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Marea adunare populară din Piața 
Unirii din municipiul Iași, cu prilejul 
deschiderii noului
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat luni, 15 septembrie, 
o vizită de lucru in municipiul 
și judeful Iași și a participat la 
deschiderea noului an de ' 
țămint.

Împreună cu secretarul 
ral al partidului s-au 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Uie Verdeț. Gheorghe 
Oprea și Ilie Rădulcscu.

Așteptată cu emoția caracte
ristică marilor evenimente, a- 
ceastă nouă vizită de lucru in 
județul Iași — cea de-a. noua 
intilnire a tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu cu locuitorii rxestor 
meleaguri — evidențiază cu pu
tere permanența și continuitatea 
dialogului pe care secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii îl poartă nemij
locit cu oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul tării.

întimpinindu-1 cu -entimente 
de adincă dragoste și profund 
respect pc secretarul general al 
partidului, oamenii muncii din 
orașul și județul Iași au înfă
țișat cu legitimă mîndrie reali
zările lor de prestigiu obținute 
în anii edificării socialismului, 
cu deosebire în ultimii ani, pe
rioadă în care si ieșenii au sim
țit din plin efectele binefăcă
toare ale politicii de industria
lizare, de dezvoltare armonioasă 
și în ritm susținut a tuturor 
județelor și așezărilor țării, po
litică. al cărei inspirator și 
principal promotor este .ova- 
rășul Nicoiae Ceaușescu.

Prezența, pentru a loua oară 
in ultimii patru ani, a tova
rășului Nicoiae Ceaușescu la 
deschiderea anului de învătă- 
mînt în Iași, unde o treime din 
populație se află ne băncile 
școlii, a prilejuit, de asemenea, 
un amplu și fructuos dialog În
cadrai căruia oamenii de știin
ță, artă și cultură, cadrele di
dactice, tinerii studioși au in
format pe larg despre realiză
rile lor.

Ora 9.00, Aeronava preziden-

invă-

gene- 
afl»t

an de invățămînt 
țială aterizează pe aeroportul 
din Iași, împodobii cu drapele 
roșii și tricolore.

Tovarășul Nicoiae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sint salutat! de 
către tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului 
Politio Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean de partid, de 
alti reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai 
vieții economice, științifice și 
culturale ieșene.

Pe aeroport au venit să-i sa
lute din adincul inimii pe oas
peții dragi mii de locuitori ai 
municipiului Iași și ai comune
lor Învecinate.

Se scandează continuu, din 
adincul inimilor, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „lașul spune bun venit, 
drag conducător iubit !“. „Vă 
primim cu drag și dor. mult 
iubit conducător

In aclamațiile mulțimii, to
varășul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se în- 
dreaptă, Ia bordul unui elicop
ter, spre marea platformă ieșea
nă — Combinatul de utilaj 
greu.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului se îndreaptă 
apoi spre municipiul Iași. A- 
proape de intrarea în străve
chiul oraș de pe malul Bahlu- 
iului se desfășoară un moment 
emoționant. După tradiționala 
întimpinare în pragul acestei 
vetre de cultură și civilizație 
românească, tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu Ie este inminată. în 
mod solemn, cheia de aur a 
orașului.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sînt invitați 
apoi să viziteze o amplă expo-

(Continuare în pag. a 4-a)

Turneul final al campionatelor de box

MECIURI SPECTACULOASE IN GALA INAUGURALA
• AL. TUREI DIN NOU PRETENDENT LA TITLU • V. VRINCEANU NUMARAT Șl 

ÎNVINGĂTOR PRIN K.O. IN ACEEAȘI REPRIZA I • N. BUMB CONFIRMA VICTO
RIA IN FATA FOSTULUI CAMPION T. DINU

Trompeții au sunat din nou la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală, vestind Începerea festivității de 
deschidere a unei noi ediții a campionatelor indivi
duale de box ale seniorilor, al cărei turneu final va 
capta atenția iubitorilor „nobilei arte" pe durata În
tregii săptămîni. în prima reuniune s-au disputat toate 
meciurile preliminare, dar și în cadrul lor tragerea la 
sorti a programat o partidă demnă de o fază mai avan
sată a competiției, dacă nu chiar de finală : Vanghelc 
Baes (Dinamo) — Alexandru Turci (Voința Cluj-Na- 
poca). Numărîndu-se printre favoriții categoriei semi- 
muscă, puncheurul V. Bacs a încercat să-1 surprindă pe 
fostul campion cu lovituri izo
late dar foarte puternice, tac
tică mult prea simplistă pen
tru experiența și cunoștințele 
Iul Turei. Clujeanul a impri-

DIN PROGRAMUL 
DE AZI

GALA I : muscă : Gh. Go- 
vid (Steaua) — N. Șchiopu 
(B.C. Brăila), N. Seitan fU- 
toral) — Al. Șchiopu (Steaua); 
ușoară : D. Ilie (Dinamo) — 
I. Zamfirescu (C.F.R. Craio
va). V. Mihăllă (Steaua) —
M. Glogojeanu (B.C. Galați) ; 
GALA “ . . -
(S.C. 
(Mec.
Tudor

II : muscă : A, Sîrcă 
Zalău) — T. Ghinea 

fină Buc.) ; pană : T.
__  (Prahova) — Al. Zbu- 

ghin (Steaua) ; ușoară : P.
Căpriceanu (Steaua) 
Fulger (Muscelul), “ 
nu (Farul) 
ua) ; semigrea :
(Farul) 
Brăila) ;
(Steaua)

Titi Cercel (stingă) 
a interpus intre el 
$i brăileanul Ion 
Neagu «n baraj dc 

directe.
Foto :

I. MIHĂICĂ

MIINE
M.

I. Comea- 
V. Nuțu (Stea- 

D. Gontariu 
(B.C. 

Cernat 
(Farul).

— N. Rădan 
grea : I.

— N. Grigore

riLm convenabil 
în valoare jo- 

de 
revenirea

mat luptei un 
lui, punîndu-și 
cui de picioare și seriile 
lovituri. Cu toată 
dinamovistului în ultimul rund, 
Turei a obținut victoria cu o 
decizie de 4—1. Cu deosebit 
interes a fost primit medalia-

Mihoi TRANCA 
Petre HENȚ

(Continuare in vag a 4-a)

Prima zi de cursuri la Școala generală nr. 190

FONDATE ASPIRAȚII SPRE NOI ÎMPLINIRI ÎN SPORT•>
Ieri, 15 septembrie, impunăto

rul lăcaș de învătămînt de la 
„poarta" Bercenilor (am numit 
Școala generală nr. 190), aidoma 
miilor de unităti de învătămînt 
de pe Întregul cuprins al patri
ei, și-a deschis larg porțile. A 
fost prima zi de școală...

în așteptarea adunării in 
„careul mare", pentru festivi
tatea de deschidere a noului an 
școlar, copiii atrag atenția prin 
tinuta lor corectă, disciplinară. 
Au fetele zîmbitoare. Este o 
atmosferă senină, antrenantă, 
susținută de profesori, de 
purile de părinți. Buchete 
flori colorează acest decor 
dînd un plus de frumusețe 
mentului sărbătoresc pe __
toti îl așteaptă cu emoție si 
bucurie.

Ne apropiem de elevii și ele
vele pe care, nu de mult. în 
zilele vacantei, i-am cunoscut 
pe stadion. Atleti și atlete, cu 
precădere: pentru că aici, la 
„190", ființează unul dintre ce
le mai bine organizate cluburi 
sportive școlare cu profil at
letic. îi recunoaștem oe Lucian 
Sfia și Mihai Dedu. pe Carmen 
Ivașcu. Camelia Jianu și Nico- 
leta Vornicu, o felicităm pe 
Octavia Nif, marea performeră 
a junioarelor II. cu 1,78 metri 
la înălțime și fruntașă la Bal
caniada speranțelor. Cu 
campioni ai Capitalei sau 
tării în diferite probe.

Ceilalți elevi privesc cu ad
mirație către grupul atlețilcr 
fruntași ai școlii, dorindu-si. fă
ră îndoială, să îi ajungă si 
chiar să-i întreacă cum ne-a 
mărturisit Ștefan Frătilă. din 
clasa a Il-a: „Cind voi ajunge 
ca fratele meu. Marian, in cla-

gra
de 

viu« 
mo- 
caxe

toții, 
ai

■ ■ ■

Peste tot fețe senine, luminoase, bucuria reîntilnirii cu colegii 
ți profesorii, in imaginea noastră, un grup de elevi atleți de la 
Școala generală nr. 190 din Capitală. Foto : Vasile BAGEAC

sa a 7-a. voi fi dc două ori 
mai voinic decît ei !" Marian 
Frățilă, specializat în probe de 
rezistentă, arată la 13 ani ca 
un tînăr de 20. iar Ștefan, deci, 
are ambiția să fie și mai și! 
Afirmația trezește zîmbete. at
mosfera se însuflețește și mai 
mult, dar prof. Gh. Teșu. res
ponsabilul catedrei de educație 
fizică, vine 
fan Frătilă 
promisiune:
Ia orele de _______ ____  __
dîa generală 9.14 la absolvirea 
clasei I. Dealtfel, cum arată 
situațiile statistice, elevii spor
tivi de aici sînt cu toții si frun
tași Ia învătătur”" „Condiție 
fundamentală la noi!" sublini
ază prof. Lucian Laica, directo-

să confirme : „Ște- 
este realmente o 
nota 10, constant, 

educație fizîcă me-

rui școlii. Este un bărbat foar
te tînăr, care — cum am aflat 
— a invătat tot aici, unii din
tre dascălii de azi. jrintre care 
și prof. Teșu i-au fost îndru
mători. Cu alte cuvinte, este 
legat de ..190“ și după cum a 
ținut să ne mărturisească, „do
resc să fac totul pentru ca tra
diția bunelor rezultate la în
vățătură. în munca Tactică si 
în sport să continue acesta fi
ind dealtfel angajamentul tu
turor cadrelor didactice. telul 
nostru major".

Proiecte frumoase exprimate 
acum, la început de an școlar 
Si pe care le dorim împlini ?!

Tiberiu ST AMA

Miine, start în cupele europene la fotbal !
Dintre cele patru echipe românești prezente în prestigioasele 

competiții, trei vor evolua în partidele-tur în deplasare si una 
pe teren propriu.

Iată programul complet al „europenelor" noastre :
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Milano : Internazionale

Glasgow : Celtic

Liege : Standard
Pitești : F.C. Argeș

Iată, în continuare,

„INTER-

- Universitatea Craiova
CUPELOR

— Politehnica Timișoara 
U.E.F.A.

— Steaua
- F.C. Utrecht 

amănunte despre cele patru meciuri.

VINE DUPĂ UN 4-0,
DAR UNIVERSITATEA CRAIOVA ESTE

CUPA

CUPA

ÎNCREZĂTOARE
MILANO. 15 (prin telefon). 

•Așadar, ,,Inter" față în față 
cu Universitatea Craiova. In- 
ternazionale Milano, echipa care, 
acum un deceniu și țumă- 
tate, era cea mai bună echi
pă de club din lume. In

ÎN FORȚELE El
1964 și 1965 cîștiga Cupa cam
pionilor europeni și intercon
tinentală, înscriindu-se în eli-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)

LA „POLI- TIMIȘOARA PROBLEMA TANDEMULUI 
DUMITRU - DEMBROVSCHI RĂMÎNE DESCHISĂ

Politehnica Timișoara de
butează în Cupa cupelor, a- 
vînd în față un adversar de 
faimă, Celtic Glasgow, lider 
al campionatului scoțian, unul 
din cei „doi mari" ai Sco
ției. alături de cealaltă echipă 
din Glasgow, Rangers.

STEAUA A AJUNS LA LIEGE, UNDE VOR JUCA 
Șl IORDACHE, SAMEȘ, M. RĂDUCANU

Politehnica a plecat ieri du- 
pă-amiază pe
*(n.r. — ora de sosire a cursei 
interne Londra

calea aerului

i — Glasgow

loan CH1RILA

(Continuare in nao 2-3*

LIEGE, 15 (prin telefon). 
După patru ani, Steaua a luat 
din nou drumul Belgiei, pen
tru o cupă europeană. Vă mai 
amintiți, firește, că în septem
brie ’76, în Cupa campionilor 
europeni, Steaua s-a deplasat 
la Bruges, unde a pierdut

F. C. ARGEȘ CREDE

greu, cu 2—1, după o primă 
repriză albă, dar a ratat oa- 
liticarea la București, unde n-a 
reușit decît un 1—1. Steaua

Mircea M. IONESCU

(Continuare In pag 2-3)

IN „VETERANII- El,
DAR Șl IN TINERII ECHIPEI

Ieri Piteștiul a început să 
trăiască din plin febra confrun
tării cu formația olandeză F.C. 
Utrecht. în «prima manșă din 
cadrul competiției europene Cu
pa U.E.F.A. Afișele atractivului 
meci sînt vizibile la tot nasul, 
casierii au început să difuzeze

biletele de Intrare, stadionului 
1, se face toaleta sărbătorească. 

„Facem totul — afirma Flo
rin Halagian — neutru ca

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare în pag. 2-3)



!— -

Echipa României la Balcaniada de baschet

LOCUL 2 MERITORIU, DAR PROBLEMA
JUCĂTORILOR INALȚI RĂMINE NEREZOLVATA!

Desfășurată in Sala spor
turilor din Cluj-Napoca (în 
condiții organizatorice exce
lente, asigurate de C.J.E.F.S. și 
de harnicii activiști voluntari 
ai comisiei județene de spe
cialitate), ediția a 22-a a Bal
caniadei de baschet masculin 
a prilejuit o bună propagandă 
pentru acest joc sportiv, pu
blicul avînd posibilitatea să 
urmărească meciuri spectacu
loase. unele de înalt nivel teh
nic fapt normal dacă ținem 
seama că printre participante 
s-a aflat și reprezentativa Iu
goslaviei. Aceasta, deși a fost 
alcătuită din jucători de per
spectivă (cu excepția lui Rajko 
Zizici, component consacrat 
al echipei campioane olimpice 
și mondiale), a demonstrat 
înalta școală a baschetului iu
goslav, practicînd un joc bazat 
de prestația unor atleți-tehni- 
cieni, dotați cu gabarit cores
punzător, adepți ai acțiunilor în 
care frecvența și precizia a-

runcărilor la coș sînt de-a 
dreptul impresionante.

Prin această prismă a fost 
evidentă diferența de valoare 
dintre reprezentanta baschetu
lui iugoslav (aflat în vîrful 
ierarhiei mondiale) și cele
lalte selecționate, al căror o- 
biectiv este, de regulă, doar 
promovarea din challenge- 
round-ul campionatului euro
pean în grupa de elită a com
petiției. Totodată, s-a permis 
tehnicienilor români (aflați la 
Cluj-Napoca unde, în zilele 
Balcaniadei, a avut loc și 
cursul de perfecționare _ a an
trenorilor divizionari) să vadă 
•înde se află în contextul in
ternațional baschetul din țara 
noastră și ce trebuie făcut 
pentru a-1 ridica deasupra me
diocrității cronice în care se 
zbate. Deocamdată, se poate 
spune că s-au făcut cîțiva pași 
înainte. Lotul a fost împros
pătat cu elemente tinere do
tate cu certe calități, se vă-

La „intcnîaționalclc" dc judo ale României

SPERANȚELE" NOASTRE NE DAU... SPERANȚE
Aflați la începutul unui nou 

ciclu olimpic, am așteptat — 
și, apoi, am urmărit — cu deo
sebit interes întrecerile cam
pionatelor internaționale de 
judo (tineret) ale României, 
desfășurate sîmbătă și dumi
nică în Capitală. Pentru că, la 
această ediție (a X-a), au par
ticipat tineri (în vîrstă de 18— 
19 ani) din 9 țări, mulți din
tre ei avînd deja înscrise în 
palmares succese de prestigiu. 
Intr-o asemenea competiție, 
verificarea sportivilor români 
a fost deosebit de utilă și, am 
spune, edificatoare. La capătul 
confruntărilor, tinerii reprezen
tanți ai țării noastre au obți
nut, reamintim, un bilanț apre
ciabil : Gh. Cențiu, G. Sapta 
și M. Cioc au cucerit titlurile 
de campioni internaționali, iar 
alți 7 s-au clasat pe locurile 2 
sau 3. In clasamentul pe na
țiuni, România s-a situat de
tașat pe primul loc. Neîndoios, 
antrenorii acestui lot, profeso
rii Dorin Gavra și Nicolae Ma
rinescu, au meritul de a fi 
selecționat cu atenție tinerii cei 
mai talentați, unii dintre ei 
dîndu-ne reale speranțe pentru 
viitorul apropiat.

Cele mai bune evoluții le-au 
avut Gheorghe Cențiu (Nitra- 
monia Făgăraș) și Mlhai Cioc 
(Dinamo Brașov). Ei au obți
nut victorii în toate meciurile 
pe care le-au susținut prin 
îppon (înainte de limită), per
formanță puțin obișnuită, avînd 
în vedere că pe foile de con
curs erau înscriși sportivi va
loroși. Gh. Cențiu (cat. semi- 
ușoară) î-a întrecut, între alții, 
pe L. Giuseppi (Franța), J. 
Olszewski (Polonia), P. Blizna- 
kov și D. Tonev (Bulgaria), iar 
M. Cioc (grea) pe Gh. Kober- 
ridze (U.R.S.S.), V. Dafinov 
(Bulgaria) și pe M. Orosz (Un
garia). Cel de al treilea cîști
gător, G. Sapta (I.E.F.S.) s-a 
impus, la semimijlocie, cu oa
recare dificultate în unele par
tide, dar victoriile sale, fie și 
la limită, le-a obținut în fața

>
unora dintre favoriți : M. No
vak (Franța), U.
Germania) și D. 
garia).

Desigur și alți 
tul țării noastre 
cu acest prilej : 
I. Șerban (superușoară), 
Bucătaru (semiușoară), L. Cîm- 
peanu (ușoară), M. Zaharia 
(mijlocie), I. Melinte (semi
grea) și S. Geană (grea). Des
pre sportivii români oaspeții au 
avut frumoase aprecieri. Vice
președintele federației de judo 
din R. D. Germană, dr. Ger
hard Lehmann, a remarcat în
deosebi nivelul lor tehnic, iar 
profesorul de judo Roger Ja- 
couty (Franța) afirma că este 
sigur de ascensiunea unor ti
neri români. Să sperăm că, in
tr-adevăr, tinerele noastre „spe
ranțe" vor confirma... speran
țele.

\

Mayer (R.F. 
Forogas (Un-

tineri din lo- 
s-au remarcat
Gh. Dani și 

șt.

Costin CHIRIAC

dese preocupări pentru înălța
rea mediei de talie a selecțio
natei, spiritul de echipă începe 
să depășească stadiul de de
ziderat, nu lipsesc nici unele 
rezultate bune, dintre care cel 
obținut duminică seară (locul 
doi, după formația Iugoslaviei 
și înaintea celor ale Greciei, 
Bulgariei și Turciei, asupra 
cărora a obținut victorii di
recte) este cel mai concludent, 
deoarece a fost obțiriut in con
dițiile specifice — deci grele 
— ale unei competiții oficiale.

Lotul antrenat de H. Tursu- 
gian (ajutat de dr. T. Mines- 
cu) a avut ca jucători de ba
ză pe Costel Cernat, Dan Ni
culescu și Gheorghe Oczelak, 
iar Cristian Fluturaș (cu aport 
deosebit în finalurile meciuri
lor cu Grecia și Bulgaria), Ion 
CJglai, Florentin Ermurache, 
Virgil Căpușan, Gheorghe 
huță și Ion Copăcianu. au 
tribuit și ei la realizarea 
performanțe care a mai 
consemnată anterior, în decurs 
de 21 de ani, doar de 6 ori. 
Să nu ne grăbim, însă, în a- 
precieri pozitive, deoarece mai 
sînt multe de făcut, în primul 
rînd în privința creșterii nu
mărului și valorii jucătorilor 
cu talie dc peste 2 m, capitol 
la care a fost evident și la 
Balcaniadă că echipa țării 
noastre este handicapată (mai 
cu seamă că Roman Opșitaru 
și Viorel Ion nu au putut fi 
folosiți). înaintea oricăror al
tor probleme (desigur, și ele 
foarte importante), opinăm că 
numai printr-un efort mai 
mare pentru depistarea și in
struirea unor baschetbaliști 
înalți, competitivi pe plan 
internațional (și în această 
privință trebuie să iși aducă 
contribuția toți antrenorii, în- 
cepînd cu cei de la minibas- 
chet pînă la cei din Divizia 
A), echipa’ națională va izbuti 
să-și propună drept țel (și să-l 
realizeze) ocuparea unui loc 
fruntaș nu doar la Balcaniadă, 
ci și la competițiile oficiale de 
cel mai înalt nivel.

Dumitru STANCULESCU

CAMPIONII DE MOTOCROS 1
Dulea, Zolt Fiilop ș.a.) schim- I 
bind în final locurile între ei. ■ 
Dealtfel, cursa seniorilor s-a sol
dat cu o mare surpriză, victoria 
în ultima etapă revenind tână
rului Pe«rișor Tililencu.

Așteptată cu deosebit interes, 
cursa juniorilor mari, unde trei 
alergători aspirau la invidiatul 
titlu, a dat cîștig de clauză ste
garului Traian Cîmpan, depistat 
cu numai un an în urmă de 
antrenorul Traian Moașa. In 
schimb, tehnicianul mureșan Du
mitru Pop a avuț mai puține 
emoții, băiatul său Florian (13 
ani), care avea un avantaj con
fortabil, dominind din nou cu 
autoritate întrecerile celor mai 
mici motocrosiști.

Lată învingătorii etapei a V-a: 
P. Titilencu (Torpedo Zămești) 
la seniori, Al. Ilieș (Torpedo 
Zărnești) la tineret, Tr. Cîmpan 
(St. R. Brașov) la juniori mari, 
FI. Pop (I.R.A. Tg. Mureș) la 
juniori rplcl.

CLASAMENTELE FINALE : se
niori — 1. E Miilner (Torpedo 
Zămești) 77 p, 2. M. Banu (Fl.- 
Autom. Moreni) 64 p. 3. I. Plu- 
garu (St. R. Bv.) 55 p ; tineret 
— 1. Al Ilieș 77 p, 2. Z. Ftildp 
(Electro Sf. Gheorghe) 65 p, 3. T. 
Dulea (St. R. Bv.) — 61 p ; ju
niori mari — 1. Tr. Cîmpan (St. 
R. Bv.) 66 p, 2. St. Clorbași 
(I.R.A. Tg. Mureș) 65 p, I. Stoi
ca (C.S.M. Borzești) 62 p ; ju
niori mici — 1. FI. Pop 75 p, 
2. P. Schmidt (Poiana Clmpina) 66 
p, 3. E. Moașa (St. R. Bv.) 61 p.

Campionatul republican de mo- 
tocros și-a desemnat laureații pe 
anul 1980. Pe un traseu ales pe 
dealurile comunei Buchea de 
Sus, aflată la cîțiva kilometri 
de orașul Cîmpulung-Muscel. a- 
proape 70 de concurenți. de toa
te categoriile care-șl disputaseră 
întâietatea de-a lungul celor pa
tru etape anterioare, au luptat 
din răsputeri duminică pentru 
a-șl îmbunătăți situația in 
samentele finale.

Cu toate că la două din 
patru clase care au figurat în 
•gram, elevii antrenorului 
Miilner, băiatul său Ernest, 
seniori și Alexandru Uieș, la ti
neret, erau virtuali ciștigători, ei 
au dorit și au reușit să fie cam
pioni merituoși. Accidentat la 
mînă, tînărul maestru al spor
tului Ernest Miiiner a ținut șă 
fie prezent și la startul etapei 
finale, trecînd primul linia de 
sosire în manșa a doua. La 21 
de ani, el a cucerit pentru a 
patra oară consecutiv mult râv
nitul titlu. Și colegul lui. Ale
xandru Ilieș se află la a doua 
victorie consecutivă la clasa ti
neretului, anunțindu-se 
motociclist de nădejde.

Dacă 1a cele două clase 
nate conturile primului 
seseră Încheiate înaintea 

pentru
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confruntărlle pentru cele- 
locuri pe podium au fost 
pline de neprevăzut șl 
gustate de cel aproape 
de spectatori, principalii 

Ion Plu-
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io ooo
favorițl (Mihal Banu, ________
garu, Gheorghe Oprolu, Nicolae 
Arabadgi, Paul Filipescu, Toma Troian IOANITESCU

DIVIZIA A
CU MULTE

DE POPICE A ÎNCEPUT
VICTORII IN DEPLASARE

a campio- 
popice — 
înregistrat 
deplasare.

București

In etapa inaugurală 
natului Diviziei A la 
ediția 1980/1981 — s-au 
numeroase victorii în 
lată rezultatele :

FEMININ » Olimpia
— Voința Ploiești 2365—2362 p d 
(scor individual 3—3). O partidă 
deosebit de disputată, în care 
victoria a revenit la un scor 
foarte strâns, puțin obișnuit, gaz
delor. Performera reuniunii a fost 
ploleșteanca Dan Minela cu 427 
p d. De la Olimpia s-au remarcat: 
Valeria Popescu — 414 și Cornelia 
Grecescu — 407. O. GUȚU — co
resp. a Voința Cluj-Napoca — 
Voința Tg. Mureș 2275 — 2391 
(1—5). Campioanele, în formă ex
celentă, au cîștigat relativ ușor. 
Cele mai mari rezultate le-au ob
ținut : Ana Szabo 424. de la în
vingătoare și Eva Chețan 396 de 
la învinse. E. FE1IERVARI — co
resp. • Voința Galați — Metrom 
Brașov 2328 — 2281 (5—1). Joc
frumos, cîștigat pe merit de gă-

CAMPIONATE® COMPETIȚII
RESTANȚĂ LA RUGBYSTART IN COMPETIȚIA CICLISTĂ INTERNAȚIONALA 

„CUPA CIBO"
BRAȘOV, 15 (prin telefon).

Marți (n.r. azi) se dă startul în 
cea de a 17-a ediție a competi
ției cicliste internaționale „Cupa 
CIBO“. Tradiționala întrecere ru
tieră, oare, la această ediție, are 
și rolul de verificare a reprezen
tativei României pentru „Turul 
Bulgari ei “, se bucură de partici
parea a peste 70 de alergători 
din R.D. Germană, Italia, Polonia 
și, firește, România. Din țara 
noastră vor fi prezenți cicliști de 
la Dinamo, Voința și ’ 
București, Petrolul și 
Ploiești, Metalul Plopeni, 
Timișoara, C.S. Brăila, C.S. 
Mureș și CIBO Brașov.

Programul competiției, care se 
desfășoară între 16 și 20 septem
brie, cuprinztnd 6 etape ce se 
vor desfășura de-a lungul a a- 
proape 500 km, este următorul :

16 septembrie, etapa I, Brașov
— Rupea — Brașov, 122 km ; 17 

septembrie, etapa a Il-a, Brașov

— Codlea — Rîșnov — Brașov, 
km ; 19 septembrie, etapa a V-a, 
IU-a, contratimp individual, 20 
km pe șoseaua Brașov —- Zizin ;
18 septembrie, etapa a IV-a, 
Brașov — Făgăraș — Brașov, 114 
km; 19 septembrie, etapa a V-a, 
Brașov — Fundata — Brașov, 90 
km ; 20 septembrie, etapa a Vl-a, 
circuit în Brașov, 70 km.

Carol GRUIA — coresp.
CAMPIONATELE NAȚIONALE 
ALE PUȘCAȘILOR JUNIORI

In med restanță In cadrul Di
viziei A la rugby, echipa Cons
tructorul Constanța nu a putui 
trece, pe propriul teren, de mai 
experimentata formație C.S.M. Si
biu : 6—10 (3—6). Punctele au
fost realizate de Matache — 1
l.p. și Feraru — încercare pen
tru învingători, respectiv Spînoch, 
— I.p. șl Cristea — l.p.c. (S. 
NACE, coresp.).
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Olimpia 
Voința 

C.S, 
Tg.

lățenec, care au avut în Aristița 
Dobre cea mai productivă jucă
toare — 416. De la brașovence, 
prima concurentă a fost Eva A- 
dam — 404. Gh. ARSEN IE —
coresp. a Voința Craiova — 
C.S.M. Reșița 2198 ....................
• Carpați 
rești 2152 
promovată 
formației 
cele mai precise jucătoare au fost 
Ana Petrescu — 429 și Octavia 
Ciocîrlan — 392 de la Gloria, res
pectiv Elena Vulpe și Sonia Ste- 
fănică cu cîte 378. V. FELDMAN- 
coresp. a Voința Oradea — E- 
lectromurcș Tg. Mureș 2251 — 2311 
(2—4) îi» Laromet București — 
Petrolul Băicoi 2362 — 2224 (5—1) 
a Constructorul Gherla — Voința 
Timișoara 2272 — 2291 (3—3). •
Hidromecanica Brașov — U. T. 
Arad 2277 — 2186 (4—2).

MASCULIN a Gloria București
— Rafinorul Ploiești 5031 — 4726 
(5—1). Echipa campioană n-a a- 
vut probleme în acest joc împo
triva unei formații în care jumă
tate dintre jucători sînt... vete
rani, popicari trecu ți de prima 
tinerețe, cum sînt V. Ivan, C. 
JTînătoru și D. Dumitru. In ase
menea condiții, tinerii de la 
Gloria s-au impus* categoric, cîș- 
tigînd La o diferență enormă — 
305 ,,bețe“. Cei mai preciși din 
sextetul bucureștean au fost Că- 
tincanu — 885, Boțogan — 880 și 
Dumitrescu — 843. De la ploieșteiti 
cele mai mari punctaje le-au rea
lizat : Vînătoru — 819 și V. Ivan
— 817. T.R. • Chimpcx Constanța
— Rulmentul Brașov 5010 — 4931
(3-3). Noua promovată a reușit 
o frumoasă victorie, datorită, maj 
ales, punctajului toarte bun, ai 
„maestrul ui“ Gh. Silvestru — 936. 
Rezultate promițătoare au reușit 
și cei doi juniori constănțend. FI. 
Mihăilescu — . _

Sinaia
— 2351 (0-6).
n-a rezistat în 
bucureștene în

■ 2264 (3—3)
Gloria Bucu-

Noua 
fața 

care

SOMON CÎȘIIGĂ „CRITffHUL CAILOR DE 3 ANI"
H I P I S M

Cu o „semiclasică" In program 
(•Criteriul cailor de trei ani) șl 

cu încă 8 probe ce ■ promiteau un 
spectacol de calitate, reuniunea 
desfășurată duminică dimineața 
pe hipodromul din Ploiești s-a 
bucurat de participarea unei a- 
sistente destul de numeroase. Din 
fericire, așteptările celor prezențl 
n-au fost infirmate, alergările 
respective oferind întreceri dîrze, 
cu sosiri strînse (tatr-una din ele 
fiind necesară consultarea foto
grafiei) șl câștigători obligați la 
eforturi maxime. „Criteriul" a re
venit, după o cursă bogată In 
faze spectaculoase, armăsarului 
Somon, excelent -prezentat șl con
dus de S. Onache. Pe locurile 
următoare au terminat Rapița 
(învinsă chiar pe potou) și Per- 
Jar, ultimul rămînînd fără resur
se în lupta finală. Sosiri specta
culoase s-au mal înregistrat In 
alergările câștigate de Recurs 
(bună tactica de așteptare adop
tată de I. Oană), Juvenil (I. R. 
Nicolae merită felicitări pentru 
felul in care Ișl prezintă pen
sionarii) șl Hemelus, care minat 
din plecare la sosire de N. 
Gheorghe, și-a îmbunătățit subs
tantial recordul. Rezultate tehnice: 
cursa I : 1. Atala (G. Ttaase),

rec. 1:38,0, 2. Siilșteanca. Simplu 
S, ordinea 6. Cursa a Il-a : 1. 
Tuiana (G. Tănase) rec. 1:26,6, 
X Strungărița. Simplu 2,50, or
dinea 7, event 6. Cursa a ni-a : 
1. Garanta (Tr. Marinescu) rec. 
1:29,8, 2. Fanera, 3. Polux. Sim
plu X ordinea 20, event 8, or
dinea triplă 474, triplu cîștigător 
48. Cursa a IV-a : 1. Hot (A. 
Brailovschi), rec. 1:31,9, X Keops. 
Simplu 2, ordinea 11, event 14, 
Cursa a V-a : 1. Somon (S. O- 
nache), rec. 1:28,6, 2. Rapița, 3. 
Perjar, Simplu 28, ordinea 21, e- 
vent 119, ordinea triplă 1.008. 
Cursa a Vl-a : 1. Neguța (I. R. 
Nicolae), rec. 1:26,5, X Rustica. 
Simplu 3, ordinea 8, event 114, 
triplu cîștigător 1093. Cursa a 
VH-a : 1. Recurs (I. Oană), rec. 
1:27,6, X Olteanca, 3. Vameș. Sim
plu 7, ordinea 28, event 28. or
dinea triplă 35X Cursa a vni-a : 
1. Juvenil (I.R. Nicolae) rec. 
1:27,7, X Rabina, 3. Selenar. Sim
plu 8, ordinea 36, event 62, or
dinea triplă 1 988, triplu cîștigă
tor 458. Cursa a IX-a • 1. Hemelus 
(N. Gheorghe) 2. Robota, 3. Os
tia. Simplu 4, ordinea 23, event 
40, ordinea triplă 164. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de 
59.667 lei, și a fost câștigat de un 
tichet cu 1 combinație cu 7 cad 
In valoare de 29.828 lei șl 10 tl- 
chete cu 14 combinații cu 6 cai 
a X130 lei.

Gh. ALEXANDRESCU
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Campionatul național al trăgă
torilor de pușcă juniori, desfă
șurat recent pe poligonul din Foc
șani, s-a încheiat cu unele re
zultate care pot fi luate în con
siderație. ” * *
rînd, la 
naționale 
de către 
Olimpia, — - ____ _____
și la 3X20 f, cu 1767 p și, res
pectiv, 1667 p.

REZULTATE, pușcă standard, 
60 f.c., juniori ; 1. G. Tătaru 
(TEFS) 593 p, 2. O. CriStescu (Di-

Ne referim, în primul 
cele două noi recorduri 

înregistrate la echipe 
reprezentantele clubului 

la pușcă standard 60 f.c.

narno) 592 p, 3. I. Joldea (CFR 
Arad) 592 p ; echipe î 1. CSU 
Brașov 175<9 p ; junioare : 1. Ro
xana Lămășanu (Olimpia) 593 p, 
2. Romani ța Petrescu (Olimpia) 
593 p, 3. Railuca Zamfir eseu (Di
namo) 588 p ; 3 X 20 f, junioare: 
1. R. Lămășanu 567 p, 2. Daniela 
Toader (Unirea Focșani) 560 p, 3. 
Agneta Kudor (Politehnica Cj-Na
poca) 557 p, 4. Angela Molocea 

Iași) 557 p ; juniori ; 1.(,,U‘ . , , , .
Joldea (-CFR Arad) 566 p, 
Mitroi (Olimpia) 565 p, 
Tă tar u 560 p ; '' ~
pia 1677 p.

echipe :
3.

1.

2.
I.

A. 
G. 

Olîm-

ECHIPE

876 și M. Tomescu 
— 861. De Ia Rulmentul s-a de
tașat Iosif Tismănar cu 903 p d. 
C. POPA — coresp. * Conștruc- 

Carpațl

I

T.C.B. Șl DINAMO, CAMPIONI PE 
LA TENIS - JUNIORI

Claudia 
Segârceanu și

Orban, 
nori : A. 
Boaghe.

Ultimele ________ ____ ________
pentru locurile 1—4 : BATEȚI — 
T.C.B. — Progresul 9—0, Dinamo 
— Steaua 9—0. FETE : Dinamo — 
Steaua 3—2 ; Politehnica Cluj- 
Napoca — T.C.B. 3—2. Locurile 
următoare ale clasamentelor au 
fost ocupate, în ordine, la băieți 
de Progresul, Dinamo. Steaua, 
Politehnica Cluj-Napoca. Sănăta
tea Oradea, C.S.ș. Gh. Gheorghiu- 
Dej, Metalul Tîrgoviște ; la fe
te : Steaua, Politehnica Cluj-Na
poca, T.C.B., Dacia Galați, “ 
greșul, C.S.S. Tîrgoviște și 
Arad. (S. IONESCU, coresp.).

STEAUA Șl RULMENTUL BRASOV IN FRUNTEA 
CLASAMENTELOR DIVIZIEI Ă LA HANDBAL

După două etape (și înaintea celei de a IlI-a, care se va __
pută joi, 18 septembrie), clasamentele campionatelor naționale de 
handbal, Divizia A, arată astfel :

FEMININ
1. Rulmentul Bv.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Conform așteptărilor, titlurile de 
campioni pe echipe la tenis — 
juniori au revenit la băieți 
T.C.B.-ului, iar la fete dinamovis- 
telor. De remarcat suita de suc
cese repurtate de Dinamo, care 
este la al 15-lea titlu cucerit în 
acest an, dintre care cinci pe 
echipe din totalul de șase dis
putate.

Componența echipelor campioa
ne : T.C.B. (băieți) : R. Constan
tines cu, Fl. Ioan, D Caragață, E. 
Hnat, R. Șoneru, D. Pop, M. 
Năstase, B. Rădulescu, B. Mihal, 
antrenor Tudorel Bădin. Dinamo 
(fete) : Marilena Totoran, Dana 
Beleuță, Alice Dănilă, Monica 
Radu, Teodora Tache, Daniela

TEROM lași 
Știința Bacău 
Progresul Buc. 
U. Timișoara 
U. Cluj-Napoca 
Constr. Timișoara 
Textila Buhuși 
Mureșul Tg. Mureș 
Constr. Baia Mare

2200 41-22 4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
0
0 
o 
o

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

o 
o 
o
1
1
2
2
2
2 26-41

37-22 
39-31 
32-24
32-32
29-31
24-33
29-39
20-34

4
4
4
2
2
0
0
0
o

Niculescu, antre-
Gh.

rezultate din turneul

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. Poli. Timiș.
4. H.C. Minaui
5. Știința Bacău
6. Dinamo Brașov
7. U. Craiova
8. Gloria Arad
9. C.S.M. Borzești 

10. Relonul Sâvinești

Pro- 
U.T.

dis-

MASCULIN
2 2 0 0 47-33 4
2 2 0 0 42-29 4
2
2
2
2
2
2
2
2

2 
1 
1
1
1 
0 
o 
o

0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o

o
1
1
1
1
2
2
2

36-31 
39-34 
39-37 
31-35
36-42
30-36 
34-41
33-49

4
2
2
2
2
0
0
0

C. POPA - 
torul Galați — Carpați Sinaia 
4720 — 4628 (5—1) • C.F.R. Timi
șoara — Jiul Petriia 4764 — 4873 
(3—3). Prezentînd o formație mai 
omogenă șl cu puține bile arun
cate în gol (23), popicarii din 
Valea Jiului au obținut o valoroa
să și meritată victorie. Principalii 
realizatori ai celor două echipe au 
fost Popa (P) Șl Dobrică (T) 
flecare doborind cîte 837 de po
pice. (C.F.R. a avuit 46 de bile 
goale). C. CRFȚU — coresp. a 
Voința Tg. Mureș — Aurul Baia 
Mare 4864 — 4891 (3—3). Băi-
mărenii au fost mal preciși la 
„pline" și au cîștigat partida. 
S-au evidențiat : Fazekaș — 864 
de la Voința șl Blciușcă — 846 de 
la Aurul. I. pAuș — coresp. O 
Electromureș Tg. Mureș — Chi
mia Tîrnăveni 5030 — 4912 (3—3). 
• Victoria Guban Timișoara — 
Tehnoutilaj Odorhei 4585 — 4598 
(2-4).
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LOTO-PRONOSPORT
DOUĂ ȘANSE INTR-O ZI...

• Pentru cei ce nu și-au pro
curat încă bilete pentru tragerea 
obișnuită Pronoexpres de mîine, 
17 septembrie 1980, precum și 
pentru cei ce și le-au procurai 
din vreme, dar vor să-și mă
rească șansele de cîștig, reamin
tim că ASTAZI ESTE ULTIMA
ZI DE PARTICIPARE. Perseve
rența șl inspirația vă pot aduce și 
dv. satisfacții dintre cele mai 
frumoase la acest avantajos sis
tem de joc I >Astăzi este ultima 
zi de participare și la atractivul 
concurs suplimentar Pronosport 
de mîine, care cuprinde meciuri . 
deosebit de interesante din prima 
etapă a cupelor europene de 
fotbal. FIECARE VARIANTĂ 
JUCATĂ ASTĂZI — O ȘANSĂ

IMF
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Cat. 2 
17.203 le 
4.301 lei 
lei; cat. 
cat. 5: î 
6.773 a 
a 200 1< 
40 lei.
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437.776 1
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LE NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE
VINE DUPĂ UN 4-0,

RSITATEA CRAIOVA ESTE
LA „POLI" TIMIȘOARA PROBLEMA TANDEMULUI 
DUMITRU - DEMBROVSCHI RĂMÎNE DESCHISĂ VAN HANEGEM, U.T.A. SI F.C. ARGEȘ
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Deși a cîștigat cu 4—0, zia
riștii au fost destul de zgîrciți 
cu notele acordate : Bordon 
7,5, Baresi 6, Oriali 7, Pasina- 
tto 6,5, Mazzini 6,5, Bini 7,5 
(min. 78 Pancheri), Marini 8, 
Prohaska 6,5, Altobclli 6, Bec- 
calossi 6,5, Muraro 6,5 (min. 
73 Caso).

Universitatea Craiova a so
sit la Milano luni la ora 15,30 
(ora locală), venind pe ruta 
aeriană București — Roma — 
Milano, după ce sîmbătă a e- 
feotuat două antrenamente la 
Craiova, iar duminică dimi
neață un altul. La scurt timp 
după sosire craiovenii au e- 
fectuat un antrenament de 
acomodare pe unul din terenu
rile din preajma hotelului 
Leonardo da Vinci, unde este 
cazată. Antrenorii I. Oblemen- 
co și C. Oțet au deplasat ur
mătorii jucători : Lung, Bol- 
dici, Negrilă, Ștefănescu, Pu- 
rima, Ungureanu, Geolgău, Ti- 
lihoi (singurul incert), Ciupitu 
(care revine la Craiova, după 
trei ani și are drept de joc), 
Țicleanu, Beldeanu, Bălăci, 
Donose, Crișan, Cămătaru, Cîr- 
|u și Irimescu. Marți seara, 
dacă timpul este bun, conform 
unei înțelegeri, Universitatea 
urmează să susțină un ultim 
antrenament la ora meciului. 
Partida va începe la ora 20,45 
(21,45 ora Bucureștiului) și va 
fi condusă de o brigadă de 
arbitri din R.D. Germană.

(Urmare din pag. 1) 
situîndu-se în jurul miezului 
nopții, amănuntele primelor 
contacte cu gazdele vor fi pu
blicate in ziarul de miine).

Sîmbătă, la Pitești, Politeh
nica a jucat ultimul său meci 
de pregătire. La start a fost 
aliniată formația : Moise . — 
Nadu, Șerbănoiu, Păltinișan, 
Murar — Manca, Dumitru, T. 
Nicolae, Vișan — Anghel. 
Cotec. (Nedelcu, răcit, nu a 
putut fi folosit). După câteva 
minute de joc, Anghel a pără
sit terenul, în urma unei noi 
întinderi, care îl va face indis
ponibil, probabil, pentru me
ciul de la Glasgow. Pe par
cursul jocului de la Pitești au 
mai jucat Suciu, Dembrovschi, 
Palea, Șunda.

După amicalul de la Pitești, 
antrenorul Ion Ionescu ne-a 
declarat : „Am văzut meciul 
retur Diosgyor — Celtic, în
cheiat cu scorul de 2—1 în 
favoarea gazdelor, într-un meci 
in oare problema calificării nu 
se punea. Celtic se remarcă 
printr-o mișcare debordantă, cu 
două virfuri de atac care pen
dulează în permanență pentru 
„fixarea" celor patru fundași. 
M-am întreținut cu antrenorul 
ungur pe marginea meciului 
tur, pe care l-a pierdut cu

F. C. ARGEȘ CREDE

6—0, dar mare lucru nu am 
putut afla. Se referea mereu 
Ia faptul că echipa scoțiană nu 
poate fi contracarată tactic. 
Cred însă că această formă de 
scepticism încearcă să justifice 
și scorul foarte mare... în 
ceea ce ne privește, vreau să 
cred că jucătorii cu experien
ță din echipa noastră vor ști 
să stimuleze ambițiile celor 
tineri. Sper ca cele două vir
furi scoțiene să poată fi ani
hilate de numai doi dintre ju
cătorii noștri, pentru a per
mite restului echipei să joace 
fără complexe".

în meciul de pregătire de la 
Pitești, timișorenii au căutat, 
să schițeze linia tactică de la 
Glasgow, insistînd în direcția 
presingului ; s-a pus accent, 
de asemenea, pe eliminarea 
oricărui risc în momentul de 
posesie a balonului.

Fotbaliștii timișoreni, care 
preconizează un 4—4—2, cu 
Nedelcu și Cotec „virfuri" și 
cu perechea Șerbănoiu — Vi
șan la „vîrfurile" adverse 
(continuă să rămînă deschisă 
problema „legării" lui Dumi
tru de Dembrovschi), trebuie 
să marcheze un spectaculos 
salt de valoare pentru a face 
ca meciul retur să îndreptă
țească speranțe justificate.

ÎN „VETERANII" El,

S LA LIEGE, UNDE VOR JUCA
SAMEȘ, M. RĂDUCANU
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națională. Iordache a fost însă 
supus imediat unui minuțios 
examen medical la Spitalul 
militar din București și i s-au 
recomandat 5 zile repaos. El 
îmi declara în avion că se 
simte bine, iar dr, M. Ghimpe- 
țeanu e convins că poimîine 
(n.r. miine) seară Iordache va 
fi titular. Dealtfel, medicul e- 
chipei Steaua a avut destule 
(probleme, pe care, se pare, 
le-a rezolvat cu bine. Pentru 
că sîmbătă dimineață, în me
ciul de pregătire cu Sirena 
(scor : 3—0, prin golurile mar
cate de Zahiu, de două ori, și 
Jurcă), au jucat Sameș și 
M. Răducanu, accidentați du
pă meciul de campionat de la 
Tg. Mureș. N-a jucat FI. Ma
rin, dar acum el e refăcut. 
Secundul echipei belgiene, M. 
Bollen, care a urmărit amica
lul cu Sirena, mărturisea că îl 
'neliniștește „tocmai poziția 
slabă in campionat a echipei 
Steaua, care va incerca să se 
revanșeze in meciul cu noi !". 
Să sperăm că așa va fi !...
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SERIA I
Metalul Botoșani — Cetatea Tg. 

Neamț 4—1 (0—0). A.S.A. Cimpu- 
lung Moldovenesc — Doina Va
tra Dornel 2—0 (0—0), C.F.R.
Pașcani — TEPRO lași — nu s-a 
disputat. Constructorul lași — 
Șiretul Bucecea 5—0 (2—0), Cris
talul Dorohei — Nicotină lași 0—t 
(0—0), Unirea Șiret — Laminorul 
Roman 0—1 (0—0), Foresta Fălti
ceni — Zimbrul Suceava 1—0 
(0—0). Metalul Rădăuți — Avtn- 
tul TCMM Frasin 2—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a iv-a : 1. LAMINO
RUL ROMAN 7 p (5—1), 2. Me
talul Rădăuți 5 p (7—2), 3—4.
Nlcolina Iași 5 p (7—5). Zimbrul 
Suceava 5 p (3—1)... pe ultimele:
14. Unirea Șiret 2 p (3—7), 15. 
Dorna V. Dornei 2 p (1—6), 16. 
Șiretul Bucecea 1 p (4—12).

SERIA A II-a
. Rulmentul Bîrlad — Minerul 
Comănești 1—0 (0—0). Hușana
Huși — Relonul Săvineștl-Roznov 
0—1 (0—1), Cimentul Bicaz — 
Gloria Focșani 0—0, Letea Bacău
— Victoria Bacău 2—0 (1—0).
DEMAR Mărășești — Luceafărul 
Adjud 1—0 (1—0). Energia Gh.
Gheorghlu-De.i — FEPA 74 Bîr
lad 3—o (1—0). Petrolul Modnești
— Textila Buhușl 3—0 (0—0), 
Partizanul Bacău — Celuloza Pia
tra Neamț 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL BICAZ 6 p (8—2), 2. Rul
mentul Birlad 5 p (3—2) — două 
victorii, 3. Relonul Săvineștl 5 p 
(4—3) — o victorie... pe ultimele:
15. DEMAR Mărășești 3 p (2—11),
16. Letea Bacău 2 p (3—6).

SERIA A IlI-a
Olimpia Rm. Sărat — Carpați 

Nehoiu 1—0 (1—0), Tractorul Vi- 
ziru — FEROM Urziceni 2—3 
(1—2), Dacia Unirea Brăila — 
Carpați Sinaia 2—3 (1—1), Carai- 
manui Bușteni — Oțelul Galați 
0—1 (0—0), Ancora Galați — Pe
trolul Băicol 2—1 (2—0), Chimia
Brazi — Ș. N. Brăila 5—2 (0—0). 
Foresta Gugești — Avîntul Matca

DAR Șl ÎN TINERII ECHIPEI
(Urmare din pag. 1) 

examenul de miercuri, deosebit 
de dificil, să-I putem trece cu 
o notă care să ne permită a 
ataca calificarea in turul II. A- 
ceasta ar fi o performanță ră
sunătoare, deoarece, cum se 
știe, F.C. Argeș se află pe dru
mul unei remanieri masive, noii 
sosiți — unii dintre ei chiar f:“- 
ră o experiență competițională 
divizionară — primind în bloc 
botezul jocurilor internaționale 
oficiale. In ciuda acestui as
pect obiectiv, sperăm că „vete
ranii" Cristian, M. Zamfir, 
Stancu, Radu II, Moiceanu să 
dea tonul unei mobilizări exem
plare, să constituie nucleul de 
stimulare a întregii echipe".

în tabăra piteșteană sînt însă 
și unele dificultăți de alcătuire 
a celui mai bun „11". Bărbuies- 
cu și Cîrstea nu figurează în 
„schema" de miercuri intrucît 
sînt suspendați de U.E.F.A. 
pentru cartonașele galbene pri
mite în ediția trecută a com
petiției, iar Nica și Pană acuză 
unele traumatisme Dentru care 
medicul lotului, Octavian Puiu, 
aplică tratamente intensive a- 
decvate. .

F.C. Utrecht a sosit în Ca
pitală în după-amiaza zilei de 
ieri cu un avion special al

companiei TAROM. Caravana 
fotbaliștilor olandezi este înso
țită de 18 comentatori, foto
reporteri și de un numeros 
grup de suporteri, de pre
ședintele clubului VVerk Ho
ven și alte persoane oficiale 
ale clubului. Antrenorul prin
cipal Han Berger a deplasat 
un lot de 16 jucători, dintre 
ei cinci fiind internaționali : 
cunoscutul Van Hanegem, că
pitanul echipei și coordonato
rul ei. portarul Breukelen. 
înaintașii Lem, Carbo și Staa. 
Ceilalți componenți : Stroom- 
berg (rezerva de portar), Ta- 
melen, Wilbret, Chatinier, 
Flight. Tervoort, Kruijk, Riet- 
veld, Viag, Adelaar și Kruys. 
De remarcat tinerețea acestei 
echipe, pentru prima oară 
participantă într-o competiție 
europeană oficială. După ca
zarea la hotelul Flora din Ca
pitală. oaspeții s-au deplasat 
la Stadionul Republicii, unde 
au efectuat un antrenament de 
dezmorțire. în cursul dimineții 
de azi F.C. Utrecht va pleca 
spre Pitești pentru o nouă șe
dință, de acomodare, pe sta
dionul „1 Mai", apoi se vor 
reîntoarce în Capitală de unde, 
în ziua meciului, vor faoe din 
nou traseul București — Pi
tești și retur.

în memoria multor iubi
tori de fotbal de la noi — 
ca și în memoria cronica
rului — stăruie un moment 
unic ai fotbalului românesc 
de club, un moment pe care 
îl reamintim, poate. prea 
rar, el fiind sub toate as
pectele exemplar, instructiv 
și folositor. Era în toamna 
anului 1970, acum zece ani 
deci, cînd în Cupa campio
nilor europeni. în primul 
tur. campioana de pe atunci 
a României. U.T.A.. „căzuse 
la sorți" cu cel mai nedorit, 
cu cel mai redutabil și mai 
„feroce" adversar posibil. 
Feyenoord Rotterdam. Cîști- 
gătoarea Cupei campionilor! 
Cîștigătoarea Cu
pei intercontinen
tale ! Prima echi
pă de club a Eu
ropei și a lumii ! 
„Ce șanse poale să
aibă U.T.A. — se întrebau, 
mai în serios, mai în glumă, 
multi iubitori ai fotbalului 
de la noi — în fața unei a- 
semenea formații «care-și 
mănîncă fripți adversarii»?" 

Am însoțit echipa U.T.A. 
la meciul de la Rotterdam. 
Zecile de ziariști străini ve- 
niți să vadă ia un „antre
nament oficial" pe marea 
campioană Feyenoord con
siderau echipa noastră un 
fel ,de... aperitiv in noua 
cursă olandeză pentru do- 
bîndirea unei a doua cupe 
a campionilor europeni. Prea 
putini auziseră de numele 
echipei noastre, iar marea 
majoritate habar nu aveau 
unde vine ..orașul ăsta nu
mit Arad". Nimeni — dar 
absolut nimeni dintre spe
cialiștii fotbalului interna
țional — nu se îndoia de 
victoria mașinii de fotbal 
olandeze care era Feyenoord.

Am văzut meciul de la 
Rotterdam. Sute de claxoa
ne, de tobe, de sirene, de 
petarde înainte si în timpul 
partidei. Celebrii Van Hane
gem. Kindwal. Jansen et 
comp, se aruncau pur si 
simplu „la nebunie" spre 
poarta lui Gomea. Și totuși.

cel care au deschis scorul 
(prin Florian Dumitrescu) 
au fost fotbaliștii români. La 
pauză a fost 1—1 și 1—1 a 
rămas scorul final. La sfîr- 
Situl partidei. antrenorul 
Feyenoord-ului. Ernst Hap- 
pel. uluit de joc. uluit de 
rezultat, afirma că în fot
bal se mai produce o dată 
la cîțiva ani cite o minune, 
dar la Arad lucrurile — a- 
dică victoria și calificarea 
echipei olandeze — vor re
intra în normal. Happcl în
să a fost dezis și la Arad. 
Feyenoord . — prima echipă 
de club a Europei și a lu
mii — a fost eliminată de 
U.T.A. noastră, echipa care 

ieșea în lume din- 
tr-un oraș necu
noscut de marii 
corifei ai fotbalu
lui. Un antrenor 
exemplar, Nicolae

Dumitrescu — muncitor, e- 
chilibrat, inteligent, sobru — 
și o echipă care s-a dăruit 
cu adevărat pînă Ia ultima 
picătură de energie au reușit 
cea mai mare „bombă" din 
istoria tuturor edițiilor Cu
pei campionilor europeni.

Acum, după 10 ani. Van 
Hanegem (și noua sa echi
pă, F.C. Utrecht) are ca 
adversară o altă formație 
românească. O echipă în pli
nă reconstrucție, dar o echi
pă recunoscută prin ambiția 
sa, o echipă care VREA 
mult. O echipă care poate 
avea cîștig de cauză dacă-și 
va măsura cu realism și fă
ră complexe adversarul (deci 
fără a-1 supraestima), dacă 
își va juca în chip inteligent 
cartea și dacă VA DA TO
TUL pentru victoria culori
lor piteștene. Renumitul Van 
Hanegem mai poate face o 
a doua experiență româneas
că pe care s-o tină minte. 
Depinde de tactul si înțelep
ciunea lui Halagian. depinde 
de angajamentul si lupta Iui 
Radu II. Ignat, Stancu. Cris
tian. Zamfir, Ariciu, Moicea
nu, Sigmireanu...

Marius POPESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...
• TURNEE PESTE HOTARE 

ALE ECHIPELOR NOASTRE DE 
DIVIZIA A. Profitând de întreru
perea campionat ului, mai multe 
echipe de Divizia A vor între
prinde în aceste zile turnee pes
te hotare. Astfel, Sportul studen
țesc a plecat luni în Cehoslovacia 
unde, la in-vitația clubului Spar
tak Trnava, va susține două 
jocuri. Universitatea Cluj-Napoca 
se va deplasia mîine în Liban, 
pentru trei meciuri. F.C.M. Ga
lați a plecat în Italia unde va 
susține 3-4 Jocuri. Politehnica 
Iași va pleca, mîine în Grecia la 
invitația clubului Panseraikos.

ȘTIRI... ȘTIRI...
* Tn cadrul seriei a H-a a 

Diviziei B, joi 18 septembrie este 
programată o etapă intermediară. 
Toate partidele vor avea loc de 
la ora 17.

a POLONIA — ROMANIA (JU
NIORI 1—0 (1—0). Duminică s-a 
disputat în localitatea Zamoszcz 
întîlnirea amicală dintre repre
zentativele de juniori ale Poloniei 
și României. Victoria a revenit 
la limită — 1—0 (1—0) — fotba
liștilor polonezi, prin autogolul 
marcat de fundașul Negoiță. tn 
minutul 5 al partidei.

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 4-a
4—5 (2—2), Petrolul Berea —
Victora Tecuci 2—1 (1—1).

Pe primele locuri j 1. OLIMPIA 
RM. SAR AT 7 p (5—2). 2. Chimia 
Brazi 6 p (9—4), 3. Carpați Ne
hoiu 6 p (7—3)... pe ultimele : 
15. Ș. N. Brăila 1 p (8—15), 16. 
Dacia Unirea Brăila 0 p (3—12) 
— echipă sancționată cu — 4 p.

SERIA A IV-a
Victoria Țăndărei — Dunărea 

Călărași 0—1 (0—0), Amonil Slo
bozia — Electrica Constanța 5—6 
(1—0), Chimpex Constanța — Ra
pid Fetești 4—2 (2—2), Marina 
Mangalia — Ș. N. Tu lc ea 2—1 
(0—1), Unirea Eforie — Voința 
Constanța 1—1 (0—0), Constructo
rul Călărași — Metalul Manga
lia 1—0 (1—0), Portul Constanța 
Șoimii Cernavodă 6—1 (1—0), Vi
itorul Mahmudia — Progresul 
Isacicea 0—7 (0—3) — s-a jucat
la Tulcea.

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANȚA 8 p (19—1), 2. Du
nărea Călărași 8 p (11—1), 3.
Constructorul Călărași 6 p (6—3)... 
pe ultimele : 15. Amonil Slobo
zia 0 p (7—7) — echipă sancțio
nată cu — 4 p. 16. Viitorul Mah
mudia 0 p (4—25).

SERIA A V-a
Flacăra roșie București — S, N. 

Oltenița 5—0 (4—0), Danubiana
București — Abatorul București 
0—0, Viitorul Chimogi — Ceta
tea Tr. Măgurele 2—1 (1—0), Chi
mia Tr. Măgurele — Tehnome- 
tal București 4—1 (2—0), Petrolul 
Videle — Petrolul Bolintin 0—0, 
Automatica București — F.C.M. 
Giurgiu 3—1 (2—0), Voința Bucu
rești — Electronica București 3—0 
(1—0), T. M. București — Lu
ceafărul București 4—1 (3—0).
I.C.S.I.M. București n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. VOINȚA 
BUCUREȘTI 6 p (13—0) — din
3 jocuri, 2. Automatica București 
6 p (13—4). 3. Danubiana Bucu
rești 5 p (5—4)... ne ultimele : 
14. Flacăra roșie București 2 p

(6—7), 15. Ș. N. Oltenița 2 p 
(2—10), 16. F.C.M. Giurgiu 1 p 
(1—6) — din 3 jocuri.

SERIA A Vl-a
Progresul Corabia — Metalul 

Mija 1—1 (0—1), I.P.C. Slatina — 
Energia Slatina 0—8 (0—4), Pro
gresul Pucioasa — Recolta Stoi- 
cănești 1—0 (1—0), Unirea Răcari
— Cimentul Fieni 2—2 (1—1), Pra
hova Ploiești — I.C.I.M. Ploiești
— nu s-a disputat, Dacia Pi
tești — Muscelul Cîmpulung 2—0 
(1—0), Sportul muncitoresc Ca
racal — I.O.B. Balș 4—1 (1—0).
Petrolul Tirgoviște — Electronis
tul Curtea de Argeș 2—1 (0—1).

Pe primele locuri î 1. ENER
GIA SLATINA 6 p (14—4) — 3
victorii, 2. Sportul muncitoresc 
Caracal 6 p (14—4) — 2 victorii. 
3. I.C.I.M. Ploiești 5 p (7—1)... 
pe ultimele : 15. I.P.C. Slatina 2 p 
(2—14), 16. Recolta Stoicănești 1 
P (1-7).

SERIA A VII-a
Dierna Orșova — C.S.M. Dro- 

beta Tr. Severin 0—1 (0—1), Du
nărea Calafat — Mecanizatorul 
Șimian 5—0 (3—0), C.F.R. Cra
iova — Victoria Craiova 1—0 
(0—0), Unirea Drobeta Tr. Seve
rin — Metalurgistul Sadu 1—0 
(0—0), Electroiputere Craiova — 
Construe borul Craio va 1—0 (1—0), 
Jiul Rovinari — Hidroenergia Rm. 
Vîlcea 6—2 (2—1), Lotru Brezoi — 
Viitorul Drăgășani 2—1 (1—0).
Progresul Băilești — Minerul Me
tru 1—0 (1—0)

Pe primele locuri: 1. C.F.R. CRA
IOVA 7 p (5—0), 2. Jiul Rovinari 
6 p (8—3). 3. Electroputere Cra
iova 5 p (3—2)... pe ultimele : 14. 
Metalurgistul Sadu 2 p (1—4), 
15. Constructorul Craiova 2 p 
(6—11), 16. C.S.M. Drobeta Tr.
Sev. 1 p (9—3) — echipă sanc
ționată cu — 5 p.

SERIA A VIII-a
Strungul Arad — Gloria Reșița 

3—1 (0—0), Victoria Incu — Me
talul Oțelul Roșu 4—2 (1—1), Mi

nerul Oravița — Șoimii Lipova 
1—0 (1—0), Unirea Sînnicolau — 
C.F.R. Caransebeș 1—0 (1—0),
Vulturii textila Lugoj — 
C.F.R. Arad. 1—1 (1—0), C.P.L.
Caransebeș — Explormin Deva
1— 0 (0—0), Unirea Tomnatic —
Electromotor Timișoara 2—1 
(1—1), Minerul Certej — Metalul 
Bocșa 1—1 (0—1).

Pe primele locuri î 1. EXPLOR
MIN DEVA 6 p (12—2), 2. Strun
gul Arad 6 p (12—4). 3. Metalul 
Bocșa 5 p (9—3), 4. Unirea Șînni- 
colau 5 p (7—3)... pe ultimele : 
14. Șoimii Lipova 2 p (1—5), 15. 
C.F.R. Arad 2 p (3—7), 16. Vic
toria Ineu 2 p (5—10).

SERIA a IX-a
Tricolorul Beiuș — Someșul 

Satu Mare 2—1 (1—0), Oțelul Or. 
dr. Petru Groza — Unirea Dej
2— 3 (1—1), Metalul Cărei — Bi
horeana Marghita 1—3 (0—2), Vo
ința Oradea — Rapid Jibou 2—1 
(1—0), Construcții Electrometal 
Cluj-Napoca — Oașul Negrești 
2—0 (2—0). Victoria Elcond Zalău
— Recolta Sal on ta 2—0 (1—0), In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii — 
Armătura Zalău 5—0 (4—0), Uni
rea Valea lui Miliai — Victoria 
Cărei 0—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. IND.
SlRMEI C. TURZII 6 p (9—1), 2. 
Unirea Dej 6 p (8—9). 3. Victoria 
Cărei 5 p (5—2)... pe ultimele: 15. 
Metalul Cărei 2 p (2—5), 16. Ar
mătura Zalău 0 p (9—10) — e- 
chipă sancționată cu — 4 p.

SERIA A X-a
Avîntul Reghin — Textila Nă- 

6ăud 0—2 (0—1), Electrozahăr Tg. 
Mureș — Minerul Rodna 0—0. Mi
nerul Băiuț — CUPROM Baia 
Mare 1—1 (0—1), Foresta Bistrița
— Minerul Baia Borșa 2—1 (0—1),
Minerul Bălța — Minerul Baia 
Sprie 1—1 (1—1), Minerul Ilba-
Seini — Oțelul Reghin 6—0 (2—0), 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Mureșul 
Luduș 1—1 (0—1), Simared Baia
Mare — Silvicultorul Maieru 3—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL RODNA 7 p (9-1), 2. Mi
nerul Baia Sprie 6 p (9—3), 3. 
Foresta Bistrița 6 p (6—4)... pe 
ultimele : 13—15. Electrozahăr Tg. 
Mureș 3 p (1—5), Lăpușul Tg. 
Lăpuș 3 p (3—7). Silvicultorul 
Maieru 3 p (7—11), 16. Avîntul
Reghin 2 p (4—9).

SERIA A Xl-a
Metalul Copșa Mică — Autome-' 

canica Mediaș 5—1 (2—0). Vitro-
metan Mediaș — Unirea Alba 
Julia 2—1 (0—0), I.P.A. Sibiu — 
C.F.R. Simeria 2—1 (2—0), C.P.L. 
Sebeș — Sticla Arieșul Turda 
1—0 (0—0), Victoria Că lan — Mi- 
nerul-Știința Vulcan 1—0 (0—0),
LMIX Agnita — C.I.L. Blaj 2—0 
(1—0), Minerul Paroșenl — Mi
nerul Ghelar 0—0, Carpați Mîrșa
— Construcții Sibiu 4—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
M1RȘA 5 p (6—3), 2. Victoria
Călan 5 p (5—3), 3—4. IMIX Ag
nita 5 p (4—3), Minerul Ghe
lar 5 p (6—5)... pe ultimele : 
14—15. Sticla Turda 3 p (3—3), 
C.F.R. Simeria 3 p (3—3), 16. U- 
nirea Alba Iulia 3 p (2—3).

SERIA a Xll-a
Metalul Tg. Secuiesc — Trac

torul Miercurea Ciuc 2—0 (1—0), 
Carpați Brașov — Măgura-Mo- 
bila Codlea 3—1 (0—0), Mureșul
Toplița — Progresul Odorheiu Se
cuiesc 1—0 (0—0), I.C.I.M. Brașov
— Metalul Sighișoara 1—0 (0—0), 
Chimia Or. Victoria — Minerul 
Baraolt 1—2 (0—1), Precizia Să- 
cele — C.S.U. Brașov 2—0 (2—0), 
Constructorul Sf. Gheorghe — 
Torpedo Zărnești 1—0 (1—0), Mi
nerul Bălan • — Metroul Brașov 
1—1 (0—1).

Pe prmele locuri : 1—2. MURE
ȘUL TOPLITA 7 p (5—1), MINE
RUL BARAOLT 7 p (6—2). 3—4, 
I.C.I.M. Brașov 6 p (6—3), Pre
cizia Săcele 6 p (6—3)... pe ulti
mele : 15. C.S.U. Brașov 1 p 
(O-r-5), 16. Minerul Bălan 1 p 
(2—10).

Rezultatele ne-au fost transmis© j 
de către corespondenții noștri vo- ' 
luntari din localitățile respective.



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN JUDEȚUL IAȘI

(Urmare din pag. I)

zițîe de produse agroindustriale, 
semnificativă pentru dezvolta
rea agriculturii și a activităților 
de mică industrie în județul 
Iași.

De aici coloana oficială se 
Îndreaptă spre Liceul industri
al „Victoria" al Ministerului In
dustriei ușoare. Este primul o- 
biectiv de învățămînt înscris în 
actuala vizită a secretarului ge
neral al partidului, acum, la 
deschiderea noului an școlar, 
an ce se va desfășura pe coor
donatele înnoitoare trasate de 
Congresul ul Xll-lca al parti
dului.

Următorul obiectiv vizitat a 
fost întreprinderea „Țesătura*.

Aceeași atmosferă entuziastă, 
de puternică angajare, caracte
rizează sosirea tovarășului 
Nicolae C'eaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu la Com
plexul de invățămînt-cercetare- 
producție al Institutului poli
tehnic „Gh. Asachi".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt rugați să viziteze expozi
ția „Invățămîntul superior Pe 
coordonatele celui de-al XII-lea 
Congres".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului se în
dreaptă apoi spre secția de teh
nologia celulozei, hîrtiei și fi
brelor artificiale din cadrul a- 
celeiași facultăți, pe culoarele 
căreia sint organizate microex- 
poziții cu principalele produse 
realizate de studenți și cadre 
didactice, între care se remarcă 
în mod deosebit instalația de 
fabricare a hirtiilor sintetice, 
în semn de stimă și omagiu 
pentru vasta și neobosita sa 
activitate științifică, tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu i se înminează 
macheta Institutului de chimie 
macromoleculară „Petru Poni" 
din Iași.

Ultimul punct al vizitei pe 
marea platformă studențească 
il reprezintă noua clădire a 
Facultății de electrotehnică, 
secția energetică, o frumoasă 
și modernă bază de invățămînt, 
cercetare și producție.

Vizita secretarului general al 
partidului în municipiul și ju
dețul Iași a fost marcată de un 
moment deosebit de emoționant, 
de aleasă semnificație istorică 
și adine patriotism : dezvelirea 
Monumentului Independenței, 
unul din cele mai recente mo
numente ale lașului epocii so
cialiste, al acestui oraș atît de 
bogat în opere de artă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se apropie de monument în a- 
cordurile solemne ale imnului 
„Voința Neamului", interpre
tat de coriști ai instituțiilor 
muzicale din Iași. Primul se
cretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.K. adresează tova
rășului Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a dezveli monu
mentul.

Din piața Independenței, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului se îndreaptă 
către Piața Unirii pentru a lua 
parte la marea adunare popu
lară.

Cu prilejul vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in ju
dețul Iași și a deschiderii nou
lui an școlar și universitar. în 
Piața Unirii din municipiul 
Iași a avut loc o mare adunare 
populară, la care au participat 
peste 100 000 de cetățeni — 
muncitori, țărani, intelectuali, 
elevi și studenți.

Piața Unirii, martor al celor 
mai de seamă evenimente din 
istoria mai veche sau mai 
nouă a fostei capitale a Mol
dovei, este împodobită sărbă
torește.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Petru Enache, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R.

In numele participanților la 
miting, al tuturor locuitorilor 
județului Iași, tovarășul Petre 
Enache a adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU rugă
mintea de a lua cuvintul la 
adunare.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, transmisă 
direct de posturile noastre de 
radio și televiziune, a fost ur
mărită cu viu interes, cu pro
fundă satisfacție și aprobare, 
fiind subliniată in repetate 
rîndurl cu puternice aplauze, 
cu îndelungi urale și ovații.

Aprecierile, indicațiile și în
demnurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au găsit un profund 
ecou în inimile ieșenilor, care, 
deplin conștienți de importan
tele sarcini și îndatoriri ce le 
revin, și-au reafirmat voința 
de a acționa cu înaltă respon
sabilitate comunistă pentru 
înfăptuirea politicii interne șl 
externe a partidului și statu
lui nostru, pentru asigurarea 
mersului neabătut al națiunii 
noastre pe calea socialismului 
și comunismului.

Marea adunare populară se 
încheie intr-o atmosferă entu
ziastă. de vibrant patriotism.

După marea adunare popu
lară, părăsind Piața Unirii prin 
culoarul viu al mulțimii entu
ziaste ce ovaționează neîntre
rupt pentru partid și secretarul 
său general, pentru patrie și 
popor, tovarășul Nicolae 

‘Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
se îndreaptă spre partea de sud 
a municipiului. Pe heliodromul 
de la Bucium se află mii de ce
tățeni veniți să-și exprime din 
nou gratitudinea pentru aceas
tă rodnică vizită de lucru, să-și 
ia rămas bun de la înalții oas
peți, angajîndu-se să îndepli
nească toate sarcinile încredin
țate.

în aclamațiile și uralelc mul
țimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu părăsesc municipiul 
Iași la bordul unui elicopter, 
îndreptîndu-se spre orașul Paș
cani.

Elicopterul prezidențial ate
rizează pe stadionul din ■Paș
cani, unde sint prezenți mii de 
locuitori ai orașului.

în ovații și urale nesfîrșite, 
înalții oaspeți părăsesc stadio
nul, îndreptîndu-se. către pri
mul obiectiv înscris pe itine
rarul acestei vizite — Între
prinderea mecanică de mate
rial rulant.

In continuare, vizita de lu
cru a secretarului general al 
partidului în orașul Pașcani a 
înscris întreprinderea Integra
tă de țesături subțiri tip in, o 
modernă unitate a industriei 
noastre ușoare, construită la 
indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt apoi oaspeții celei mai ti
nere unități industriale a 
Pașcanilor — întreprinderea de 
traductoare și regulatoare di
recte.

Ceremonia plecării din Paș
cani a avut loc, în aceeași at
mosferă de puternio entu
ziasm, pe stadionul din loca
litate.

în această atmosferă sărbăto
rească, elicopterul prezidențial 
decolează, îndreptîndu-se spre 
Bacău, unde se face o scurtă 
escală.

Cei prezenți pe aeroport au 
ovaționat îndelung pentru 
partid și secretarul său ge
neral, au scandat cu însufle
țire „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", expri- 
mind bucuria de a se intîlni 
cu conducătorul iubit și stimat 
al întregului nostru nopor, o- 
mul de la cirma țării, care a 
deschis, prin neobosita sa acti
vitate închinată progresului și 
propășirii neamului românesc, 
noi orizonturi de civilizație și 
bunăstare și pe aceste stră
vechi plaiuri moldave.

Urale nesfîrșite au însoțit 
prezența secretarului general al 
partidului pe aeroportul din 
Bacău.

în această atmosferă entu
ziastă, aeronava a decolat în
dreptîndu-se spre București.

La înapoierea în Capitală, 
pe aeroportul Otopeni. to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați de membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

TRAGEREA LA SORȚI IN CAMPIONATUL MONDIAL 
FEMININ DE HANDBAL, GRUPA B 
Echipa României în scria a n-a

In orașul Velje, din Dane
marca, a avut loc tragerea la 
sorți a celor două serii ale 
turneului final al campio
natului mondial feminin de 
handbal, grupa B, care va 
avea loc în luna decem
brie a anului 1981 în Da
nemarca. Cele opt echipe ca
lificate pînă în prezent la tur
neul final al acestei întreceri 
au fost astfel repartizate prin 
tragere la sorți : SERIA I :

Cehoslovacia, R. F. Germania, 
Danemarca, Franța ; SERIA 
A Il-a : Polonia, ROMANIA, 
Olanda, Suedia. Cum acest tur
neu final se dispută cu 12 e- 
chipe, forul internațional a 
stabilit ca în cazul cînd se mal 
înscriu doar alte patru forma
ții, atunci ele să fie trase la 
sorți în cele două serii. In ca
zul cînd se înscriu mai mult 
de patru echipe atunci se vor 
disputa jocuri de calificare.

7/?£7 TITLURI PENTRU CĂLĂREȚII
ROMĂNI LA BALCANIADĂ

La Ankara s-a încheiat cea 
de-a 11 ediție a Campionatu
lui balcanic de călărie. La cele

două titluri individuale (fete și 
seniori) călăreții noștri, specia
liști In obstacole, au mai adău
gat incă trei titluri, ei cîști- 
gtnd disputele in probele de 
echipe (fete, juniori și seniori).

„FIARELE PRIF1II AL ITALIEI"
LA AUTOMOBILISM

Pe circuitul de la Imola 
„Marele premiu al Italiei" 
contând pentru C.M. (F. 1) la 
automobilism a tost cîștigat de 
brazilianul Nelson Piquet pe 
„Brabhan" care a parcurs 
183,440 km în lh33:07,52 Au ur
mat Alan Jones (Australia) cu 
lh 38:36,45 șl Carlos Reute- 
mann (Argentina) — lh 39: 
21,19.

SEMIFINALELE 
„CUPEI DAVIS-
In semifinalele inter-zonale 

ale „Cupei Davis", echipa Ce
hoslovaciei va întîlni, In zilele 
de 19, 20 și 21 septembrie la 
Buenos Aires, selecționata Ar
gentinei. Federația cehoslovacă 
a selecționat pentru acest med 
următorii jucători : Ivan
Lendl, Tomas Smid, Pavel Slo- 
zil și Jan Kodes.

• TELEX •
ATLETISM 9 La Edinburgh s-a 

disputat dubla întîlnire dintre e- 
chlpele Angliei și Suediei. Ia 
ambele meciuri victoria a reve- 
nia gazdelor : la feminin cu 
91—75 p șl 128—95 p la mascu
lin. Principalele rezultate. la 
masculin : 2D0 m - McMaster
(A.) 20,68 ; 500 m — Callan (A.) 
14,08 ; 800 m — Forbes (A.)
1:49,80 ; 3 000 m. obst. — Hack
ney (A.) 8:51,3 ; 100 m — Orbe
(S.) 10,25 ; feminin : 100 m.g. — 
Boothe (A.) 13.28. 800 m — Col- 
brook (A.) 2:12,70; 1 500 m —
Dainty (A.) 4:51,9. • Campio
natul pe echipe al Poloniei a 
fost cîștigat de formația Gornik 
Zabrze. In ultima zi a competi
ției cel mai bun rezultat indi
vidual a fost obținut de tir?arul 
atlet Darius Adamus. învingă tot 
la aruncarea suliței cu 85.16 m.

BOX • Campionul european 
profesionist la categoria „mijlo- 
cde-mkră", iugoslavul Marian Be- 
neș, își va pune titlul in joc în 
fata francezului Georges Warus- 
feL Meciul se va desfășura la 2t 
septembrie pe ringul sălii "Pierro 
de Coubertin" din Paris.

CICLISM • „Turul Piemontu
lui" disputat în apropierea ora
șului Cuneo a revenit italianului 
GlanbatUsta BaroncheLU care a 
parcurs 206 km tn 5 h 04:41. 
După 55 sec. a sosit italianul 
Panizza urmat de Battaglln (Ita
lia) și Johansson (Suedia) la 1:25.

TENIS • Tiirne'Jl desfășurat 
la Santiago de ChLle a fost 
cîștigat de Eddie Dibbs. care l-a 
învins cu 6—7. 6-1, 6—2 pe Gene 
Mayer. Pentru locul 3, Jaiimo 
Fillol l-a întrecut cu 6—4. 6—4 
pe Ilie Năstase. • In finala tur
neului din Berlinul Occidental, 
Bjftrn Borg l-a învins cu 7—6, 
6—2 pe Vitas Gerul ai tis. • Fi
nală la Palermo : Guillermo Vi
las — Paul McNamee 6—4, 6—0,
6— 0. • La Bournemouth : Glime
nep — Glickstein 3—6. 6—3. 6—3.
• Turneul feminin de Ia Tokio 
a fost cîștigat de Billie Jean 
King, învingătoare în finală cu
7— 5, 6—4 asupra lui Terry Hol
laday.

PRIMUL TUR ÎN CUPELE EUROPENE 
' CU MULTE //

Mîine vor începe meciurile din 
noua ediție a cupelor europene. 
Deci, din 17 septembrie, conti- 
nuînd apoi cu meciurile retur ale 
■primei etape, programate la 1 oc
tombrie, iubitorii fotbalului de 
pe continent vor avea prilejul să 
urmărească pasionanta întrecere a 
celor mai bune formații de club 
din Europa. In afară de mi
siunea dificilă pe care o au re
prezentantele țării noastre, în 
cele trei competiții sînt progra
mate încă din prima fază due
luri deosebit de pasionante. în

CAPETE DE AFIȘ"
competiția supremă, Cupa cam
pionilor, gazdele sint, în general 
favorite, dar surprize nu pot fi 
excluse în meciurile F.C. Bruges 
— F.C. Basel, Ț.S.K.A. Sofia — 
Nottingham Forest sau Olym pia
nos Pireu — Bayern Miinchen. In 
Cupa cupelor, alte jocuri de atrac
ție : F.C. Valencia AS. Mo-

naco, A.S. Roma — F.C. Carl 
Zeiss Jena, Dinamo Zagreb — 
Benfica Lisabona, Slavia Sofia — 
Legia Varșovia ș.a. Nici în Cupa 
U.E.F.A. nu lipsesc „capetele de 
afiș" dintre care amintim par
tidele dintre Molenbeek — Tori
no, Hamburg S.V. — F.C. Sara
jevo, Bohemians Praga — Spor
ting Gijon, Dynamo Dresda — 
Napredak Krusevac, P.S.V. Ein
dhoven — Wolverhampton Wan
derers, Kaiserslautern — Antler- 
lecht, Dinamo Kiev — Levski 
Spartak, Șahtior Donețk — Ein
tracht Frankfurt pe Main ș.a.

CAMPIONATE
(Et. 22) : Dtamo Kiev
2—0 ; Lvov — Dinamo

DE BOX
(Urmare din vaq 1)

cu 
Ni- 
nu 

cîteva

U.R.S.S.
— Erevan . . .. _______
Moscova 1—0 ; Dinamo Tbilisi — 
Baku 1—2 ; Alma Ata — Taș- 
kent 0—1 ; Cernomoreț Odesa — 
Dinamo Minsk 1—1 ; Zenith — 
Donețk 1—1 ; Torpedo — S.K.A. 
Rostov 1—0 ; ȚSKA — Lokomotiv 
0—1. Clasament : 1. Dinamo Kiev
— 33 p; 2. Spartak 32 p etc.

SPANIA (Et. 2) : Valencia — 
Betls 3—1 ; Hercules Alicante — 
Gijon 1—1; Zaragoza — Sevilla 
2—0; Real Madrid — Atletico Bil
bao 7—1; Valladolid — Almeria 
0—0. In clasament conduc Real 
Madrid — 4 p. C.F. Barcelona, 
Valencia și Zaragoza — cite 4 p.

IUGOSLAVIA (Et. 5) ; Olimpia
— Steaua Roșie 2—0 ; Rijeka —
Radnlcki 3—0 ; Hajduk — Velez 
1—O ; Partizan — Borac 0—0 ; 
OFK Belgrad — Vardar 0—0. 
Clasament : 1. Olimpia » p ; 2.

Steaua Roșie 8 p ; 3. Rijeka — 7 p.
B.D. GERMANA (Et. 4) : Jena ----- g.

Bohlen 2—0 ; Dyna- 
Loko- 
3—0 ;

B.D.
— Sachsenring Zwickau 
Magdeburg ' : *
mo Dresda — Halle 3—2 ; 
motive Leipzig — Riesa
Aue — Rostock 1—0. Clasament :
1. Jena 8 p ; 2. F.C. Magdeburg 
0 p ; 3. Dynamo Berlin 6 p.

BULGARIA (Et. 5) : ȚSKA —- - . Levjițj — Trakia
4—2;

1—0; Spartak
— Cernomo-

1. T.S.K.A. 
; 3. Spartak

Beroe 7—0 ;
2—1 ; Marek — Slavia 
Minier — Lokomotiv 
— Sliven 
re 1—1.
10 p ; 2. 
7 p. etc.

AUSTRIA (Et. 5) 
na — Lask 1—1 ; 
S.C. Eisenstadt 3—0 
burg — Sturm 
mira Wacker — 
sament : 1. A.K. ____ _ „ , _
Sturm Graz 7 p ; 3. Rapid 6 p.

3—1 ; Piirin
Clasament
Trakia 8 p

Vle- 
Linz 
Salz-

Ad- 
Cla-

: Austria
Voest —
; Austria 

Graz 0—2; 
Rapid 0—2.___

Graz 8 p ; 2.

tul cu bronz Ia J.O., Dumitru 
Cipere (C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin). El și-a confirmat car
tea de vizită, cîștigînd 
5—0 partida cu Nicolae 
colae (S.C. Muscel), dar 
fără a fi trecut prin
momente dificile. Tot la cate
goria cocoș, învingătorul fos
tului campion Teodor Dinu, 
Nicolae Bumb (C.S. Zalău), 
s-a impus atenției printr-un 
box curat, rapid, anunțîndu-se 
ca unul dintre pretendenții la 
titlu. La „pană", Titi Cercel 
(Dinamo) a întâlnit în 
Neagu (Progresul Brăila) 
adversar tenace, puternic, 
tărît să-și apere șansele 
la ultima picătură de energie. 
Tehnica superioară a dinamo- 
vistului și-a spus, însă, cu- 
vîntul, Cercel obținind victo
ria cu 5—0, după un meci plă
cut, aplaudat de spectatori.

Fost component al lotului 
olimpic, rapidistul Vasile Vio
rel s-a prezentat mult sub 
posibilități, el chinuindu-se, 
pur și simplu, să obțină de
cizia în disputa cu un Înce
pător : Nicolae Anghel (Voința 
Buc.). Celelalte rezultate — 
Semimuscă: R. Giolfan (A.S.A. 
Cj.-Napoca) b.p. V. Iordache 
(St. r. Brașov).
V. Ioana 
Popescu 
cie: Gh. 
gir) b.p. 
ila): M.
Gurgu (Litoral);
Vrînceanu
Gh. Preda (Steaua).

Ion 
un 

ho- 
pină

V.
Semiușoară : 

(Muscelul) b.k.o. 1 I. 
(I.O.B. Balș) ; Mijlo- 
Constantin (Met. Cu- 
C. Baltă (Voința Bră- 
Ifrim (URBIS) b.p. I. 

Grea : V. 
(Dînamo) b.k.o. 2

V/J COȘUL DE BASCHET

PLIN CU DROGURI
Ceea ce unii știau și nu voiau să spună, ceea ce alții minimali

zau, dar nu negau, ceea ce mulți — alarmant de mulți I - făceau, 
dar nu recunoșteau, a ieșit deodată la iveală : drogurile s-au infiltrat 
în mare_ măsura in lumea baschetului profesionist american. Ancheta 
efectuata de Chris Cobbs in ziarul „Los Angeles Times" nu mai 
lasă nici o îndoială antrenori, proprietari de cluburi și jucă
tor: din liga nord-americană NBA (National Basketball Association) 
recunoașteau — unii în schimbul păstrării anonimatului - realitatea. 
O realitate întristătoare — care acuză I —, atît de departe de mij
loacele cinstite ale luptei pentru supremația sportivă. S-au vehiculat și 
cifre : 75% dintre jucători se droghează, mal mult sau mai puțin 
regulat, pe bază de cocaină, și, ceea ce este și mai grav, 10% dințr? 
aceștia prizează doze puternice, așa numitele „cokes“, pe bază de 
heroină, care se fumează, avînd ulterior, tn timp, grave consecințe. Iar 
Frank Layden a coborît din lumea cifrelor ; „Nu există club din 
ligă care sâ nu fi avut probleme cu drogurile I*. Șl trebuie să I se 
dea crezare, ca unuia pățit î doi dintre jucătorii săi, de la clubul 
Utah Jazz, Bernard Bing și Terry Furlow, au apărut nu de mult In 
dosarul_ drogurilor, primul fiind arestat pentru stocarea acestora, 
iar celălalt decedind Intr-un accident de mașină cauzat de folosirea 
drogurilor.

La 19 august, Larry O'Brien, conducătorul NBA, a anunțat oficial 
constituirea unei comisii de anchetă, precizînd : „Toți jucătorii dove
diți a fi folosit stupefiante vor fi radiați din listele NBA. Este evi
dent că sportivii nu sînt imuni la riscurile și tentațiile unui flagel 
care se întinde în întreaga societate**. Precizarea care, desigur, se 
baza pe cifrele alarmante furnizate de specialiștii din S.U.A., doc- 
torul-farmacist Ronald Siegel, de la Universitatea UCLA estimînd nu
mărul lor, în urma unui studiu, la 15 milioane de cocainomanl în 
Statele Unite.

O doză de stupefiante (un singur gram costă între 90 și 115 
dolari...), o euforie efemeră care alungă artificial oboseala și stress-ul 
competiției, dar care se strecoară insidios în organism, aducînd cu tim
pul insomnia, pierderea poftei de mîncare, hipertensiunea, irascibilita- 
tea agresivă, tulburări de comportament care ajung oină la stări pa
ranoice.

Un fals antidot pentru surmenajul unul sezon care obligă jucătorii 
profesioniști să evolueze în peste 100 de meciuri. Cercul coșului de 
baschet strînge și subminează dramatic, sub influența drogurilor, sânâ 
tatea unor sportivi ajunși In derivă. Paul SLAVFS^H

voiau să spună, ceea ce alții minimali- 
fâceau.
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