
ȘEDINȚA COMITETULUI 

POLITIC EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

N olae C'eaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți. 13 septembrie, 
a avut Ioc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
PZ'R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut, la inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, un 
material cuprinzând propuneri 
de stabilire a atribuțiilor uni
tare a’e tuturor compartimen
telor de muncă din ministere, 
ce~tra’e industriale și întreprin
deri. Pornind de la hotărîrilc 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
privind perfecționarea continuă 
a conducerii și organizării 
muncii, simplificarea și desfă
șurarea ei pe baze unitare. Co
mitetul Politic Executiv a adop
tat o serie de măsuri prin care 
se delimitează precis atribuțiile 
și răspunderile fiecărui com
partiment de muncă, acestea 
desfășurîndu-și activitatea sub 
conducerea organelor colective 
și în concordanță cu prevederi
le legilor țării.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca, în termen de trei 
luni, ministerele, centralele și 
întreprinderile să elaboreze, în 
spiritul măsurilor adoptate, re
gulamente proprii de organiza
re și funcționare, urmînd ca 
acestea să fie dezbătute, defi
nitivate și aprobate de consi
liile de conducere colectivă și 
de adunările oamenilor mun
cii. Aplicarea acestui ansamblu 
de măsuri va contribui la creș
terea răspunderii în activitatea 
economică și socială, la lichida
rea unor paralelisme și spori
rea eficienței întregii munci de 
organizare și conducere.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat raportul 

’ -d evoluția prețurilor și 
tarifelor pe semestrul I al a- 
cestui an. în această perioadă, 
prețurile cu amănuntul și ale 
produselor agricole au evoluat 
în țara noastră în limitele indi
cilor planificați sau chiar sub 
această limită; comparativ cu 
semestrul I al anului 1975, in
dicele prețurilor cu amănuntul 
și nl tarifelor este de 101,1 la 
sută, față de 102,8—103,4 la 
sută, cit s-a prevăzut in planul 
cincinal pentru anul 1977. Pe 
primul an și opt luni din acest 
cincinal s-a realizat o creștere 
cu aproape un procent mai mi
că dccît prevederile de plan. 
Comitetul Politic Executiv a- 
preciază ca pozitivă această e- 
voluțic a prețurilor cu amănun
tul care demonstrează vitalita
tea economiei noastre socialis
te, justețea politicii partidului 
de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării și ridicare a nivelu
lui de trai al poporului.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru ca pre
țurile să evolueze in continua
re în limitele planificate, astfel 
ea rezultatele dezvoltării eco
nomiei naționale să se reflec
te și in viitor cu pregnanță in 

ridicarea bunăstării întregului 
popor. Comitetul Politic Execu
tiv a indicat, de asemenea, ca 
Ministerul Comerțului Interior 
și Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare să ia mă
suri pentru asigurarea aprovi
zionării cu legume și fructe a 
unor centre muncitorești din 
zonele de munte, care nu au o 
bază proprie de producție, pen
tru menținerea unor prețuri 
reduse la aceste bunuri de 
consum.

în continuarea ședinței a fost 
dezbătut raportul cu privire Ia 
protecția mediului înconjurător 
în Republica Socialistă Româ
nia pe perioada 1975—1976 și 
principalele sarcini ce revin a- 
cestui sector în actualul cinci
nal. Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că, datorită impor
tantelor investiții efectuate în 
acest domeniu, a reglementări
lor stabilite de conducerea par
tidului și stalului, concomi
tent cu dezvoltarea în ritm 
înalt a economiei, in țara noas
tră au fost obținute succese in 
protecția aerului, apelor și so
lului. Apreciind că, în afara 
implicațiilor sale ecologice 
și social-sanitare, proiecția 
mediului înconjurător repre
zintă și o problemă economi
că de prim ordin, Comite
tul Politic Executiv a indi
cat ministerelor, consiliilor 
populare, organelor centrale, 
tuturor unităților economice, să 
ia măsuri hotărite pentru re
zolvarea integrală a sarcinilor 
stabilite în această direcție de 
cel dc-al XI-lea Congres al 
partidului, acționindu-se tot
odată pentru respectarea stric
tă a legislației de ocrotire și 
conservare a mediului ambi
ant. S-a cerut să fie accelerate 
lucrările de montare a instala
țiilor, utilajelor și dispozitive
lor de protecție atît la obiec
tivele noi, cit și la cele aflate 
in funcțiune, nedotate incă cu 
sisteme de împiedicare a po
luării — avîndu-se în vedere 
în primul rînd întreprinderile 
mari producătoare de noxe. 
S-a indicat să se acționeze 
pentru asigurarea producerii a- 
paraturii destinate ocrotirii 
mediului, precum și pentru 
pregătirea și perfecționarea 
cadrelor necesare acestui sec
tor.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat un raport privind 
concluziile controlului efectuat 
asupra activității industriei pe
troliere din țara noastră, des
fășurate de Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei, trustu
rile petroliere și institutele de 
cercetare și proiectare din a- 
cest domeniu și a stabilii mă
suri pentru accelerarea dotării 
tehnice, la nivelul corespunză
tor al cercetării și producției, 
pentru perfecționarea învăță- 
mîntului de toate gradele ce 
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VIAȚA SPORTIVĂ ARE NEVOIE DE 0 PROPAGANDĂ CONCRETĂ, 
VIE, CONVINGĂTOARE, ANGAJATĂ FERM ÎN ÎNDEPLINIREA

IMPORTANTELOR SARCINI TRASATE DE PARTID!
discuție cu tovarășul NICOLAE STANCH, prim-vicepreședinte al C.M.E.F.S. București —

— Tovarășe Stancu, am 
vrea să cunoaștem preocu
pările Consiliului municipal 
București pentru educație 
fizică și sport în domeniul

Exercițiile și jocurile de mișcare făcute zilnic la virsta copilăriei 
creează deprinderea trainică de a practica sistematic educația fizică 

și sportul

Cupele europene la fotbal iau startul !

ASTAÎI Șl MIINE, PE TRASEUL
Eg MUREȘ-DAR(ELONA-DUCURE$TI-NI(OSIA..:

... A.S.A., Steaua, Dinamo și 
Universitatea Craiova iau star
tul in obișnuita confruntare eu
ropeană „pe mai multe fron
turi". Acest start are, în acest 
an, o semnificație specială, el 
fiind plasat la o veritabilă ră
scruce, cînd fotbalul nostru se 
află între promițătoarea sa pri
măvară 1977 și toamna de la 
care așteptăm mult dorita cali
ficare pentru Argentina ’78. 
Acest start capătă un sens ma
jor și pentru faptul că dubla 
întâlnire româno-spaniolă (Di
namo — Atletico și Steaua — 
Barcelona) reprezintă o avan
premieră nu lipsită de influen
țe pentru meciul Spania — Ro

propagandei sportive, în lu
mina indicațiilor cuprinse în 
Cuvintarca rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al parii- 

mânia. în aceste condiții, Di
namo și Steaua au misiunea de 
a întări, prin joc și dăruire, 
încrederea „tricolorilor“ în per
spectiva meciului-cheie de la 
26 octombrie.

Celelalte două jocuri, deși nu 
,\\\\\\\\\\\^^ 
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dului, în încheierea cons
fătuirii de lucru care a 
avut loc la C.C. al P.C.R. 
cu activiștii și cadrele dio 
domeniul educației politice, 
al propagandei și ideologiei.

— Prețioasele indicații, ca șl 
criticile adresate de secreta
rul general al partidului aces
tui important domeniu de ac
tivitate au o covîrșitoare însem
nătate și pentru noi, cei care lu
crăm în mișcarea sportivă. Cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ne-a trezit la reali
tate și ne-a mobilizat puternic. 
Trebuie să spun că, în ceea ce 
ne privește, vom reconsidera 
întreaga muncă de propagan
dă sportivă. Peste cîtevâ zile 
vom analiza în spirit autocri
tic tot ce-am întreprins în a- 
ceastă direcție, vom stabili 
măsuri concrete pentru legarea 
propagandei cu viața sportivă, 
pentru ridicarea eficienței ei în

Mircea COSTEA
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au o asemenea încărcătură psi
hică, au, în schimb, misiunea 
de a înviora culorile toamnei 
fotbalistice 1977, pentru îmbu
nătățirea unui palmares „euro
pean" care să facă uitate insuc
cesele din anii trecuți.

Sub genericul „DACIADEi- TEMERARII CERULUI
ÎNARIPEAZĂ VISELE COPIILOR

Demonstrația de la suceava. un îndemn pentru practicarea sporturilor aeronautice

Așteptam. Așteptam împreu
nă cu miile de spectatori, gard 
viu, multicolor, în jurul aero
dromului sportiv „Șcheia", la 
care se adăuga o imensă mul
țime adunată pe „meterezele" 
Cetățuii și în fața impresionan
tei coloane de blocuri zvelte 
aliniate pe colinele din vestul 
orașului marelui Ștefan — Su
ceava. Deodată, în văzduh au 
țîșnit trei „stele" verzi, trei 
rachete, semnalul începerii u- 
nui spectacol inedit, organizat 
aici, în vechea cetate de scaun 
a Moldovei, de către Federația 
română de aviație, cu sprijinul 
organelor locale. Ampla de
monstrație aeronautică, în des
chiderea celei de-a XV-a e- 
diții a campionatelor naționale 
de parașutism găzduite de aero
clubul „Șoimii Bucovinei", a 
fost — așa cum sublinia 
în cuvîntul inaugural primarul 
municipiului Suceava, tovară
șul loan Siminlceanu — „o in
spirată inițiativă, înscrisă sub 
genericul «Daciadei- și menită 
să sporească popularitatea ma

rii competiții cu caracter na
țional, să atragă pe iubitorii 
de sport de pe aceste melea
guri la o manifestare cu o 
profundă rezonanță patriotică", 
în tribuna oficială era prezent 
tovarășul Alexandru Iliescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R., 
participau, de asemenea, ge- 
neral-maior Aurel Răican, șe
ful Departamentului aviației 
civile TAROM, colonel Aurel 
Caloianu, comandantul Aero
clubului central român și alți 
invitați. Spectacolul a început 
cu o demonstrație a elevilor 
profesorului Silvestru Morariu 
— modeliștii — care au înăl
țat în văzduh, cu ajutorul a- 
paratelor construite de ei, dra
pelul partidului și tricolorul. 
Brîul de spectatori a aplau
dat, apoi, avioanele port-dra- 
pele, după care a început un 
adevărat recital al parașutiști- 
lor. Am fost martorii unor e- 
voluții inedite : saltul a patru 
sportivi (doi cîte doi, îmbră
țișați), cu desprinderi în aer și 

deschiderea succesivă a para
șutelor ; „horă" in văzduh, 
compusă din cinci sportivi ; 
trei acrobați în cădere liberă 
(Ion Roșu, Vasile Marin, Con
stantin Graur).... Spectatorii își 
opresc respirația. Dar, de lin
gă noi, un glas de copil, ca 
un clinchet de clopoțel, strigă: 
„Mamaie, a sărit tăticu’ ! Al 
doilea de sus e tăticu’, ma
maie !“ Și două fetițe și un 
băiat se fac ghem de emoție 
lingă... „mămica, mamaia și 
tataia", familia doctorului Va
sile Marin, aflat la 1 500 m 
altitudine...

Pe cerul sub care norii întin
deau o cortină albă și-au fă
cut apariția planoriștii, în zbor 
de pescăruși, zbor- pe care îl 
visează atît de mult tinerii de 
aici, începînd de la vîrsta șoi
milor patriei. Iată silueta ele
gantă a unui aparat fără mo
tor, într-o adevărată „joacă

Viorel TONCEANU
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Aspect de la antrenamentul de Ieri al echipei Atletico Madrid 
Foto : Dragoș NEAGU

ATTETKO MADRID A Șl JUCAT IA... DINAMO
Atletico Madrid e din nou 

în București. Echipa spaniolă 
a făcut ieri un antrenament de 
aproximativ 100 de minute, pe 
stadionul Dinamo. La apelul 
antrenorului Luis s-a aliniat 
întregul lot, minus Leal, acci
dentat ușor in meciul de la 
San Sebastian, cu Real Socie- 
dad.

In antrenamentul de ieri, 
Luis a pus accentul pe inten
sitate. Jucătorii spanioli au 
avut ca temă circulația rapidă, 

pasa dintr-o bucată, marcajul 
și demarcajul, adică armele 
fotbalului modern. în a doua 
jumătate a antrenamentului, 
Atletico a jucat la două porți, 
pe latul terenului. Chiar dacă 
jocul s-a îndreptat spre o re
laxare așteptată, cei prezenți 
au remarcat tehnicitatea atle
tică a lui Pereira, șuturile la 
poartă ale lui Ruben Cano, 
spectaculoasa „dezordine" bine
cunoscută a lui Ayala și an
gajamentul total al lui Capon.



După finalele campionatelor republicane de viteză

CU NUMAI 100 DE SENIORI NU SE POATE FACE AȘTEPTATUL 
SALT VALORIC ÎN SCHIFUL NOSTRU MASCULIN!

• M secții, dar unei 42 de competitori! • Două gesturi - același spirit de lair-pla)

• Revelația întrecerilor feminine:
Campionatele republicane de canotaj viteză rezer

vate seniorilor, care au pus punct întrecerilor in
terne din sezonul 1977, ne-au oferit o serie de as
pecte nu tocmai plăcute, vizînd activitatea desfășu
rată la nivelul cluburilor. Primul se referă la 
numărul scăzut de sportivi înscriși în com
petiție. Spunem înscriși pentru că ne vine greu să 
credem că schifiștii prezenți la întrecerile de la 
Snagov constituie TOT CE ARE CANOTAJUL RO
MANESC LA NIVEL DE SENIORI t

La masculin, „republicanele" de viteză au reunit 
la start un total de 106 canotori, dintre care 64 erau 
de la Steaua și Dinamo, restul de 42 fiind al celor
lalte secții din țară ! Dacă facem un 
calcul simplu, pornind de la faptul că 
în scripte există 16 sedții de seniori 
(deci nu și școli sportive), rezultă că 
14 secții au venit la campionatele re
publicane cu 42 de schiflști, ceea ce în
seamnă că fiecare secție a prezentat,
In medie, cite 3 canotori ! Oricît ar părea de neve
rosimil, aceasta este realitatea...

In competiție, raportul (numeric) de forțe a fost 
șl mai elocvent, unele probe, cum a fost aceea de 
4 rame f.c., reunind la start doar 3 echipaje, două 
de la Steaua și unul de la Dinamo ! Și, să nu ui
tăm, proba de 4 rame f.c. este una dintre puținele 
în care schitul nostru masculin participă, în ulti
mii ani, la marile competiții Internaționale 1

In altă ordine de idei, campionatul ne-a oferit, 
ea și cele precedente, aceeași „tactică" a formule
lor de echipaje ad-hoc, adoptată din dorința (alt
fel firească) de a se obține mai multe titluri. Dar. 
ca de obicei, socotelile de-acasă nu s-au potrivit cu 
eele „din tîrg”, și dăm ca exemplu situația schitu
lui de 2 + 1 al clubului Dinamo care, în formula 
sa obișnuită (Bularda — Ceapura), ar fi dat un net 
cîștig de cauză dinamoviștilor. Ceapura a fost mu
tat, însă, în ambarcația de 4 f.c., în vreme ce la 
3 + 1 Bularda a făcut pereche cu Gh. Moldoveanu.

CANOTAJ

un echipaj... hors-concours!
Consecința ? Dinamo a pierdut titlul, sosind la 
aproape 4 secunde după Steaua...

Tot din întrecerea masculină am mai reținut 
două... gesturi. Primul dintre ele — în proba de 
4 vîsle f.c. Antrenorul F. Larion, de la CNU, care 
avea 2 echipaje în finală a atras atenția elevilor 
săi, înainte de cursă, ca nu cumva vreuna din băr
cile CNU să „abordeze" pe parcurs schiful lui Di
namo (situație în care atît barca de la Dinamo, cît 
și cea de la CNU ar fi fost descalificate, fapt de 
care ar fi putut profita cealaltă ambarcație a CNU). 
Tinerii canotori studenți au respectat întocmai in
dicația antrenorului lor, dar. în finalul cursei, echi

pajul dinamovist a tăiat calea primei 
bărci a studenților, jenîndu-i evident, 
și cîștigînd !...

Al doilea gest l-a făcut antrenorul 
A. Aposteanu de la Steaua. După finala 
de « 4- 1, în care canotorii de la Di
namo au obținut victoria la capătul 

unui duel splendid cu Steaua, antrenorul Aposteanu 
mărturisea : „Nu-mi pare rău că am pierdut î Echi
pajul nostru este foarte tînăr și a concurat admi
rabil pentru experiența sa, dar dinamoviștii au fost 
mal buni. De această dată

In Întrecerile feminine, unde nivelul valoric ni 
8-a părut oricum mai ridicat decît la băieți, rezul
tatele au fost cele scontate. Și aici, însă, am notat 
un lucru destul de surprinzător : în proba de 4 + 1 
vlsle (cîștigată clar de puternicul echipaj dinamo
vist) locul secund a fost ocupat de o echipă „hors- 
concours", cea a lotului de perspectivă. Avînd la 
cîrmă pe experimentata Elena Giurcă, speranțele 
«chitului nostru — Olga Homeghl, Sanda Toma, 
Valeria Răcilă și Georgeta Andrei — au întrecut re
dutabilele echipe ale Voinței București, Ceahlăului 
Piatra Neamț și C.N.U., fiind apreciate — pe bună 
dreptate — drept revelațiile campionatelor (de se
nioare) !

Horia ALEXANDRESCU

€c au ardtat recentele concursuri internaționale de dirt tracK

SUCCESELE DE MOMENT NU POI ASCUNDE... REALITATEA DE EOND
Desfășurat în patru orașe, după formula de 20 

de manșe cu 16 sportivi (11 străini și 5 români), cel 
mai valoros turneu internațional de dirt-track al 
anului (au participat alergători de elită din Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polonia, Ungaria și Ro
mânia) s-a încheiat duminică cu un bilanț favorabil 
pentru motocicliștii noștri : două frumoase victorii 
prin Gheorghe Sora șl Ion Bobîlneanu, care s-au 
numărat printre principalii animatori ai întreceri
lor. După succesul de la Arad, Gheorghe 
Sora a ocupat locul n la Sibiu și III la Bucu
rești, iar Ion Bobîlneanu a obținut un loc III 
la Sibiu și o splendidă victorie la Brăila. Cel 
de-al treilea reprezentant al țării noastre, 
Cornel Volculescu, a realizat puncte prețioase 
în compania unor redutabili adversari.

Cum au evoluat ceilalți sportivi români 7 Mal 
mult decît promițător a debutat tînărul sibian Io
nel Pavel, în vîrstă de 18 ani. Dornic de afirmare 
el s-a prezentat în evident progres de la un con
curs la altul, depășind adversari experimentați. Nu 
înțelegem de ce organizatorii reuniunii din Capitală 
l-au ținut pe Ionel Pavel ca rezervă, preferind 
alergători care nu s-au ridicat la același nivel. In 
schimb, un alt motociclist talentat, Marin Dobre,

MOTO

ților

în care se puneau mari speranțe, nu-și mai regă
sește ritmul normal, deoarece a început să aibă 
deprinderi greșite : în timpul cursei se uită în urmă 
sau este preocupat mai mult să obstrucționeze ad
versarii decît să-și valorifice potențialul fizic și 
tehnic. Ceilalți tineri încercați de-a lungul turneu
lui au fost combativi, calitate care, din păcate, nu 
are încă un solid suport de însușiri tehnice, motiv 
pentru care au căzut adesea în turnante.

Faptul că numai Ionel Pavel a demonstrat 
că poate să se înfrunte, aproape de la egal, 
cu alergători de perspectivă din alte țări, de
notă că nu avem încă nucleul necesar de 
alergători capabili să-i înlocuiască, mai de
vreme sau mai tîrziu, pe actualii consacrați. 
Deci, din suma evoluțiilor reprezentan- 
noștri In cele patru concursuri interna

ționale reiese clar că există un mare decalaj între 
alergătorii fruntași și „schimbul de mîine", cauzat 
de slaba producție a secțiilor moto în privința for- 
mării unor motocicliști de nădejde. Prin urmare, se 
impun măsuri ferme șl un control riguros din par
tea federației asupra muncii depuse de arftrenori 
în procesul de depistare, selecție și creștere a vii
torilor performeri.

MULTIPLE CONTACTE CU RUGBYUL BRITANIC IN 1978

NOI EXAMENE PENTRU ȘAHIȘTI
© Meciul feminin România - Ungaria • Turneu internațional 

la Constanța © Prezențe românești peste hotare
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Calendarul internațional al 
rugbyulul nostru se anunță bo
gat in anul 1978. Pe lîngă parti
dele reprezentativei naționale în 
Campionatul european (în care 
titlul continental este deținut, 
după cum se știe, de XV-le 
României), au fost perfectate noi 
întîlnirl. pentru altele purtîn- 
du-se discuții. Astfel, la invitația 
primită din partea lui Rugby 
Football Union — o selecționată 
română urmînd să efectueze un 
turneu în Marea Britanie — fo
rul nostru de resort a propus 
perioada 14 august — 3 septem

UN NOU „DE3UT" PENTRU POP Șl DRAGOMIRESCU

Am anunțat deja că la lotul de 
tineret antrenorul federal Vale
rin irimescu va avea drept cola
boratori pe maeștrii emeriți al 
sportului Alexandru Pop și 
Gheorghe Dragomirescu. Vestea

CLASAMENTUL EFICACITĂȚII

Simbătă și duminică s-au 
înscris nu mai puțin de 35 de 
încercări, cele mai multe fiind 
realizate de Farul (10). în cla
sament : 1. STEAUA 41, 2—3. 
Farul și Dinamo — cite 17, 4. 
„U“ Timișoara 15, 5. Știința
Petroșani 11, 6. R. C. Grivița 
Roșie 8, 7. Sportul studențesc 7, 
8. Politehnica Iași 5, 9. Agro
nomia Cluj-Napoca 4, 10—13. 
T. C. Ind. Constanța, Rapid, 
C.S.M. Sibiu și Rulmentul Bîr- 
lad — cite 2, 14—15. C.S.M. Su
ceava și Minerul Gura Humo
rului — cite 1, 16. Olimpia 0. 
Cel mai eficace jucător, în con
tinuare, Fuicu (Steaua) cu 13 
încercări. 

brie. O altă adresă recentă pro
punea și disputarea unei partide 
anuale București — Londra. Bi
roul federal și-a manifestat acor
dul, urmînd ca datele să fie 
stabilite ulterior. Campioana ță
rii, Steaua, va susține o dublă 
întîlnire cu Selecționata armatei 
engleze: în martie — aprilie în 
deplasare, iar in septembrie la 
București. In fine, între 12—2G 
iunie London Scottish (echipă 
care anul viitor îșl serbează cen
tenarul) urmează să întreprindă 
un turneu de 5 meciuri în 
România.

t-a surprins pe mulțl : „Pe cine 
au mai pregătit pînă acum 7“ ; 
„Dar nici nu au pus ghetele în 
cui”... Noi îndrăznim să dăm 
credit acestei idei curajoase. Ar
gumente 7 Pop este tipul Ideal 
al jucătorului cu mare persona
litate. Inteligența sa în joc — 
și nu numai în joc — i-a adus 
doi ani banderola de căpitan al 
echipei naționale. Iar R. C. Gri
vița Roșie nu-șl permite încă să 
renunțe la marea sa experien
ță, el fiind — pe mal departe — 
dirijorul tinerei „orchestre” a 
fostei multiple campioane. Dra
gomirescu a Impresionat dintot- 
deauna prin tehnica sa desăvîr- 
șită. In angrenajul lui Dinămo, 
el continuă să fie unul dintre 
artizanii multor victorii. In plus, 
munca de pedagog nu-1 este o 
necunoscută, Dragomirescu pu
țind fi văzut, nu o dată, ocu- 
pîndu-se de pregătirea juniori
lor clubului din șos. Ștefan cel 
Mare... Un ultim amănunt : a- 
mîndoi au In buzunar carnetul 
de antrenor.

Și — la urma urmei — cîțl 
l-au acordat șanse de reușită tî- 
nărului Valeriu Irimescu cînd 
acesta a fost numit antrenor fe
deral 7...

Troian IOANIȚESCU

După o absență de ct- 
teva luni de pe terenul 
de joc, Mircea Paraschiv, 
mijlocașul la grămadă al 
echipei Dinamo și al na
ționalei, și-a făcut rein
trarea simbătă, in meciul 
de campionat cu Olimpia.

INTRE BUTURI...
O Internaționalul Gheorghe 

Varga a devenit student la Ba
ia Mare. In consecință, el va 
juca la nou înființata echipă din 
acest oraș.

© Suspendați la startul cam
pionatului de Sportul studențee 
și respectiv. Farul, AI. Atanasiu 
și Gh. ărăban au r>.?.. ’ j-
rlor drept de joc. Dar Dărăban 
nu va mai activa la fosta cam
pioană, ci la T.C. Ind.

© La Constanța se face a- 
cum tot mai simțită „nroduc- 
ția" locală. Joacă la Farul, prin
tre alții, Grigore, Arvinte, Ga’an. 
Cornel Vasile, Vasile Ion. Nache...

Rubrica realizata de
Geo RAEȚCHI

După un sezon estival care 
a aparținut, în principal; junio
rilor, toamna șahistă deschide 
o agendă bogată și interesantă.

De vineri, în Casa de cultură 
din Sinaia se va desfășura tra
diționala întflnire intre echi
pele feminie ale României și 
Ungariei, cotate printre cele 
mai bune din lume. Senioarele 
vor juca la 6 table, sistem 
Scheweningen (fiecare cu fie
care), culorile alternînd rundă 
de rundă, iar junioarele vor 
susține trei tururi, deci în total 
tot cite 6 partide.

Ungaria deplasează o echipă 
foarte puternică, în frunte cu 
Maria Ivanka (o notă de mare 
maestră), maestrele internațio
nale Szusza Veriici, Maria Po- 
rumbski și Eva Karakas, maes
trele Maria Grosch și Eva Kas, 
junioarele Marta Kovacs și Eva 
Csoncsics.

Sub genericul 
„DACIADEI" 
(Urmare din pag. 1)

aeriană". Pilot — Elena Coțo- 
vanu, de curînd medaliată cu 
aur la Balcaniada din Bulga
ria ; apoi, splendidul carusel 
de planoare pilotate de Gh. 
Savastrc, Gh. Bărbuceanu, M. 
Rindea, E. Rosch, I. Muntea- 
nu și magistrala acrobație a 
maestrului sportului Titi Enă- 
chescu. Acrobațiile piloților de 
zbor cu motor au înscris, și 
ele, o emoționantă pagină în 
program. Deschiderea a făcut-o 
Dorina Gulsch, instructor de - 
zbor, după care au urmat evo
luțiile unor ași ai pilotajului, 
ca N. C'onțu, I. Trucmel, O. U- 
lici, M. Ioncscu, C. Rusu și 
medaliații cu aur la Jocurile 
balcanice, tînăra Nina Ioniță 
și Mihai Albu. „Evoluțiile au 
fost de o excepțională specta
culozitate” — aprecia general- 
maior de aviație Gheorghe 
Cristian. Și apoi, „ploaie de 
parașute" pe „Șcheia". Alți 
medaliați balcanici;" maeștri și 
maeștri emeriți ai sportului, 
printre care : Florica Uță, Eva 
Lutsch, I. Bucurescu, I. Roșu, 
Gh. Vălcanu, Maria Iordănes- 
cu, Vasilc Sebe (crainicul care 
a relatat spectacolul, începînd 
de la părăsirea avionului, prin 
stația portativă). Zeci de tineri 
spectatori au alergat spre eroii 
zilei și le-au înmînat garoafe. 
Sute de garoafe. Pentru zbu
rători, pentru mecanici, pentru 
gazde (comandant, Paul Cer- 
nișov), pentru inspirata acțiu
ne organizată sub genericul 
„Daciadei".

BACr-tJET ..CUPA DINAMO O- 
BAOL-ritl RADEA", competiție 
ajunsă la ediția a treia, a fost cîș
tigată de Dinamo București (1’12—71 
cu Steaua, 101—63 cu Constructorul 
Arad, 100-69 cu Dinamo Oradea). 
Au urmat în clasament : 2. Steaua 
(106—45 cu Constructorul, 91—73 cu 
Dinamo Oradea), 3. Constructorul 
Arad (62—57 cu Dinamo Oradea), 4. 
Dinamo Oradea. Cei mai buni ju
cători ai turneului : Niculescu, Cara- 
ion, Popa, Georgescu, Braboveanu 
(Dinamo București), Cernat, Oczelak 
(Steaua), Minyo (Dinamo Oradea). 
(Gh. LORiNCZ - coresp.).
UAMFbRAI A ,NCEPUT DIVIZIA 
MANUSAL B. lată rezultatele în
registrate în prima etapă : FEMININ, 
Seria I : Rulmentul Brașov — Spartac 
București 18—3, Relonul SăvineștI — 
Vulturul Ploiești 8-6, Știința Bacău
— Textila Bunuși 6-6, ,,U“ lași —
Confecția Călărași 17—17 ; Seria a 
ll-a : Constructorul Hunedoara — 
GIL Craiova 14—8, Oltul Sf. Gheorghe
— CSM Sibiu amînat, Constructorul 
Baia Mare — Sparta Mediaș 18—2, 
Voința Odorhei — Nitramonia Făgă
raș 17-9 ; MASCULIN, Seria I : „U" 
București — Oltul Sf. Gheorghe 15—6, 
Metalul Vaslui — Tractorul Brașov 

în formația noastră evoluează 
maestrele internaționale Elisa- 
beta Polihroniade, Gertrude 
Baumstark. Margareta Mure- 
șan, maestrele Lia Bogdan, Li- 
gia Jicman și Emilia Chiș, ju
nioarele Dana Nuțu și Judit 
Kantor.

★
La Constanța începe un tur

neu internațional (al 7-lea or
ganizat anul acesta în țara 
noastră !), la care au fost invi
tați maeștrii internaționali 
Grabcewski (Polonia) și Onat 
(Turcia), precum și maeștrii 
Blackstock (Scoția) și Radev 
(Bulgaria). Participă, de ase
menea, maestrul internațional 
V. Vaisman, maeștrii Gh. Miti- 
telu, Tr. Stanciu, N. Ilijin. I. 
Biriescu, P. Voiculescu, A. Kcr- 
tesz și un candidat de maestru 
din localitate.

★
Astăzi pleacă în Polonia 

maeștrii M. Ghindă și A. Ur
zică, invitați la două puternice 
turnee internaționale (de nor
mă) la Zabrzc și, respectiv, 
Varșovia.
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PROPAGANDĂ CONCRETĂ,
(Urmare din pag. 1) 

rezolvarea sarcinilor mari și de 
răspundere încredințate de 
partid, atît în ceea ce privește 
cuprinderea întregului tineret, 
a unei mase cît mai largi de 
oameni ai muncii în practicarea 
educației fizice și sportului, cît 
și în ridicarea substanțială a 
performanțelor, mai ales la 
sporturile cuprinse în progra
mul J.O. și al altor competiții 
mari.

— V-am ruga să vă refe
riți la cîteva din lipsurile 
actuale ale propagandei 
sportive desfășurate de ac
tivul consiliului municipal.

— Trebuie să recunoaștem 
deschis : comisia noastră de 
propagandă a făcut și unele lu
cruri bune dar, în general, 
a lucrat slab, a fost orientată 
îndeosebi spre popularizarea u- 
nor acțiuni și competiții, ceea 
ce — ne dăm scama acum — e 
foarte puțin. Activistul însăr
cinat să coordoneze, această 
muncă s-a ocupat mai mult de 
propaganda vizuală, prin foto
grafii și filme, neglijînd — ca 
noi toți, dealtfel — proble
mele mari ale acestei munci 
politice. Dacă, de pildă, comi
sia de competiții ar fi lucrat 
slab, cu intermitențe, ne-am fi 
alarmat toți, fiindcă ar fi fost 
perturbată desfășurarea între
gului sistem competițional al 
municipiului. La fel s-ar fi 
întîmplat dacă colegiul de ar
bitri n-ar fi făcut delegările 
pentru una din etape. Lipsu
rile din activitatea comisiei de 
propagandă — mai puțin se
sizabile la prima vedere — nu 
au șocat pe nimeni...

— Ce măsuri s-au luat 
în aceste zile ?

— Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a fost 
studiată cu deosebită atenție 
de către toți activiștii din con
siliul municipal, consiliile de 
sectoare, cluburi și asociații. 
Tovarășii de la Steaua, Dina
mo și Clubul școlar au și tre
cut la acțiune, stabilind, pe 
baza indicațiilor organelor de 
partid, tematicile pentru învă- 
țămîntul de partid și învăță- 
mîntul politic U.T.C. cu în
tregul personal (activiști, teh
nicieni, sportivi).

24-24, AS Ploiești Petrolul Te- 
leajen 12—20, Comerțul Constanța — 
CSU Galați 17-20 ; Seria a ll-a : 
Nitramonia Făgăraș — ASA Tg. Mu
reș 11-9, ,,U“ Craiova — Sideful 
29—15, Timișul Lugoj — H.C. Minaur 
II 25-24, Independența Sibiu — Me
talul Hunedoara 20—16. (Corespon
denți : M. Ușurelu, I. Vlad, I. Ioana, 
I. Cornea, I. lonescu, N. Noce, M. 
Moga, V. Lazăr, C. Gruia, D. Dia- 
conescu, V. Sâsăranu).

LUPTE
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PRIMII

AZI DUPA-AMIAZA, de la 
ora 16, in sala clubului 

Progresul din Capitală va avea loc 
întîinirea internațională amicală de 
lupte libere și greco-romane dintre 
reprezentanții clubului Steaua și Se
lecționata armatei Italiene.
m .pay ARBITRU DINU SPIREA 
KUU9Y și GHEORGHE BANCEA- 
NU vor lua parte la cursul interna
țional organizat de F.I.R.A. (19—24 
septembrie. Bordeaux) © TURNEE 
IN ȚARA NOASTRĂ. Selecționata de 
tineret a Portugaliei (jucători pînă 
la 23 de ani) va susține, în perioada 
4—11 octombrie, două Țocurl, Iar 
echipa sovietică Lokomotiv Moscova 
va disputa, de asemenea, luna vii
toare, 3 partide în țara noastră.
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INIORI Astăzi, de la ora 20,45, la Barcelona

Pentru reprezentantele noastre în Cupele europene

A SOSIT ORA TRANSFORMĂRII VORBELOR ÎN FAPTE!
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C.F. BARCELONA - STEAUA
O primă manșă importantă pentru turul doi
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BARCELONA, 13 (prin tele
fon). Steaua a sosit luni după- 
amiază în această a doua me
tropolă a fotbalului spaniol, 
încă de la aeroport, fotbaliștii 
români au fost înconjurați de 
ziariști, comentatori radio și 
TV. Cei mai solicitați au fost 
Dumitru și Iordănescu, binecu- 
noscuți din meciul Spania — 
România, susținut acum doi ani, 
la Madrid. Acest interes deose
bit se explică în primul rînd 
prin faptih că Barcelona a-fost . 
eliminată acum șase ani de 
Steaua. Așa se face că antre
norul Michels nici nu concepe, 
la ora 
Cruyff, 
rare sc 
baliștii 
imediat 
pe stadionul nr. 
complex sportiv barcelonez. Ei 
au repetat antrenamentul în 
cursul zilei de marți — ora 18 
— pe gazonul central. în tabă
ra echipei noastre se pune o

singură întrebare : va juca sau 
nu va juca Dumitru 1 
ră că răspunsul va fi 
tiv.

Antrenorul Jenei, 
preocupat în aceste zile, păs
trează moderația sa de tot
deauna : „Un joc greu, nu mai 
e nevoie să o spun, avem în fa
ță o echipă... internațională, dar 
sper că băieții vor face un meci 
bun, lucru care se va repercuta 
și asupra unui rezultat conve
nabil calificării la București". 
Iordănescu, aflat prin apropie
re, în holul hotelului 
de unde 
adauge : 
portanță 
lificarca 
gentina.
vom comporta noi, cei de Ia 
Steaua, aici, va depinde in 
mare măsură și evoluția psihică 
a meciului de la Madrid. Sînt 
optimist. Cred că voi avea con
dițiile tactice ale unui joc pe 
spații largi, pe contraatac. Sper 
să prind o zi bună, astfel incit 
să joc așa cum am reușit să o 
fac Ia Madrid, in Scoția și la 
Zagreb. Țin pumnii pentru Du
mitru, deoarece Împreună cu el 
va fi mult mai ușor".
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actuală, să joace fără 
pentru a cărui recupe- 
fac mari eforturi. Fot- 
români s-au antrenat 
după sosire, la orele 19, 

3 al marelui

non :
C. F. BARCELONA :

— Ramos, Olmo, Migueli, 
la Cruz
Asensi — Heredia, Cruyff, Cla- 
rens. Absența lui Rexach este 
consecința unei accidentări.

STEAUA : Morâru — Anghe- 
lini, Sameș, Agiu, Vigu — Du
mitru (Stoica), Ion Ion, Iordă- 
nescu — Troi, Năstase, Zamfir.

Aici, la Barcelona, este foar
te cald — circa 30°C la umbră
— și umed.

Meciul va începe la orele 
20,45 (ora Madridului este echi
valentă cu ora Bucureștiului) și 
va fi condus de o brigadă de 
arbitri elvețieni.

Artola 
De 

Neeskens, Esteban,

După ce au luptat un an de 
cîștiga dreptul de a se alinia 
din competițiile europene de 
noastre au ajuns la momentul 
tui deziderat. A sosit ora startului ! între cele 
128 de echipe care țintesc laurii fotbalului 
continental 
României, 
Universitatea Craiova 
Steaua și 
U.E.F.A.

Dună ce 
tat . diverse 
nosticuri ale reprezentanților celor 4 
pene" — jucători, antrenori, conducători de 
club — a sosit ora transformării vorbelor în 
fapte !

înaintea începerii partidelor, ni se parc po
trivit să le spunem — limpede — celor 4 e- 
chipe ce așteptăm de la ele în „sesiunea lor 
europeană de toamnă".

Așteptăm să răspundă prin fapte, prin re
zultate corespunzătoare, condițiilor excelente 
ce le-au fost create. Bucurîndu-se de tot ce 
le-a fost necesar în pregătire, asigurîndu-li-se, 
între altele, posibilitatea de a-și studia adver
sarele în meciurile lor de campionat — pe care 
le-au urmărit, le-au filmat și analizat antrenori 
și tehnicieni ai cluburilor și ai federației — e- 
chipele noastre au avut tot ce și-au dorit în 
etapa premergătoare competițiilor europene.

se numără și reprezentantele 
Dinamo — în Cupa campionilor, 

în Cupa cupelor, 
A.S.A. Tg. Muteș — în Cupa

din iulie și pînă acum am ascul- 
angajamente, promisiuni și pro- 

„euro- 
conducători

Așa stînd lucrurile, se cade să le spunem ce
lor 4 „europene" ale noastre că nimeni nu mai 
este dispus să le accepte condiția de figurant 
cu care ne-au „fericit" adeseori în anii tre- 
cuți, Ieșind în grup după primul tur al com
petițiilor. - • - ■
cazul.

Sperăm 
mandatul 
românesc, 
forturile pentru victorie, pentru calificare 
etapele următoare.

Atît în partida cu echipa Spaniei, de la 
București, cît și în meciul cu „ll“-le Iugo
slaviei, de la Zagreb, echipa României a do
vedit că fotbalul nostru are resursele și capa
citatea de a se afirma pe plan internațional. 
Exemplul tricolorilor poate și trebuie să fie 
urmat de reprezentantele de club ale fotbalu
lui nostru.

înaintea primului fluier de arbitru, vrem 
să le spunem celor patru „ambasadoare" ale 
fotbalului românesc că numeroșii iubitori ai 
acestui popular sport din țara noastră au în
credere în ele și își pun toate speranțele în 
dăruirea lor și în capacitatea lor de mobiliza
re și de luptă, atît în partidele jucate acasă 
cît și în cele jucate în deplasare.

Tuturor reprezentantelor noastre le urăm 
din toată inima mult succes !

Sperăm că în acest an nu va mai fi

că echipele noastre își vor onora 
de a reprezenta cu cinste fotbalul 
dăruindu-se fără a-și precupeți e- . . . .... Jn

Marius POPESCU

REPETIȚIA GENERALA
A D1NAMOVIȘTILOR

Astăzi, de la ora 16, la Tg. Mureș
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• Toate biletele epuizate • Antrenorul Fadrhonc amină pronosticul

Ieri dupa-amiaza, pe stadio
nul „23 August", Dinamo a sus
ținut un joc-școală în 
nia formației sale de 
Fotografia, surprinzind 
din acest ultim test 
meciului de mîine, cu 
Madrid, îl prezintă, 
plan, pe Dudu Georgescu, in
tr-o acțiune de atac.

compa- 
juniori. 
o fază 

înaintea 
Atletico 

în prim-

UN TRIAL
REUȘITu

In vederea alcătuirii se
lecționatei divizionare B, care 
va susține la 5 octombrie, la 
Belgrad, o întîlnire cu echipa 
similară a Iugoslaviei, ieri a 
avut loc. pe Stadionul Republi
cii, un trial cu coi 28 de jucă
tori convocat i. Antrenorii Paul 
Popescu și Viorel Matei an u au 
format două echipe, „albaștrii" 
și „galbenii", iar pe parcursul 
meciului i-au folosit pe toți 
jucătorii, cu o excepție — por
tarul Miia (Relonul Săvinc.ști), 
ușor accidentat. Toți selecționa- 
bilii au evoluat la un bun nivel, 
jocul apropiindu-se și chiar de
pășind (uneori) o partidă „cu 
miză". După 90 de minute, ..al
baștrii" au. cîștigat cu 3—0 
(0—0), prin golurile marcate de 
Georgescu (min. 58),, Moga 
(min. 74) și Csohan I (min. 
83). „Albaștrii" : Clipa — Nîca, 
Condruc, 
Burcca, 
Belanov, 
.Galbenii" :

TG. MUREȘ, 13 (prin telefon). 
Interes foarte mare aici, In fru
mosul oraș de pe Mureș, pe mă
sura evenimentului fotbalistic, 
prima manșă a meciului A.S.A.— 
A.E.K., va desfășuraistrații și 

r-ți e- 
unor an- 
Capitală 
îndem-

asociației

ISPIR

CĂLĂREȚILOR JUNIORI

orba, m- 
1 — pe
i asocia- 
îai slabă 
ive care 
zent la

Roșie,
Vplcan, 
asociații 

imula în 
rtul ma-

..Dacia-

Je. au' în- 
idrul eta- 
telor na- 
aj și ob-
central al 
lit proba 
i juniori- 
n regula- 
Iptrat în 
:oncui’enți 

balcanic, 
cu V?m- 
adjudece 

frumoase
Pe- 
cu 

na- 
(Di- 

3. Teodor 
cus 4 p 

(C.S.M.

Sibiu) cu Năzdrăvan 4 p (30,3 s), 
5. Mircea Neagu (C.S.M. Sibiu) 
cu Marchiza 4 p (33,8 rK 
Otto Fabik (C.S.M. Sibiu) 
Ring 4 p (44,7 s).

în proba de dresaj, juriul a 
apreciat acuratețea execuțiilor 
bucureșteanului Radu Marcoci, 
cu Epigon, care a reușit să se 
situeze pe primul loc, dar tre
buie spus că emoțiile au per
sistat pînă la ultimul concurent.

CLASAMENT FINAL : 1. Radu 
Marcoci (Steaua) cu Epigon 607 
p — campion național, 2. Ani 
Barabaș (Agricola Lugoj) cu Ar
tist 596 p, 3. Aurel Lăpăduș 
(C.S.M. Sibiu) cu Darius 580_ p, 
4. Marin 
iești) cu 
Marcoci 
544 p, 6. 
Lugoj) cu Ghiocel 511 

întrecerile continuă.

S), G. 
cu

Fieraru (Petrolul Plo- 
Mezin 553 p,
(Steaua) cu
Carol Tanco

5. Radu 
Murfatlar 
(Agricola 
P.

mîine (n.r. — azi), în Cupa
U.E.F.A. Fericiți! posesori al bi
letelor, scăpați de griji, se În
cadrează și el in atmosfera fe
brilă dinaintea partidei, asistlnd 
In mare număr la antrenamen
tele formației favorite. Ultima 
ședință de pregătire a A.S.A.-el 
a avut loc azi-dlmineață și la 
ea au participat toți componenții 
lotului, inclusiv Hajnal, care, 
după jocul de duminică, a acu
zat o contuzie la piciorul sting. 
Antrenorul secund A. Erdogh — 
In lipsa lui Tiberiu Bone — ne-a 
făcut cunoscut nouă șl ziariști
lor greci „ll“-le care va Începe 
partida : Solyom — Onuțan, Un- 
chiaș, Ispir, Gal — Varodi, Pîs- 
laru, BSloni — Fazekaș, Fanlci, 
Hajnal. Nici o schimbare, așa
dar, in echipa utilizată dumini
că în campionat, formație in 
care piesele noi, tinerii Gal șl 
Fanici, sînt pe cale să se Inte
greze perfect. „Sîntem la cu
rent cu cartea de vizită a ad
versarilor noștri, semifinaliști ai 
ultimei ediții a Cupei U.E.F.A., 
în care au eliminat echipe de 
prestigiu ca Dinamo Moscova și 
Steaua roșie Belgrad, Derby 
Country și Queens Park Rangers. 
Dacă, ne vom face jocul nostru 
obișnuit, victoria nu ne poate 
scăpa» — ne spunea Ispir, că
pitanul formației mureșene. 
„Dat fiind faptul că jocul ne-a 
mers bine In ultima vreme, vom 
intra pe teren cu un moral ri
dicat» — ne mărturisea Faze- 
kas, proaspăt tată al unei fetițe 
născută duminică, Înaintea par
tidei cu F.C.M. Reșița. (La pu
ține ore distanță, PIslaru pri-

mea șl el, cu deosebită plăcere, 
o veste perfect asemănătoare).

Sosită luni-seara la Tg. Mu
reș, echipa A.E.K. a luat ime
diat un prim contact cu gazo
nul stadionului „23 August". A
doua zi, fotbaliștii eleni au efec
tuat două antrenamente, unul 
dimineață, celălalt după-amiază. 
Pe bancă, alături de antrenorul 
Fadrhonc, a luat loc și vedeta 
nr. 1 a echipei ateniene, Dimi
trios Papaioanou (35 de ani, de 
56 de ori internațional), devenit 
un nume... incert pentru 
miercuri din cauza unei întin
deri contractate în partida de 
campionat cu Verria. în cazul 
In care nu va fi recuperat, Pa
paioanou va fi înlocuit cu... vă
rul său “ ' ‘ “
formația 
Inzoglu, 
mianidis 
paioanou 
dizoglu, Moussuris, 
sește iugoslavul Bajevici, proas
păta achiziție, accidentat. Va ju
ca, însă, uruguaianul Viera, ală
turi de 4 din componenții echi
pei naționale a Greciei : Papa
ioanou, Nikoiudis, Nikolau și 
Ardizoglu.

A fost imposibil să obținem 
un pronostic de la antrenorul 
27-. Fadrhonc. „Deoarece n-am 
văzu,t niciodată echipa din Tg. 
Mureș, nu pot să mă pronunț. 
După joc, însă, vă voi spune 
cine va ataca turul II în Cupa 
U.E.F.A.« — ne-a spus cunoscu- 

. tul antrenor.
O ultimă informație. La Tg. 

Mureș timpul e frumos, însorit. 
Meciul va începe la ora 16 și 
va fi condus de arbitrul bulgar 
Mitko Ciukov.

Gheorghe N1COLAESCU

Papadopoulos. Dar iată 
probabilă : Steriudas — 
Nikolau) Ravusis, Da- 

— Viera, Nikoiudis, Pa- 
(Papadopoulos) — Ar- 

Mavros. Llp-

Fr.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Un nou prilej pentru participanți 

de a obține numeroase și importan
te cîștiguri în autoturisme ți bani 
la tragerea

LOTO 2
DE DUMINICĂ 18 SEPTEMBRIE 1977 

Biletele cu numerele dvs. preferate 
pot fi procurate pinâ sîmbătă 17 
septembrie 1977.

REȚINEȚI I TOAMNA - SEZONUL 
MARILOR CIȘTIGURI LA LOZ IN 
PLIC I

Foto : N. DRAGOȘ

Sabău, Ferenczi — 
Moga, Giugiumică — 
Parasehivescu, Țolea. 

„vraxucuu" : Lăzăreanu — Le
pădata. Ciocan, Nicolae, Cincă 
— Florca, Cîmppanu II, Cara- 
bageac — Deac, Țevi, Apostol. 
Au mai jucat : Georgescu, Voi- 
cilă, Bcrccanu, Frățilă II și... 
Csohan I.

Se găsesc în vînzare serii de LOZ 
IN PLIC cu cîștiguri suplimentare.

Tragerea Pronoexpres de astăzi va 
fi televizată la ora 18.10. Rezultatele 
vor fi transmise ți la radio in cursul 
serii.

CIȘTIGURÎLE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 11 SEPTEMBRIE 1977
Categoria I (13 rezultate) 10,25 va

riante a 9.674 tei ; categoria a 
Ii-a (12 rezultate) 321.75 variante a 
370 lei ; categoria a lll-a (11 rezul
tate) 3.672 variante a 49 lei.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• BILETELE PENTRU MECIUL 

DINAMO — ATLETICO MADRID. 
Mîine, pe stadionul „23 August», 
va avea loc partida internațio
nală Dinamo — Atletico Madrid 
din cadrul Cupei campionilor eu
ropeni. Pentru această atractivă 
partidă s-au pus in vînzare bile
tele de intrare la casele obiș
nuite, de la stadioanele „23 Au
gust», Dinamo, Giulești, Repu
blicii șf Steaua, precum șl la 
agențiile Loto-Pronosport din pa
sajul Universității, din strada 
Halelor și C.C.A.

TG. JIU: PAN- 
JUVENTUS SAO

F.C. Juventus 
activează în pfii-

• MÎINE, LA 
DURII — F. C. 
PAOLO. Echipa 
Sao Paolo, care 
ma ligă a campionatului brazi
lian, își continuă turneul în țara 
noastră, evoluînd mîine la Tg.’ 
Jiu, unde va avea ca adversară 
formația de Divizia B Pandurii, 
din localitate.

0 ȘEDINȚA comisiei de 
DISCIPLINA va avea loc mîine, 
la ora 15, la sediul F.R.F., din 
strada dr. Staicovlci.

BUKOSSY A PRIMIT
O LOVITURA SUB CENTURA I

I
■ Prima ediție a Diviziei na- 
1 ționale de juniori, campiona-

tul de anul trecut, a , avut 
i două echipe protagoniste: S.
• C. Bacău și F. C. Constanța.
• Prima a cîștigat, In extre- 
i mis, titlul de campioană, dar 
i F.C. Constanța se poate mîn- 
1 dri cu faptul că din rîndurile 
‘ sale cîțiva jucători s-au evi- 
i dențiat în mod deosebit, au
• fost promovați cu succes în
• Divizia A și și-au adus con- 
i tribuția la salvarea echipei de 
i la retrogradare. „Dacă nu a- 
1 pelam la acești tineri foarte 
[ bine pregătiți — sublinia re- 
i cent antrenorul Gh. Ola — 
i sînt sigur că formația de ju- 
‘ niori
, tul4*, 
i chipa 
1 Iosif 
[ locul 
i — unul dintre
• nați tehnicieni 
[ — a primit o... lovitură sub 
i centură!
i In timp ce se afla la tabăra 
1 centralizată de juniori de la 
[ Simeria, noua conducere ■ a 
i clubului constănțean a decis 
1 să-l înlocuiască la conducerea 
î echipei divizionare de juni-

ar fi cîștigat campiona- 
Dar F. C. Constanța, 
formată

Bilkossy, 
secund.

e- 
și pregătită de 
s-a clasat pe 
Și antrenorul 
cel mai pasio- 

ai eșalonului

ori. Măsura a stîrnit stupoa
re, chiar și printre unii 
membri ai clubului constăn- 
țea n! ?

Am 
cu Iosif 
asiste la 
final al 
disputate în 
al pionierilor 
mării. N-a 
ze 'decizia prin care a 
retrogradat. li părea 
doar de faptul că, încă 
anul trecut, pusese bazele 
chipei care s-a aliniat la star
tul noii ediții a campionatu
lui și că nu va putea să 
ducă el pînă la capăt munca 
pe care o începuse. Am înțe
les însă foarte bine din afir
mațiile sale că lovitura pri
mită l-a prins complet nepre
gătit și că ceea. ce l-a durut 
cel mai mult a fost faptul 
că nici pînă acum nu i s-au 
arătat motive-e care au de
terminat conducerea clubului 
constănțean să ia o astfel de 
măsură.

Intr-adevăr, CARE 
ACESTE MOTIVE ?

stat, recent, de vorbii 
Bilkossy. Venise să 
meciurile turneului 

Cupei Speranțelor, 
Parcul sportiv 
de pe malul 

vrut să comente- 
fost 
rău 
de 
e-

SÎNT

Laurențiu DUMITRESCU !>



ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV

AL C.C. AL P.C. R.
(Urmare din pag. 1)

„VOLEIBALIȘTII ROMÂNI AU ȘANSE REALE 
LA UN LOC PE PODIUM"

Ne spune antrenorul echipei Poloniei, Jerzy VVelcz

pregătește cadre necesare geo
logiei și sectorului petrolier, 
intensificarea prospecțiunilor, 
forajului și a producției, pen
tru îmbunătățirea radicală a în
tregii activități petroliere din 
țara, noastră.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat un raport privind mo
dul în care se îndeplinesc Di
rectivele Comitetului Central al 
P.C.R. referitoare la activitatea 
medicală și ocrotirea sănătății 
în țara noastră. Comitetul Po
litic Executiv a constatat că, 
paralel cu marile schimbări 
produse în societatea noastră, 
s-a ridicat la un nivel supe
rior și activitatea în domeniul 
asistenței medicale a populației. 
Totodată, Comitetul Politic E- 
xeculîv a apreciat că, cu toa
te marile rezultate obținute, a- 
sislența medicală a populației 
nu se ridică încă la nivelul 
condițiilor materiale create, al 
eforturilor financiare ale sta
tului, al necesităților și exi
gențelor etapei actuale de dez
voltare a societății noastre.

Comitetul Polilic Executiv a 
cerut Ministerului Sănătății, 
ministerelor cu rețea sanitară 
proprie, comitetelor execu
tive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București să-și intensifice 
eforturile pentru îmbunătățirea 
ocrotirii mamei, copilului, ti
neretului, apărarea sănătății 
întregului nostru popor. S-au 
indicat măsuri pentru intensi- 
ficarea activității medicale pre
ventive, întărirea igienei pu
blice și educației sanitare a 
maselor, legarea mai strînsă a 
cercetării și școlii medicale de 
practică, dezvoltarea pregătirii 
și ridicarea conștiinței profesio
nale a personalului medico-sa- 
nilar, respectarea strictă în a- 
ccst domeniu a normelor eticii 
socialiste. Comitetul Politic E- 
xecutiv a hotărît urgentarea 
definitivării Legii sănătății și 
prezentarea ei Plenarei Comi
tetului Central, împreună cu un 
program de măsuri pentru ri
dicarea nivelului întregii acti
vități sanitare din România.

In continuarea lucrărilor, Co
mitetul Politic Executiv a dis
cutai și aprobat proiectul de 
Lege privind Consiliul Organi
zării Economico-Sociale. pre
cum și componența Consiliu
lui. Consiliul Organizării Eco- 
nomico-Socialc are sarcina în
făptuirii politicii partidului și 
statului de promovare consec
ventă a formelor și metodelor 
științifice de organizare și 
conducere a tuturor domeniilor 
de activitate in funcție de 
schimbările cantitative și cali
tative ce intervin în viața so
cietății, de experiența dobîn- 
dită și sarcinile ce urmează să 
fie îndeplinite. Proiectul de le
ge scoate în evidență că în
făptuirea Programului partidu
lui impune măsuri hotărite 
pentru organizarea științifică a 
tuturor ramurilor economiei 
naționale și a unităților socia
liste, în strînsă corelare cu ce
rințele etapei actuale a dez
voltării societății noastre.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătui și aprobat raportul 
privind prima ediție a Festiva
lului național al culturii și 
educației socialiste „Cintarea 
României". Comitetul Politic 
Executiv apreciază că desfășu
rarea primei ediții a festiva
lului a confirmat în mod stră
lucit valoarea politică și edu
cativă a inițiativei secretarului 
general al partidului. Festiva
lul a constituit o amplă ma
nifestare a muncii și creației 
libere a maselor populare din 
țara noastră, demonstrînd încă 
o dată forța geniului artistic 
al poporului nostru. Comitetul 
Politic Executiv a hotărît ca a 
doua ediție a Festivalului na
țional „Cintarea României" să 
fie dedicată celei de-a 35-a a- 
nîversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă și 
să se desfășoare în perioada 
octombrie 1977 — august 1979. 
Comitetul Polilic Executiv își 
exprimă convingerea că cea 
de-a doua ediție a Festivalului 
național „Cintarea României" 
se va desfășura la un nivel și 
mai inalt, va antrena mase tot 
mai largi de oameni ai muncii 
la crearea de noi valori spiri
tuale cu un profund conținut

con
ta dezvoltarea pairi 

cultural-artistic a 
socialiste, la ridicare: 
de civilizație și d< 
întregului popor.

revoluționar și patriotic, 
tribuind 
moniului 
României 
nivelului 
cultură a

In cadrul ședinței, tov 
Nicolae Ceaușcscu a inf 
despre vizita oficială de priete
nie pe care a intreprins-o, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușcscu, in Bulgaria, la in
vitația tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Comitetul Polilic Executiv a 
dat o deosebită apreciere re
zultatelor noului dialog la nivel 
inalt româno-bulgar, care, con- 
tinuind intilnirile prietenești 
și rodnice, devenite tradi
ționale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
marchează un moment remar
cabil in dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, 
in folosul propășirii ambelor 
popoare, al cauzei generale a 
socialismului, progresului so
cial și păcii.

Convorbirile dintre cei doi 
conducători de partid și de stat, 
desfășurate intr-o atmosferă de 
prietenie frățească, cordialitate 
și înțelegere reciprocă, primirea 
caldă, sărbătorească, făcută so
lilor poporului român pe pă- 
mîntul Bulgariei au pus preg
nant în lumină trăinicia rela
țiilor româno-bulgare, cu a- 
clînci rădăcini in istorie, și care 
au dobîndit în anii construc
ției socialiste cea mai inaltă 
expresie.

Comitetul Politic Executiv dă 
o inaltă apreciere înțelegerilor 
și botăririlor comune convenite 
în timpul convorbirilor la nivel 
inalt privind amplificarea con
lucrării dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, lărgirea contacte
lor și schimbului de experiență 
intre organizațiile de partid, de 
stat și obștești din țările noas
tre, creșterea și mai puternică 
a legăturilor economice, extin
derea cooperării și specializării 
in producție, intensificarea co
laborării tchnico-științifice, cul
turale și în alte domenii de 
interes comun.

Comitetul Politic Executiv 
își exprimă profunda satisfac
ție pentru conținutul Declara
ției semnate de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov pri
vind continua întărire a priete
niei frățești și aprofundarea 
colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, precum și 
hotărîrea lor de a acționa iot 
mai strins pe tărimul vieții in
ternaționale, in slujba idealu
rilor de pace, colaborare și 
progres în lume. O importanță 
deosebită are hotărîrea celor 
două partide și țări de a ac
ționa ferm in continuare pen
tru soluționarea, pe cale poli
tică, a stărilor de încordare și 
conflict, statornicirea unor ra
porturi echitabile intre state și 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice mondiale, pentru crea
rea unui climat de pace, secu
ritate și cooperare în Balcani, 
în Europa și in lumea întreagă. 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar și-au 
reafirmat voința de a contri
bui la întărirea unității și co
laborării țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor pro
gresiste, democratice, antiimpe- 
rialiste, la afirmarea tot mai 
puternică a forței și influenței 
socialismului in lume.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat în unanimitate docu
mentele semnate, înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns 
cu prilejul vizitei, al convor
birilor dintre cei doi condu
cători de partid și de stat și 
a stabilit măsuri pentru apli
carea lor în viață, pentru dez
voltarea mai intensă a colabo
rării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre țările și po
poarele noastre vecine și prie
tene.

★
în continuarea lucrărilor, I 

Comitetul Politic Executiv a 
rezolvat probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

Echipa masculină de volei a 
Poloniei, campioană mondială și 
olimpică și vicecampioană eu
ropeană, a făcut și la recentul 
turneu internațional de la Con
stanța, la „Trofeul Tomis“, o 
impresie deosebită, în . ciuda 
faptului că a pierdut primele 
două partide : 2—3 cu R. D. 
Germană și 0—3 cu România 
B. După turneu, noul antrenor 
polonez, Jerzy Welcz, ne-a îm
părtășit cîteva interesante pă
reri.

— Turneul de la Constanța — 
ne spunea interlocutorul — s-a 
bucurat de un cadru organiza
toric excelent și a constituit un 
bun mijloc de pregătire și veri
ficare a echipelor care urmează 
să participe la C.E. din Finlan
da.

— Echipa dumneavoastră era 
socotită favorita întrecerii...

Întîlnire internaționala de handbal junioare

ROMÂNIA - R. D.
Pregătindu-se in vederea pri

mei ediții a C.M. de junioare, 
reprezentativele României și 
R. D. Germane au susținut a- 
seară — în sala Floreasca din 
Capitală — prima manșă a unei

H. C. MINAUR -
I. A. MOSCOVA 28-22

BAIA MARE, 13 (prin telefon), 
într-o nouă partidă amicală, sjusp 
ținută marți seara la Baia Mare,
H. C. Minaur a dispus de I. A. 
Moscova — cîștigătoarea Cupei 
cupelor la handbal masculin — 
cu 28—22 (12—9). Cele mal multe 
goluri au fost înscrise de Palko 
12 și Panțîru 6 — pentru Minaur, 
Mahorin 6 și Soloviov 5 — pentru
I. A. Moscova.

SPARTACHIADA ARMATELOR PRIETENE
HAVANA, 13 (Agerpres).
Pe diferitele arene și stadi

oane din Havana au continuat 
marți întrecerile celei de-a 4-a 
ediții a competiției polisportive 
„Spartachiada Armatelor prie
tene". în concursul de tir, un 
remarcabil succes a repurtat 
țintașul român Ilie Codreanu, 
care a cucerit medalia de aur 
în proba de armă liberă cali
bru redus (60 focuri) — culcat. 
Dînd dovadă de o excelentă 
pregătire, Ilie Codreanu a to
talizat 596 puncte din 600 po
sibile. Pe locurile următoare

„MONDIALELE" ȘAHIȘTILOR JUNIORI
După consumarea a șapte run

de, în campionatul mondial de 
șah pentru juniori mari, care se 
desfășoară la Innsbruck, conduce 
Iusupov (U.R.S.S.) — 6 p, urmat 
de Popovicl (Iugoslavia) — 5*/s p. 
Șahistul român Constantin Iones- 
cu are 4 puncte. Rezultate: Iu
supov — Sisnlega 1—0, Popovicl 
— Groszpeter 1—0, Nielsen — 
Tonescu 1—0, Vera — Masculo 
Vi-1/,.

ATLETISM • In cadrul concursului 
de la Gateshead (Anglia), recordma
nul neozeelandez John Walker a ter
minat învingător în proba de o mi
la, cu timpul de 3:56.8. Alte rezul
tate : greutate - Capes 20,16 m ; 
3 000 m — McLeod 7:49,1 ; 800 m 
(f) — Creamer 2:04,9 : 100 m (f) — 
Colyear 11,6. a La Moscova, atleta 
sovietica Tatiana Prorocenko a cîști
gat proba de 400 m plat cu timpul 
de 50,6' (cronometru manual). Recor
dul unional al probei este deținut 
de Marina Sidorova, cu 50,98 • La 
campionatul feminin de maraton al 
R. F. Germania, Christa Vahlensieck 
a stabilit cea mai buna performanța 
mondiala, cu timpul de 2h 34:47,0. 
(v.r. 2h 35:15,0 — Chantal Laglace).

BASCHET • In turneul feminin de 
la Budapesta : Bosnia Sarajevo — 
Locomotiv Kosice 7.3—68 (30-36) ; 
B.S.E. Budapesta — Wisla Cracovia 
89—58 (38-35) • Intr-un meci amical 
disputat la Ostende, reprezentativa 
masculina a Belgiei a învins cu 
85—83 (40-46) selecționata Franței « 
Turneul internațional feminin de la 
Toulon a fost cîștigat de selecțio’nata 
orașului Gdansk. Baschetbalistele po
loneze au învins în finală cu scorul 
de 66—55 (30—27) formația B.C.
Toulon.

CICLISM • După patru etape, în 
Turul Poloniei lide» este Lehoslaw 
Michalak (Polonia), urmat la 26 sec. 
de coechipierul său Walczak, a Eta
pa a patra a Turului Slovaciei a 
fost cîștigată de Zdenek Janda (Ce

— Poate. Noi însă nu am ve
nit la Constanța cu intenția de 
a cîștiga neapărat, pentru că 
nici nu eram în formă. Ne-am 
fixat totuși obiective în meciu
rile cu formațiile U.R.S.S. și 
României A, pe care le-am și 
cîștigat. Ne pare rău că nu am 
avut prilejul să întîlnim la 
Constanța și alte echipe care 
fac parte din grupa noastră la 
C.E. (Cehoslovacia, Bulgaria).

— Cum judecați valoarea și 
posibilitățile actuale ale volei
baliștilor români 1

— Am observat, în lotul lăr
git al României, „material" bun, 
dar am observat și o serie de 
aspecte pe care nu le înțeleg. 
Astfel, am văzut în echipa se
cundă jucători tineri valoroși 
care nu sînt promovați cu mai 
mult curaj. în acest sens tre
buie să vă spun că și noi am

GERMANĂ 18-13
duble întîlnirl amicale. A tost 
un meci plăcut, ir. care selecțio
nata României a obținut o vic
torie clară : 13—13 (11—5). Ju
nioarele noastre — din rîndurlle, 
cărora am remarcat de această 
dată întreaga linie de la 9 m 
(Cristina Weber, Gina Mălai, 
Anca Răducu), precum șl extre
mele (Heidrun Janesch și Maria 
Tiirdk) — Ja condus tot timpul 
detașat : 6—2, 8—3, 10—4, 13—8 șl 
17—11. Oaspetele, aliniind o gar
nitură robustă au fost vizibil 
surprinse de vigoarea tinerelor 
noastre handbaliste. Au marcat : 
Tiirok. 6, Răducu 4, Weber 4, Mi
lă! 3 șl Janesch 1 — . pentru 
România, Hempelt 4. Koch 3, 
Elbe 2, Schweim 1, Hochslort 1, 
Grunder 1 șl Krfiger 1 — pentru 
R.D. Germană. Au arbitrat R. 
Haide șl P. Tekauer (Ungaria). 
Astăzi, la ora 18, tot în sala F!o- 
reasca. este programată partida 
revanșă dintre cele două repre
zentative de junioare.

s-au clasat Lajos Papp și Mi
klos Schonwalder, din echipa 
Ungariei, cu cîte 595 puncte.

în turneul de box, care este 
urmărit în fiecare zi de mai 
mult de 25 000 de spectatori, 
pugilistul român Carol Ilajnal 
(ușoară) a debutat în compe
tiție cu o victorie rapidă, obți
nută prin K.O., chiar în prima 
repriză, în fața mexicanului 
Javier Diaz. La aceeași cate
gorie, cubanezul Andres Alda- 
ma a obținut verdictul cu 3—2 
în fața sovieticului Basiliev.

La Cagnes-sur-Mer (Franța), 
unde se desfășoară campionatul 
mondial al juniorilor mici, în 
runda a patra. Adrian Negulescu 
l-a învins pe francezul Santo 
Roman. In clasament conduce 
Jay (S.U.A.), cu 4 p, urmat de 
Ameson (Islanda), Kappe (R.F.G ) 
— 31/, p, Negulescu (România), 
Kasparov (U.R.S.S.), Welder (Po
lonia), Adnan (Turcia) — J p.

hoslovacia). în clasamentul general 
continuă să conducă Miroslav Sikora 
(Cehoslovacia), urmat la 53 de sec. 
de Bernd Drogan (R.D.G.) • In
etapa a 6-a a Turului Cataloniei 
(Monada — Playa de Aro) primul a 
trecut linia de sosire rutierul belgian 
John Muynk. In urma acestei victorii, 
Muynk a trecut pe primul loc în cla
samentul general, urmat la 13 sec. 
de olandezul Zoetemelk.

x\\\\\\\^

TELEX
FOTBAL • La Sofia, în primul tur al 

„Cupei cupelor**, echipa belgiană 
Anderlecht Bruxelles a întrecut cu 
scorul de 6-1 (4—0) echipa Lol.omo-
tiv Sofia. Au marcat Van der Elst (4). 
Nielsen, Van Puke, respectiv Kolev. 
Jocul a fost urmărit de aproape 
25 000 spectatori.

HANDBAL • Disputat la Aalborg, 
meciul masculin Danemarca — Elve
ția s-a încheiat cu scorul de 20—17 
(12—5) în favoarea sportivilor danezi. 
• La Leipzig : S. C. Leipzig — T. I. 
Gotwaldow 25-15 (12—5).

HOCHEI • La Stockholm : Ceho
slovacia — U.R.S.S. (echipe de tineret) 
6—1 (0—0, 3—1, 3—0) • In turneul de 
la Poprad : Cehoslovacia — Star 

avut cîțiva jucători mai în vîr- 
stă foarte buni, dar la care a 
trebuit să renunțăm în ideea 
perspectivei. Dealtfel, întreaga 
noastră pregătire se încadrează 
într-un proces cu obiectivul cel 
mai important, Olimpiada. De 
asemenea, am observat la jucă
torii dumneavoastră o oarecare 
tendință spre comoditate. Mă 
refer la antrenamentele din 
fiecare zi de concurs. Eu nu 
concep participarea la o com
petiție de verificare ca un scop 
în sine, fără antrenamente zil
nice dimineața sau cu antrena
mente ușoare. Cu o pregătire 
mai judicioasă, echipa României 
ar fi și mai puternică...

— Cum o vedeți la C.E. din 
Finlanda 1

— Beneficiind de o grupă mai 
ușoară, o văd sigur in semifi
nale și pun rămășag că va urca 
pe podium. S-ar putea și în 
continuare să facă o surpriză, 
deoarece în semifinale, în mod 
normal, va fi mai proaspătă 
decit echipele din cealaltă gru
pă...

— Ce jucători v-au plăcut din 
echipa română ?

— Aș vrea să vă spun maî 
întîi că voleibaliștii români au 
fost întotdeauna foarte buni 
parteneri de pregătire ' pentru 
noi. Cunoscîndu-i bine, căci ne 
întîlnim mai des, pot da și o 
ordine valorică actuală, remar
ci nd pe Dumănoiu. Mășcășan. 
Pop și Udișteanu. Sub așteptă
rile mele s-a comportat Tuto- 
van.

— Cu ce intenta abordează 
echipa Poloniei ediția a 10-a a 
C.E. ? •

— Repet, obiectivul nostru 
principal rămîine recucerirea ti
tlului olimpic, la Moscova. La 
Helsinki urmărim obținerea u- 
nui loc pe podium.

Aurelian BREBEANU

5l>0«rniI CONSTANTINI

LA CEA DE A E a EDIȚIE

A „CEPEI NARII NEGRE"

O delegație de peste 100 de 
sportivi constănțeni pleacă azi 
Ia Odesa, unde are loc cea de 
a IV-a ediție a competiției po
lisportive internaționale „Cu
pa Mării Negre”, inițiată de 
C.J.E.F.S. Constanța. întrecerea 
reunește sportivi din patru o- 
rașe portuare ale Mării Ne
gre : Constanța, Istanbul, Var
na și Odesa și se desfășoară 
la patru ramuri sportive — 
atletism, gimnastică, haltere și 
inot.

La această tradițională între
cere amicală, care va avea loc 
intre 15 și 13 septembrie, con- 
stănțenii aliniază o garnitură 
puternică, în special la atle
tism, haltere și gimnastică. Vor 
evolua la Odesa, printre alții,' 
cunoscuții atleți Ilie Floroiu și 
Paul Copu, halterofilii juniori 
în frunte cu S. Climov și N. 
Tuțuianu, gimnastele Gabriela 
Trușcă, Constanța Ciocănel și 
Agnes Bonț.

Oslo 21-1 (5-0, 8-1. 8-0) ; R. D.
Germană — selecționata orașului 
Poprad 8-2 (3-0, 1-1, 4-1). a La 
Lodz. echipa poloneză L.K.S. Lodz 
a învins cu scorul de 4-2 (2-1, 1—1. 
1-0) formația suedeză Vesby Idrot- 
tsklub.

SCHI • Sezonul de sărituri sa 
deschis cu concursul de la Fernstat 
(Cehoslovacia), cîștigat de Frantisek 
Novak cu 245.1 p.

ȘAH Maia Ciburdanidze conduce 
cu 3—2 în meciul pe care-l susține 
la Tallin cu Elena Ahmilovskaia în 
cadrul semifinalelor candidatelor la 
titlul mondial feminin de șah. Partida 
a 5 a s-a încheiat remiză.

TENIS • Finala turneului de la 
Bogota, primul concurs din „Circui
tul Caraibilor**, se va disputa între 
Victor Pecci (Paraguay) și Ivan Mo
lina (Columbia). In semifinale : 
Pecci — Cornejo 6—3. 6-2 ; Molina
— Prajoux 6-7, 6—3, 6-2.

VOLEI > Rezultate din grupele se
mifinale ale „Cupei Mondiale- pen
tru juniori, competiție care se desfă
șoară în orașele braziliene Rio de 
Janeiro și Sao Paulo : băieți : Me
xic — S.U.A. 3—1 ; R. P. Chineză — 
Columbia 3—1 ; Brazilia — Mexic 3—0; 
S.U.A. — Japonia 3—2 ; Brazilia — 
Japonia 3—0 t U.R.S.S. — R. P. Chi
neză 3—0 ; fete : Japonia — S.U.A. 
3—0 : R. P. Chineză — Costa Rica 
3—0 ; Brazilia — Mexic 3-0 ; R. P. 
Chineză — Jaoonia 3—1 : Canada — 
Mexic 3-0 ; S.U.A. - Costa Rica 3-0.

Redacția și administrația: București, str. V. Conta 16; tel. centrală 11.10.05; secția coresp. 11.51.00; interurban 437 ; telex: 10.350 romsp. Tiparul i. P. „Informația" 10 363 
Pentru străinătate : abonamente prin ILEXIM. Departamentul export-import presă, P.O. Box 136—137, telex 11 226. București, str. 13 Decembrie nr, 3 K 4.


