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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a continuat joi dimineața vizi
ta de lucru în municipiul Iași 
și a participat la deschiderea 
noului an de invățămint.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului au luat parte 
la vizită 
Ceaușescu, 
Mănescu, Emil 
Burtică, Iosif 
Coman.

Participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la acest e- 
veniment sărbătoresc — parti
cipare intrată in tradiție — 
ilustrează locul și rolul pe care 
partidul, secretarul său general, 
societatea noastră le acordă 
școlii în activitatea vastă și 
complexă de pregătire pentru 
viață a tinerel generații, de 
formare a omului nou, con
structor al societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României.

Cu acest prilej, 
Nicolae Ceaușescu s-a intilnit 
cu cadre didactice 
mintul liceal și superior, cu 
sludenți și elevi, cu factori de 
răspundere din domenii eco
nomice. Astfel, anul școlar 
1977—1978 a debutat sub sem
nul înaltelor cerințe puse in 
fața școlii de Congresul al 
XI-lea, de conducerea partidu
lui, vizînd organica îmbinare a 
invățămintului cu cercetarea și 
producția, legarea strinsă a șco
lii de toate gradele de viață, 
de obiectivele construcției eco
nomice și sociale a României.

Cu imensă bucurie, cu dra
goste și respect nețărmurit, ti
neretul școlar și profesorii săi 
intimpină pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu cu florile și zîmbe- 
tul recunoștinței pentru grija 
și atenția pe care partidul și 
statul le acordă școlii și sluji
torilor ei. ••acordării permanen
te a invățămintului la cerințe
le dezvoltării mereu ascendente 
a economiei și culturii țării 
noastre.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in unități 
de invățămint ale lașului în
cepe la Grupul școlar de chi
mie din cartierul Socola și con
tinuă la Atelierele Interșcolare 
nr. 1, apoi Ia Institutul Poli- 
.tehnic.

In aceeași atmosferă de vi
brant entuziasm, de dragoste și 
stimă pe care tineretul studios

tovarășa 
tovarășii 

Bobu, 
Uglar,

Elena 
Manea 
Cornel 
Teodor

tovarășul

din învăță-

ieșean le nutrește pentru to
varășul Nicolae Ceaușescu, de 
recunoștință profundă pentru 
condițiile de Învățătură, de 
muncă și realizarea plenară a 
personalității ce le sînt asigu
rate, vizita de lucru continuă 
pe noua platformă universitară 
a lașului.

în încheierea vizitei, secre
tarul general al partidului a 
urat corpului profesoral, stu
denților ieșeni noi succese în 
integrarea invățămintului cu 
cercetarea și producția, pentru 
ridicarea calității pregătirii vi
itorilor specialiști.

De la Institutul 
secretarul general al 
tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului s-au în
dreptat spre Piața Unirii din 
Iași pentru a participa la o 
mare adunare populară.

Mulțimea aflată in piață în- 
tîmpină cu urale și ovații so
sirea la adunare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți to
varăși din conducerea partidului 
și statului.

Domnește o atmosferă entu
ziastă, sărbătorească, de înălțător 
patriotism. Răsună, minute in 
șir, vii aplauze, se aclamă cu 
inflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul”. 
Ieșenii își reafirmă senti
mentele de fierbinte dragoste, 
de profundă stimă și recunoș
tință față de partid și secretarul 
său general.

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv ai C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului Județean 
Iași al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean.

In aclamațiile mulțimii, în entu
ziasmul ți însuflețirea generală, 
ia cuvrntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului este urmărită 
cu deosebită atenție, cu deplină 
aprobare, fiind subliniată, in re
petate rinduri, cu vii și îndelungi 
aplauze, cu urale.

In continuarea vizitei pe ca
re o întreprinde in nordul Mol
dovei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a sosit, joi după- 
amiază, la Botoșani.

politehnic, 
partidului, 
Ceaușescu,

(Continuare în pag. a 4-a)

IERI, IN CUPELE 
EUROPENE LA FOTBAL

TINERETUL STUDIOS A RĂSPUNS „PREZENT!" 
LA STARTUL NOULUI AN 

DE ÎNVĂȚĂTURĂ, MUNCĂ SI SPORT
Ieri, intr-o atmosferă emoțio

nantă, s-a deschis in întreaga 
țară noul an de invățămint. Re
porterii noștri, prezenți la festi
vitățile prilejuite de acest im
portant eveniment in viața 
tineretului studios, au fost mar
torii bucuriei intilnirii cu școa
la, hotăririi ferme a tineretului 
de a invăța și a munci cu sir- 
guință, de a folosi din plin 
condițiile create pentru practica
rea exercițiilor fizice și spor
tului.

TOȚI ȘCOLARII PREZENT! 
LA „DACIADĂ"!

careu viu, imens, cu
1 000 de elevi...
aflăm la Școala generală

Un 
peste 

Ne
nr. 111 din sectorul 5, în aș
teptarea festivității de deschi
dere a noului an de învățămînt. 
Ce va urma ? Prof. Aurelia 
Stoicescu, responsabila colec
tivului catedrei de educație fi
zică și sport, ne pune în te
mă : „Chiar din această săptă- 
mînă, primele lecții de educație 
fizică. Le vom asigura un ca
racter atractiv șl o marc densi
tate, pe fondul prezenței inte
grale a elevilor. La noi, se știe, 
nu există scutiți la orele de să
nătate, educația fizică aflîndu- 
se undeva lingă matematică și 
celelalte materii de bază... Pa
ralel, o bogată activitate sporti
vă. Zilnic, reprize de gimnasti
că și apoi citeva competiții pe

PRIMA ORĂ DE SPORT -

Ieri, Liceul industrial „Dimi
trie Bolintineanu" din cartierul 
Rahova a deschis sărbătorește, 
pentru 
școlar. La ora 8 fix, 
perfect aliniat cuprindea peste 
2 000 de elevi, cele mai mari 
emoții înregistrîndu-se în gru
purile din față, adică, în rîn- 
dul celor care, după festivitate, 
urmau să pășească în clasa I.

a 24-a oară, noul an
„careul"

Careu festiv, cu ocazia deschiderii noului an de invățămint, la 
Liceul industrial „Dimitrie Bolintineanu".

Foto : Vasile BAGEAC

clase, intrate în tradiție : pen
tru elevii din clasele mici — o 
întrecere de gimnastică sporti
vă, fetele — „ritmică", pentru 
elevii din clasele mari — o cu
pă a alergătorilor de sprint. To
tul sub însemnele „Daciadei", 
competiția sportivă națională 
Ia care absolut toți elevii șco
lii vor răspunde: prezent!"

Din cîte am văzut, sala și a- 
menajările sportive ale școlii 
sînt în măsură să sprijine efec
tiv acest program de început 
al noului an de învățămînt...

educație fizică și sport. Am re
ținut: clasele I—IV — profil 
de natație (două bazine de 
înot acoperite); clasele V și IX 
— profil de polo; clasa V — 
handbal fete. Frumoasa bază 
sportivă mai cuprinde terenuri 
de volei, tenis de cimp, pistă

Reportaj de :
Em. FÂNTÂNEANU, I. GAVRI- 
LESCU, T. STAMA, V. TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

LA BAZINUL DE ÎNOT I
Gimnastele noastre In Mexic

Puternică unitate de învăță
mînt, Liceul industrial „Dimi
trie Bolintineanu" din Capitală 
va lucra în acest an „în trei 
schimburi", cu profesori-ingi- 
neri de diferite specialități — 
în ateliere și cabinete de învă
țămînt moderne (electrotehnică, 
mecanică, desen tehnic etc.).

O frumoasă activitate se va 
desfășura și în cadrul orelor de

DINAMO Șl „U" CRAIOVA ÎNVINGĂTOARE
S-a încheiat manșa I a primului tur în Cupele europene. La sfîrșitul me

ciului Dinamo — Atletico Madrid, disputat ieri în nocturnă, bilanțul echi
pelor noastre se prezintă astfel : 3 victorii, realizate de Dinamo, Universi- 

Steauaîtatea Craiova, A.S.A. Tg. Mureș, și o infrîngere, suferită

IN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI 
— Atletico Madrid 

IN CUPA CUPELOR
- Univ. Craiova 

IN CUPA U.E.FJL
- A.E.K. Atena
- Steaua

Dinamo

Olympiakos Nicosia

A.S.A Tg. Mureș 
C.F. Barcelona

de

2-1 (1-0)

UNIVERSITATEA CRAIOVA A SURCLASAT
PE OLYMPIAKOS NICOSIA 6-1 [1-0]

LA TIJUANA, 
0 NOAPTE

DE NEUITAT
Demonstrația echipei de gim

nastică a României în orașul 
Tijuana, capitala statului Baja 
California Norte, s-a bucurat 
de un mare succes. în audito
riul municipal din Tijuana, în 
prezența a 10 000 de specta
tori, au fost intonate imnurile 
de stat ale României și Mexi
cului, apoi, în ovațiile prelun
gite ale publicului, au fost pre
zentate gimnastele României.

Evoluțiile echipei, României 
au fost precedate de scurte a- 
locuțiuni rostite de directorul 
general al Institutului Național 
al Sportului din Mexic (ÎNDE), 
Guillermo Lopez Portillo, și 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Mexic, Dumi
tru Mihail, care s-au referit la 
semnificația prezenței în Me
xic a echipei feminine de gim
nastică a României. „Inaugu
rarea la Tijuana a turneului 
prieteniei româno-mexicane, a 
spus Guillermo Lopez Portillo, 
directorul ÎNDE, aduce un cald 
și prietenesc omagiu nu numai 
talentatelor sportive românce de 
talie internațională prezente în 
sală, ci și întregii mișcări spor
tive din România, poporului 
român și conducătorilor aces
tuia pentru succesele deosebite 
obținute și in acest domeniu 
de activitate".

A urmat apoi demonstrația 
gimnastelor românce, care, prin 
măiestria interpretării, au cu
cerit de la început publicul. 
După fiecare exercițiu, 'publi
cul a aplaudat și ovaționat cu 
căldură și la scenă deschisă e- 
voluțiile Nadiei Comăneci și 
ale colegelor el.

La 14 septembrie a.c. a avut 
loc, tot în auditoriul municipal 
din Tijuana, cea de-a doua de
monstrație a echipei olimpice 
de gimnastică a României. 
Spectacolul s-a bucurat de ace
lași strălucit succes.

respinsă de
Startul bun

mingeaNICOSIA, 15 (prin telefon).
Pe stadionul G.S.P. din Nico- 

1 -fi (0-1) ,jsia, în prezența a 4 000 de spec- 
'"'tatori, s-a disputat partida din

tre formația locală Olympiakos 
și Universitatea Craiova, din 
cadrul primului tur al Cupei 
Cupelor. A fost un meci în 
care echipa noastră a dominat 
de la un capăt la celălalt și pe 
parcursul căruia s-au creat 
numeroase ocazii de a înscrie. 
Prima dintre acestea a fost ra
tată în min. 9 de Crișan, care 
a reluat peste transversală, de

1-0 (0-0)
5-1 (3-0)

Deci, o victorie concludentă și liniștitoare în privința 
II obținută de Universitatea Craiova, d " ' ' L !
toacele lor (Dinamo și A.S.A.) le pot „consolida* numai cu prețui unor 
eforturi deosebite in partidele retur, partide ce vor trebui să Ie pregătească 
cu foarte mare atenție, și o înfrîngere usturătoare (a Stelei) care nu lasă, 
probabil, decît șansa unei revanșe de onoare echipei antrenate de Em. Jenei.

, . calificării în turul
două victorii la limită, pe care au- 
t „consolida* numai cu prețul unor

Ia 7—3 m, 
portarul gazdelor, 
al echipei noastre s-a materia
lizat în min. 12, cînd BĂLĂCI 
a înscris plasat după ce i-a 
depășit prin dribling pe Pro- 
dromou, Kosta și Panikas Kon- 
stantinou. In continuare, jocul 
s-a desfășurat în același sens 
unic spre poarta lui Adamou, 
dar Ungureanu (min. 26) și a-

Laurențiu DUMITRESCU

învingînd, aseară, cu 2-1 pe Atletico Madrid (Continuare in pag. 2—3)

DINAMO ȘI-A LUAT REVANȘA
Aseară, pe stadionul 

gust", în fața 
45 000 de 
București și 
și-au disputat prima manșă din 
cadrul primului tur al Cupei 
campionilor europeni. La capă
tul unui meci interesant ca des
fășurare și cu multe momente 
de suspans, victoria a revenit 
la limită echipei noastre cam
pioane care, în acest fel, își ia 
o meritată revanșă asupra for
mației madrilene, după înfrîn- 
gerea suferită în urmă cu trei 
ani la București.

Dinamo n-a început acest 
meci, așa cum obișnuiesc echi-

„23 Au- 
a aproximativ 

spectatori, Dinamo 
Atletico Madrid

pele gazdă, aruneîndu-se peste 
adversar pentru a obține ime
diat golul. Cunoscînd valoarea 
partenerului de joc și luîndu-și 
o serie de măsuri de siguranță — 
cu dispunerea echilibrată a for
țelor în teren și marcaj strict 
în zonă —, dinamoviștii bucu- 
reșteni au optat din start pen
tru soluția atacului organizat, 
atent, cu meticulozitate chiar, 
angajînd întreg mecanismul tac
tic al echipei. în aceste condiții, 
aspectul partidei a avut în pri-

Mihai IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)
...Același Dudu Georgescu înscrie, cu capul, golul victoriei

Foto : I. MIHĂICĂ (Continuare în pag. ■ 4-a)



!n așteptarea Balcaniadei de box

PUGILIȘTII ROMÂNI, GATA DE START
Pregătirile sportivilor noștri 

care vor participa la Balcania
da de box de la Bursa se apro
pie de sfîrșit. Peste cîteva zile, 
cei 11 selecționați vor participa 
la tradiționala întrecere a pu- 
giliștilor din Balcani. Ultima 
verificare a echipei a avut loc 
marți, la Buzău, într-o organi
zare excelentă, pentru care an
trenorul gazdelor, Marin Du
mitru, delegatul general Ilie 
Stănescu și ceilalți oficiali bu- 
zoieni merită felicitări. Parte
nerii de luptă ai „tricolorilor", 
boxeri de la Voința Buzău și 
de la Metalul București, și-au 
luat rolul în serios și s-au stră
duit, uneori cu succes, să-i so
licite la maximum pe selecțio
nați. Dovadă, „egalul" obținut 
de metalurgistul Ion Stamates- 
cu în fața medaliatului cu 
bronz de la Halle, Tudor Titi 
(pană). Acesta din urmă s-a 
dovedit fără forță în lovituri și 
fără insistența agresivă care 
l-a urcat pe podiumul campio
natelor europene. Sub așteptări, 
fără ambiție, mai ales în ulti-

ma repriză, a luptat „semi- 
musca" Săli Adem, declarat în
vins la puncte în fața lui 
Turei, pină 
candidat și 
Probabil că 
de Adem a 
niștească pe 
biționeze, ce-i drept cam tar
div, pe Turei. Cu străluciri de 
boxer talentat, tinărul „semi
greu" Georgică Donici ne-a 
părut, totuși, dezordonat, pri
pit în acțiuni și (atenție !) 
prea adesea fără apărare. Ex
celent a evoluat „semiușorul" 
Gheorghe Vlad, deși adversarul 
său, Iosif Șandor, a făcut to
tul pentru a... întoarce priviri
le selecționerilor asupra sa. 
Vlad a învins comod într-o 
luptă în care s-a dovedit a fi 
calm și lucid, cu atacuri e- 
ficace, mereu surprinzătoare 
pentru partenerul său de între
cere. în bună formă s-au mai 
dovedit a fi și Cornel Hoduț 
(semimijlocie), foarte periculos 
în lupta de aproape, Nicu Popa 
(cocoș), ca de obicei excelent

Al. 
mai zilele trecute 
el la titularizare, 
investitura primită 
avut darul să-1 li- 
acesta și să-1 am-

pregătit fizic și mereu agresiv, 
Ion Miron (mijlocie mică), pe 
care l-am apreciat, în ciuda 
scăderilor din ultima repriză, 
pentru boxul său tehnic, efica
ce, Costică Chiracu (mijlocie), 
puncher de temut pentru orice 
adversar. Din echipă mai fac 
parte Niță Robu (muscă), Ion 

‘ Nicolae 
au bo-

Budușan (ușoară) și 
Grigore (grea), care nu 
xat în gala de marți.

Deși s-a luptat cu 
mari, de antrenament, 
multe momente „tricolorii' 
și-au menajat colegii care s-au 
oferit să-i ajute în pregătire, 
formația selecționată și-a dove
dit, în ansamblu, superiorita
tea, buna pregătire atît pe plan 
tehnic cit și fizic. Ambiția ma
rilor încleștări, eficacitatea 
maximă a loviturilor, punerea 
în valoare a tuturor resurselor 
fizice — elemente care, justifi
cat, au lipsit din gala de la 
Buzău — le așteptăm fructifica
te în zilele Balcaniadei de la 
Bursa (22—25 septembrie).

Petre HENȚ

mănuși
și în

PENTRU A SE IMPUNE, TINERII ATLE

este fie părere Gh. LIMBREȘIEANU, secretarul r. R. A.
— Tovarășe Zîmbreștea- 

nu, cum apreciați bilan
țul atleților noștri la 
Jocurile Balcanice de la 
Ankara ?

— Cele 13 titluri individuale 
cîștigate se înscriu, ca număr, 
in planul obiectivelor fixate. In 
ceea ce privește clasamentele pe 
ețhipe, ne-a bucurat, desigur, 
succesul echipei masculine, dar 
în aceeași măsură ne-a produs 
amărăciune înfringerea fetelor, 
mai ales că diferența — 11 
puncte — este destul de mare.

— Să începem, deci, de 
această dată cu băieții...

— Comportarea lor, ca echi
pă, la nivel de ansamblu, poate 
fi socotită mulțumitoare, pe li
nia evoluțiilor din semifinala 
și finala (B) a „Cupei Europei". 
Succesul se datorează omogeni
tății formației, apropierii valo
rice dintre cei doi reprezentanți 
la fiecare probă, absenței „golu
rilor" evidente, care să nu adu
că puncte. Așa se face că deși 
formația Bulgariei ne-a întrecut

la numărul medaliilor, diferența 
de puncte confortabilă in fa
voarea reprezentativei noastre 
— 15 — se explică tocmai prin 
faptul că principalii noștri ad
versari nu au punctat in cîteva 
probe. Trebuie . însă 
Balcaniada, ca tărie 
ției, acolo unde ii 
adică... nu prea sus.
ția citorva individualități, nici 
Bulgaria, și cu atît mai puțin 
Iugoslavia sau Grecia nu pose
dă echipe puternice. îmi este, 
dealtfel, greu să remarc, pentru 
performanțele obținute, pe cine
va din formația noastră, nimeni 
nu a strălucit, cu un rezultat 
care să spună ceva deosebit in 
ierarhia europeană. Mulți dintre 
învingători au realizat atit cit 
era necesar pentru a ciștiga in 
condițiile unei concurențe ade
sea nesemnificativă.

— Ar fi putut ciștiga 
echipa feminină ?

— Diferența de 11 puncte ar 
putea lăsa impresia că nu. Eu

să așezăm 
a competi- 
este locul, 
Cu excep-

bea 
liță. 
au anu 
surprize
am obți 
in echip 
Totka P 
m, Svet

— Maj 
Ivan a 
ștafeta 4 
întrecut 
cu, D.
moașă i 
la mar at 
curat C. 
T. Pirvu 
ciocan ( 
fete au 
vâri, aș 
Otilia Ș
numai o

CAMPIONATE ® COMPETIȚII
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

RAPID ARAD, CAMPIOA 
NĂ DE JUNIORI 

LA POLO I
ARAD, 15 (prin telefon). între

cerile turneului final al campio
natului național de polo pentru 
juniori au avut un final drama
tic. Principala favorită la titlu, 
Dinamo București (cu un avans 
de două puncte înaintea ultime
lor două partide) a pierdut am
bele întîlniri din ultima zi, cla- 
sîndu-se pe locul IV. In aceste 
meciuri, dinamoviștii au evoluat 
fără patru titulari, doi dintre ei
— Ciobanu și Herișanu — fiind
suspendați pentru grave acte de 
indisciplină. Și astfel, formațiile 
Rapid Arad și C.S. Școlar Bucu
rești, 
jocuri __ , _____ .
locuri, fiind departajate de gol
averaj. T..............
venit în acest an echipei fero
viare din Arad pregătită de An
drei Leszay și Ion Borza.

Iată ultimele rezultate și clasa
mentul final : Progresul — Vii
torul 3—2 ; Rapid — Șc. sp. 1
3— 2 ; Crișul — Politehnica 15—3 ; 
Școlarul — Dinamo 5—4 ; Viitorul
— Șc. sp. 1 6—4 ; Rapid — Poli
tehnica 9—3 ; Școlarul — Crișul
4— 3 ; Voința — Dinamo 5—4.

Clasamentul final : 1. RAPID
ARAD 11 p (48—29) ; 2. C.Ș. Șco
lar București 11 p (52—43) ; 3. 
Crișul Oradea 10 p (54—38) ; 4. 
Dinamo București 10 p (47—38) ; 
5. Șc. sp. 1 8 p (44—42) ; 6. Pro
gresul București 8 p (35—41) ; 7. 
Voința Cluj-Napoca 7 p ; 8. Șc. 
sp. Viitorul Cluj-Napoca 7 p ; 9. 
Politehnica Cluj-Napoca 0 p. (I. 
IOANA — coresp.l.

Bv.) 20 p, 2. M. Banu (Poiana 
Cîmpina) 15 p, 3. E. MUlner (Tor
pedo Zămești) 15 p, 
pescu (I.T.A. Tg. ” 
ionescu (Energia
• La Sibiu, pe

lui Voința, este 
duminică etapa a -----_ _
natului național de dirt-track. Tn 
clasament conduce Gh. Sora
(Met. București) cu 24 p, urmat, 
în ordine, de I. Bobîlneanu (Vo
ința Sibiu) 22 p, N. Rîureanu 
(Voința Sibiu) 20 p, C. Voicu- 
lescu și M. Dobre (ambii de la 
Met. Buc.) cu cite 16 p.
• Pe un traseu In centrul ora

șului Oradea se va desfășura du
minică etapa a patra a „Cupei 
F.R.M.*4 la viteză în circuit.

4. P. FUi- 
Jlu) 12 p, 5. A. 
Cîmpina) 10 p. 
pista stadlonu- 

reprogramată 
treia a campio-

învingătoare tn ultimele 
s-au clasat pe primele

Titlul de campioană a re-

SE REIAU CAMPIONATELE 
DE MOTOCROS Șl DIRT- 

TRACK
Cunoscuțli motocroslștl Traian 

Moașa șl Ernest MUlner s-au de
plasat — însoțiți de antrenorul 
Gheorghe Dumitru — la Buda
pesta pentru a participa la un 
mare concurs internațional la 
care s-au aliniat sportivi din 10 
țări. Reprezentanții noștri s-au 
clasat In prima jumătate a cla
samentelor celor două probe care 
au figurat în program : 500 cmc 
— 1. S. BojkO (U.R.S.S.)... 10. Tr. 
Moașa (din 31 de concurenți) ; 
250 cmc — 1. C. Nemeth (Unga
ria)... 9. E. Millner (din 40 de
participanți). Ernest Millner ar 
fi obținut poate un rezultat și. 
mal bun, dacă în manșa a doua, 
cînd se afla pe poziția a patra 
în cursă, n-ar li suferit o defec
țiune la roata diij spate a mo
tocicletei.
• După o lungă întrerupere, 

cauzată de participarea echipei 
reprezentative la cîteva con
cursuri internaționale, duminică 
se reia campionatul republican 
de motocros cu etapa a treia. în
trecerile vor avea loc pe traseul 
de pe Valea Răcădăului de la 
mărginea orașului Brașov, cu în
cepere de la ora 10. tn cea mai 
Importantă probă, clasa pînă la 
500 cmc, rezervată seniorilor, se 
anunță o pasionantă luptă, prin
cipalii candidați la titlu fiind 
dosnărțiți de diferente mici în 
clasament: 1. Tr. Moașa (St. r.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 14 SEPTEM
BRIE

I. Dinamo — Atletico Madrid
II. A.S.A. Tg. M. — A.E.K. Atena 

III. C.F. Barcelona — Steaua
Omonia Nicosia — Juventus 
Benfica — Torpedo Moscova 
Fiorentina — Schalke 04 
St. Etienne — Manchester U. 
Internazionale — Dinamo Tb. 
Dukla Praga F.C. Nantes 
Betis Sevilla — A.C. Milan 
Vasas - Borussia Moncheng. 
Olympiokos Pireu — D. Zagreb 
Levski Sofia — Slask Wroclaw

1
1
1
2
X 
X
X
2
X
1
2
1

____ _____ _____ 1
FOND DE CIȘTIGURI : 191.409 lei.

IV.
V.
V.

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII. 

XIII.

MECIUL FEMININ DE ȘAH 
ROMÂN IA-UNGARIA

In sala de festivități a hotelu
lui Montana din Sinaia Începe 
astăzi tradiționala lntUnlre Intre 
echipele feminine de șah ale 
României și Ungariei. După cum 
s-a mal anunțat, senioarele vor 
juca la 6 table, sistem Schewe- 
nlngen, iar junioarele la " ■ ■ ■ - 
pe distanța a 3 tururi.

Selecționata oaspetelor 
ieri dimineață la Sinaia 
mația anunțată: Maria 
Zsuzsa Veroci, Eva 1 
Maria Porubszki, 
Rita Kas și junioarele 
Kovacs și Eva Csoncsics. 
este Însoțită de maeștrii 
Jeno și Iosif Foldi.

Aflat de cîteva zile la 
totul nostru și-a Încheiat 
Urile. Maeștrii Mircea Pavlov și 
Șerban Neamțu, care vor con
duce și asista formația noastră, 
au definitivat echipa: Elisabeta 
Polihroniade, Gertrude Baum- 
stark, Margareta Mureșan, Lia 
Bogdan, Ligia J ierna n, Emilia 
Chis (senioare), Dana Nuțu și 
Judith Kantor (Junioare).

Maestrul Mircea Pavlov ne-a 
declarat: „Intilnirile dintre echi
pele feminine ale României și 
Ungariei — cotate printre cele 
mai bune din lume — au furni
zat totdeauna dispute extrem de 
echilibrate și interesante, cu vic
torii Împărțite. La actuala ediție, 
judecind prin prisma medici co
eficienților Elo, balanța ar încli
na puțin în favoarea oaspetelor. 
Noi contăm, însă, pe forma bună 
în care se află jucătoarele ro
mânce, pe puterea lor de mobi
lizare, pe dorința de a confirma 
bunele rezultate obținute in ac
tualul sezon. La fel de echilibra
tă se anunță șl intilnlrea juni
oarelor ce reunește patru ju
cătoare care au fost toate cam
pioane naționale".

Astăzi dimineața, la ora 10,30, 
are loc ședința tehnică și trage
rea la sorți. După-amiază se va 
juca primul tur.

2 table,

• a sosit 
tn for- 
Ivanka, 

Karakas, 
Maria Grosch, 

Marta 
Echipa 
Ferenc

Sinaia, 
pregă-

ÎNTRECERILE CĂLĂRE
ȚILOR JUNIORI

SIBIU, 15 (prin telefon).
baza hipică din localitate au luat 
sfîrșit întrecerile etapei finale a 
campionatului național de călărie 
rezervat juniorilor. In penultima 
probă au evoluat fetele, la start 
prezentîndu-se 21 de concurente. 
Pentru desemnarea învingătoarei

LOTO

Pe

a fost necesar un parcurs de ba
raj. ia ei pardcipind două repre
zentante aie cluoului Steaua (Da
ma DOjjescu și Mariana Moisei) 
și una de la Olimpia (ioana Da
vid), cîșug de cauză avind, în 
ceie dm urmă, mai experimentata 
Dania Popescu.

CLASAMENT FINAL : 1. Dania 
Popescu cu Epigon 0 p (38,2 s)
— campioană națională, 2. Mari
ana Moisei cu Ficus 0 p (42,5 s), 
3. Ioana David cu Pele 3 p — 
după baraj, 4. Dania Popescu cu 
Rawec 4 p (94 s), 5. Ioana Scri- 
oșteanu (Dinamo) cu Baical 4 p 
(101,5 s), 6. Cristina ștefănescu 
(C.S.M. Sibiu) cu Marchiza 4 p 
(112 s).

Cu deosebit interes a fost aș
teptată proba pe echipe, la care 
au participat 
(Steaua, C.S.M.
Craiova, Dinamo, Olimpia Bucu
rești, A.S.A. Cluj-Napoca și A- 
gronomia Timișoara). Cea mai 
bună comportare au avut-o ju
niorii de la Steaua și C.S.M. Si
biu, cărora le-a fost necesar un 
parcurs de baraj pentru depar
tajare. . Au terminat învingători, 
datorită unui timp mai bun cu 
o zecime de secundă (!). călă
reții bucureșteni. De remarcat, 
buna evoluție a tinerilor Nicolae 
bnuescu (bteaua) și Gruia Deac 
(C.S.M.) singurii care au termi
nat toate parcursurile fără pena
lizare.

CLASAMENT FINAL : 1. Steaua 
(Eduard Codiță cu Goliat, Teodor 
Pancă cu Ficus, Nicolae Stroescu 
cu Epigon) 4 p (73,1 s) — campi
oană națională, 2. C.S.M. Sibiu 
4 p (73,2 s) — după baraj, 3. 
C.S.M. Craiova 8 p. (I. IONESCU
— eoresp.)

PENULTIMA ETAPĂ A 
DIVIZIEI DE LUPTE 

LIBERE

șapte formații 
Sibiu, C.S.M.

A.S.A.

2.Vulturii Textila Lugoj 21 p, 
C.F.R. Timișoara 21 p, 3. U.M. Ti
mișoara 18 p, 4. Rapid Arad 
12 p, 5. Constructorul Hunedoara 
7 p, 6. A.S.A. Oradea 5 p.

SERIA A Il-a : 1. Steagul roșu 
Brașov 24 sp, 2. Lemnarul Odor- 
hei 20 p, 3. C.S. Satu Mare 12 p, 
4. C.S.M. Cluj-Napoca 11 p, 5. 
Mureșul Tg. Mureș 11 p, 6. Co
merțul Tg. Mureș 6 p.

SERIA A IlI-a : 1. Steaua 22 p, 
2. I.C.H. Hidrotehnica Constanța 
16 p, 3. C.S. Tîrgoviște 16 p, 4. 
Jiul Petrila 
București 10 
7 p.

SERIA A 
Brașov 24 p, 
16 p, 3. Dunărea Galați 12 p, 
Progresul Brăila 11 p, ' 
Onești Gh. Gheorghiu-Dej 10 p. 
6. Nicolina Iași 10 p.

IV-a : 1. Dinamo
2. Rapid București 

------ 4.
5. C.S.

PE PLANȘE, „SPERANȚELE1' 
SCRIMEI I

Speranțele scrimei 
susțin, în aceste zile, 
tant examen prilejuit 
șurarea 
cane — 
mari, 
sală 
Satu . _
12 planșe).

Campionatele le inaugurează 
floretiștii. Apoi, în continuare, pe 
planșe vor urca sabrerii, floretis- 
tele și spadasinii.

Competiția constituie ultimul 
test în vederea principalelor în
treceri din calendarul competițio- 
nal al acestui sezon (Diviziile 
naționale A si B, „Cupa Româ
niei*4, campionatele republicane 
de tineret și cele de juniori mari 
— echipe) precum și a unor con
fruntări sportive internaționale, 
cum vor fi Jocurile Balcanice de 

v la Ankara și Campionatele mon
diale de tineret din anul viitor.

noastre 
un impor- 
de deslă- 

campionatelor republl- 
lndividuale — de juniori 

Loc de întrecere, noua 
de scrimă din municipiul 
Mare (capacitate maximă,

Doi campioni balcanici într-o cursă internă 
Gheorghe Ce fan (cîștigător la Ankara în 
Copu (5 000 m).

rămin la convingerea că atle
tele bulgare — care ne intre- 
cuseră 
singur 
puteau 
ile nu 
Prima 
nica Buia, a alergat foarte slab 
la 100 m (locul 5), iar la 200 
m a căzut și nu a adus nici un 
punct ! La săritura in înălțime, 
Virginia Ioan (1,85 m la „na
ționale") nu a sărit decit 1,74 m 
și s-a clasat a 6-a, Corina Gir-

la mare luptă, cu un 
punct in 1976, la Celje — 
fi depășite. Iar condiți- 
sint prea pretențioase ! 
noastră sprinteră, Vero-

PATRU HALTEROFILI
La campionatele mondiale de 

haltere din acest an care se 
vor desfășura la Stuttgart 
(R. F. Germania), in perioada 
17—25 septembrie, participă și 
patru sportivi români : Marian 
Grigoraș (categ. 60 kg), loan

în s 
tendința 
pei, chia 
sub fon 
nic. Pen 
pună, tr 
îndrăzn 
puțin l
și, in pr 
că mai 
titulari !

ROMA
Bula (6( 
kg) și / 
Sportivii 
de antr 
Baroga ț 
Acliim.

Slmbătă și duminică, la Timi
șoara, Tg. Mureș, Tîrgoviște șl 
Brăila, sînt programate turneele 
Individuale ale penultimei etape 
a Diviziei de lupte libere, una 
dintre întrecerile decisive pentru 
formațiile participante la turneul 
final, ca șl pentru cele angajate 
în lupta pentru evitarea retrogra
dării.

La TIMIȘOARA se întâlnesc e- 
chipele din SERIA I : c.F.R. Ti
mișoara, u.M. Timișoara (organi
zatoare), A.S.A. Oradea, Rapid 
Arad, Vulturii Textila Lugoj, 
Constructorul Hunedoara.

La TG. MUREȘ vor evolua for
mațiile din SERIA a Il-a : C.S. 
Satu Mare, C.S.M. Cluj-Napoca, 
Comerțul Tg. Mureș (organiza
toare), Mureșul Tg. Mureș, Stea
gul roșu Brașov, Lemnarul (Mor- 
heiul Secuiesc.

La TÎRGOVIȘTE sînt progra
mate întrecerile SERIEI a Ill-a: 
I.C.H. Hidrotehnica Constanța, 
Steaua, I.O.B. Balș, Progresul 
București. C.S. Tîrgoviște (orga
nizatoare), Jiul Petrila.

LA BRĂILA se reunesc com- 
ponențll echipelor din SERIA a 
IV-a : Dinamo Brașov, Nicolina 
iași, Progresul Brăila (organi
zatoare). Dunărea Galați, C.S. 
Onești Gh. Gheorghiu-Dej, Rapid 
București.

înaintea acestei etape, clasa
mentele în cele patru serii se 
prezintă astfel : SERIA I 1.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Tragerea Loto 

septembrie, 
ora 18,50.

de astăzi, 16 
va fi televizată la 
Rezultatele vor fi 

transmise șl la radio In cursul
serii.

12,75 a 5.263 lei ; categoria 3 : 8,25 
a 8.134 lei ; categoria 4 :
3.781 lei ; categoria 5
593 lei ; categoria 
lei ; categoria X :

113,25
6 : 183,00 a

1.195,75 a 100

17.75 a
a

367
lei.

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 9 SEPTEMBRIE 1977

Report categoria 1 : 61.830 lei.

Categoria 1:1 variantâ 100% — 
autoturism Dacia 1300 ; categoria 2 :

laAutoturismul „Dacia 1300" de 
categoria 1 a fost obținut de Gheor
ghe Toma din București.

TINERETUL STUDIOS A RĂSPUNS
(Urmare din pag. I)

de atletism, sală de sport — 
toate din vreme și cu grijă 
pregătite, așteptînd doar... clo
poțelul I

TOAMNA BOBOCILOR
Ioana, Radu, Ileana, Mircea..., 

rind pe rind, copiii răspund 
prezent Ia apelul educatoarelor. 
Sîntem la Grădinița nr. 85. ~ 
din „grupa mare“ discută 
însuflețire : „Eu am fost 
mare, Ia Venus", „Ehe, eu 
fost Ia munte !”. Da, dar 
am învățat să înot in această 
vară"... ; cei mai mici, care au 
pășit pentru prima oară în lu
mea minunată a grădiniței, sînt 
mai sfioși, stau mai aproape de 
părinți, la rîndul lor mai emo-

Cei 
cu 
la 

am 
eu

ționați decit copiii. „Tanti Iu- 
lia“ le vorbește, cu voce caldă, 
cit o să fie de frumos, cum o 
să învețe ei o mulțime de lu
cruri noi, 
mari și 
înfloresc, asemenea ghioceilor, 
pe toate chipurile. ~ 
plină de emoții 
cu emoție directoarea Catarina 
Serdean — atît pentru copii cit 
și pentru noi. Totdeauna aștep
tăm cu plăcere această zi de 
permanent început, de fiecare 
dată avînd multe surprize plă
cute. Evident, în program exis
tă și exerciții care vizează dez
voltarea atenției, a indeminării, 
a capacității de recepție. De la 
simpla joacă pină la utile și 
frumoase deprinderi de mișca
re nu mai este decit un pas". 
Ne despărțim cu greu de a- 
ceastă atmosferă dominată de 
glasurile vesele ale copiilor...

cum o să crească 
voinici. Și zîmbetele

„Este o zi
— ne spune...

căutarea 
Mariana 
citor — ; 
admiteri' 
re : 9,70 
i.’iti'.'băm
— dar gr

JWWWWWW)

i -
I INT■r-

• B
Valea
38 lei.

TREPTE CĂTRE CATEDRĂ
Răcoroasei zile 

care a fost ieri, 15 
inimile tinere ale 
care se pregătesc 
profesori de educație 
i-au împrumutat din

de toamnă 
septembrie, 
studenților 
să devină 

fizică 
căldura 

inimilor lor. Profesorii, indife
rent de vîrstă, s-au simțit inte
grați în atmosferă și astfel 
momentul festiv al deschiderii 
noului an universitar Ia I.E.F S. 
a căpătat o tentă sută la sută 
tinerească. Tinerească și res
ponsabilă, încă din prima zi 
de cursuri. Dovadă și faptul că, 
după ce au ascultat cuvîntul

inaugural al rectorului 
univ. loan Șiclovan — 
au și luat loc în săli 
teatre.

Reporterul, în căutarea unul 
„fir" de unde să-și înceapă re
latările, a poposit în biroul se- 
cretarei-șefe a institutului. Din 
multele dosare ale băieților și 
fetelor care au intrat în anul 
întîi, privirea ne este atrasă de 
unul pe care scrie : Mariana 
Olaru. Ii privim o clipă foto
grafia de pe diploma de absol
vire a liceului „Aurel Vlaicu" 
din Orăștie, apoi plecăm în

T- prof, 
studenții 
și arnfi-

LA l 
jumăta 
minicâ)

frumoa 
nate 
pe tra 
bătute 
Valea 
Omu -
- 
neleR^
tra Ars 
tfoare • 
lâiești 
Scara

Servi 
sînt co 
Filialeh 
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BUIE i

Rl!“ I IERI, IN CUPELE EUROPENE z.

su-
HIF 
fumoaselor 
fond, unde 
able, deși 
lalături de 
[flat, la 800 
Iar la 1 500

I
I
I

DINAMO
(Urmare din

ȘI-A
pag. 1)

LUAT REVANȘA

poașfere, în 
.-;Tțj|Kl au 
nume noi. 
ebutanți 
Ltă' ei

la 
un

C. 
la 

l-a

Juniorul 
e bine 
Văduva 
T. Petres-
dus o jru- 
d al doilea 
or au con- 

(marș) și 
Bindav la 

cut 2). La 
ine promo
te junioara 
■recută cu 
fecundă de 
'Httțe.. spune 
masculină,

I
I
I
I
I
I
I

obstacole : 
ă) și Paul
NEAGU

ma repriză un caracter de con
tinuă tatonare, efectuată pe 
spații largi, pentru descoperi
rea punctelor vulnerabile ale 
dispozitivului defensiv ai spa
niolilor. în apărare, jocul echi
pei noastre a exclus, pe cit po
sibil, complicațiile inutile. Atle
tico Madrid, surprinsă de ma
niera de acțiune a dinamoviș- 
tilor, a fost multă vreme des
cumpănită, nereușind să se 
impună așa cum ar fi dorit. 
Ba mai mult, s-a găsit în pos
tura echipei dominată tactic și 
teritorial, făcînd eforturi pen
tru a echilibra jocul, reușind, 
pe alocuri, acest lucru cînd a 
și avut cîteva bune ocazii de 
a înscrie. Aceasta s-a întîmplat 
în special după deschiderea 
scorului, realizată în min. 14, 
cînd VRÎNCEANU,' insistînd 
prin pressing asupra Iui Pereira, 
l-a obligat pe acesta să gre
șească și, după ce l-a depo
sedat de balon, a făcut o cursă 
rapidă pe extremă, șutind din- 
tr-un unghi dificil la poartă. 
Reina n-a putut reține balonul, 
care a intrat, Ia colț, în plasă. 
Condusă cu ' ‘ 
avut cîteva 
periculoase, 
laborioase ț 
Pereira, 
pere greșeala din min. 14. De 
cîteva ori, apărarea dinamo- 
vistă a fost pusă în dificultate, 
dar a reușit să evite egalarea 
aproape de neevitat în min. 25. 
cînd Sătmăreanu II a degajat 
de pe linia porții o minge care 
se îndrepta, din piciorul lui 
Ayala, spre gol.

După pauză, Dinamo accele
rează viteza de joc și obligă

echipa spaniolă să se apere 
supranumeric. Bucureștenii nu-și 
mai iau însă suficiente măsuri 
de siguranță în apărare — așa 
cum au făcut-o pe întreg par
cursul primei reprize — și, pe 
fondul unei dominări a echipei 
noastre, împotriva cursului jo
cului deci, oaspeții egalează, în 
min. 58, prin PEREIRA, care 
a reluat din apropiere o minge 
respinsă de Ștefan la șutul pu
ternic expediat de Ruben Cano. 
Neîmpăcată, la rîndul său, cu 
situația de egalitate, Dinamo 
mizează și mai mult pe atac 
și după ce Dudu Georgescu șu- 
tează în bară în min. 59, din- 
tr-o lovitură liberă de la 20 m, 
din ce în ce mai stăpînă pe 
joc, forțează golul victoriei. A- 
cesta va cădea, firesc, am 
spune, după o suită de nereu
șite încercări, în min. 73, cînd 
DUDU GEORGESCU a reluat 
cu capul în poartă mingea tri
misă de Țălnar direct din cor
ner. Au mai rămas încă 17 
minute de joc și Dinamo, dez
lănțuită, caută să se distanțeze. 
Spaniolii încearcă, printr-un 
joc adeseori obstructionist, să 
stăvilească iureșul echipei noas-

tre. în acest context, nervii u- 
nor jucători cedează și finalul 
partidei ne oferă o secvență 
neplăcută care ar fi putut la 
fel de bine să lipsească : în min. 
82, o altercație provocată de 
I. Moldovan îl iace pe arbitrul 
partidei să ia o hotărîre pri
pită și bizară, eliminînd din joc 
pe Lucuță, Pereira și Robi, 
primii doi vinovați... fără vină. 
Rămase în 10 și, respectiv, 9 
oameni, 
mai au 
zultatul 
bela de marcaj 
de 2—1 în favoarea fotbaliștilor 
noștri.

Arbitrul turc Ok Hilmi, aju
tat la tușe de compatrioții săi 
T. Telat și O. Yulgor, a con
dus, cu destule greșeli, urmă
toarele formații :

DINAMO: Ștefan — CHERAN, 
SĂTMĂREANU II, Dobrău, Lu
cuță — I. Marin, MATEESCU, 
(min. 62 I. Moldovan), Custov 
— ȚĂLNAR, D. GEORGESCU, 
VRÎNCEANU.

Dinamo și Atletico nu 
puterea să modifice re- 
și la fluierul final ta- 

îndică scorul

ATLETICO: Reina — Marcelino, 
PEREIRA. EUSEBIO, Capon — 
Robi, LEAL, Marcial (min. 27 
Alberto) — Aguillar (min. 85 
Benegas), Ruben Cano, AYALA.

UNIVERSITATEA A SURCLASAT PE OLYMPIAKOS
(Urmare din pag. 1)

celași Bălăci (min. 41) au irosit 
ocazii excelente.

După pauză, echipa noastră 
a reintrat pe teren hotărîtă să-și 
mărească avantajul minim ob
ținut în prima repriză. A des
fășurat un joc în viteză, a rea
lizat o suită de faze spectacu
loase, cinci dintre ele închein- 
du-se cu goluri, unul mai fru
mos ca altul. în min. 51 a în
scris CÎRȚU după un „un-doi” 
cu Tilihoi. Trei minute mai 
tîrziu, scorul a devenit 3—0 : 
a marcat BALAGI în urma 
unei acțiuni purtată pe traseul 
Ștefănescu — Marcu — Cîr- 
țu. MARCU (min. 61 — acțiu
ne individuală cu dribling la 
portar) și CRIȘAN (min. 81 — 
din centrarea lui Cămătaru) au 
semnat golurile 4 și 5. Gazdele 
au redus din handicap prin 
ARISTODOU, cel mai bun ju
cător al lui Olympiakos, care a 
transformat impecabil (min. 84) 
o lovitură de la 11 m acordată 
de arbitrul întîlnirii la un fault 
al lui Tilihoi asupra lui Pa- 
naiotis Konstantinou. Replica

noștri la acest gol a 
prompt, IRIMESCU

jucătorilor 
venit însă 
(min. 86) înscriind ultimul gol 
al meciului printr-un șut vio
lent din afara careului.

Jocul echipei noastre din re
priza 
tivul 
oada 
iova 
biție, 
creîndu-și 
lingă golurile marcate.

Arbitrul Dimităr Parmakov 
(Bulgaria) a condus bine for

mațiile :
OLYMPIAKOS NICOSIA : A- 

damou — Kosta, Panikos Kon
stantinou, Kalofeu, OMEROU — 
Lagos, Prodromou (min. 32 
Mitsides), ARISTIDOU — Ki- 
kas, PANAIOTIS KONSTAN
TINOU, Tsouris (min. 54 E- 
vanghelou).

secundă merită califica- 
foarte bun. A fost peri- 
în care Universitatea Cra- 
a evoluat cu multă am- 
a acționat percutant, ea 

numeroase ocazii, pe

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Lung — Negrilă, Tilihoi, 
ȘTEFANESCU, Purima — UN
GUREAN U, BĂLĂCI, ȚICLEA- 
NU (min. 75 Irimescu) — CRI- 
ȘAN, CÎRȚU, Marcu (min. 64 
Cămătaru).

I

1—0, Atletico a 
zvîcniri ofensive 
grație activității 

și insistenței lui 
dornic să-și răscum-- O sarcină grea,

dar nu imposibilă!

A.S.A. AR PUTEA (de ce nu ?) SA-ȘI PĂSTREZE

TOTUȘI AVANTAJUL Șl LA ATENA • • •

re a echi- 
u se simte 
■ent puter- 

să se im- 
mai multă 

pecie" mai 
>r de drept 
i munceas- 
fac actualii

I
I
I

ACTUALITĂȚI
a PANDURII TG. JIU — F. C. 

JUVENTUS SAO PAULO 1—1 
(1—1). Peste 18 000 de spectatori 
au asistat la intllnirea dintre 
echipa locală, Pandurii, și forma
ția braziliană F.C. Juventus sao 
Paulo. După un joc deschis, cu 
numeroase faze spectaculoase, 
cele două echipe au terminat la 
egalitate : 1—1 (1—1), prin golu
rile marcate de Eloi — min. 17 

spectiv Pițurcă 
ALOI și p.

Așadar, 1—0 pentru A.S.A. 
— miercuri, în manșa întîi, cu 
A.E.K., și cu toate acestea pri
ma victorie realizată de echi
pa din Tg. Mureș în Cupa 
U.E.F.A. n-a trezit sentimente 
de reală satisfacție în rîndul 
iubitorilor de fotbal din acest 
oraș. Comentariile lor (neigno- 

cartea de vizită" a 
formației oaspete, semifinalistă 
in trecuta ediție, nici arbitra
jul îngăduitor față de antijo- 
cul lui A.E.K.), aveau o con
cluzie unică : echipa locală a 
evoluat sub posibilități, și-a di
minuat singură șansa de a ob
ține un succes Ia un scor con
fortabil.

Un punct de vedere asemă
nător cu acela al antrenorilor 
A.S.A.-ei, 
tehnic,

rînd nici „i

C. M
Dociu (67 
s (67 kg), 
t însoțiți 
li Lazăr 
rul Ștefan

I
I
I
I

I
I

îndemnat? I 
ă de mun- I. — mun- 
amenul de 
a mai ma- 
u“ 7 — o 

răspunde
I
I

pentru oaspeți, reșr“"~ 
— min. 35. (M. BALOI 
CRISTEA-coresp.)".
• DUBLA INTILNIRE ... 

naționala la oradea. 
stadionul F.C. Bihor a avut loc 
la începutul acestei săptămîni o 
dublă întîlnlre internațională în
tre selecționatele de seniori și 
de juniori ale județelor Bihor și 
Hajdu Bihar (R. P. Ungară). La 
seniori au cîștlgat gazdele cu 
scorul de 2—1 (1—0), prin golu
rile înscrise de Colnic șl Demian. 
(Pentru oaspeți a marcat Mile). 
Meciul de juniori s-a încheiat cu 
victoria echipei maghiare cu sco
rul de 5—3. (I. GHIȘA — coresp.)
• SELECȚIONATA SECUNDA 

A ROMÂNIEI VA EVOLUA IN 
KUWEIT. La 22 septembrie, lo
tul B al țării noastre va susține 
o partidă amicală, în deplasare, 
avînd ca adversară prima re
prezentativă a Kuweitului.
• CORVINUL HUNEDOARA— 

F. C. JUVENTUS SAO PAU
LO o—0. Partida a fost urmări
tă de peste 
care nu au 
asiste la un 
cat. Gazdele 
3 o lovitură 
Lucescu. (I.

O F. C.

INTER-
Pe LA

Atacul

care, argumentînd 
regretau, între altele,

comportarea mediocră a liniei 
mediane, pînă acum punctul 
forte al formației. „Jocul de
fectuos al mijlocașilor Varodi și 
Pîslaru, amindoi pripiți și ga- 
feuri, a făcut ca echipa să pa
ră ruptă în două, să cedeze o 
importantă zonă partenerului 
de întrecere" — aprecia Tiberiu 
Bone.

Dar ce-a fost — o evoluție 
mediocră, în contrast cu ceea 
ce arătase formația mureșeană 
în campionat, cu puține zile 
în urmă — a trecut...

Ce va fi — manșa a doua, 
fixată să se desfășoare miercuri 
28 septembrie, la Atena — va 
trebui pregătit, DE PE A- 
CUM, cu mai multă pricepere.

Pentru a păstra acest avan
taj minim, antrenorul Bone și 
echipa lui vor trebui să plece,

desigur, de la ideea că, pen
tru partida-retur, datele pro
blemei vor fi altele, diferite 
de cele... nerezolvate la Tg. 
Mureș. Dornică să refacă din 
start terenul pierdut, echipa lui 
Fadrhonc va ataca susținut, 
lăsîndu-le fotbaliștilor din Tg. 
Mureș contraatacul, o armă a- 
flată dintotdeauna în panoplia 
lor. A te pregăti, însă, pentru 
un joc de ripostă, nu înseamnă 
a preda total inițiativa echipei 
adverse ! Pentru că, așa cum 
bine remarcau antrenorii Tibe
riu Bone și Octavian Popescu, 
prezenți duminica trecută la 
jocul de campionat A.E.K. — 
Veria, „tactica-tăvălug“ folo
sită de fotbaliștii atenieni (și 
acceptată fără rezerve de par
teneri) Ie-a adus acestora nu
mai victorii la scor ; atît în

BARCELONA, STEAUA A DECEPȚIONAT
echipei, precum și titularii de bază Mora.u, Vigu, Anghelini și lordănescu s-au prezentat

neașteptat de slab

7000 de spectatori, 
avut satisfacția să 
joc de nivel rldi- 
au 
de la
VLAD 

BRA1LA 
BEIRUT 3—0 (2—0) Au

ratat
11

în min. 
m. prin 
coresp.). 
ANSAR 

. __  marcat:
Telegraf (min. 3), Bulancea 
(min. 34) și Bezman (min. 72). 
(I. BALTAG — coresp.).

EREA DE TURISM, HOTELURI

ile montane orga- 
estei săptămîni :

I (duminica) pe 
trenul), Cost = 
Gara de Nord.

rsii de o zi și 
(simbâtă și du

ll Alpin — Gîr- 
Poiana Secuilor 

e — Diham • 
Valea cu

peisajul

jocurile din campionatul 
ciei, cit și în numeroasele 
tide cu caracter amical, 
ținute de A.E.K. în perioada 
iulie-august. în acest sens, ur
mătoarele rezultate vorbesc de 
la sine despre potențialul ofen
siv al lui A.E.K. : 4—0 cu Slo
van Bratislava, 4—0 cu Spor
tul studențesc, 4—0 cu Sparta 
Rotterdam, 5—1 cu Ethnikos 
Pireu...

Rezultate, toate, obținute Ia 
scor, în fața cărora oricine se 
simte tentat să... supraevalueze 
forța ofensivă a lui Â.E.K. O 
apreciere a unuia dintre zia
riștii atenieni, prezenți zilele 
trecute la Tg. Mureș, - explică 
însă — in bună măsură — suc
cesele, nete, în serie : „Mai 
toate adversarele întilnile în 
această vară 
tat prea 
jocurile. Au 
marcajul și 
dotați din punct de vedere teh
nic, atît așteaptă”.

Se înțelege de aici, mai e- 
xact, ceea ce se impune să 
aplice A.S.A. Tg. Mureș peste 
două săptămîni la Atena. De
sigur, tactica contraatacului îi 
va aduce în unele momente ale 
partidei pe fotbaliștii lui Bone 
în situații de gol, prin folosi
rea, de 
oasă a 
deosebi 
această 
sită cînd și cînd, ca element 
de SURPRIZA. Important și 
preponderent este ca —■
pe cit le va sta în putință — 
fotbaliștii mureșeni să-i mar
cheze pe adversarii direcți 
DEPARTE DE POARTĂ. Su
pravegherea strictă a unor 
jucători tehnici ca Mavros, 
Ardizoglou, Nikoludis, Bajevici, 
Papaioanou (ultimii doi nu vor 
lipsi din formația lui A.E.K. 
pentru partida-retur) îi va 
stînjeni pe aceștia în intenți
ile lor, îi va sîcîi pînă la...' 
enervare. Va fi un fel de răs
puns, cu aceeași monedă, la 
tactica folosită de A.E.K., 
miercuri, la Tg. Mureș.

Nimic nu va trebui neglijat, 
în concluzie, peste două săptă
mîni la Atena, pentru ca acest 
fragil 1—0 — o victorie, to
tuși (cu care alte echipe, ita
liene, vest-germane, 
etc reușesc să 
o dată) — să 
sfîrșit.

Gre- 
par- 
sus-

nete, în serie : 
adversarele întilnile 

au tra- 
amical 

complet 
eleni,

la
de A.E.K. 

modul... 
neglijat 
fotbaliștii

BARCELONA, 15 (prin tele
fon). Contrar speranțelor noas
tre, ale iubitorilor fotbalului 
din țară, Steaua nu a reușit să 
evite aici, miercuri seara, în 
fața binecunoscutei formații 
locale, înfrîngerea la o diferen
ță de goluri care îi diminuea
ză considerabil (dacă nu chiar 
îi anulează) șansele de califi
care în turul II al 
U.E.F.A.

Bineînțeles, jucătorilor 
reșteni le-ar fi fost foarte greu 
să învingă — și încă pe tere
nul acesteia — o echipă de o 
asemenea valoare și experien
ță, cu atîția internaționali a- 
dunați laolaltă, în rîndurile 
cărora olandezul Cruyff și-a 
făcut, miercuri seara, o exce
lentă reintrare. Dar absența 
celuilalt olandez, Neeskens 
(suspendat de U.E.F.A. pentru 
un joc în cupele europene), 
putea constitui, într-un fel, un 
atu în favoarea unei replici 
mai curajoase din partea echi- 
pei noastre. Cei 11 jucători de 
la Steaua, printre care nu mai 
puțin de 7 componenți ai lotu
lui reprezentativ, au pășit însă 
pe teren — în mod cu totul 
nejustificat — aproape cople
șiți de faima adversarilor. Ast
fel că echilibrul partidei, atît 
ca desfășurare a jocului, cit și 
pe tabela de marcaj, s-a rupt 
încă de Ia început. Previzibi
lul iureș al gazdelor a descum
pănit surprinzător de ușor e- 
chipa noastră, care după nu
mai 6 minute s-a și văzut con
dusă cu 2—0, chiar dacă la cel 
de-al doilea gol (înscris din 
penalty) are scuza pripitei de
cizii a arbitrului. în continua
re, deși au izbutit în anumi
te perioade (mai ales după 
pauză) să echilibreze jocul în 
cîmp, bucureștenii au primit 
cu ușurință încă trei goluri. 
Dealtfel, cu toate că au domi
nat, au presat uneori cu insis
tență careul echipei Steaua, 
creîndu-și numeroase situații 
favorabile de fructificare a 
superiorității lor, barcelonezii 
au înscris toate cele cinci go-

Cupei

bucu-

Iuri ca urmare a erorilor — 
unele de-a dreptul copilărești! 
— comise de apărătorii noștri. 
La trei dintre ele este direct 
vinovat portarul Moraru, a că
rui comportare de ansamblu 
s-a situat cu mult sub posi
bilitățile sale, ca și în cazul Iui 
Anghelini sau Vigu. Doar fun
dașii centrali, Agiu și Sameș, 
au jucat mai aproape de va
loarea lor, ceea ce nu a fost 
insă suficient pentru stăvilirea 
ofensivei gazdelor, 
rapide incursiuni pe flancuri 
au creat aproape

ale căror

derutantul schimb de locuri 
pe care îl efectuau (fără a lă
sa nici un moment vreo zonă 
descoperită), prin puterea și 
precizia șuturilor la poartă din 
orice poziție ; echipa bucu- 
reșteană a jucat (așa cum pe 
bună dreptate remarca și an
trenorul reprezentativei Spani
ei, Ladislau Kubala, prezent la 
meci) foarte lent și neașteptat 
de timid, componenții ei pier- 
zînd, de regulă, duelurile corp 
la corp cu adversarii, fiind de
posedați cu ușurință, manifes- 
tînd multă nesiguranță, pasînd 
adesea greșit, chiar și la cîți- 
va metri, întreeîndu-se în e- 
rori individuale de tot felul. 
A fost, cu alte cuvinte, o vi
zibilă diferență între fotbalul 
modern și eficace practicat de 
C. F. Barcelona și cel, nu lip
sit de unele virtuți tehnice, 
dar demodat, etalat de Steaua.

După această primă partidă 
cu C. F. Barcelona, pierdută 
la scor, Steaua are însă da
toria față de suporterii el, 
față de toți iubitorii fotbalului 
din țară, să pregătească atent 
jocul retur, de pe teren pro
priu,’ să lupte pentru un re
zultat favorabil, care să ștear
gă din impresia neplăcută a 

- acestui 1—5, înregistrat aici.

astă-dată, mai judici- 
vitezei extremelor, în- 
a lui Fazekas. Dar ea, 
„armă", va trebui folo-

de fiecare 
dată un mare pericol în ca
reul echipei bucureștene.

Dar nu numai randamentul 
compartimentului defensiv Se 
cuvine a fi criticat, ci și a- 
cela al liniilor din față. Atacul 
a fost, dealtfel, ca și în unele 
meciuri de campionat din ac
tualul sezon, marele punct ne
vralgic al echipei (foarte slab, 
aproape de nerecunoscut în a- 
cest meci, Zamfir, care — ac
cidentat — a și fost înlocuit). 
Semnificativ în acest sens este 
faptul că golul înscris de Năs- 
tase s-a datorat unei acțiuni 
create de fundașul central A- 
giu ! Din linia de mijloc, nu
mai Dumitru — reintrat după 
două antrenamente — a avut 
un aport mai consistent (re
marcat și de publicul specta
tor), Iordănescu prezentîndu-se 
sub așteptări, iar Ion Ion do- 
vedindu-se fragil în duelurile 
cu adversarii. (A fost și el în
locuit cu Stoica, a cărui pre
zență în teren ne-a apărut mai 
utilă).

Analizînd 
miercuri seara 
desfășurare, 
prestat de o echipă și de alta, 
concluziile sînt net defavora
bile Stelei ! Formația spaniolă 
a impresionat realmente prin 
forța și viteza jucătorilor ei 
(capitole la care aceștia s-au 
dovedit net superiori partene
rilor), prin tenacitatea și de
cizia prin care se angajau în 
acțiuni, prin permanentul și

BUCUREȘTI

Pichetu .Roșu — Bușteni • Pia-

Constantin FIRANESCU Gheorghe

olandeze 
se impună nu 
reziste pînă la

N1COLAESCU

acestei 
mențio* 
pornire 
fi stră- 

intelui spre : a 
□ lâlești — Vîrful 
lui sau • Padina
_ Muntele Doam-
\Jalef. Mălâiești — __

• Vîrful Omu — Creasta Bucșoiului — Poiana cu Iz- 
Sirbova — Susai — Cioplea — Predeal j* Cab. Mă- 
ucii — Lacul Țigănești — Culmea Țigănești • Vf.

— Babele — Poteca Urlâtorii Mari.
: transport CFR, cină, cazare, mic dejun. Excursiile 

-1 însoțitori cu înaltă calificare și vastă experiență. 
T.H.R.B. din Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bâlcescu nr. 
r. 140, Bd. Republicii nr. 4 și 68, Calea Dorobanți 
ete și informații suplimentare.

baze de 
istfel, vor

PE MICUL ECRAN

partida de 
în întreaga ei 

comparînd jocul

Simbâtă 17 septembrie, ora 15. 
Sărituri 
tiinirea 
Berlin. 
Ștefan 
echipei

de la trambulina în în- 
S.U.A. de la 

cu
R.D.G. - 

Ora 15,30 : interviu 
Covaci despre pregătirile 

.... naționale de fotbal pen
tru sezonu' de toamnă. Ora 15,45 
Hochei : U.R.S.S. — Canada (se- 
lecțiuni înregistrate). Comentator : 
Constantin Diamantopol.

Duminică 18 septembrie, ora 
14. Fotbal : S.C. Bacău — F.G 
Corvinul (Divizia A) — transmi
sie directă de la Bacău. Comen
tator : Grigoro llisel.

Marți 20 septembrie, ora 18,15. 
Hochei : Cehoslovacia — “ 
(rezumat înregistrat).

Canada

Miercuri 21 septembrie. 
Fotbal t România — 
(transmisie directă de la stadio
nul Steaua). Comentator : Cris
tian Țopescu.

era 16. 
Grecia

Joi 22 septembrie, ora 17,80. 
Hochei . Cehoslovacia — U.R.S.S. 
(rezumat înregistrat). Comentatori 
Călin Antonescu.



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

po- 
de 

în- 
pî- 
a-

Pe stadionul orașului — unde 
a aterizat elicopterul preziden
țial — secretarul general al 
partidului, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui. au fost salutați, in numele 
populației din această parte a 
țării, cu deosebită stimă și res
pect de tovarășul Petre Dumi
nică, prim-secretar al Comite
tului județean Botoșani al P.C.R. 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
intimpinați, după datina stră 
bună, cu piine și sare, cu multe 
flori.

Mulțimea venită să salute 
’ pe cel mai iubit fiu al poporu

lui nostru aclamă cu entu
ziasm, scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și 
porul !“. Aceeași atmosferă 
sărbătoare se regăsește pe 
tregul traseu, de la stadion 
nă la platforma industrială,
flata în partea vestică a orașu
lui. Aici sînt vizitate întreprin
derile „Elcctrocontacl" și „Mol
dova".

De la întreprinderea „Moldo
va". tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
îndreaptă, într-o mașină des
chisă, spre centrul civic al o- 
rașului unde urmează să s_e 
desfășoare adunarea populară.

In piața centrală a orașului 
are loc, cu puțin timp înainte de 
începerea adunării, un moment 
semnificativ pentru atmosfera 
entuziastă, de profundă vibra
ție patriotică în care s-a des
fășurat întreaga vizită în Boto
șani : primul-secretar al Comi
tetului municipal de partid, 
primarul municipiului, Dumitru 
Marin, inmînează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cheia ora
șului Botoșani, ca expresie a 
celor mai alese sentimente ce 
le poartă in inimi toți cetățe
nii acestei străvechi așezări ro
mânești, a profundei lor re
cunoștințe pentru grija stator
nică purtată dezvoltării și în
floririi continue a localității.

Aplauze și urale nesfîrșite 
intimpină apariția Ia tribuna 
oficială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tova
răși din conducerea de partid 
și de stat.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Petre Duminică, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Botoșani al P.C.R.

în ovoțiîie miilor de partici- 
panți a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
cu deosebită atenție și sublinia
tă în repetate rinduri cu ropote 
de aplauze — mărturie a anga
jamentului ferm al oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri 
de a înfăptui neabătut progra
mul partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

Joi scara, in continuarea vizi
tei sale de lucru in Moldova, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
sosit 1» Suceava.

Ceremonia oficială a primirii 
a avut loc pe stadionul orașului. 
Aici, intr-o atmosferă însufle
țită, de mare sărbătoare, mii de 
cetățeni ai municipiului 
localitățile învecinate, 
să-1 intîmpine cu toată 
tea pe cel mai scump 
al lor, au făcut secretarului 
general al partidului o entu
ziastă și călduroasă primire.

La scara elicopterului, din 
care au coborit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, a venit în întîmpi- 
nare primul secretar al Comite
tului județean Suceava al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, tovarășul 
Alexandru Iliescu, care le adre
sează un călduros bun venit.

După primirea oficială tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, intr-o 
mașină deschisă, străbat stadio
nul in aclamațiile și uralele 
mulțimii, care scandează neîn
trerupt: „Ceaușescu —P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul 1“

La ieșirea de pe stadion, ma
șina deschisă în care se aflau 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, trece 
printr-un lung arc de buciume 
inălțat simbolic de tineri im- 
brăcați in frumoase costume na
ționale, care salată în acest fel 
sosirea in Suceava a conducăto
rului iubit. De-a lungul largilor 
bulevarde și străzi ale orașului, 
împodobite sărbătorește, alți 
zeci de mii de locuitori din bă- 
trina. cetate de scaun a Mol
dovei purtind portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pan
carte cu urări de bun venit și 
angajamente reînnoite de înfăp
tuire întocmai a sarcinilor tra
sate de partid, și-au manifestat 
cu entuziasm bucuria și satis
facția de a fi iarăși gazde ospi
taliere secretarului general al 
partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu prietenie și căldură 
populației care ovaționează și 
aplaudă îndelung.

și din 
veniți 

dragos- 
oaspete

SPARTACHIADA MIIITAHA DE (A HAVANA
Performanțe bune ale sportivilor

HAVANA, 15 (Agerpres). — 
Concursul de tir din cadrul 
Spartachiadei Armatelor priete
ne, competiție polisportivă care 
se desfășoară în aceste zile în 
Cuba, a continuat la Havana 
cu proba de pistol viteză. După 
disputarea primei manșe, pe 
primul Ioc in clasament se află 
ținlașul român Stan Marin, cu 
298 puncte, urmat de coechipie
rul său Ion Corneliu, ceho
slovacul Ladislav Falta și so
vieticul Viktor Torșin — toți 
cu cite 297 puncte. Cel de-al 
treilea reprezentant al clubului 
Steaua, Virgil Atanasiu, ocupă 
locul cinci, cu 296 puncte.

In turneul de box, la cate
goria pană, Constantin Buzdu- 
ceanu (Steaua) l-a învins Ia 
puncte (4—1) pe Krzysztof Ki- 
kowski (Polonia), iar Viktor 
Ribakov (U.R.S.S.) a dispus la 
puncte de Ciacio Andreikovski 
(Bulgaria). învingătorii se vor 
întîlni în semifinală.

In concursul de atletism, 
sprinterul cubanez Silvio Leo
nard a cucerit al doilea titlu, 
terminînd învingător în proba 
de 200 m cu timpul de 20,52. 
Coechipierul său Alejandro Ca- 
sanas a cîștigat cursa de 110 m

n

români la box, tir și atletism
garduri cu 13,56, iar Săndor Bo
ros (Ungaria) s-a clasat pe pri
mul loc în proba de aruncare a 
suliței, cu rezultatul de 82,42 m.

In eliminatoriile probei de 
1500 m, atletul român Petre 
Lupan a realizat cel mai bun 
timp : 3:49,18, situindu-se pe 
primul loc in seria a Il-a. Pri
ma serie a fost cîștigată de 
cehoslovacul Josef Plachy, cro
nometrat în 3:58,82.

Primii laureați ai competiției 
de judo sînt sportivii cubanezi 
Juan Ferrer (76 kg) și Isaac 
Azcuy (86 kg), învingători la 
categoriile respective.

PREȘEDINTELE C. I. 0. 
A SOSIT LA PEKIN

PEKIN, 15 (Agerprcs). — 
Președintele Comitetului inter
național olimpic, lordul Killa- 
nin, a sosit la Pekin, urmînd 
să întreprindă o vizită în 
R. P. Chineză, la invitația or
ganizațiilor sportive din aceas
tă țară.

ÎN ROMÂNIA AM ÎNVĂȚAT MULT, ÎN SPORT, 
CA Și ÎN TOATE DOMENIILE VIEȚII"

declară conducătorul delegației boxerilor din Pakistan
Timp de două săptămîni, e- 

chipa națională de box a Pa
kistanului a efectuat o vizită 
în țara noastră, ca răspuns la 
prezența pugiliștilor noștri la 
Karaci, în toamna anului tre
cut. La încheierea vizitei, am 
solicitat conducătorului delega
ției pakistaneze, Iqbal Quraishi, 
secretar onorific al Federației 
de box din Karaci, un interviu. 
Iată ce ne-a declarat oaspetele:

„După zilele petrecute aici, 
pot spune că sînt fericit de a 
fi avut posibilitatea să între
prind această călătorie. Noi am 
venit în România să învățăm. 
Și am invățat mult, dar nu nu
mai in box, ci și in domeniile 
esențiale ale vieții. Vorbim din 
inimă, declarind că ne-am bu
curat de prietenia ce ni s-a 
arătat aici, peste tot. Schimbul 
de experiență efectuat in săli 
de antrenament, la București, 
Snagov sau Constanța, a fost 
extrem de util. Băieții noștri 
s-au simțit fericiți avind ca 
parteneri de antrenament sau 
de întrecere pe boxerii ro
mâni, boxeri de înaltă clasă, 
de la care au avut ce învăța! 
Sportivii români sint pregătiți 
de antrenori valoroși care, cu 
o frumoasă solidaritate, i-au 
ajutat și pe băieții noștri să-și

perfecționeze cunoștințele pu- 
gilistice. Trebuie să mărturi
sesc că ne întoarcem în patrie 
cu cele mai bune amintiri din 
România. Cînd am fost invitați 
la turneul de la Constanța, 
nu ne-am inchipuit că vom da 
peste o competiție atit 
valoroasă, cu boxeri din 
țări la start. Cu atit mai in- 
cîntați sîntem 
iat concursul 
dalie de aur, 
și 4 de bronz".
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10

că am înche- 
obținind o me- 
una de argint

ATLEilSM dintre echi
pele masculine ale Italiei ți Unga
riei, desfășurat la Triest, s-a înche
iat cu scorul de 121-90 in favoarea 
gazdelor. Rezultate înregistrate in 
ziua a doua : 200 m - Mennea (I) 
20.32 ; 5 000 m — Fava (I) 13:47,5; 
disc — Tegla (U) 61,78 m : lungime 
— Siega (I) 7,67 m ; prăjină — Dio- 
nisi (I) 5.20 m.

BASCHET * Turneul internațional 
feminin do la Jeszow (Polonia) s-a 
încheiat cu victoria echipei Avangard 
Lvov. In meciul decisiv, baschetbalis
tele sovietice au întrecut cu 69—56 
(33—34) formația A.S.Z. Jeszow.

CĂLĂRIE * La Stamford (Anglia), 
concursul complet din codrul C.E. a 
revenit câiăreței engleze Lucinda 
Prior-Palmer (cu „George"), cu un 
total de 27,35 puncte penalizare.

CICLISM • După 6 etape, în Tu
rul Poloniei, continuă să conducă ru
tierul polonez Lehoslaw Michalak, 
urmat de coechipierul său Skrzypek 
la 1:18 ți M. Firke (R.D.G.) Io 3:08. 
Etapa a 6-a (Koscîerzyna — Siupsk, 
120 km) a revenit polonezului Ta
deusz Wojtas, în 3h 06:56.

FOTBAL * „Cosmos"—New York,
, cu Pele și Beckenbauer în formație, 

a evoluat la Tokio in compania unei 
selecționate a Japoniei. Partida s-a 
încheiat cu 3—1 (2—0) în favoarea
oaspeților. • Intr-un meci interna
țional amical, la Tunis, selecționata 

întrecut cu 1—0 (1—0) for- 
Monaco.
> Echipa canadiană 
Jets" și-a început turneul 
jucind în Suedia cu for- 

Hocheițtii canadieni

Tunisiei a 
mația A.S.

HOCHEI 
„Winnipeg 
în Europa. . 
mația „Modo", 
au terminat învingători cu scorul de 
6-2 (3-1, 1-1, 2-0).

ȘAH • După 9 runde, în campio
natul mondial pentru juniori mari, 
care se desfășoară la Innsbruck, li
der al clasamentului este lusupov 
(U.R.S.S.) — 7l/j p, urmat de Vera 

.(Cuba). Zapata (Columbia), Po- 
povici (Iugoslavia) și Nielsen (Dane
marca) — 6’/s p. Șahistui roman 
Constantin lonescu, care a întrerupt 
partida cu Groszpeter (Ungaria), to
talizează 5 p. • In campionatul 
mondial pentru juniori mici, la Cag- 
nes-sur-Mer (Franța), conduce Arna- 

urmat de 
. Kappa 

șl 
In

P®

son (Islanda) cu 5l/j p, i 
Adrian Negulescu — 5 p, 
(R.F.G.), Kasparov (U.R.S.S.) 
Whitehead (S.U.A.) — 4*/j p. 
runda a 6-a, Negulescu l-a învins 
Sequeira (Portugalia).

TENIS • In turneul feminin de 
Osaka : Virginia Wade — Kerry Mel
ville 6—4, 6—3 ; Sue Barker — Naoko 
Sato 6—3, 6—0.

VOLEI » La Berlin s-a disputat 
intilnirea amicală dintre selecționa
tele masculine ale R. D. Germane și 
Cehoslovaciei. Gazdele au obținut 
victoria eu scorul de 3-2 (12, —14, 
13, -16, 13).

la

PREGĂTIRI PENTRU J.O. 1980 Șl LENINGRADUL
ÎȘI AȘTEAPTA OASPEȚII SPORTIVI
Cura bine se știe, cinstea de 

a găzdui întrecerile Olimpiadei 
’80 nu va reveni numai Mosco
vei. Pregătiri laborioase se fac 
și în orașul de pe Neva, la Le
ningrad. Aci se vor desfășura 
o parte din jocurile turneului 
olimpic de fotbal, competiție 
care va mobiliza atenția iubi
torilor sportului cu balonul ro
tund. In vederea acestui eveni
ment, gospodarii leningrădeni 
pregătesc un cadru organizato
ric desăvîrșit. O atenție deose
bită este acordată bazei spor
tive propriu-zise. ca și celor-

lalte ■ obiective necesare bunei 
desfășurări a întrecerii.

Principalele eforturi sînt în
dreptate spre modernizarea sta
dionului central „S.M. Kirov" 
care va fi complet reconstituit. 
Planul lucrărilor — cu termen 
de realizare pînă la începutul 
anului 1980 — prevede nu nu
mai amenajarea de noi tribune 
și instalații anexe ale marii 
arene, ci și o serie de noi 
construcții. Printre acestea un 
modern hotel cu 220 de locuri, 
pus la dispoziția sportivilor și 
oficialilor. Instalații de ilumi-

GIMNASTELE NOASTRE IN MEXIC
(Urmare din pag. 1)

Demonstrațiile de la Tijuana 
au fost transmise în întregime 
de televiziunea mexicană.

Principalul ziar al statului 
„Baja California", „El Mexi
cane" scrie : „Campioana o- 
limpică de Ia Montreal, Nadia 
Comăneci, a demonstrat enor
ma sa capacitate și a entu
ziasmat pe toată lumea cu ex
traordinarele exerciții la bîrnă, 
realizînd exerciții de înaltă 
clasă fără nici o dificultate. 
Nadia ca și colegele sale din 
echipă, Marilena Vlădărău, O- 
felia losub, Cristina Itu. Gabi 
Gheorghiu, Marilena Neaeșu, 
Emilia Eberle, ne-au desfătat 
cu o frumoasă demonstrație de 
gimnastică de înaltă clasă.

Combinind dansuri folclorice 
din România cu dansuri de 
muzică modernă, au încheiat 
magistralul spectacol cu un nu
măr unic numit „Sărbătoarea 
mexicană".

Cel mai important cotidian 
mexican „Excelsior" a dedicat 
o pagină spectacolului din Ti
juana. „într-o noapte de armo
nie, frumusețe, muzică și tine
rețe — scrie „EXCELSIOR" — 
echipa olimpică feminină de 
gimnastică a României s-a pre
zentat 
include 
măneci 
Eberle 
cui. A 
plin de îndrăzneală și ținută. 
Un public care a aplaudat in 
permanență fiindcă gimnastele 
au meritat aceasta".

cu o demonstrație care 
perfecțiunea Nadiei Co
și grația micuței Emil’a 
care a captivat publi- 
fost un mare spectacol

nat pentru nocturnă, ca și o 
nouă tabelă electronică de a- 
fișaj vor da un aspect nou sta
dionului, care va găzdui întîl- 
nirile fotbaliștilor 
medaliile olimpice.

O față nouă va 
unui alt cunoscut 
marelui oraș, care . 
mele lui V.I. Lenin. Aci nu 
avea loc meciurile oficiale 
turneului olimpic, dar el va fi 
pus la dispoziția competitorilor 
pentru antrenamente. Acesta 
va fi deschis în mai 1978, pen
tru competiții unionale de fot
bal și atletism, o nouă pistă de 
alergări fiindu-i amenajată 
pînă atunci.

Cu prilejul viitoarei ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară. Le
ningradul va oferi turiștilor și 
vizitatorilor săi o serie întrea
gă de noi și primitoare cons
trucții. Cîteva noi hoteluri își 
vor deschide porțile, printre 
care și cel purtind numele de 
„Pribaltika", puțind asigura 
2500 de locuri de cazare. O no
uă gară maritimă, a cărei con
strucție este pe punctul de a 
începe, va primi pe călătorii 
veniți de pe Marea Baltică.

Dar, fără îndoială, alături de 
toate aceste „premiere" lenin- 
grădene, de aceeași mare a- 
tracție pentru oaspeții Olimpia
dei vor Ii și tradiționalele o- 
biective turistice, muzeele, 
parcurile, bulevardele largi, care 
fac dintotdeauna farmecul 
torescului - oraș.
(Din buletinul „Olimpiada

— Moscova)
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