenea îmbietor 
cadru natural. După cum nu 
ne putem opri mirarea de a 
vedea, pe o anume porțiune, 
o de neînțeles lărgită alee de 
beton, in detrimentul spațiului 
de plajă, cit o palmă.

La Străulești, natura e dar
nică, iar tinerii au făcut aici 
prin muncă voluntară o 
tentică oază a sănătății,
care ar merita să se bucure 
și mai intens. Baza nautică și 
de agrement e mai mult de
cât un ștrand oarecare...

au
de

NEGiPETE*
LUPTĂ ANIMATĂ Șl IN RUNDA A DOUA

Runda a 2-a a Turneului in
ternațional feminin de șah al 
României, de la Băile Hercu- 
lane, a purtat — ca și prima 
— un caracter de mare luptă. 
Din cele 6 întâlniri ale reuni
unii, 4 s-au încheiat după în
treruperi. A doua victorie con
secutivă au obținut-o Tereza 
Stadler și Viorica Ilie-Ionescu. 
Prima a realizat cu precizie de 
mare maestră micul avantaj 
pozițional pe care-1 deținea la 
Tdnde Csonkics, intr-un final 
de nebuni de aceeași culoare. 
Viorica a intilnit-o cu negrele 
pe multipla noastră campioană 
Elisabeta Polihroniade. Ea a 
jucat aceeași variantă a drago
nului cu care o învinsese în 
prima rundă pe Ligia Jicman. 
într-o poziție bună. Elisabeta 
Polihroniade a comis o inexacti
tate care a fost hotărâtoare 
pentru rezultatul partidei.

Tot cu negrele, Lia Bogdan 
a învins-o pe campioana țării,

TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX
MĂNUȘA LITORALULUIU

”l............’T - -
Peste 1500 de spectatori au 

înconjurat ringul Sălii sportu
rilor din Constanța pentru a 
asista la întrecerile pugiliștilor 
participanți la .Mănușa litora
lului". Gala de miercuri seara 
a fost mai puțin fierbinte ca 
reuniunea de debut, dar a sa
tisfăcut asistența prin câteva 
partide deosebit de spectacu
loase. Cel mai frumos meci 
l-au oferit „semimijlocii" Mar
cel Mihalache (Farul) ți Nico- 
lae Costin (B.C. Galați). Con
fruntare de mare tensiune, da
torită schimburilor dure de lo
vituri, disputa celor doi spor
tivi s-a încheiat cu victoria la 
puncte a 
Vladimir 
pregătirea 
prezentat 
prin k.o.
lui D. Neagu (Steaua). Pentru 
boxul lor tehnic și buna pre
gătire fizică au fost aplaudați 
D. Barbu (Cimentul Medgidia), 
M. Rădoi (Farul), S. Nurkazov

constănțeanului. Ion 
(Dinamo) confirmă 

bună cu 
la turneu : 
în rundul 2 In fața

care 6-a 
victorie

și I. Novikov (Moscova). De 
reținut că „pana" S. Nurkazov 
l-a depășit categoric pe Gh. 
Oțelea (Dacia Pitești), obligat 
să abandoneze în rundul doi. 
Este așteptată cu interes par
tida dintre Nurkazov și cam
pionul nostru la categoria co
coș. Teodor Dinu tare, la acest 
turneu, participă la categoria 
pană. ALTE REZULTATE: Co
coș : D. Barbu (Cimentul Med
gidia) b.ab.l I. Boitache 
(Steaua), N. Nicolae (Muscelul) 
b.p. M. Șchiopu (Mecanică fină), 
Gh. Adam (Farul) b.p. E. Roșu 
(Dacia Pitești), S. Ramil (Mos
cova) b.p. M. Rădoi (Farul) ; 
Pană : N. Ungureanu (Voința 
Constanța) b.k.o.2 C. Croitoru 
(Cimentul Medgidia), T. Dinu 
(Dinamo) b.p. K. Larson (Da
nemarca) ; Semimijlocie : Șt. 
Ștefan (Metalul Buc.) b.p. V. 
Simion (Litoral); Grea: L No
vikov (Moscova) b.p. Gr. Nico
lae (Fainii).

Cornel POPA — coresp.

PUGILIȘTII BUCUREȘTENI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
Marți seara, arena Timpuri nod 

din Ciapitală a găzduit ultimul 
act al campionatului republican 
de box pentru seniori, laza mu
nicipală. Iată campionii munici
pali și rezultatele tehnice : cat. 
■emlmusci : M. Tismăneanu (Au
tobuzul) b.p. D. Palpallu (Voin
ța) ; cat. muscă: L Pavel (Me-ANUNȚ•

Ministerul Transporturilor ți Telecomunicațiilor recru
tează candidați pentru Institutul de Marină „Mircea cel 
Bătrin" Constanța — secția transport maritim.

Institutul ..Mircea cel Bătrin" Constanța este Instituție 
militară de invățămînt superior, tehnic, de specialitate și 

' .................. _ I.E.F.M. NAVROM

canică fină) cîștigă fără adver
sar ; cat. cocoș : M. Luca (Semă
nătoarea) cîștigă fără adversar ; 
cat. pană : L. Voi cu (Viitorul) 
b.p. V. Dana (Mașini unelte) ; 
cat. semiușoară : P. Ioniță (Voin
ța) b.p. Al. Constantin (Mașini 
unelte) ; cat. ușoară : R. Nuțu 
(Rapid) b.p. C. Bădeanu (Meca
nică fină) ; ca}. scmimijloeie : 
S. Anghel (Voința) b.ab.2 A. 
Lăcătuș CMecanieă fină) ; cat. 
mijlocie mică : D. Neagu (Voința) 
b.p. L. Stamate (Mecanică fină); 
cat. mijlocie : Gh. Bețeanu (Me
talul) b. dese. 2 C. Stoica 
(Urbts) ; cat. semigrea : L. Baci- 
ea (Metalul) cîștigă fără adver
sar ; cat. grea : N. Anghel (Voin
ța) b.p. Z. Ioniță (Rapid).

Daniel DI A CONES CU

2 C.

pregătește cadre pentru marina civilă. 
Constanta, in specialitățile :

• navigație (ofițeri maritimi punte) ;
• electromecanică (ofițeri maritimi 

maritimi electricieni)
Admiterea in Institutul de marină se

mecanici și ofițeri

face prin concurs, 
eare se va desfășura potrivit prevederilor din broșura 
^Admiterea in învățămintul superior 1980", editată de Mi
nisterul Educației și Invățămîntului.

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

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

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

— certificat de naștere, în 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, eandidații vor depune și două do

sare tip mapă, pc care iși vor scrie numele.
Nu se admite Înscriere» sub rezerva prezentării al ieNu se admite înscriere» 

rioare a actelor.
La concursul de admitere 

nu depășesc vîrsta de 25 ani.
înscrierea Ia concursul de___

de la data de 1 august și se va 
gust 1980, in 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 ;
0 Regionalele C.F.R. din Brașov, Craiova, Cluj-Napoca, 

Iași și Timișoara ;
0 Direcțiile Județene de poștă ți telecomunicații din : 

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

se primesc numai bărbați ee

admitere se
Încheia la data de 20 au-

face cu Începere,

Transporturilor Navale,

dc exploatare a flotei ma-

coresp.

Bana Nuțu. Intr-o Apărare 
Nimzovici ea a declanșat un ve
hement atac de mat.

Intr-fina din partidele cen
trale ale rundei, aceea dintre 
Lidia Semenova și Tatiana Le- 
maciko, a fost înregistrat re
zultatul de egalitate după o 
luptă interesantă și grea. S-a 
jucat o Partidă spaniolă în ca
re cele două partenere au ac
ționat cu prudență. Lemaciko 
a încercat să inițieze un atac 
pe aripa regelui, sacrificînd un 
pion. Semenova a adus partida 
într-un final de turnuri păs
trând acest avantaj material, 
care s-a dovedit, însă, insufi
cient pentru victorie. Tot cu 
remiză s-au încheiat partidele 
Margareta Teodorescu — Mar
gareta Mureșan (după întreru
pere) și Gertrude Baumstark 
— Ligia Jicman (în mai puțin 
de 20 de mutări).

în clasament, după două run
de, conduc Viorica Ilie-Ionescu 
și Tereza Stadler cu cite 2 p, 
urmate de Margareta Mureșan 
și Gertrude Baumstark cu ci
te l'h p.

Toate faptele pledau pentru 
acordarea calificativului „foarte 
bine" competiției programate 
la Piatra Neamț de Uniunea 
Sindicatelor din I.A.S. șl Con
siliile populare dotată cu „Cu
pa Progresul", anul acesta la 
a n-a ediție : organizarea ire
proșabilă (asigurată de Consi
liul sindical județean Neamț, 
de organele și organizațiile 
sportive locale), bu
na pregătire a for
mațiilor de volei 
(băieți și fete), am
biția rar întilnită 
dovedită de jucăto
rii și jucătoarele de 
câmp sau de masă.

Iată, insă, că întrecerea de 
șah nc-a pus in dilemă. Cum 
să califici o competiție in care 
reprezentanții unor județe nu 
se prezintă ia start (șahlstele 
din Buzău și Caraș-Severin șl 
șahiștii din municipiul Bucu
rești), iu timp ee o serie de 
part'cipanți. contravenind re
gulamentului „Cupei", au În
cercat să intre fn concurs deși 
posedau categorii de clasifi
care 7

Comisia de validare a com
petiției a depistat cazurile cele 
mal flagrante : Alexandru
Szell, șahist de categoria I,

este leg 
dea ; A 
al acele 
sificare, 
ciația î 
popular 
Cazuri 
gulamen 
legitimat 
rată de 
Electrica

tenis de
Din tr

iată, șal 
pe foile 
Progresi 
sublinia!

Sigur, 
întrebar 
ca un i 
bună ș 
oblgato 
de cont 
Bînt ac 
Închidă 
competi 
depline* 
tngădu t 
județele 
nea aba 
cerii 7

I. GANCEA (Dinamo) Șl A. ANTAL (CI 
iNVINGĂTORI, IERI, ÎN „CUPA VOINȚA"

PLOIEȘTI, 7 (prin telefon). 
Ziua a doua a „Cupei Voința" 
la ciclism a programat două e- 
tape. Dimineața s-a alergat pe 
traseul Ploiești — Vălenii de 
Munte și retur (106 km), cu so
sirea în fața Palatului Culturii 
din centrul municipiului. Du- 
pă-amiază. sportivii au evoluat 
în fața a câtorva mii de specta
tori. care le-au urmărit disputa 
în cadrul etapei a treia, pe o 
cursă pe circuit (54 km), des
fășurată pe bulevardul Gh. 
Gheorghiu-Dej.

Dar să relatăm cîteva aspec
te culese de pe cele 2 par
cursuri. In etapa a doua, star
tul tehnic a fost dat de la km 
1 al șoselei Ploiești — Văleni. 
S-a pornit tare de la început : 
un iureș de peste 50 km/oră. 
In această goană, Înregistrăm 
o primă evadare. Din pluton 
au reușit să se desprindă Cos- 
tlcă Bonclu (Voința Ploiești), 
Dan Bonciu și Cornel Nicolac

(ambii Dinamo). După 35 km 
de la plecare, fugarii aveau un 
avans de 1,55 min. La punctul 
de întoarcere (km. 50). avan
sul scăzuse, însă la 1,25 min. 
Cicliștii polonezi s-au consti
tuit într-o morișcă rapidă, care 
a animat puternic plutonul. Dis
tanța dintre fugari și urmări
tori s-a micșorat mereu și ime
diat după ieșirea din Văleni. 
s-a produs joncțiunea. Plutonul 
nu rămîne insă liniștit. Eva
dează Ionel Gancea (Dinamo), 
care va intra în Ploiești cu un 
avans de 57 s. Clasament : 1. 
L Gancea (Dinamo) 2h37:0 ; 2. 
I. Vintilă (Voința Ploiești) 
2h37:57 ; 3. T. Drăgan (Olim
pia), 4. L Butaru (Dinamo), 5. 
V. Hoffman (R.F.G.). 6. V. Pa- 
raschiv (Dinamo) — toți același 
timp.

După-amiază s-a desfășurat 
cea de a treia etapă a com
petiției. Cursa pe circuit a a- 
vut loc pe traseul amintit mai

sus, pe 
acoperii 
curgînd 
ma pai 
animată, 
colac ș: 
din pl 

.. 3 
îez 

c.rsi 
c

> 
o 
ture, i 
încetat 
punctaj 
Intre cer 
Andrei 
oare a 
31,15. A 
2. I. C 
>. R. V 
nia). 4. 
Buc.), 
giart — 
general 
(Start I 
cunde ( 
Vineri 
Ploiești

(

FINALELE CANOTORILOR
(Urmare din pag. 1)

can). Merită a fi subliniat și 
faptul că noii campioni aparțin 
unui număr de 12 secții din 6 
centre, ceea ce ne confirmă că 
aria de selecție pentru loturile 
reprezentative este în creștere.

Rezultate tehnice. Junioare II 
— 4+1 rame : 1. Olimpia Buc. 
1:44,0 ; 2. Ceahlăul Piatra Neamț 
8:44,8 ; 3. Voința Arad 2:52.1 ; 
simplu : 1. Nastasi» Jureka (Olim
pia) 2:58J); 2. Maria Mustețea

„DACIADA" LA LM. TIMIȘOARA

JUNIORI AU fVIDtNȚIAT
ec.s.
Margareta Maltei _____ ..
3:05.4 ; 4+1 visle : 1. C.S.Ș. 
Constanța 2;43,0 ; 2. Marina 
șowa 2:45,5 ; 3. C.S.Ș. Polit. 
mlșoara 2:47,5 ;

Junioare I — dublu visle : 
C.S.Ș. Polit. Timișoara (Rodi ca 
Nine—Aurora Darko) 3:43,0 ; 2.
Dlnamo 3:46.2 ; 3. Polit. Timiș.
4:00,0 ; 2 Le. : 1. Olimpia Buc. 
(Ecaterina T udo ri că—Tatiana Mtl- 
mie) 3:47,6 ; 2. Voința Buc. 3:57,0; 
2. Polit. Timiș 4:03,2 ; simplu : 1. 
Adriana Chelariu (Viitorul Buc.) 
3:43,0 ; 2. Ecaterina Calapiș (C.S.Ș. 
Polit. Timiș.) 3:52,2 ; ‘ “
wacs (Olimpia Buc.) 3:53,9 
rame : 1. C.N. ASE 3:33,8

Potiteh. Timiș.) 3 :<tt,l; 3.
(Voința Arad). t

Or- 
Tl-

1.

(Urmare din paq. 1)
rării sale. Mai vrem, e drept, 
să cumpărăm mese de tenis, 
dar... nu se găsesc. Cu celălalt 
echipament sportiv am rezol
vat-o, avem de toate, cotiza
țiile sînt de aproape 40 000 lu
nar, dovadă că muncitorii noș
tri iubesc sportul...

Sala de box și lupte este 
spațioasă și ocupă parterul 
clădirii. Aid l-am întâlnit pe ' 
fostul campion național la 
^libere", Petre Cernău, care 
conduce o grupă de 30 de ju
niori.

— Unii dintre aceștia ar pu
tea fi prezenți pc saltelele de 
la Olimpiada din 1984, ne-a 
spus Petre Cernău. Dragoș Po
iană și Marian Roșu au, de 
pe acum, victorii prețioase în 
palmares, 1» naționalele 
niorilor mari.

Terenurile de fotbal 
LM.T. sînt și ele aproape 
întreprindere. Se găsesc 
cealaltă parte a căii ferate. Și 
nu sînt puține : pe lingă 
renul principal — pe 
joacă cunoscuta echipă din Di
vizia „B“ U.M.T. Timișoara 
— s-au oonstruit încă patru. 
De la această asociație spor
tivă muiți fotbaliști au fost 
luați de echipele din Divizia 
A, în special de „Poli" Timi
șoara, cum a fost cazul cu 
Lața și Giuchici. Peste 60 la 
sută din oamenii muncii de la 
LM.T. joacă fotbal, după ore
le de lucru sau în zilele libere.

— Nu mai prididim cu pro
gramările, se plîngea tovară
șul Tiberiu Laurențiu. Secțiile

ju-

ale 
de 
de

te- 
care

MAI

i in... 
meciuri 
minute, 

ECHIPE 
La noi 

cuvin t> 
Un

ți atelierele sînt mereu 
campionat. Se joacă 
scurte, de 35—40 de 
AVEM PESTE 180 DE 
(sublinierea noastră), 
fotbalul e, pe drept 
un sport de masă,
rol hotărîtor în această reali
zare l-a avut și directorul . în
treprinderii, tovarășul inginer 
dr. Ioniță Bagiu.

în lotul de box al I.M.T. 
sînt 30 de copii și există am
biția de a se alcătui o echipă 
proprie a întreprinderii, fără 
achiziții din afară, pentru că, 
așa cum ne spunea tovarășul 
Laurențiu, „adeseori cei ve- 
niți la noi aduc cu dînșii un 
aer de... vedetism, care strică 
unității colectivului".

Despre badminton — acest 
sport pe care oamenii muncii 
de la I.M.T. îl iubesc — avea 
să ne spună cîteva cuvinte to
varășul Weisenburger.

— Cred că sîntem printre 
cele mai puternice centre din 
țară, dacă nu cumva cel mai 
puternic. în acest sport exce
lează cei de 1» Institutul de 
proiectări al I.M.T. în anii 
următori veți auzi despre noi- 
Important este faptul că la 
I.M.T., „Daciada" a însemnat 
îmbogățirea paletei sporturilor 
cu noi ramuri, care au antre
nat mai mult de jumătate din 
oamenii muncii să practice, 
cu regularitate, mișcarea. A- 
cesta, cred eu, este clștigul 
pe care „Daciada" l-a adus în
treprinderii noastre, întărind 
sănătatea și vigoarea celor 
care lucrează aici.

3. Eva Ko- 
«+) 

  . ......... 1 
Voința Buc. 3:51.0 ;..... 3........ Metalul
3S2.4 ; 4+1 visle : 1. U.T.A.
3:28,0 ; 2. Marina Orșova 3:39,2 ;
3. Voința Timiș. 3:46,1 ;

Juniori II
Marina Orșova 3:23,2 ;
1 Buc. 
3:33.8 ;
Deva
2:37,0 ; 
C.S.Ș. 
visle ;

2.

4+1 rame : 1.
2 C.S.Ș 

3:25,6 ; 3. C.S.Ș. Ârâd
dublu vîsle: 1. C.S.Ș.

Mathe—R. Kajtar)
C.S.Ș. Steaua 3:36,7; 3. 
Constanța 3:41,5 ; «+1
Marina Orșova 3:30,0 ;

(M.
1.
2
1.

3.

z. c.s.ș 
C.S.Ș. 1 
Einiltan 
1:43,5 ; 
Arad) 3 
(C.S.Ș.

Junior 
Dlnamo 
stanța ■ 
5:04,2 
Stea 
5:01,2 ; : 
C.S.Ș. 2
1. Dinar 
cu) S:2A
2. C.S.Ș 
1. C.S.Ș 
Obeadă 
5:33,0 ;
C.S.Ș. 2 
1. Otma 
5:24,3 ; 
Buc.) 5 
(Voința
1. C.S.Ș 
c.s.ș.
1 Buc. 
Triumf 
Steaua 
4:48.3 ;
2. C.S.Ș 
1 BUC.

LOTO-PRONOSPORT IN
UN MIC SECRET AL MARILOB

CÎȘTIGURI...

Simplu, operativ șl avantajos, 
LOZUL IN PLIC răsplătește în 
permanență perseverența parti- 
cipanților. Dintre cei mai recent! 
mari dștigători vă prezentăm as
tăzi pe următorii : Crăcea Ale
xandru (corn. Vinju Mane, jud. 
Mehedinți), Nedelcu Costică (Bu
zău), Porcius Ioan (com. Rodna. 
jud. Bistrița-Năsăud) și 
Ștefan (Ploiești — 
RISME „Dacia 1300“ ;
(corn. Căzăneșți. jud. ______
și Tomescu Mircea Victor (Bucu
rești) — AUTOTURISME ..Tra
bant 601“ ; Rompu Vasile (Piatra 
Neamț) — 20.000 lei ; Gheorghiu 
Alexandru (Galați), FLoruță Cor
nelia (Baia Mare), Tereovschi 
Georg eta (com. N. Bălcescu, jud. 
Ilfov), Dinu Viorica (Deva). 
Lazăr Mihai (Bacău), Tașu Mihail 
(București), Toropoc Petre (corn. 
CiorogirLa. jud. Ilfov) și Pușkaș 

jud.
De 

larga 
cîștl-

Doagă
AUTOTU- 

; Reuț Ana 
Ialomița)

Gergely (satul Sîntioana. 
Mureș) — CITE 10.000 LEI. 
remarcat pe de o parte 
arie geografică a marilor_
gători, iar pe de altă parte pre
zența In rîndurile acestora a nu
meroase participante. INCERCA- 
TI-VA ȘI DV. ȘANSELE LA A- 
CEST ATRACTIV SISTEM DE 
JOC I

Trager
tăzi, 8 
ta direc

CIȘT 
LOTC

Cat.
(autotc 
variant

cat. 
lei ;

cat. 
cat. 
cat. 

lei ;
cat.

lei ; 
cat.
Rep(

192.495
Autc 

de la 
un bil 
nit 
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16h „SPER CA STEAUA SA CONFIRME
I SPECTACULOSUL DEBUT DE LA BACĂU

M
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I tu
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după

17 
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II

Inaugurăm astăzi o nouă ru
brică și începem cu 
noscutul și apreciatul 
câtor tehnic principal 
vizionarei A Steaua, 
toarea unei frumoase 
manțe in prima etapă 
pionatului. Dealtfel, 
nostru cu Gheorghe Constan
tin are ca punct de plecare 
tocmai victoria la scor obți
nută de formația militară la 
Bacău.

— Sincer să fiu, ne-a răs
puns antrenorul stelist-Ja pri
ma noastră întrebare, speram 
în această victorie, deoarece 
echipa noastră este mai bună 
decît cea băcăuană. Nu m-am 
așteptat insă ca scorul să ia 
asemenea proporții. Anticipind 
maniera de joc a adversarilor 
noștri, cu o ofensivă 
numerică, am mizat, 
pe contraatac și el a 
tuit, pentru noi. cheia 
sului. Mărturisesc însă 
piditatea cu care jucătorii mei 
an inițiat și finalizat unele
contraatacuri i-au surprins nu 
numai pe băcăuani, ei chiar
și... pe mine, deoarece mă c- 
bișnuisem să 
situații cum 
neau ritmul 
ma careului 
ceau mișcări 
care duceau 
zării. Acum, 
fel, s-au i 
bine. Dacă ar fi, totuși, să tac 
o apreciere globală asupra e- 
voluțici echipei noastre Ia Ba
cău, atunci nu mă pot declara 
cu adevărat mulțumit de cum 
a jucat ea decit în primele SO 
de minute. Pentru că după a- 
ceea, saiisfăcuți de rezultat 
(veche meteahnă a fotbaliști
lor noștri !), băieții mei au În
ceput să joace mai mult pozi
țional, cu eforturi reduse^

— Cum apreciezi replica e- 
chipei băcăuane 7

— Este limpede 
sara noastră de 
prins o zi slabă, 
că a fost doar un accident ta 
evoluția ei și că Sport Club 
va depăși acest moment greu. 
Tocmai de aceea, mai ales ca 
fost antrenor al acestei e- 
chipe, m-a surprins neplăcut 
atitudinea unei părți din pu
blic (rsj public care a cîștigat 
anul trecut „Trofeul Petschov- 
schi“) față de actualul antre
nor, Angelo Niculescu, deși 
după părerea mea, mai vtao- 
vați de cele intimplate sfat 
jucătorii localnici decît eel 
care îi pregătește de numai 
trei săptămîni. Știam că spec
tatorii băcăuani sini mai înțe-

bineeu- 
condu- 
al di- 

realiza- 
perfor- 
a cam- 

interviul

supra- 
firește, 
consti- 
succe- 

că ra-

i văd in asemenea 
înaintașii inceti- 

actiunii in prcaj- 
advcrs sau fă- 
in plus, inutile, 
la ratarea finali- 
insă, ■ fost alt- 

descurcat foarte

că adver- 
simbătă a 

Dar eu ered

legători și cred că ei ar trebui 
să-I încurajeze pe noul antre
nor și nu să-l îndepărteze.

— Judecind nu numai după 
meciul de campionat de la 
Bacău, ci și prin prisma par
tidelor de verificare anteri
oare, inclusiv cele susținute 
în turneele din Madagascar și 
din Polonia, ești satisfăcut de 
nivelul de pregătire al echi
pei, ca și de comportarea ei 7

— Consider că nivelul ac
tual de pregătire al echipei 
poate fi apreciat ca, satisfăcă
tor spre bine. Turneele efec
tuate s-au dovedit foarte utile. 
Dificultatea cea mare a fost 
că Iotul nostru de jucători, 
dispersat o vreme, s-a reunit 
ceva mai tirziu și a trebuit să 
depunem eforturi suplimen-

tare pentru recuperarea tnttr- 
zierii. Cred eă mai trebuie să 
lucrăm pentru îmbunătățirea 
rezistenței generale, ca șl a 
trecerii mai rapide din apă
rare în atac și invers. O pro
blemă importantă pentru noi 
este și aceea de a menține și 
consolida acumulările de pînă 
acum. După cum se știe, 
Steaua a început mereu bine 
campionatul, dar a avut apoi 
căderi nepermise. Sperăm c» 
in această nouă ediție să con
firmăm debutul atît de spec
taculos și să evităm asemenea 
căderi, dar asta va 
in primul rind de 
care trebuie să r 
mai mult profesionalism, să se 
pregătească mai bine. Tot la 
acest capitol, mi-aș îngădui să 
adaug că și Steaua, nu numai 
Dinamo, s-a adaptat la noul 
ciclu de antrenamente deter
minat de schimbarea zilei me
ciurilor de campionat. De pil
dă, după meciul de la Bacău, 
duminică am făcut un antre
nament cu jucătorii de rezer
vă, iar luni am efectuat două 
antrenamente, așa cum fă
ceam înainte marțea.

— Este plecarea lui Dumitru 
mare pierdere pentru Steaua ?

— Prefer, deocamdată, să mă 
abțin de la un răspuns. Tim
pul va dovedi dacă este o 
pierdere și cit de mare anu
me. In orice caz, plecarea 
ne-a silit să căutăm 
noi pentru alcătuirea 
nii de mijloc cit mai 
bile.

— Te-au satisfăcut ______
rările efectuate de Steaua 7

— Numai parțial. Ar mai fi 
fost nevoie de o extremă

depindc 
jucători, 

dovedească

lui 
solufii 

unei 11- 
reduta-

transfe-

TURUL CAMPIONATULUI
ETAPA I (24 august)

Cetatea Tr. Măgurele — 
I.C.S.I.M. București, Petrolul Vi
dele — Flacăra roșie București, 
Tehnometal București — Abato
rul București, Petrolul Bolintln
— Viitorul Chirnogi, Electronica 
București —Danubiana București. 
T.M. București — F.C.M. Giur
giu Automatica București — ș.N. 
Oltenița, Voința București — Chi
mia Tr. Măgurele, Luceafărul 
București stă.

ETAPA A li-a (31 august)
Danubiana — Automatica, 

F.CJM. Giurgiu — Electronica, 
Ș.N. Oltenița — TJ4.B., Flacăra 
roșie — Cetatea Tr. Măgurele, 
I.C.S.I.M. — Petrolul Videle, Vii
torul Chirnogi — Tehnometal, 
Chimia Tr. Măgurele — Petrolul 
Bolintin, Abatorul — Luceafărul, 
Voința stă.
ETAPA A m-a (7 septembrie)
Luceafărul — Petrolul Videle. 

Automatica — Flacăra roșie, Ce
tatea Tr. Măgurele — Voința. 
Tehnometal — Danubiana, Aba
torul — Viitorul Chiriîogl, E- 
lectronica — chimia Tr. Măgu
rele, I.C.S.I.M. — ș.N. Oltenița, 
Petrolul Bolintin — T.M.B.,
F.C.M. Giurgiu stă.
etapa A iv-a (14 septembrie)
Flacăra roșie — Ș.N. Oltenița, 

T.M.B. — Luceafărul, Danubiana
— Abatorul, viitorul Chirnogi —
Cetatea Tr. Măgurele. Chimia Tr. 
... . . Tehnometal, Petro-

— Petrolul Bolintin, 
— F.C.M. Giurgiu, 
Electronica. I.C.S.I.M.

Măgurele —
Iul Videle ■ 
Automatica
Voința — 
stă.
ETAPA A
Electronica

F.C.M. Giurgiu _______
T.M.B. — Viitorul Chirnogi, Chi
mia Tr. Măgurele — Automatica, 

Cetatea Tr.
— Voința, 

- I.C.S.I.M.. Ș. N.
Petrolul Videle, Aba-

Va (21 septembrie)
Tehnometal, 

Flacăra roșie.

Petrolul Bolintln —
Uăgurele. Luceafărul 
Danubiana
Oltenița — 
torul stă.
ETAPA A
Viitorul ______

Giurgiu, Petrolul Videle — Voin
ța, Automatica — Electronica, 
Flacăra roșie — Petrolul Bolintln, 
Tehnometal — T.M.B., Cetatea

Vl-a (28 septembrie)
Chirnogi — F.CJW.

Seria a V-a
Tr. Măgurele — Danubiana, Ș.N. 
Oltenița — Luceafărul, Abatorul 
— LC.S.I.M., Chimia ~ 
rele stă.
ETAPA A VD-a (2
Petrolul Bolintln — 

I.C.S.I.M. — Chimia 
rele. Luceafărul — 
Electronica — Petrolul Videle, 
Cetatea Tr. Măgurele — ,ȘJ4. Ol
tenița, Tehnometal — F.C.M. 
Giurgiu, Voința — Abatorul, 
T.M.B. — Flacăra roșie, Viitorul 
Chirnogi stă.
ETAPA A Vin-a (S octombrie)
Chimia Tr. Măgurele — Lucea

fărul, Electronica — Abatorul 
F.C.M. Giurgiu — I.C.S.I.M., Pe
trolul Bolintin — Tehnometal, Pe
trolul videle — T.M.B., ș.N. ol
tenița — Voința, Danubiana — 
Viitorul _Chlrnogl, Automatica — 
-C—.... Măgurele, Flacăra

Tr. Mâgu-

octembrte) 
Automatica,
Tr. M4gu- 
Danubiana,

Cetatea Tr. 
roșie stă.
ETAPA A IX-a (12 octombrie)

Abatorul — Ș.N. Oltenița, Ceta
tea Tr. Măgurele — Chimia Tr 
Măgurele, Voința — Petrolul Bo- 
linttn, Luceafărul — F.C.M. Giur
giu, I.C.S.I.M. - 
Viitorul Chirnogi 
dele, T.M.B. — 
căra roșie 
ironica stă.

ETAPA A X-a (13 octombrie)
Danubiana 

Videle - 
giu — 
t.C.S.I.M. 
roșie — 
Măgurele 
- Ș.N. 
nogi — 
Bolintln
etapa
F.C.M. 

lin tin, ___ ________
tal, Electronica — Flacăra roșie, 
Ș.N. Oltenița — Danubiana, Chi
mia Tr. Măgurele Petrolul Vi
dele, Voința — Viitorul Chirnogi 
Abatorul — Cetatea Tr. Măgurele,' 
Luceafărul — I.C.S.I.M., T.M.B. 
stă.

Tehnometal 
Petrolul VI- 

Automatlca, Fia 
Danubiana, Eeo-

Voința, Petrolul
- Abatorul, F.C.M. Giur- 

Chimla Tr. Măgurele, 
— Electronica, Flacăra 

Luceafărul. Cetatea Tr.
— T.M.B., Tehnometal 

Oltenița, Viitorul • Chir- 
Automatica, Petrolul 

stă.
A Xl-a (26 octombrie)
Giurgiu — Petrolul Bo- 

Automatica — Tehnome- 
Flacăra roșie,

dreaptă și un mijlocaș, dar 
posibilitățile de transfer sînt, 
după cum se vede, destul de 
mici. In privința noilor veniți, 
consider că Manea, pe care 
am ținut mult să-l aducem Ia 
Steaua, a debutat satisfăcător 
și vâ fi dc real folos echipei. 
Pe Barna îl văd foarte ambi
țios și serios și cred in el. 
Sper ca și ceilalți tineri proas
păt veniți să se adapteze.

— Cum vezi șansele echipei 
în campionat ?

— Deocamdată, aș vrea să 
trecem și de meciul cu Uni
versitatea Craiova, pe care îi 
consider, firesc, ca foarte 
greu. Sper să-l cîștigăm ți 
mai sper că va fi un joc bun, 
deși este programat la o oră 
total nepotrivită, 16, cind căl
dura se menține încă foarte 
mare. Deși nu sini cunoscut 
ca un lăudăros — și, în paran
teză fie spus, toți cei care 
muncim în sportul cu balonul 
rotund ar trebui să ne lăudăm 
mai puțin și să facem fotbalul 
mal bun —, apreciez că in 
noul sezon Steaua (care își 
va menține și consolida ideca 
ei de joc colectiv-ofensiv) are 
.mari șanse de a cuceri cam
pionatul.

— Dar despre apropiatele 
partide cu Standard Liege, din 
Cupa U.E.F.A., ce poți spune ?

— Vom mai avea timp să 
vorbim despre ele. De pe a- 
cum vă pot spune insă că sin- 
tenf deciși să trecem cu bine 
de primul tur al acestei com
petiții.

Constantin FIRĂNESCU

A existat și mai circulă în
că în fotbalul nostru, în 
sfere mai reduse, e drept, 
dar tot circulă, ideea că în- 
tr-o echipă de fotbal unii 
muncesc și alții (sau cite 
unul) dirijează. Este, dacă 
vreți, varianta fotbalistică a 
vorbei din popor „boii ară 
și caii mănincă". Răsfrîntă 
în aria jocului cu balonul 
rotund, transpunerea „tezei" 
se exprimă cam așa : cei 
mai tehnici fotbaliști dintr-o 
echipă să fie scutiți (și a- 
deseori sînt scutiți) de „cor
vezile" jocului, de marcaj 
sever asupra adversarului 
direct, de alunecări, de a- 
croșaj, de munca cea mai 
grea, adică, dintr-un meci ; 
ei, „stiliștii", să fie res
ponsabili cu pasele, cu an
gajările coechipierilor, even
tual cu spectacolul, cu ^flo
ricelele"...

Că destui dintre tehnicie
nii noștri au ajuns la con
cluzia că un asemenea pri
vilegiu este de NEACCEP
TAT pentru că este păgubi
tor pentru „muncitorii echi
pei" (supuși la eforturi tri
ple), pentru randamentul în
tregii formații și chiar pen
tru înșiși privilegiații (sau 
însuși privilegiatul) „ll“-lui 
din teren, este un fapt po
zitiv, care trebuie însă în
țeles de toată lumea, antre
nori, jucători, spectatori.

Concepția MUNCA ȘI 
TRUDA IN TEREN ESTE 
PENTRU TOȚI JUCĂTORII 
ECHIPEI (firește, cu indi
vidualizările necesare, co
respunzătoare sarcinilor și 
capacităților fiecărui jucă
tor) trebuie să fie înțeleasă 
și însușită de toți pentru că 
ea este o foarte importantă 
premisă a progresului fotba
lului nostru.

Știm că nu este ușor ca 
toți jucătorii să „tragă cu

...UN OARECARE 
PLATINI

dinții" la fiecare meci, nu 
este ușor să te angajezi cu 
toată energia în încleștări 
severe, în dueluri aspre, cu 
adversari uneori duri. Dar 
este vorba despre o condiție 
absolut necesară competi
tivității actuale în fotbalul 
internațional. In această 
ordine de idei, am vrea să 
vă cităm cîteva „performan
țe" de mulți neștiute ale fot
balistului francez nr. 1, Mi
chel Platini, conducătorul de 
joc al echipei naționale și al 
echipei St. Etienne, pe care 
am văzut-o acum o lună în 
turneul de la Toulouse (în 
partida cu reprezentativa 
noastră și în meciul cu Bo
russia). Ei bine, „fotbalistul 
care luminează jocul orică
rei echipe în care evoluea
ză", cum îl caracterizează, 
admirativ, tehnicienii fran
cezi, are la activul său. la 
vîrsta de numai 25 de ani, 
o ruptură de menise — o 
dublă fractură a maleolei
— o dublă fractură a bra
țului — un traumatism cra
nian și o triplă fractură a 
gleznei.

Un inventar care spune 
multe.

Deși ar putea fi conside
rat un prototip de „stilist", 
un prototip de conducător 
privilegiat de joc, cel mai 
bun fotbalist al Franței știe
— și a simțit-o din plin pe 
pielea lui și cu oasele lui
— că în prețul victoriei e- 
chipei în care joci intră ne
apărat angajamentul tău to
tal. necondiționat, cu riscuri 
și cu sacrificii.

Acesta este fotbalul de 
competiție.

Cine vrea să nu se „șifo
neze" poate să-și aleagă pa
tinajul artistic, de pildă. E 
și muzică...

Marius POPESCU

A PRIMIT SZABO CARTONAȘ GALBEN?
Iată o întrebare căreia — în 

deea ce ne pa~i.ve.7te — nu-i pu
tem da un răspuns exact. Pen
tru că, îutr-adevăr, n-am văzut 
când, puțin după începutul par
tidei Corvinul — A.S.A. Tg. Mu
reș, arbitrul V. Ciocli teu (Cra
iova) l-a arătat proaspătului fun
daș al mureșenilor, Szabo, car
tonașul galben. Doar duipă meci, 
la cabină, arbitrul cnaiovean ne-a 
arătat carnetul său de însemnări 
tn care, în dreptul echipei A.S.A., 
figura un „2“, numărul purtat 
pe tricou de fotbalistul în cauză.

Probabil că discuția s-ar fi o- 
prtt aici dacă Szabo n-ar fi pri
mit, spre sfârșitul jocului, și dar- 
toruașuil roșu, în urina unui fault 
care l-a transformat pe cel gal-

DIVIZIEI C
ETAPA A XH-a (29 octombrie)
LC.S.I.M. — T.M.B., Petrolul 

Bolintin — Luceafărul, Danubiana
— Chimia Tr. Măgurele, Voința
— Flacăra roșie, Abatorul — Au
tomatica, Cetatea Tr. Măgurele — 
Electronica. Ș.N. Oltenița — Vii
torul Chirnogi, Petrolul Videle — 
F.C.M. Giurgiu, Tehnometal stă.
ETAPA A XIII-a (2 noiembrie)
Automatica — Voința, Viitorul 

Chirnogi — Electronica, F.C.M. 
Giurgiu — Abatorul, Danubiana
— Petrolul Videle, Tehnometal — 
Luceafărul. Petrolul Bolintin — 
Ș.N. Oltenița, Flacăra roșie — 
I.C.S.I.M., T.M.B. — Chimia Tr. 
Măgurele, Cetatea Tr. Măgurele 
stA
ETAPA A XIV-a (9 noiembrie)

Petrolul Videle — Cetatea Tr. 
Măgurele, Luceafărul — Automa
tica, Flacăra roșie — Viitorul 
Chirnogi, Voința — Tehnometal, 
Chimia Tr. Măgurele — Abato
rul. Electronica — T.M.B., F.C.M. 
Giurgiu — Danubiana, I.C.S.I.M.
— Petrolul Bolintln, Ș.N. Oltenița
stă. ,
ETAPA A XV-a (16 noiembrie)
Viitorul Chirnogi — I.C.S.I.M., 

Chimia Tr. Măgurele — Flacăra 
roșie. T.M.B. — Voința, Luceafă
rul — Electronica, Ș.N. Oltenița — 
F.C.M. Giurgiu, Tehnometal — 
Cetatea Tr. Măgurele, Abatorul — 
Petrolul Bolintin, Automatica — 
Petrolul Videle. Danubiana stă.
ETAPA A XVI-a (23 noiembrie)
Flacăra roșie — Abatorul, Pe

trolul Bolintin — Electronica, 
Cetatea Tr. Măgurele — F.C.M, 
Giurgiu, T.M.B. — Danubiana, 
Viitorul Chirnogi — Luceafărul. 
Voința — I.C.S.I.M., Ș.N. Oltenița
— Chimia Tr. Măgurele, Petrolul 
Videle — Tehnometal, Automatica 
stă
ETAPA A XVH-a (30 noiembrie)
I.C.S.I.M. — Automatica, Teh

nometal — Flacăra roșie. Abato
rul — T.M.B., Luceafărul — Ceta
tea Tr. Măgurele, Danubiana — 
Petrolul Bolintin. Chimia Tr. 
Măgurele — Viitorul Chirnogi, 
F.C.M. Giurgiu — Voința, Elec
tronica — ș.N. Oltenița. Petrolul 
Videle stă.

ben, ce se impunea, în unul 
rocșu. Conducătorii echipei din 
Tg. Mureș contestă afirmația că 
Szabo ar fi primit inițial un car
tonaș galben, ci direct pe cel 
roșu, idee pe care arbitrul V. 
Clocîlteu o respinge.

Credem Insă că din această în
tâmplare trebuie învățat deva. Și 
anume că acordarea cartonașe
lor, galbene sau roșii, trebuie să 
fie vizibilă pentru întreg stadio
nul. Duipă cum ne spunea ar
bitrul în cauză (căutind să se 
scuze că n-a fost vizibil gestul 
arătării cartonașului galben lui 
Szabo), cavalerii fluierului sînt tn 
Încurcătură pentru că, la diver
sele cursuri la care au partici
pat, 11 s-a recomandat cînd să 
arate foarte vizibil cartonașul, ri- 
dicînd mina cit mai sus, deasu
pra capului, cînd Ia înălțimea 
pieptului, cînd mai de curînd, 
s-o facă mai discret, pentru ca 
jucătorul sancționat să nu fie. 
din acest motiv, blocat din punct 
de vedere psihic pentru restul 
meciului...

în ceea ce n.e privește, credem 
dă trebuie respectate instrucțiu
nile F.I.F.A. care recomandă ca 
aceste cartonașe să fie arătate 
cit mai vizibil celor ce Încalcă 
regulamentul. Ba, propunem, ca, 
așa cum procedează și alte fe
derații national e, arbitrul, ară
tând cartonașul cu o mînă, pe 
cealaltă s-o pună pe umărul ce
lui avertizat sau eliminat pentru 
ca totul să fie cît mai limpede.

Mircea TUDORAN

ȘTIRI...
9

• REUNIRILE LOTURILOR A 
ȘI DE TINERET. Duminică se

vor reuni la București loturile A 
și de tineret. Ele vor efectua an
trenamente comune și vor sus
ține și cite un meci de verificare 
Odupă toate probabilitățile, marți, 
totul A cu Dinamo și cel de ti- 
neret la Ploiești, cu Petrolul).
• CUM SE VOR JUCA MECIU

RILE DIN BUCUREȘTI. Etapa a 
n-a' a campionatului Diviziei A 
programează în Capitală două 
meciuri, care se vor disputa
astfel : Steaua Univ. Craiova,
meci televizat, pe stadionul
Steaua, de la ora 16, și Sportul
studențesc — S.C. Bacău pe sta
dionul Dinamo, de la ora 18. In 
deschidere sînt programate me
ciurile speranțelor.
• OLIMPIA SATU MARE —

GLORIA BISTRIȚA 3—0 (0—0).
Partida s-a disputat miercuri du
pă amiază. Golurile au fost reali
zate de Mociran (min. 47), Hor
vath (min. 52) și Tase (min. 65). 
(Z. Covaci, coresp.).
• GLORIA BUZĂU — M.S.C. 

DAMASC (Siria) 3—0 (1—0). Cele 
trei goluri au fost înscrise de 
Toma I, Dobre și Țone. (D. 
Soare, coresp.).
• U.T.A. — U.M. TEVIIȘOARA 

1—0 (1—0). Șchiopu a marcat sin
gurul gol al meciului. (N. Stră- 
jan, coresp.).
• DELTA TULCEA — C.S.U.

GALAȚI 2—3 (^—2). Au marcat
Tănase și Bădescu, pentru gazde, 
Ene Aret (2) și Toacler pentru 
găaățeni. (P. Comșa, coresp.).

TRANSFERĂRI LA DIVIZIONARELE „B“
Federația română de fotbal a 

aprobat transferarea următorilor 
jucători la divizionarele B 
(precizăm că este vorba de u- 
nele dintre transferările efec
tuate) : • OLIMPIA SATU
MARE : Horvath (de la Con
strucții Electrometal Cluj-Na- 
poca), Aurel Boc (O.J.T. Carpați 
Covasna), Verteș (Someșul Satu 
Mare). • F.C.M. BRAlLA : Ef- 
tene, Ologu, Jipa, Drăgoi (toți 
de la Progresul Brăila). • PRO
GRESUL BRAlLA : Simion, Tele
graf, Enăchescu (toți de la F.C.M. 
Brăila). • C. S. TÎRGOVIȘTE : 
Economu (Corvinul Hunedoara). 
• PETROLUL PLOIEȘTI : Cosa- 
rek (Poiana Cîmpina). • META
LUL PLOPENI : Prunoiu (Poiana 
Cîmpina). • RULMENTUL ALE
XANDRIA : Florie el (Sportul stu
dențesc București), Boțonea 
(F.C.M. Reșița). • MECANICA 
FINA BUCUREȘTI : Miculescu
(Victoria Călan). • DACIA O- 
RAȘTIE : M. Marian (F. C. Bi
hor). O U. T. ARAD : Marcu 
(Someșul Satu Mare). Mușat 
(U. M. Timișoara), Șchiop (Au
rul Brad). • F. C. CONSTANTA: 
Ancuța (Dacia Pitești). Marinescu 
(Vulcan București) și Gache (Ci
mentul Medgidia) ; • METALUL 
AIUD : Adrian Coca (Chimia Rm, 
Vîloea). O MINERUL LUPENI 
Lasconi, Guran, Popa, Llxandru 
(toți de la Jiul Petroșani), Poc-

șan (Minerul Vulcan), Colceag 
(Știința Petroșani). • C.I.L. SI- 
GHET : Caciuriac * (C.S.Ș. Baia 
Mare), Hotioo (F. C. Baia Marc). 
• U. M. TIMIȘOARA : Lața și 
Măhăilă (ambii de la Politehnica 
Timișoara). • GLORIA BISTRI
ȚA : Moldovan (Minerul Rodna), 
Bologan (Corvinul Hunedoara), 
HurLod („U“ Cluj-Napoca), Co- 
man (C.F.R. Cluj-Napoca). • 
ceahlăul p. neamț : Nem- 
țeaniu (Politehnica Iași). • RA
PID BUCUREȘTI : Georgescu.
Marinescu și Florea (toți de la 
S portul stud en.țesc B ucurești), 
Bilă, Caragea și Costea (to-ți de 
la Tehnometal București), Anu- 
țcd. (Dinamo București), Damas- 
chin (Avîntul Urziceni), Șt. Popr 
(Steaua București). Fogorassy și 
Popescu (Automatica București), 
Sînigiorzan (Autobuzul București), 
Tiță (Rulmentul Alexandria). • 
SIRENA BUCUREȘTI : Tranda
fir și Tămas (Dinamo București), 
Costache (Mecanică fină Bucu
rești). • CHIMICA TÎRNAVENI: 
Halasz, Vun-vulea, Kortesi și 
Koncz (toți de la A.S.A. Tg. Mu
reș), Papp și Sipos (ambii de 
la Metalot.ehnica Tg. Mureș). • 
METALUL BUCUREȘTI : Windt, 
Prodan și Păun (toți de Ia 
Steaua București). Bălteanu (Si
rena București). Barbu (Voința 
București). Bucur (Granitul Bucu
rești) și ‘ Ion Cornel (Mecanică 
fină București).



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL BRĂILA

(Urmare din pag. 1)
țărani din localitățile înveci
nate. elevi și pionieri.

Adunarea populară este des
chisă de tovarășul Ion Catri- 
nescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Brăila al P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul to
varășul Constantin Preda, se
cretar al Comitelului de partid 
al întreprinderii de utilaj greu 
„Progresul", ing. Teodor Cio- 
rici, directorul întreprinderii 
„Laminorul" Brăila, Elena Va- 
sile, operatoare chimisță. la 
Combinatul dc fibre artificiale, 
Nicolae Caram'an, președintele 
C.A.P, Vișani și Marian Strîm- 
beanu, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Șantierul naval.

in atmosfera entuziastă, sem
nificativă pentru unitatea în
tregului popor în jurul partidu
lui, al secretarului său gene
ral, pentru dragostea, recunoș
tința și încrederea deplină cu 
care toți oamenii muncii il în
conjoară pe cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Urmărită cu deosebit interes 
de toți cei prezenți, cuvîntarea 
secretarului general al partidu
lui a fost subliniată în reptate 
rînduri de puternice aplauze, 
de îndelungi urale și ovații. 
Mulțimea adunată in piață a 
scandat cu însuflețire minu
te în șir „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ce aușescu și poporul!", 
„Ceaușescu luptător pentru pace 
și popor !“, exprimîndu-șî ade
ziunea deplină față de politica 
internă și externă promovată 
consecvent de partidul și statul 
nostru, hotărirea de a acționa 
neabătut pentru transpunerea în 
viață a istoricelor obiective 
trasate de cel de-al Xll-lea 
forum al comuniștilor.

în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului 
'Brăila, primul secretar al Co
mitetului județean de partid a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde mulțumiri pen
tru noua vizită de lucru între
prinsă în acest județ.

Marea adunare populară se 
Încheie în aceeași atmosferă 
vibrantă, entuziastă, de fierbin
te patriotism.

După încheierea adunării 
populare, tovarășul Nicolae 
^Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din

conducerea partidului șl statu
lui părăsesc Piața Independen
ței, îndreptindu-se spre platfor
ma gării fluviale, de unde, la 
bordul elicopterului prezidențial, 
au plecat în Insula Mare a 
Brăilei.

Noua vizită de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei 
începe la complexul nr. 1 al 
acestei întreprinderi.

In fața planșelor care înfă
țișează rezultatele I.A.S. Insula 
Mare a Brăilei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se intere
sează îndeaproape de eficiența 
lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare executate aici, de pro
ducțiile obținute.

In continuare, este vizitată o 
interesantă expoziție de pro
duse agricole și produse agro- 
alimentare.

Se vizitează, apoi, un cîmp 
experimental, unde sînt testați 
hibrizii de porumb cultivați în 
toată țara, atît cei obținuți in 
institutele noastre de cercetări, 
cit și cei aduși din import.

Inalții oaspeți sint invitați să 
viziteze o expoziție de mașini 
agricole de mare productivitate, 
specifice culturii porumbului.

La încheierea vizitei, secre
tarul general al partidului, 
felicitîndu-i pe specialiștii, 
muncitorii și tehnicienii între
prinderii pentru realizările lor 
în creșterea producției agricole, 
le cere să acționeze cu și mai 
multă hotărîre pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan pe a- 
cest an si în viitorul cincinal.

Primirea entuziastă făcută to
varășului Nicolae Ceaușescu de 
oamenii muncii de pe aceste 
străvechi meleaguri românești, 
dragostea și recunoștința cu care 
a fost înțimpinat in toate uni
tățile economice vizitate, pe în
tregul traseu, au oferit încă o 
imagine a adeziunii celor ce 
muncesc și trăiesc la Brăila față 
de întreaga politică a partidului, 
față de nobila cauză a edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Prin importanța problemati
cii abordate, a concluziilor de 
însemnătate deosebită pentru 
dezvoltarea în ritm accelerat a 
economiei județului și a unor 
întregi ramuri industriale, vi
zita a reprezentat, in același 
timp, un moment de remarca
bilă Însemnătate nu numai pen
tru unitățile vizitate, ci și pen
tru ansamblul economiei na
ționale.

Azi, la Poznan CEI MAI BUNI SPORTIVI
START ÎN C.f. Dt TENIS Df MASĂ Al TUTUROR TIMPURILOR

PENTRU
Azi, în localitatea Poznan, 

se inaugurează cea de a 23-a 
ediție a C.E. de tenis de masă 
pentru juniori, la care se vor 
decerna 11 titluri: ECHIPE 
— juniori (27 de țări înscrise 
8 grupe. România în grupa 7, 
alături de Austria, Danemarca 
și Elveția), junioare (25 de 
țări, 8grupe, România. în gru
pa 5, alături de Olanda, Elve
ția și Portugalia), cădeți (24 
de țări, 4 grupe, România în 
grupa 1, alături de Cehoslova
cia, Spania, Austria, Belgia Și 
Norvegia), cadete (21 de țări, 
4 grupe, România în grupa 3, 
alături de Bulgaria, Franța, 
Austria și Italia); _ INDIVI
DUAL — simplu juniori (Eu
gen Florescu și debutanții 
Mircea Nicorescu, Horațiu Pin- 
tea, Fejer Andrâs), simplu ju
nioare (Nela Stoinea și debu
tanta Lorena Mihai), simplu 
cădeți (debutanții Vasile Flo- 
rea și Costel Bădoi), simplu 
cadete (debutantele Olga Ne
meș, Beatrice Pop și Mari- 
nela Panțuru), dublu juniori, 
dublu junioare, dublu mixt 
juniori. Chiar și din simpla 
citare a numărului țărilor în
sorise, reiese măreție intere» 
pe care-1 suscită mitingul de 
la Poznan în rîndurile fede
rațiilor naționale de speciali
tate, al micilor „neolimpici*

„CUPA PRIETENIA”

LA HANDBAL JUNIOARE
în localitatea poloneză Po- 

lawy a început turneul inter
național de handbal pentru 
junioare „Cupa Prietenia". Ia
tă rezultatele înregistrate in 
prima zi : R.D. Germană — 
România 17—13 (9—6); Ungaria 
— Bulgaria 23—20 (9—8); Po
lonia — Cehoslovacia 18—9 
(7—6) ; U.R.S.S. — Polonia H 
19—10 (8—2).

JUNIORI
îndrăgostiți de mingea de ce
luloid.

Care sint șansele alor noștri 
(9 din cei 11 sînt debutanți) 
in această confruntare euro
peană, în care, desigur, va 
decide de-a lungul celor zece 
zile de întreceri valoarea com
petitivă 7

Din punctul de vedere al 
tradiției, nu avem de ce să ne 
plingem : 3 medalii de aur, în 
1956, la Opatija (Maria Golo
pența, oea care s-a consacrat 
apoi ca Maria Alexandru); 
toate cele 6 medalii de aur, 
în 1958 (!), la Falkenberg (I. 
Cobîrzan, Cobirzan + R. Ne- 
gulescu, Maria Golopența, I. 
Cobîrzan + Maria Golopența); 
6 medalii de aur în 1959, la 
Constanța (performerul nr. 1 R, 
Negulesou); o medalie de aur, 
în 1962, la Bled (D. Giurgiu- 
că). După cîteva ediții a căror 
curbă a fost descendentă, re
prezentanții noștri și-au reluat 
ascensiunea : 2 medalii de ar
gint și una de bronz, în 1977, 
la Vichy. 3 medalii de aur șl 
3 de bronz, în 1978, la Barce
lona.

Din punctul de vedere al 
pregătirii (in care se include 
șl selecția), lucrurile au de
curs — după opinia antrenori
lor (Ella Constantin eseu, Far- 
kaș Paneth, Laurențiu Gheor
ghiu — care însoțesc lotul — 
și Virgil Bălan) — în condiții 
normale, mai ales în tabăra 
de pregătire in comun de la 
Odorheiu Secuiesc, plus cîteva 
turnee internaționale, ceea ce 
ar putea îndreptăți speranțele 
într-o comportare bună. (H.C.)

Nadia Comăneci clasată printre 
fruntașele anchetei 

„l’Equipe Magazine" 
într-o recentă anchetă efec

tuată de hebdomadarul fran
cez „l’EQUIPE MAGAZINE", 
privind desemnarea celor mai 
buni sportivi ai tuturor tim
purilor, pe locul întîi a fost 
clasat fotbalistul brazilian 
Pele, urmat de atletul ameri
can de culoare Jesse Owens, 
ciclistul belgian Eddy Merckx 
și atletul finlandez Paavo 
Nurmi. în domeniul sportului 
feminin pe primul loc, la ega
litate, au fost clasate inotătoa- 
rea australiană Dawn Fraser 
și atleta poloneză Irena Sze
winska — 25 puncte, 
de gimnasta româncă 
Comăneci 
natoarea 
Henie — 
din R.D.
Under — 
landeză Fanny Blankers Koen 
— 3 puncte și gimnasta sovie
tică Larissa Latînina — 3
puncte. ,

urmata 
Nadia 

— 23 puncte, pati- 
norvegiană Sonja 

21 puncte, înotătoarea 
Germană Komelia 
9 puncte, atleta o~

CESARE MENOTTI ÎȘI 
RECHEAMĂ JUCĂTORII

BUENOS AIRES, 7 (Agerpres)..
— Antrenorul echipei de 'fotbal a 
Argentinei, Cesare Menotti, a de-, 
clanat că pentru participarea la 
marele turneu internațional „Co- 
pa de Oro“, ce va avea loc la 
sfîrșitul anului la Montevideo, via 
solicita federației rechemarea ia 
țară a jucătorilor Osvaldo Ardi- 
les, Daniel Bertoni și Mark» 
Kempes care activează In prezentv 
la cluburi din Anglia, Italia și. 
respectiv, Spania.

PLANURI ALE ORGANIZATORILOR
JOCURILOR OLIMPICE 1984

NEW YORK, 7 (Agerpres). 
— întrecerile celei de-a 22-a 
Olimpiade de vară s-au înche
iat, dar flacăra jocurilor ră- 
mîne nestinsă în inimile tine
rilor sportivi și a amatorilor 
de sport care de pe acum își 
îndreaptă atenția către Los 
Angeles, orașul american unde

DEBUT BUN AL BASCHETBALISTELOR NOASTRE 
IN C.E. PENTRU CAOETE

în două orașe din Ungaria 
au început meciurile campio
natului european de baschet 
pentru cadete (junioare II). 
Echipa României, care joacă 
în grupa de la Zalaegerszeg,

a învins cu 70—63 (33—32) e- 
chipa Cehoslovaciei. în aceeași 
grupă. selecționata U.R.S.S. 
a întrecut cu 83—61 echipa Iu
goslaviei. Iată rezultatele înre
gistrate in grupa de la Pecs : 
Bulgaria — R. F. Germania 
81—68 ; Ungaria — Suedia 
71-61; Italia — Franța 54—52.

va avea loc, în anul 1984, cea 
de-a 23-a ediție a Jocurilor 
Olimpice. Marele oraș din Ca
lifornia a mai găzduit Olim
piada in anul 1932, cînd prin
tre eroii Jocurilor s-au numă
rat celebrii sprinteri de cu
loare Eddie Tolan și Ralph 
Metclafe și atletul polo
nez Janusz Kuszocinski. A- 
tunci probele atletice s-au 
desfășurat pe stadionul „Colis- 
seum“ (capacitate de 100 000 
locuri), care va fi reamenajat 
Se vor construi numeroase 
baze olimpice noi — un velo
drom acoperit, o piscină și o 
sală de gimnastică etc. Orga
nizatorii au stabilit ca între
cerile regatelor de yachting să 
se desfășoare la Long Beach, 
iar cele de canotaj academie 
și caiac-canoe probabil la San 
Dlego, unde există o bază nau
tică bine utilată.

TELEX • TELEX
ATLETISM • Proba le 5 OM m 

din cadrul concursului de la Hel
sinki a fost cișligată de finlan
dezul Kaarlo Maaninka — 13:26,4, 
urmat de Aleksandr- Fedotkln 
(U.R.S.S.) — 13:28,2 și Duncan
McDonald (S.U.A.) — 13:36,4. Al
te rezultate : 400 m — Davis (Ja
maica) 47,57 ; 110 mg — Soeder- 
ber (Suedia) 14,78 ; suliță — 

, Utriainen (Finlanda) 87.12 m; pră
jină — Pallonen (Finlanda) 5,20 
m ; 1 500 m — Paunonen (Finlan
da) 3:41,9.

FOTBAL • La Montevideo, în 
returul finalei «Cupei Libertado- 
res“, Naclonal (Uruguay) a În
vins cu 1—0 (1—0) pe Internațio
nal Porto Alegre (Brazilia). Pri
mul joc se încheiase cu 0—0, ast
fel că Naclonal va întâlni în fi
nala intercontinentală echipa en
gleză Nottingham Forest, cîștlgă- 
toarea „C.C.E.". <B In finala tur
neului de la K61n : S.V. Hamburg
— F.C. K61n 3—0.

ȘAH 9 La Buenos Aires, în 
meciul dintre marii maeștri V. 
Korcinol și L. Polugaevski din 
Cadrul semifinalei turneului can- 
dldațllor la titlul mondial, cea 
de-a 8-a partidă, care fusese în
treruptă, a fost cîștlgată de Kor
cinol. Acesta conduce în pre
zent cu 5—4.

TENIS • tn turneul de la In
dianapolis, Hana Stnachonova a 
învins-o cu 7—6, 6—2 pe Virginia 
Buzlcl. Alte rezultate : Madruga
— Forood 6—0, 6—0 ; Jaeger —
Smith 6—1, 6—1 ; Marsikova — 
Tomanova 2—6, 6—3, 9—7. La 
masculin : Damiani — Cahill 6—3, 
6—4 ; Flbak — Edmondson 6—2, 
6—2; Higueras — McCarter 2—6, 
6—2, 6—0 ; Dibbs — Krishnan
6—3, 6—2 ; Franuiovicl — Dent
6—3, 4—6, 6—0. • In turneul mas
culin de la Grove (Ohio) : Lutz
— Moore 6—1, 6—1 ; Caln — Do- 
cherty 6—3, 2—6, 7—6 ; Teacher
— Delaney 6—3, 6—1 ; Gonzales
■— Scanlon 6—3, 4—6, 6—2. tn
proba de dublu Iile Năstase, Tom 
GuIUkscn — John Benson, Tom 
Caln 6—3, 7—5.

BALCANIADA DE A1IITISM PENTRU JUNIORI
(Urmare din pag. I)

km pe care a dominat-o clar 
fiind cronometrat în 46:45,0.

Pe locul secund s-au clasat: 
echipa feminină de 4X100 m 
(Țoncu, Nega van, Anania, Lia) 
46,26 s — nou record național 
(1. Bulgaria 4584 s), Cristina 
Dobrînoiu la suliță cu 56,64 m 
(1, Teodorova — Bulgaria 61,60 
m), Nicu Roată, tot la suliță, 
cu 70,78 m (L Pavlov — Bul
garia 71,66 m).

în sfîrșit, au mai urcat pe 
podiumul de premiere, pe lo
cul al treilea, Maria Bordeianu 
la suliță — 47,74 m, Nicoleta 
Lia (a concurat ușor bolnavă) 
la 100 m 12,03, Marius Andrușcă 
lâ suliță — 66,96 m, Constan
tin Roșu la 1 500 m — 3:47,7 
(de remarcat că rezultatul său 
cel mai bun de pînă acum era 
de 3:53,0 !) și Llviu Giurgian 
la 110 m garduri — 14.46 nou 
record național.

ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI 
ÎN TURNEUL FINAL AL C.E. DE JUNIORI

AMSTERDAM, 7 (Agerpres) 
— La Sittard s-au încheiat 
meciurile preliminarii ale cam
pionatului european de' polo 
pe apă pentru echipe de ju
niori. Selecționata României a 
învins cu 12—3 (1—0. 2—0,
6—2, 3—1) echipa Austriei. Alte 
rezultate înregistrate în aceas

tă grupă : Suedia — Franța 
8—6 ; R.F. Germania — Dane
marca 14—4. In urma acestei 
victorii, echipa României s-a 
calificat pentru turneul final 
(locurile 1—6), alături de echi
pele Italiei, Ungariei, R. F. 
Germania, Spaniei și U.R.S.S.

• ORĂȘELUL NATAL al învingătorului 
„Turului Franței" 1980, olandezul Joop Zoe- 
temelk, are doar 1 000 de locuitori, dar 
săptămlna trecută, la sărbătorirea celebru
lui ciclist, se aflau acolo 10 000 de oameni, 
ceea ce a dat mult de furcă celor 30 
de jandarmi pentru a asigura un trafid 
fără accidente. In cinstea lui Zoetemelk. 
considerat acum cetățeanul nr. 1 ai oră
șelului Bljpwetering, au sunat șl clopotele 
bisericii... « LAZIO ROMA, locul 13 în 
campionatul italian ediția 1979—80, sanc
ționată inițial au o amendă de 10 mi- 
lloane lire pentru trucarea unor, meciuri, 
a fost retrogradată în divizia secundă de 
către comisia de apel a federației ita
liene de fotbal, însoțind-o pe acest drum 
pe nu mal puțin celebra echipă A C. Mi
lan. iar jucătorii romani Manfredonla șl 
Giordano au mai adăugat cite șase luni 
la cele 21 cu care fuseseră suspendați an
terior. Dacă mai reamintim că si echipele 
Avellino șl Bologna vor începe apropiata 
ediție a campionatului cu 5 puncte han
dicap, reiese oă furtuna nu s-a încheiat 
în fotbalul italian. Câne va ajunge la li
man î • LA 17 AUGUST, LA NISA, o 
mare competiție atletică patronată de coti
dianul parizian L’Equipe va reuni Cei mal 
buni săritori de înălțime șl prăjină din 
lume. Alături de recenții Laureațl al J.O. 
var apărea în fața ștachetei șl foștii re- 
cardmenl mondiali la săritura ta înălțime 
MBgenburg (R.F.G.) si Stone (S.UA), în 
tâmp ce trto-ul franoez die „prăjtalștl" 
(Houvion, vigneron, Bellot) va avea oca-

iia sâ-șl la revanșa — pe teren propriu
— în fața ,,dublului* pofl.on.ez Kozakiewicz —■ 
Slusaxski, învingători la J-O. de la Mos
cova. • MUHAMAD AU, examinat la cli
nica Mayo din Rochester (Mlnessota), la 
cererea comisiei de box a statului Nevada, 
a primit aprobarea de rigoare pentru a 
evolua din nou în ring, la cel 38 de ani 
al săi șl după o absență de ded ani, ur-

mtod să-l întâlnească Larry Holmes
pentru titlul mondial al ,,greilor- (WBC). 
• S-A ÎNCHEIAT TEVATURA ln jurul 
cazului Krankl — Simonsen, cel doi cu- 
noscuțl fotbaliști răimânfind ta dointtauare 
la clubul catalan C. F. Barcelona. Simon
sen : „Mă bucur că s-a aplanat conflic
tul" ; Krankl : „Am o singură dorință : să 
revin in forma de la El Mundial /78“. Sim
plu, nu ? • KEEGAN — DEBUT STRĂLU
CIT LA SOUTHAMPTON, susțin fans-U 
celebrului jucător englez reintons acasă, ta 
partida amicală de la Dublin, du Shamrock 
Rovers (3—1), Keegan fiind coautor la go
lurile lui Watson șl Channon șl autor al 
unul splendid gol printr-un șut de la
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20 m. în meciul următor, însă, Southamp- 
ton a pLcrdut la Geneva, cu Servette (0—1). 
Dar fans-ii n-au văzut acest med... • 
LA ANTRENAMENTUL DE ACUM O SAP- 
TAMtNA pe circuitul de la Hockenheim 
(R.F.G.), cunoscuituO. pilot francez de F 1, 
Patrick Depailler (35 ani) a intrat ou bo
lidul său intr-un 
viraje, mașina ovini 
iernat ‘ “*
Spitalul 
pilotul 
în urmă, pe același

2

bo- 
din 
In

ia 
ore 
ani

parapet la unul 
‘ 200 km pe oră, 

foarte gravă 
după cîteva 

din viață. Ou
_ _______,    .. circuit au mai plătii 
cu viața automobil iștii Hotting er și Jim 
Clarck !__• DUPĂ  - ~x™x
TO ARE DIN GIRO, 
nard Hinault a abandonat în 
ței“, ca apoi, recent, in prologul 
R.F.G.*, să se claseze 
proba dare constituia 
conbracronometru 1 9
VIGATOR FRANCEZ 
doborît vechiul record 
ticului de Nord cu o 
cursa desfășurtatâ între 22 iulie 
gust, el străbătând la bordul ambarcațiu
nii sale „Paul Ricard" distanța de apro
ximativ 5 500 km dintre punctul Sandy 
Hook, diin zona New York-ului, și Capul 
Lizard, din extramafbatea sud-vestică a An
gliei, în 10 zile, 5 ore, 14 minute și 20 sec. 
Vechiul record : arnui W05 — 12 zile, 4 ore. 
1 minut și M sec., realizat de vestitul 
„Ifup de mare* CharHe Barr, la bordul 
goeleW ,, Atlantic*, pe aceeași rută.

Paul SLAVESCU

în stare 
Heidelberg, 

a irwerbat

VICTORIA RAS UNA- 
ciclistul francez Ber- 

„Turul Fran- 
' „Turului 

doar pe locul 23 în 
punctul săiu forte, 

CUNOSCUTUL NA- 
ERIC TABARLY a 
al traversării Atlan- 
navă cu pînze, în 

1 au-
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