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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, vineri, o vizită de 
lucru in județul Neamț, con- 
tinuînd amplul și fructuosul 
dialog început cu puțin timp in 
urmă pe meleagurile Moldovei. 
Secretarul general al partidului 
a participat, totodată, la mani
festările prilejuite de împlini
rea a 2000 de ani de atestare 
documentară a așezării geto- 
dacice Petrodava, astăzi munici
piul Piatra Neamț.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului au fost oaspeți 
ai locuitorilor din această parte 
a țării tovarășa Elena Ceaușescu. 
tovarășii Emil Bobu și Ion 
Dincă.

Ora 9,00... Elicopterul prezi
dențial aterizează pe stadionul 
municipal din Roman. Mii 
și mii de metalurgiști, con
structori de mașini, chimiști și 
alți oameni ai muncii din uni
tățile 
fiare 
acest 
lung _ 
cretarul său general.

Pe stadion domnește o atmo
sferă de vibrant entuziasm.

De la stadionul orașului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu se în
dreaptă, intr-o mașină deschisă, 
spre întreprinderea de fire și 
fibre poliamidicc — primul o- 
biectiv al vizitei de lucru a 
secretarului general al partidu
lui in municipiul Roman.

La sosire, în aplauzele 
tiralele colectivului de oameni 
ai muncii, secretarul general al 
partidului este invitat să taie 
panglica inaugurate a între
prinderii de fire și fibre pcli- 
amidice — unitate care întregeș
te peisajul industrial al Roma
nului cu o nouă ramură purtă
toare a progresului tehnic — 
chimia

Cel de-al doilea obiectiv al 
vizitei de lucru în municipiul 
Roman il constituie întreprin
derea mecanică, unitate repre
zentativă a industriei noastre 
constructoare de mașini.

Secretarul general al partidu
lui se oprește in mijlocul mun
citorilor. le strînge călduros 
mîinile, intcresîndu-se despre 
condițiile de muncă și despre 
retribuția pe care o primesc.

Un nou popas în Romanul 
industrial are loc în incinta în
treprinderii de țevi fără suoură. 
cea mai importantă unitate de 
acest fel a industriei noastre 
metalurgice.

Un moment emoționant pe 
parcursul vizitei il constituia 
popasul pe șantierul viitorului 
laminor de țevi de 20 țoii. Răs-

economice, intreaga su- 
a orașului participă la 
eveniment, scandind înde- 
penlru partid, pentru se-

punzind dorinței întregului co
lectiv de a inaugura lucrările 
de construcție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu toarnă cile un can- 
cioe de beton în fundația viito
rului laminor.

Aceeași atmosferă entuziastă 
de vibrație și puternică anga
jare muncitorească caracteri
zează și întîlnirea secretarului 
general al partidului cu colecti
vul Combinatului de fire și fi
bre sintetice Săvinești — ur
mătorul punct al vizitei de 
lucru în județul Neamț — una 
dintre cele mai puternice ce
tăți ale industriei noastre 
chimice.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a feli
citat întregul colectiv al com
binatului pentru frumoasele 
realizări obținute și le-a 
noi succese în activitate.

Străbătind drumul spre Pia- 
comunei 

; tovară- 
o fru-

urat

tra Neamț, locuitorii i 
Dumbrava Roșie îi fac 
șuiul Nicolae Ceaușescu 
moașă primire.

Următorul obiectiv al 
l-a constituit întreprinderea 
mecanică „Ceahlău**, unitate cu 
vechi tradiții revoluționare și de 
muncă.

Secretarul general al parti
dului iși ia rămas bun de la 
oamenii muncii și tehnicienii 
întreprinderii, indreptîndu-se 
spre Piatra Neamț.

La intrarea in oraș, pe

vizitei

Și

° 
arcadă împodobită cu frumoase 
motive naționale sint înscrise 
cuvintele : „Bine ați venit in 
municipiul bimilenar Piatra 
Neamț, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, 
Nicolae Ceaușescu !“. De-a lun
gul bulevardului Traian, care 
străbate unul dintre cele mai no; 
cartiere ale orașului, mii de 
locuitori iși exprimă bucuria 
de a se intiini cu Cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre.

La sosire, tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu sint 
deosebită căldură de mii 
oameni ai muncii, de tineri 
tinere, de pionieri și șoimi 
patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
îndreaptă spre muzeul de is
torie din Piatra Neamț.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitai să dezvelească 
placa jubiliară aflată pe fațada 
Muzeului de istorie, unde se 
află înscrise cu litere aurite : 
„S-a dezvelit această placă in 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia-

Nicolae 
Elena 

intimpinați

(Continuare in pag a 1-a)
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Azi și mi inc in intreaga fără

DOUA ZILE FIERBINȚI PE AGENDA „DACIADEI"

Aspect de la o întrecere de eros 
din București

a studenților de la Politehnica 
Foto : Vasile BAGEAC

La 9 octombrie, la București:

IA TENIS DE MASA
calegoric 
la Car- 

tenis de 
întilni

cu 
de

Ș< 
ai

După ce a învins 
(7—0) echipa Spaniei, 
tagena, formația de 
masă a României va 
în cel de al doilea meci al său
în Liga europeană (grupa a 
Il-a) reprezentativa Irlandei.

Partida va avea loc la Bucu
rești in sala Floreasea, in ziua 
de 9 octombrie, cu începere 
de la ora 17. După cum am 
mai anunțat, din echipa asis
tată de antrenorul emerit Far
kas Paneth fac parte Eva Fe- 
renezi, Simian Crișan și ju
niorul Eugen Florescu. Se dis
pută meciuri de simplu mas
culin și feminin, dublu mascu
lin și dublu mixt.

Vremea însorită cin această 
toamnă de aur vine în întîmpi- 
narea dorinței tinerilor... de 
toate vîrstele de a petrece cîte- 
va ore din timpul liber in 
mijlocul naturii, în drumeții 
sau excursii, în întreceri spor
tive de tot felul. Din informa
țiile primite, asociațiile porti- 
ve și consiliile locale pentru 
educație fizică și sport, in sirîn- 
să colaborare cu organiza'iile 
cu răspunderi și atribuții in 
mișcarea sportivă, au pregătit 
în acest sfîrșit de săptămînă, 
sub egida „Daciadei**, numeroa
se și importante concursuri și 
manifestări șportive.

Astfel. în multe localități va 
avea loc duminică deschiderea 
anului sportiv școlar, universi
tar și de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei. In

București, de exemplu, va avea 
loc o grandioasă manifestare de 
acest fel pe stadionul Dinamo 
cu începere de la ora 9.

în organizarea C.J.E.F.S. Ba
cău și a Consiliului județean al 
sindicatelor, la Slănic Moldova 
se va desfășura a Vil-a ediția 
a „Festivalului sportiv al Ste
nicului**, cu invitați din jude
țele Botoșani, Harghita, Neamț, 
Vrancea, Covasna șl Vaslui, 
care se vor întrece la volei, po
pice, tenis, judo, haltere, șah, 
minifotbal și orientare turistică.

Din Tîrgoviște ni :e transmi
te că în organizarea comisiei 
județene pentru sportul feminin 
a C.J.E.F.S. Dîmbovița, la Titu 
se va desfășura duminică di
mineața, de la ora 9, „Festiva
lul sportului feminin dimbovi- 
țean** la atletism, volei, hand
bal, tenis de masă și șah.

La Arad, Consiliul județean 
al sindicatelor, Comitetul jude
țean al femeilor și C.J.E.l.S. 
Arad organizează a IV-a ediție 
a „Festivalului sportului femi
nin muncitoresc arădean**, la 
handbal, volei, popice, tenis de 
cîmp și de masă, atletism. Vor 
avea loc, de asemenea, „Crosul 
tinerelor muncitoare** și un ma
re concurs de orientare ti istl- 
că. Ieri, la clubul ziariștilor din 
Arad s-a ținut simpozionul 
„Sportul feminin arădean**.

Din Sibiu ni se anunță un 
concurs de orientare turistică da 
mari proporții, la care vor par
ticipa circa 40 000 de sibieni de 
toate vîrstele. Așadar. Sibiul 
vrea să-și bată propriul „record 
mondial** în materie.

Iată doar cîteva din punctele 
bogatei agende a „Daciadei*4 
la acest sfîrșit de .ăptămînă 
acțiuni cărora le urăm deplin 
succes. (M.C.).

Astăzi, in Divizia „A" la fotbal

0 ETAPA CIJ... INTERNAȚIONALII
ÎN C.C. E. LA HOCHEI
După cum s-a anunțat, echi

pa campioană de hochei a ță
rii noastre. Steaua București, 
va întîlni în primul tur al 
C.C.E. pe campioana R-D. Ger
mane. Dynamo Berlin. Cele 
două cluburi au căzut de a- 
cord asupra datelor de desfă
șurare a celor două meciuri : 
turul în 9 octombrie la Halle, 
■ ar returul în 23 octombrie la 
Miercurea Cine.

IN FAȚA MICULUI ECRAN
® La Bacău, Proca iși 

organizează — 
„remiza", dar... 
tești, Corvinul 
victorie, F.C.

CLASAMENTUL

Turneele returului in Divizia „A“ de volei

LUPTĂ APRIGĂ PENTRU EVITAREA „SUBSOLULUIa

In sălile de 
au continuat _ , _
a treia zi s-a Înăsprit lupta pentru 
locuri din clasamentele seriilor, locuri 

lor în turneele finale

Ploiești și Arad 
volei. în cea de 
ultimelor două

sport din Rm. Vîlcea, Alexandria, 
turneele returului Dîyiziei „A“ de 

evitarea 
care trimit pe ocupantele 
retrogradăriiale...

RM. VILCEA, 26 (prin tele
fon). în seria a Il-a masculină 
primul joc s-a desfășurat între 
Politehnica Timișoara 
trolul Ploiești, 
ciștigat cu 3—0 
fiind superiori 
pitolele. 
ploieștenii 
chilibreze jocul 
seturilor, cel mai disputat fiind 
setul 2, în care, după un în
ceput bun al ploieștenilor 
(7—4), studenții au egalat la 9, 
apoj și-au adjudecat setul pe... 
muchie de cuțit. De la învingă
tori cei maj buni au fost Vî- 
nătu (în toate compartimentele) 
Mocuța șl Lukacs, în timp ce 
de la învinși au ieșit în evi
dență Bosard și Marian. în 
cel mai frumos meci al zilei,

Cu 
au

I’c- 
au 

11). 
ca-

Și
Studenții 

(8, 13.
la toate 

toate icestea, 
izbutit să e- 

pe parcursul

galerii înfocate, dar de
și sportive, au însoțit

două 
cente 
disputa acerbă dintre Universi
tatea Craiova și Calculatorul 
București. Cu Stoian șl Dumi
tru în mare poftă de joc, stu
denții au ciștigat primul set, 
dar situația avea să se prezin
te diametral opusă în setul ur
mător. Judicios așezat în te
ren la blocaj șl în linia a doua, 
Calculatorul se impune autori
tar, egalînd situația. Bucureș- 
tenii au început bine și setul 
trei (6—1), dar studenții au e- 
galat și au preluat inițiativa.

- - >entru
_______ In ul- 

Dinamo — C.S.M. 
3—0 (5, 10, 8).

Scor 3—1 (4, —5, 14, 6) pi 
Universitatea Craiova. Ir 
tima partidă
Delta Tulcea

ALEXANDRIA, 26 (prin tele
fon). Mulți spectatori au asis
tat, în sala Polivalentă din lo
calitate, la meciurile din ziua a 
3-a a turneului masculin a’. sn 
riei I. Partida inaugurală a o- 
pus formațiile Viitorul Bacău 
și Silvana Șimleu Silvaniei, 
victoria revenind voleibaliștilor 
băcăuani tot în cinci seturi ca 
și în tur : 3—2 (—14, 8, —14, 11 
12). Pe parcursul a două ore 
și un sfert, jocul a fost deose
bit de „strîns**, fiecare echipă 
adjudeeîndu-și pe rînd cîte 
două seturi. Tn cel de-al 5-lea 
echipa din Șimleu Silvaniei a 
condus cu 9—5 și 11—6, dar 
lipsa de concentrare în final și 
nervozitatea jucătorilor au per
mis băcăuanilor să recupereze 
handicapul și să cîștige parti
da. Astfel, ’ Silvania rămîne 
singura echipă din serie fără 
nici o victorie pînă în prezent,

din nou — 
® La Pi- 

— pentru 
Argeș -

pentru Utrecht ® La Cluj- 
Napoca, între Cîmpeanu II 
și Moraru • La Petroșani, 
F.C.M. Galați încearcă sti 
urce de la minus 4 O La 
Baia Mare, echipa 
teianu nu pleacă 
Dinamo, Valentin 
decît la... Oslo •

16-'

ii-'

1. CORVINUL 7 5 0 2 18- 5 10
2. Dinamo 6 5 0 1 12- 2 10
3. Univ. Craiova 6 5 0 1 9- 3 10
4. F.C.M. Brașov 7 4 1 2 8- 5 9
5. Chimia Rm. V. 7 4 1 2 12-12 9
6. F.C. Argeș 6 4 0 2 12- 7 8
7. Sportul stud. 7 4 0 3 13-11 8
8. A.S.A. Tg. M. 7 3 2 2 14-13 8
9. F.C. Baia Mare 7 3 1 3 10-12 7

10. Polit. lași 6 3 0 3 10- 8 6
12. „Poli** Tim. 6 3 0 3 5- 5 6

Jiul 7 3 0 4 10-10 6
13. Steaua 6 2 0 4 7- 8 4
14. ,,U" Cj.-Napoca 7 2 0 5 6-10 4
15. F.C.M. Galați 7 2 0 5 8-15 4
■17. S.C. Bacău 6 1 1 4 7-16 3

F.C. Olt 6 1 1 4 3-12 3
18. Progresul Vulcan 7 1 1 5 8-18 3

la ironiile „prietenilor" • Pe
lui Ma- 

urechea
Stănescu speră să joace mai bine
Pe Progresul, Marica din nou într-un

joc în care orice punct este decisiv... ® Partidele Poli
tehnica lași — Steaua și Politehnica Timișoara — Uni
versitatea Craiova au fost aminate. Sperăm să fie în
tr-un ... ceas bun

PROGRAMUL ETAPEI
i

Mihail VESA (Continuare in pag. 2-3)

- F.C.M. BRAȘOV
- CORVINUL ’
- SPORTUL STUDENȚESC

Bacău : SPORT CLUB
Pitești : F.C. ARGEȘ
Cluj-Napoca: UNIVERSITATEA

(Meci televizat în întregime — ora 15)
JIUL - F.C.M. GALATI
FOTBAL CLUB - F.C. OLT
PROGRESUL-VULCAN - CHIMIA RM. VILCEA

(Stadion Progresul)
DINAMO - A.S.A. TG. MUREȘ

(Stadion Dinamo)
Cu excepția meciului de la Cluj-Napoca, celelalte partide 

începe la ora 17.
Meciurile Politehnica lași — Steaua ȘÎ Politehnica Timișoara — Uni* 

versitatea Craiova au fost aminate pentru o dată ulterioară.
$

5

I
l
a

$

Petroșani : 
Baia Mare : 
București :

București

vor

I



Deva, în plin efort.
sânt

Junioara Marieta Ilcu, de la 
Recent ea

de sezon atletic internațional

MECIUL ECHIPELOR DE TINERET
ROMÂNIA — R.S.S. UCRAINEANA

După primul tur al campionatului

HOCHEIUL A LUAT UN START PROMIȚĂTOR... înaintea

De mai mulți ani cortina 
„cade", la noi, peste sezonul 
competițiilor internaționale de 
atletism, odată cu desfășura
rea meciului, devenit tradițio
nal, dintre reprezentativele de 
tineret, bărbați și femei, al? 
României și R.S.S. Ucrainene, 
aflat acum la a 12-a ediție.

întîlnirea România — R.S.S 
Ucraineană se va desfășura, 
astăzi (de la ora 15) și mîine 
(de la ora 16), pe Stadionul 
Republicii din Capitală și •-ro
mite un interesant și atractiv 
spectacol sportiv. Antrenorul 
federal C-tin Nourescu ne-a in
format că din reprezentativa 
noastră fac parte cei mai buni

0 REUNIUNE INTERMEDIARA REUȘITA
Iată că — spre deosebire de 

alte reuniuni programate la mij
loc de săptămînă — cea desfă
șurată joi după-amiază ne-a ofe
rit un spectacol de bună calita
te, alergările, cu excepția cele* 
cîștigate de Suvelnița, oferind în
treceri disputate, cu faze specta
culoase și cîștigători serios „scu
turați" de driverii respectivi. Hin
sar, terminînd ca un bolid (el 
a marcat 1:23,5), a întrecut chiar 
pe linia sosirii pe Soneria și Gas
con, despărțiți prin intervale in
fime. Siracuz, adus „pe sus" de 
M. Ștefănescu, a dispus la luptă 
de Victorița (dezechilibrată în 
urma unui accident de harnașa- 
ment) și Salata, iar Jovmir, con
firmând ultimele valori, i-a de
pășit în vecinătatea potoului pe 
Vigu (intens solicitat de I. Oa- 
nă pentru a nu pierde locul 2) și 
Rafon. Aldina (într-o companie 
modestă) a furnizat, de aseme
nea. o sosire „fierbinte", depă
șind de foarte puțin pe Siliștean- 
ca si Horticol. în concluzie, o 
reuniune reușită și căreia l-am fi 
acordat nota maximă (deși ulti
ma cursă s-a desfășurat în „noc
turnă". organizatorii continuînd 
să recurgă la soluția „hituri"

LOTO PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

NU OCOLIȚI ASTAZI ȘANSE
LE DE MIINE...

© După cum s-a mal anunțat, 
inline, 28 septembrie 1980, se va 
desfășura o tragere specială Loto 
2 deosebit de avantajoasă, cu o 
formulă tehnică inedită. In ca
drul a 7 extrageri în 3 faze, to- 
tallzînd 32 numere, se atribuie 
cîștiguri pe 18 categorii, între 
care : AUTOTURISME (Dacia
1300- sau ..Skoda 120 L“), BANI 
(25.000, 5.000 lei etc.), EXCURSII 
PESTE HOTARE (în U.R.S.S. sau 
R. P. Polonă). Cu biletele de 25 
lei se participă la toate extrage
rile ! (Tragerea va avea loc la 
ora 10,30 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele cîști- 
giitoare vor fi transmise prin ra
dio și televiziune în cursul serii). 
® ASTAZI ESTE ULTIMA ZI de 
participare și la atractivul con
curs Pronosport de mîine, care 
oferă, de asemenea, șanse de mari 
succese iubitorilor de pronosticuri 
sport've. NU OCOLIȚI ASTAZI 
POSIBILITATEA DE A VA NU
MĂRĂ MIINE PRINTRE MARII 
CIȘTIGATORI LA SISTEMUL DE 
JOC PREFERAT !

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO" din 26 
SEPTEMBRIE 1980

Extragerea I : 61 60 51 45 65 77 
27 33 80 ; extragerea a îl-a : 
57 87 28 46 23 7 62 82 64.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 703.767 lei. 

atlețl din categoria „tineret" 
(băieții născuți pînă în 1959, 
fetele născute pînă în 1960), 
între care campionii naționali 
la seniori Adrian Preoteasa și 
Gheorghe Lina, recordmanul 
țării Sorin Matei, precum și 
mulți dintre juniorii noștri de 
talent : Nicoleta Lia, Daniela 
Matei, Cristina Cojocaru, Mari- 
cica Bernea, Alina Grecu, Ro- 
dica Rainea, Anișoara Cușmir, 
Marieta lieu, Cristina Dobri- 
noiu, Laszlo Darvaș. Liviu 
Giurgian, Iosif Karpoș etc.

Oaspeții noștri, cu mulți atleți 
de bună valoare, au cosit în 
Capitală în cursul zilei de joi.

HI P IS M
deși acestea nu sînt deloc apre
ciate de spectatori), dacă printre 
rezultatele înregistrate nu s-ar fi 
înscris performanța contradicto
rie făcută de Gardena în premiul 
Odobești. Rezultate tehnice; Cursa 
I: 1. Tufiga (I. Crăciun) rec. 
1:37,7, 2. Roxana. Simplu 4, ordi
nea 23. Cursa a Il-a: 1. Aldina 
(I. Fiorea) rec. 1:43,1, 2. Siliștean- 
ca, 3. Horticol. Simplu 5, ordinea 
7, event 35, ordinea triplă 159. 
Cursa a III-a: 1. Gardena (Gv. 
Solcan) rec. 1:27,0, 2. Veridic, 3. 
Ratafia. Simplu 3, ordinea 16, e- 
vent 5, ordinea triplă 76, triplu 
câștigător 305. Cursa a IV-a; 1. 
Hinsar (N. Nicolae) rec. 1:23,5, 2. 
Soneria. Simplu 2, ordinea 8, e- 
vent 11. Cursa a V-a; 1. Siracuz 
(M. ștefănescu) rec. 1:27,6, 2. 
Victorița, 3. Salata. Simplu 2, or

dinea 23, event 5, ordinea triplă 
460. Cursa a Vl-a: 1. Jovmir (I. 
Georgescu) rec. 1:28,8, 2. Vigu, 3. 
Rafon. Simplu 5, ordinea 84, e- 
vent 13, ordinea triplă 416, triplu 
cîștigător 182. Cursa a Vil-a: 1. 
Suvelnița (V. Moise) rec. 1:28,7,
2. Hinsar, 3. Gascon. Simplu 55, 
ordinea 27, event 81, ordinea tri
plă 183. Cursa a Vin-a; 1. Olte
nița (N. Nicolae) rec. 1:33,7, 2. 
Fricos. Simplu 5, ordinea 175, 
event 108.

Gh. ALEXANDRESCU

Miercuri 1 octombrie, la ba
zinul Floreasca (telefon 
79.37.85) se redeschid cursurile 
de inițiere la înot pentru co
piii Intre 4 și 10 ani. înscrie
rile au început.

SIMBATA

ora 15: Dina-
Tg. Mureș, 

17 : Dinamo

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 17: Ț.S.K.A. Sofia — 
Honved Budapesta, Steaua — 
Dukla Olomouc, meciuri In 
cadrul „Cupei Steaua".

FOTBAL. Stadionul Progre
sul, ora 15: Progresul Vulcan
— Chimia Rm, Vîlcea (spe
ranțe), ora 17: Progresul Vul
can — Chimia (Dlv. A); sta
dionul Dinamo, — —
mo — A.S.A. 
(speranțe), ora
— A.S.A. (Div. A).

POPICE. Arena Laromet, de 
la ora 14.30: Laromet — Glo
ria, meci In cadrul Diviziei 
A (f).

RUGBY. Stadionul Steaua, 
ora 16; Steaua —Rapid, meci 
in cadrul „Cupei federației'-.

DUMINICA

FOTBAL. Teren Sirena, ora 
11: Sirena — Metalul Plopeni 
(Div. B); teren Autobuzul,

însă, să ■ rămî- 
prim tur, care 

reluarea eontac-

Hocheiul și-a făcut reintrarea 
în prim-planul actualității spor
tive interne prin disputarea pri
mului tur al campionatului Di
viziei „A“, consumat, nu de 
mult, la Galați, după sistemul 
turneu. întrecerea, care : va 
încheia, tot printr-un turneu la 
București, în 22 ianuarie 1981, 
va mai cuprinde încă un alt 
turneu Ia Miercurea Ciuc și 
două tururi după sistemul eta
pelor duble, cu jocuri acasă și 
în deplasare.

Deocamdată, 
nem la acest 
ne-a prilejuit 
tului cu elita hocheiului nostru, 
cu cele 6 formații fruntașe. O 
întîlnire așteptată cu mult in
teres, determinată și de finalul 
promițător din sezonul trecut, 
cînd „tandemul" Steaua — Di
namo, din duelul căruia am 
aflat de ani și ani, mereu, e- 
chipa campioană, a fost foarte 
serios... concurat de S.C. Mier
curea Ciuc. Și acum ? Deocam
dată, din păcate, pentru pers
pectiva de a vedea întrecerea 
pentru titlul hocheiului mai a- 
nimată, am constatat un „stătu 
quo", în care atit Steaua, deți
nătoarea titlului, cit mai ales 
Dinamo au învins lejer (3—1 și 
10—5) această echipă atit de ca
pricioasă care este S.C. Miercu
rea Ciuc.

în schimb, atit Steaua cit și 
Dinamo București s-au prezen
tat bine la capitolul pregătirii 
fizice generale și specifice și 
doar satisfăcător în ceea ca pri
vește organizarea jocului, ele-

TURNEELE RETURULUI IN DIVIZIA „A“ DE VOLEI
(Urmare din pao D

candidată sigură la turneul fi
nal pentru locurile 9—12. 
S-au remarcat Rodeanu și 
juniorul Boerescu de la în
vingători, respectiv Bădiță și 
Băroiu. în partida următoa
re, Steaua a dominat clar, con
form așteptărilor, jocul împo
triva bătăioasei formații Trac
torul Brașov. în primele două 
seturi bucureștenii au combinat 
frumos și eficace, detașîndu-se 
net, dar în cel de al treile’a 
brașovenii s-au angajat mai 
curajos în luptă, mareînd 
puncte prețioase pe tabela de 
marcaj. Pînă la urmă, însă, 
Steaua a restabilit superiorita
tea, cîștigînd cu 3—1 (4, 6, —10, 
6) In' ultimul joc: Explorări 
Baia Mare — C.S.M. Suceava 
3—0 (0, 12, 9).

Gheorghe DEDIU

PLOIEȘTI, 26 (prin telefon). 
In seria I feminină au fost cele 
mai scurte partide. în primm 
joc al zilei a treia C.S.U. Ga
lați a întrecut Olimpia Oradea 
cu 3—0 (6, 4, 6). Evoluție net 
superioară a gălățencelor, care 
au avut in Crina Georgescu și 
Elena Piron cele mai bune ju
cătoare. în cel de-al doilea 
meci s-au întîlnit echipele care 
acum 9—10 ani erau principale
le rivale Ia titlul de campioa
nă a țării : Dinamo și Penici
lina Iași. Firește, n-a mai fost 
derbyul de altădată, deoarece 
Penicilina a coborît mult șta 
cheta valorii. Dinamovistele au 
obținut o victorie categorică : 
3—0 (9, 10, 9), ieșencele stră- 
duindu-se însă să se ridice u- 
neori la nivelul campioanelor. 
Remarcate : Mariana Ionescu, 
Victoria Banciu (D), Aurelia 
Ichim și Silvia Bordei (P). în

(Div. C); 
11: Teh- 
București 

ora

ora 11: Autobuzul — C.S. T!r- 
goviște (Div. B); teren FI. ro
șie, ora 11: FI. roșie — Petro
lul Bolintin Vale ' 
teren Laromet, ora 
nometal — T.M. ___
(Div. C); teren Abatorul, 
11: Abatorul — ICSIM (Div. 
C); teren Automatica, ora 11. 
Automatica — Electronica 
(Div. C).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
ora 11: Steaua — Dinamo 
Brașov (m. A); teren Tinere
tului, ora 12: Confecția — Re- 
lonul Săvinești (f. B); teren 
Giulești, ora 16,45: Rapid — 
Vulturul Ploiești (f. B).

POPICE. Arena olimpia, ora 
8t Olimpia — Rulmentul Bra
șov; arena Voința, ora 8: Vo
ința — Carpați Sinaia; arena 
Gloria, oră 8: Gloria — Fia-, 
căra Brașov, meciuri In ca
drul Diviziei masculine A.

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 10: C.N. A.S.E. — Voin
ța Cluj-Napoca și Dinamo — 

• Progresul (Div. A).

După consumarea primului tur al campionatului (de fapt, 
turneul gălățean), Colegiul de antrenori a stabilit compo
nența lotului reprezentativ, care — așa după cum ne de
clarau cei trei antrenori : Zoltan Czaka, principal, ajutat de 
Eduard Pană și Ion Tiron — va fi modificat în funcție 
de forma manifestată, în continuare, de jucători, lată-i pe 
primii 27 de selecționați : Netedu, Huțan, Varadi, Fekete — 
portari ; E. Antal, Ioniță, Justinian, Gall, I. Antal, Moroșari, 
Popescu, Berdilă — fundași ; Costea, Tureanu, Axinte, Va- 
sile Huțanu, Hălăucă, Cazacu, Nistor, Olenici, Chiriță, So- 

Iyom, Zoltan Nagy, Bela Nagy, Bartalis, Gereb, Pisăru — 
atacanți.

Bela Nagy, Bartalis, Gereb, Pisăru

hocheiul 
angaja- 

al aces-

ment decisiv totuși în 
modern. Ne-a plăcut 
mentul fizic nu numai 
tor două formații fruntașe, ci 
și al celorlalte participante 
(poate mai puțin Metalul Sf. 
Gheorghe), acuratețea tehnică a 
unora dintre jucătorii tineri, ca 
și progresul manifestat de ei 
față de sezonul trecut. Am no
tat printre aceștia în special pe 
Chiriță (Steaua), Andrei (Avîn- 
tul Gheorgheni), Gereb ;S.C. 
Miercurea Ciuc), Teodoriu (Di
namo București) și alți cîțiva 
de la care așteptăm în etapele 
viitoare confirmarea frumoase
lor lor evoluții din turneul gă- 
lățean. Nu același lucru se poa
te spune, de pildă, despre doi 
tineri fundași, promovați cu 
curaj în sezonul trecut în echi
pa reprezentativă și care la Ga
lați s-au comportat șters, fără 
aplombul de altă dată : Berdi- 
lă (Dunărea Galați) și Istvan 
Antal (S.C. Miercurea Ciuc). Și 
pentru că tot sîntem Ia capito
lul notațiilor individuale să

ultima partidă Farul — Uni
versitatea Timișoara 3—0 (10
6, 10).

I. TANASESCU — coresp.

ARAD, 26 (prin telefon). Du
pă două jocuri pierdute la li
mită și în care au lăsat o bună 
impresie, băimărencele de la 
Maratex, urmărite de spectrul 
retrogradării, au obținut o pre
țioasă victorie în fața formației 
Chimpex Constanța : 3—2 (—7, 
—2, 14, 3, 8). De remarcat că 
de data aceasta Maratex Baia 
Mare a fost condusă cu 2—0 și 
14—7 în setul 3, dar s-a auto- 
depășit, recuperînd această a- 
parent insurmontabilă diferen
ță cîștigînd in extremis. S-a re
marcat întreaga echipă băimă- 
reană (Georgcta Cioflinc, Doi-

CAMPIONATE • COMPETIȚII «CAMF
O NOUĂ ETAPA CU MECIURI IMPORTANTE 

IN DIVIZIA „A", LA HANDBAL
Milne, din nou o etapă cu mul

te „capete de afiș" in campiona
tele republicane, Divizia „A", de 
handbal. A 5-a rundă programea
ză în Întrecerea feminină un ve
ritabil derby la Brașov, Rulmen
tul — liderul clasamentului — 
urmînd să dea replică Progresu
lui București. Intr-un alt centru 
al handbalului nostru, la Bacău, 
amatorilor jocului cu mingea 
mică li se oferă un atractiv cu
plaj : Știința, la băieți, tntîlnește 
pe Dinamo București, iar cam
pioana țării la handbal feminin, 
Știința, dă 11.'------
Cluj-Napoca. 1 
două derbyuri, 
ale „codașelor": 
sitatea Craiova 
C.S.M Borzești,

replică Universității
La băieți — alte 

’ de această dată 
Relon cu Univer- 
și Gloria cu 
meciuri care —

Iată programul etapei a V-a:
FEMININ

Bacău: 
Iași : 
Brașov : 
Baia Mare : 
Tg. Mureș :

Bacău : 
Timișoara 
București

știința
TEROM
RULMENTUL 
CONSTRUCTORUL 
MUREȘUL

MASCULIN

știința 
POLITEHNICA 
STEAUA 

Piatra Neamț: RELON Săvinești 
Arad : GLORIA

LOTUL DE TINERET AL ROMÂNIEI, LA 
„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO ALE UNGARIEI

Un mare turneu internațional 
de judo pentru tineret are loc, 
azi și mîine, la Miskolcs — Cam
pionatele internaționale ale Un
gariei, la car£ și-au anunțat par
ticiparea concurenți din 12 țări: 
R.D. Germană, Franța, Japonia, 
Polonia, România, U.R.S.S., Un
garia ș.a. Din țara noastră își

ASTAZI Șl MIINE, TREI MECIURI ÎN „CUPA F.R. RUGBY1
Astăzi și mîine se vor disputa 

trei partide în cadrul etapei a 
doua a „Cupei F.R. Rugby", în 
seria a treia întrecerea demarînd 
abia săptămâna viitoare, iar par
tida Dinamo — R.C. Grivița Ro
șie (contînd pentru seria a doua) 
a fost aipînată pentru miercuri, 
întrucît grivițenii dau astăzi re-

I
I
I
I
I

subliniem buna comportare a 
ambilor portari ai lotului re
prezentativ : Valerian Nctedu 
(Steaua) și Gh. Huțan (Dinamo 
București), ceea ce, de aseme
nea. constituie un cîștig pentru 
începutul activității.

în încheiere cîteva cuvinte în 
legătură cu felul în care este 
înțeles jocul cu corpul, în forță. 
Există, și în această direcție un 
progres însemnat. Folosirea 
corpului se face corect în tot 
mai multe din cazuri, ceea ce 
este foarte bine. A rămas pre
zentă, în schimb, vechea me
teahnă de a reproșa arbitrului 
(uneori prin cuvinte sau gesturi 
jignitoare) nereușitele indivi
duale. Jucători de la S.C. Mier
curea Ciuc și Metalul Sf. Gheor 
ghe au trecut prin fața comisi
ei de disciplină numai din a- 
ceste cauze, uitînd că nu arbi
trul este de vină pent, u că 
echipele lor joacă mai slab de- 
cit ar fi fost de așteptat...

Colin ANTONESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

na Săvoiu, Mariana Onciu, Sil
via Dobrovolschi, Cristina Flo- 
rca și Mariana Jurj) și Liliana 
Văduva, Otilia Secoșan și Emi
lia Mănăilă de la Chimpex.

Derbyul seriei, Universitatea 
Craiova — Știința Bacău, s-a 
desfășurat în nota de dominare 
a studentelor oltence, care și-au 
adjudecat primele două seturi 
la mare luptă, s-au relaxat în 
următorul, dar au revenit și au 
cîștigat partida cu 3—1 (11, 13, 
—10, 12). Remarcate : ^Constanța 
Militant, 
Camelia Tomeci (U),_Marilena 
Bogdan, 
Mioara 
meci : Universitatea București 
— Rapid 1—3 (11, —14, —4, —3).

Marilena Dubinciuc,

Luminița Bălan și 
Bistriceanu. Ultimul

I. IOANA — coresp.

I
I
I
I
I
I
B

VEȘ1
• S.C. BA 

poate permits 
acasă, așa i 
intens în : 
Cu excepția 
(suspendat p 
galbene), tot 
joc. F.C.M. I 
dentați pe S 
De vineri, e 
Bacău. Arbit 
Al. Ioniță și 
București).

• F.C. Al 
miercuri la
F. C. Olt) ; r 
lități în lot. 
ță reintrarea 
care au efe< 
de două și, 
Hunedorenii 
amiază, cu 
tești. Arbitri 
Gh. Ionescu 
și O. Ștreng

• „U“ C 
reîntors, mi< 
turneul pe c 
Libia. Nu sil 
tați în lotul 
Staicu și D 
STUDENȚES 
utiliza, în ac 
nescu, nerec 
care a acun 
șe ~ 'bene. 
— . Forwi 
mișoc.ra) și

• JIUL | 
meci-școală 
Minerul din 
este accidei 
Este posibil 
siliu, căruia 
de suspenda 
a revenit n 
pe care l-a 
și și-a con 
Petroșani. /
G. Dragomi 
(toți din Bv

• F.C. B 
nit, miercur 
prins în Ui 
mat un pro 
este apt de 
ție la laba 
singurul s< 
F.C. OLT i 
la Slatina, 
F.C. Argeș, 
Echipa are 
Șoarece și 
piciorul in 
Lică, A. IV 
află sub se 
bitri : A. I 
R. Matei (

• PROG

disputîndu-se direct Intre 
mațlile implicate In “* 
ierarhiei subsolului — . 
ența soarta unor echipe.

Scoțînd în evidență aspectul 
pozitiv al preocupării unor echi
pe (firește, ca urmare a activi
tății antrenorilor respectivi) pen
tru îmbunătățirea jocului In apă
rare (mobilitate, agresivitate, vi
teză), nu vom putea fi de acord 
ca aceste calități evidente să se 
sprijine pe mijloace neregulamen
tare (țineri, faulturi grosolane 
ș.a.). Este motivul pentru care 
solicităm arbitrilor aplicarea stric
tă a indicațiilor forului de spe
cialitate, promovarea jocului at
letic, dar — în același timp — 
reprimarea durităților, sancțio
narea gesturilor nesportive.

for- 
stabilirea 

pot influ-

— UNIVERSITATEA Cluj-Napoca
— CONSTRUCTORUL Timișoara
— PROGRESUL București
— UNIVERSITATEA Timișoara
— TEXTILA Buhuși

FINALELE
• La Tg. 

cele mai fri 
ră, a avut 
(a 5-a) a „ 
tociclism vil 
mărite de 
tatori, au j 
de alergăto 
50 cmc înec 
și Sandu S 
TUMAG — 
cmc avansa 
(Energia Ci 
ranu (Prog 
cmc — Pet 
Timișoara), 
Pascotă (I 
FINALELE

Sezonul c< 
călărie se a 
programarea 
a finalelor 
nai pentru 
niori la dr< 
mii intră î 
fetele. Ince 
de patru zi: 
„Parcul Po 
tinerii repr 
lor Steaua, 
biu, C.S.M.

— DINAMO București
— H.C. MINAUR Baia Mare
— DINAMO Bv. (Sala Floreasca, de 

Ia ora 11)
— UNIVERSITATEA Craiova
— C.S.M. Borzești 

La Timiș< 
finală ale t 
tat cu „Cui

vor încerca șansele Iile Șerban 
(cat. superușoară), Liviu Clmpea- 
nu (ușoară), Vaslle Pușcașu (se- 
mimljlocle), Marcel Zaharla (mij
locie) , Valentin Oiței (semigrea), 
Mihai Cioc șl Sebastian Geană 
(grea). Lotul tinerilor români 
este Însoțit de antrenorii Dorin 
Găvra, Nicolae Marinescu și de 
masorul Klaus Ștof.

plica lotului ‘ reprezentativ. Dar 
iată programul mini-etapei: se
ria I: Universitatea Timișoara — 
Știința Petroșani, C.S.M. Sibiu 
P.T.T. Arad (partidele se dispu
tă mîine); seria a Il-a: Steaua — 
Rapid ..(astăzi* la stadionul Sfcee- 
ua, de la ora 16).

IN DIVIZ
Cel mai 

ultima etap; 
vizia „A" 
va desfășur; 
tre Crișul 
actualul lid< 
zinul Dinan 
programate
— Voința C
— Progresu 
tea acestor
1. Rapid
2. Dinamo
3. Crișul
4. Voința
5. Progresul
6. C.N. A.S.: 

în seria a
următoarele
— Liceul 2 
1—2, 2—1); 
Arări 4—5 ( 
Liceul 2 But 
7—8 <2—0, 1



iN... 14 TABERE
?i mai tămîna aceasta, amical, cu Di- 
puncte namo pe care a întrecut-o cu 

pregătit 3—1 (au marcat : Dragu, Țevi 
erioadă. șj Glonț). Cristea este indispo- 
olomon nibil. Este posibil debutul Iui 
rtonașe Glonț. CHIMIA are itregul lot 
apt de valid. într-un meci amical, dis- 
e acei- putat în cursul acestei săptă-
opescu mini, la Mîrșa, vîlcenii au în-
află la trecut formația Carpați cu 4—2, 
ican — prin golurile realizate de Coca 
oți din ii, Preda, Georgescu și Carala- 

gcac. Arbitri : O. Anderco — 
evoluat i. Taar (ambii din Satu Mare) 
3—1 cu șj v. lanul (Iași).
:po ibi- q DINAMO. Dinu își va re- 

anun- ]ua locul în echipă, dar u vor
i Nicșa putea fi încă folosiți Custov
mdările (nerefăcut) și Mulțescu (aflat

'tapă în tratament la Eforie). A.S.A.
ieri, la a făcut o verificare cu divizio-
jre Pi- nara „C“ Oțelul Reghin, in
eseu — care a rulat tot lotul de jucă-
Brasov) tori. Nu poate fi folosit Doth

II, care a acumulat 2 cartona- 
3A s-a șe galbene. Arbitri : N. Rainea
r, din (Bîrlad) — Al. Mustățea (Pi-
tuat în tești) și V. Burmuz (Vaslui), 
cciden-
de Gh. -------------------------------------------------
ORTUL
I putea

Io-
Sandu, 

artona- 
. Igr 
lin Ti- 
Lugoj) 
oi un 
asa, cu 
>. 1..1SU 
'.inuare. 
ui Va- 
: etapa 
ALAȚl 
turneul 
1 Italia 
ii spre 
urja — 
rovschi

1 reve- 
l între-

. ur- 
cere și 
(infec- 

irezintă 
irebare. 
iercuri 
ical "U 

3—1. 
bleme : 
bii cu 

■ uca ; 
mu se 
•ii. Ar- 
Pop și 
rești). 
at sup

ÎN TOAMNA VIITOARE, VOI APĂRA ÎNTR O CUPĂ EUROPEANĂ!
L-am căutat la telefon pe 

Moraru, „portarul sezonului" 
cum s-a spus, propunîndu-i un 
interviu. A tăcut un timp, după 
care a mărturisit cu timiditatea 
lui caracteristică : „Nu-mi prea 
vine să cred că mi se propune 
așa ceva !“...

— Ce-ai vrea să citești des 
pre... portarul Moraru ?

— Știu eu ? !... Aș vrea să 
citesc că Moraru, portarul Spor
tului studențesc, n-a renunțat la. 
marea lui revanșă, naționala, 
că pentru asta se pregătește de 
doi ani, că visează să fie in 
lotul de „16“ pentru meciul c:i 
Anglia, chiar dacă pentru el 
singura șansă e doar campiona
tul. Aș mai vrea să citesc că 
antrenorii naționalei nu l-au 
uitat, așa cum nu l-a uitat Cor
nel Drăgușin, care 
foarte mult, moral, 
la lotul de tineret...

— Ai fost, totuși, < 
lotul lărgit pentru 
Norvegia, semn că 
bune din campionat 
uitate.

— Am privit insă

l-a ajutat 
chemîndu-1

convocat in 
meciul cu 

partidele 
n-au fost

meciul de

E • COMPETIȚII
LA VITEZA Șl MOTOCROS 

250 cmc — Ion Popa (Energia 
Cîmpina), 500 cmc — Ion Tele- 
gescu (Energia Cîmpina), moto
ciclete cu ataș — Constantin Po
pescu și Aurel Popa (Torpedo 
Zărnești).

Etapa finală a competiției se va 
desfășura duminică la București 
pe un traseu înscris pe platfor
ma industrială Pipera—Toboc. 
Primul start se va da la ora 10.
• Și „Cupa F.R.M." ia moto- 

cros a ajuns în faza finală, ul
tima etapă (a 5-a) urmînd a avea 
loc mîine, pe traseul obișnuit de 
la Cîmpina. întrecerile vor în
cepe la ora 10.
DE JUNIORI LA CĂLĂRIE 

goj, Petrolul Ploiești, Olimpia 
București ș.a, își vor disputa ti
tlurile de campioni. Vor putea fi 
urmăriți cîțiva dintre cei mai 
buni sportivi ai „schimbului de 
mîine": Otto Fabich, Florin Stoi
ca, Ilorațiu Marchiș, Teodor Pan- 
că, precum și Ioana David, Ma
riana Moisei, Ruxandra Bădu- 
lescu, Dania Popescu, toți proas
peți laureați ai campionatelor 
balcanice.
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'ile de registrat următoarele rezultate:
is, do- Dîrzu — Nemeș 7—-5, 6—0, Darie
au în- — Ilnat 7—6, 6—2; Mancaș — Po- 

povici 1—6, 6—4, 6—1; Bîrcu — 
Toma 5—7, 6—3, 9—7; iar la fe- OLO minin: Mariana Hadgiu — Sanda 
Proca 6—4, 6—0; Nadia Becheres- 

din cu _ Dorina Brăștin 7—5, 6—2;
în Di- Elena Jecu — Elena Trifu 6—1,
I) se 7—6. Două rezultate interesante 

ea în- dîn partidele anterioare: Bîrcu — 
urești, ștefănescu 7—5, 7—6 și Dîrzu —
a (ba- a. Marcu 6—3, 6—0. Cu ocazia
)) sint turneului a fost deschisă o ori- 
A.S.E. ginală expoziție de mingi de te- 
mamo njSț din colecția timișoreanului 
înain- , Putu Rînja.
- 70 24 CAMPIONATUL DE 
-mu VITEZĂ IN COASTĂ LA
- ?î “ AUTOMOBILISM-111 o

4-128 4 Ultima etapă (a 5-a), de viteză 
ășurat în coastă, a campionatului repu-
Arad blican de automobilism se va

. 3—2, desfășura astăzi pe cunoscutul 
Rapid - traseu de la Pîrîul Rece. Parti- 
3—2); cipă concurenți din toată țara pe 
•radea categorii de vehicule. Primul start 

se va da la ora 8,30.

MECIUL DE 
SUD „LENTILA*

Apelînd la înregistrările statis
tice, ne-am propus să urmărim 
modul cum a acționat echipa 
României în prima sa partidă 
oficială, în compania Norvegiei. 
Iată ce spun datele tehnice ale 
acestui meci : jucătorii noștri au 
avut 81 de acțiuni de atac, față 
de 96 ale norvegienilor, pe „sec
țiuni» (am ales ca bază 15 mi
nute) situația este următoarea : 
19—12 (min. 1—15), 11—20 (min.
16—30), 11—17 (min. 31—45), 20
— 12 (min. 46—60), 12—15 (min. 
61—75) și 8—20 (min. 76—90.

Deci, cu excepția primelor 
sferturi ale celor două reprize, 
INIȚIATIVA A APARȚINUT 
FOTBALIȘTILOR NORVEGIENI, 
în ultimul sfert dominarea lor 
fiind cit se poate de netă (20—8).

Din celb 81 de acțiuni ofensive, 
doar 10 s-au încheiat cu șuturi 
Ia poartă, 4 dintre ele fiind pe 
spațiul porții (norvegienii au a- 
vut 13 șuturi, 4 pe spațiul por
ții). Iată autorii celor 10 șu
turi : Iordănescu 4 (2 pe poar
tă — 2 în afara porții), Bel- 
deanu 3 (1—2), Țicleanu 2 (1—1), 
Cămătaru 1 (0—1).

Deci, bilanț total neconcludent 
pentru „trio“-ul nostru ofensiv 
Crișan — Cămătaru — M. Rădu- 
canu, în contul lui este trecut 
doar un șut, cel al lui Cămătaru, 
și acela „afară“. Celelalte 71 de 
acțiuni de atac s-au încheiat ast
fel : 6 prin corner, 11 prin pase 
greșite (Crișan 3, Munteanu II

Dialog cu „portarul sezonului», Moraru

\«

la Oslo in fața micului ecran 
Probabil că dacă se televiza 
partida Sportului studențesc de 
la Craiova aș fi fost chemat 
mai devreme in lot. Pentru 
Varna, eventual. E bine insă 
așa. E un prim pas. Am două 
meciuri de campionat la dispo
ziție, singura mea șansă pentru 
un loc in lotul pentru 15 oc
tombrie, cu Anglia. Meciul de 
la Cluj-Napoca, televizat din 
fericire, și cel cu Progresul- 
Vulcan, in cuplaj, probabil. Da
că aș mai fi jucat și intr-o 
cupă europeană, probabil că 
șansa mea de revenire in națio
nală era mai mare. Sper să joc 
in toamna viitoare intr-o cupă 
europeană cu Sportul studen
țesc, care, vă rog să scrieți, se 
va bate pentru podiumul cam
pionatului. Pentru că are — zic 
eu — cel mai bun lot după cel 
al craiovenilor, Ne lipsește, din 
păcate, publicul oltean. Gale
ria 1

— Crezi că ești un portar 
ghinionist, Dumitru Moraru ?

— Am avut două mari ghi
nioane. La 19 ani, la Blois, și 
la 22 de ani, acasă, la acel 4—6 
de pomină cu Iugoslavia. Cu 10 
goluri primite in două meciuri, 
ce portar poate fi considerat... 
norocos ? Important este că eu 
mi-am revenit moral, că la 
Sportul studențesc am găsit un

JUNIORII DIN MAHMUDIA DAU LECȚII CELOR
In campionatul Diviziei „C" 

s-au disputat pină acum cinci 
etape, o treime din tur. Iată 
cîteva aspecte din competiția fot
balistică în care activează 193 de 
echipe, în 12 serii :
• Majoritatea actualelor frun

tașe ale seriilor sînt echipe care, 
de ani de zile, sînt cotate prin
tre cele mai bune în cel de al 
treilea eșalon, sau cele retrogra
date din campionatul secund. • 
Dintre fostele divizionare „B“ 
care, teoretic cel puțin, ar tre
bui sâ fie printre animatoare, 
doar patru (din cele 12) se află, 
la ora actuală, pe primele locuri 
în grupele în care au fost re
partizate. Acestea sînt Energia 
Slatina (locul 1 — seria a VI-a), 
I.C.I.M. Brașov — (1 — XII),
Portul Constanța (z — IV) și 
Strungul Arad (2 — VIII). O 
comportare modestă au în acest 
început de campionat Someșul 
Satu Mare (4 — IX), Industria 
sîrmel C. Turzii (5 — IX), Uni
rea Alba Iulia (7 — XI) și Car
pați Mîrșa (8 — XI). Au „ratat“ 
startul fostele divizionare „B“

LA OSLO 
STATISTICILOR 
și Beldeanu — cîte 2, Țicleanu, 
Cămătaru, Ștefănescu și Bălăci — 
cîte 1), 11 prin centrări nefina
lizate, 10 prin fault, 3 prin poziții 
de ofsaid și 30 prin deposedări. 
Din punct de vedere al consis
tenței acțiunilor, situația este ur
mătoarea : o acțiune din 9 pa
se, 5 din 6 pase, 5 din 5 
pase, 8 din 4 pase, 18 din 3 pase 
și 44 din două sau doar o pasă. 
Din păcate, un procent de 20 la 
sută din acțiuni s-a încheiat în 
apropierea porții, celelalte oprin- 
du-se undeva în preajma careu
lui advers.

înregistrările statistice confir
mă observațiile din cronica și 
comentariul pe marginea meciu
lui de la Oslo, care arătau că 
— spre deosebire de întîlnirile 
cu echipele Bulgariei și, în spe
cial, Iugoslaviei — randamentul 
mijlocașilor și al atacanților a 
marcat o scădere. Desigur, avem 
în vedere și miza partidei și re
plica adversarului (o echipă în 
indiscutabil progres, argumentat 
de rezultatele remarcabile din ul
tima perioadă de timp), dar, in
dependent de aceste circumstanțe, 
socotim că potențialul celor două 
linii trebuia să urce la cote apro
piate valorii reale. Tocmai de a- 
ceea, sperăm că selecționabilii — 
și antrenorii lor — vor trage con
cluziile necesare și... vor da un 
răspuns prin fapte, în teren, în 
partida de la 15 octombrie cu 
puternica echipă a Angliei.

nou, cu

climat excelent, unde eu am 
venit, ca să apăr meci de meci, 
și nu Steaua m-a dat afară, 
cum au crezut unii. Important 
este că am atins o formă foarte 
bună, pentru care n-am făcui 
nimic in afara antrenamente
lor normale. La 24 de ani sint 
încă tinăr. Și, cred eu, mai ma
tur. Știți, un portar, oricît de 
talentat ar fi el, nu trebuie 
„aruncat" intr-un meci decisiv 
la o virstă fragedă. Cu cit ești 
mai in virstă, cu atit crești in 
valoare pe acest post-cheie.

— Care a fost cel mai greu 
obstacol de trecut, pînă să re- 
ajungi în fața porții echipei na
ționale, unde bați, din 
toată ambiția ta ?

— Greu a fost să uit 
4—6 și, mai ales, să-i 
spectatori să uite că... 
fost singurul vinovat, 
cred că spectatorii m-au primit 
iarăși in sufletul lor. Ceea ce 
m-a intărit, făcindu-mă să sper 
că voi ajunge, iarăși, acolo, 
unde n-am apărat decit de 
8 ori : in poarta naționalei. Și 
dacă aceasta nu se va intimpla 
prea iute, atunci nu-mi rămine 
decit să apăr excelent in fieca
re etapă. Acum, in retur, la 
toamnă ! Pină cind voi reuși..

Succes, Moraru !

eu acel 
fac pe 
eu am 
Acum.

Mircea M. IONESCU

Energia Gh. Gheorghiu-Dej și 
F.C.M. Giurgiu, echipe aflate a- 
cum pe ultimele poziții în seriile 
respective. • Dintre noile pro
movate s-au impus pînă acum 
doar două, Constructorul Călărași 
— locul 3 în seria a IV-a și 
Minerul Baia Borșa — poziția a 
4-a în seria a X-a. • Intr-o 
postură de neinvidiat se găsește 
formația dobrogeană Viitorul 
Mahmudia (zero puncte în cinci 
jocuri și 4—41 golaveraj), avind 
la activ înfrîngeri de proporții 
neobișnuite : 0—7 acasă cu Pro
gresul Isaccea, 0—5 cu Portul 
Constanța, tot pe teren propriu, 
iar duminica trecută a primit la 
Călărași, în meciul cu Dunărea, 
nu mai puțin de 16 goluri ! După 
cîte sîntem informați, echipa 
n-are nici antrenor, face față cu 
greu obligațiilor financiare pe 
care le are, iar jucătorii nu se 
antrenează decît o dată pe săp- 
tămînă. Parajfoxal, echipa de ju
niori din Mahmudia are o com
portare diametral opusă față de 
cea a seniorilor ; a obținut 2—2 
eu Portul Constanța, a întrecut

In prim-plan „speranțele**'

TREI ECHIPE DINAMO, 
VICTORIILE LOR Șl UN SEMNIFICATIV 30 T...

Tudor — Toacă, Frîncu, I- 
van, Preda — Balaur, Mânu, 
Cojocaru — Ciocănete, Nicul- 
cioiu, Chiriac. Plus Ivanov și 
Mirea, plus cei doi Badea 
(Marian și Crinel), țrecuți a- 
cum la Luceafărul. Aceasta 
este echipa lui Constantin Fră- 
țilă din Campionatul „speran
țelor", aflată pe locul 3, la 
egalitaie cu Univ. Craiova și 
Corvinul. Este exact formația 
care a cîștigat, în vara acestui 
an, campionatul republican, în 
acea spectaculoasă finală cu
F. C. Corvinul. „Eu îmi pun 
mari speranțe în Tudor, Nicul- 
cioiu, Cr. Badea, Frîncu și 
ceilalți — ne spune C. Frățilă. 
Au posibilități, pot urca trep
tele performanței pentru că 
nu Ii s-au... urcat la cap fu
murile după victoria din 
vară". Energic, autoritar și 
muncitor, C. Frățilă caută să 
demonstreze ceea ce afirmă, 
iar argumentul său cel mai 
convingător este bilanțul di- 
namoviștilor din clasamentul 
alăturat, îndeosebi acel 14—6 
de pe coloana golaverajului.

Barba — Nicolaescu, Chiriță, 
Cătănescu, Galoș — Maricescu,
G. Vasile, Voicu — Popazu, 
Mareș, Haralambie. Acesta 
este un alt Dinamo, „unspre- 
zecele" lui Dumitru Ivan, echi
pa învingătoare' în ediția tre
cută a campionatului munici
pal rezervat jucătorilor năs- 
cuți în anii 1965—1966, după o 
dispută aprigă cu reprezen- 
.tanta în întrecere a Clubu
lui școlar Pajura. „Galoș, Voi
cu, Haralambie, Maricescu au 
sigur talent — afirmă antre
norul D. Ivan — au ambiție, 
au o ncalterată dorință de a 
juca fotbal, de a face toate sa
crificiile pentru a-și atinge o- 
biectivele, de a ajunge ca 
•idolii lor, jucătorii de azi și 
de ieri ai lui Dinamo". A fost, 
oare, întâmplătoare victoria 
din campionatul trecut a echi
pei pregătită cu pasiune și in
teligență de antrenorul Ivan ? 
Nicidecum. Pentru că și în 
noul campionat municipal, dar

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI
SERIA I: F.C. Constanța — Del

ta Tulcea: N. Georgescu (Bucu
rești), Gloria Buzău — Cimentul 
Medgidia: C. Tinase (Cimpulung), 
Minerul Gura Humorului — Vi
itorul Gheorgheni: M. Neșu (O- 
radea), c.S.M. Suceava — F.C.M. 
Brăila: I. Dima (Sighișoara),
C. S.U. Galați — Gloria Bistrița:
T. Balanovici (Iași), I.M.U. Med
gidia — C.S.M. Borzești: T. Io- 
nescu (București), Viitorul Vaslui 
— C.S. Botoșani: C. Ignat (Bucu
rești), Progresul Brăila — Oltul 
St. Gheorghe: I. Crăclunescu
(Rm. Vîlcea), Unirea Focșani — 
Ceahlăul P. Neamț: E. Feldman 
(Baia Mare).

SERIA A Il-a: Gaz metan Me
diaș — Metalul București: M.
Adam (Cluj-Napoca), Flacăra Mo- 
reni — Nitramonia Făgăraș: Gh. 
Ispas (Constanța), Petrolul Plo
iești — Mecanică fină București:
D. Ologeanu (Arad), Tractorul 
Brașov — Pandurii Tg. Jiu: N. 
Raab (Cîmpia Turzii), Rulmentul 
Alexandria — ROVA Roșiori: P.

ÎN „CUPA
Iată alte rezultate din etapa de 

joi a „CUPEI ROMÂNIEI", în 
care au abundat surprizele, nu
meroase divizionare „B“ fiind eli
minate de către echipe din „C“.

C.F.R. Craiova — Minerul Mol
dova Nouă 3—2 (1—1), Unirea E-

DIN ECHIPA DE „C"
cu 5—0 pe Constructorul Călărași, 
iar în meciul de duminică, cu Du
nărea, la Călărași, a pierdut, în 
urma unui autogol, cu 0—1. Ju
niorii sînt pregătiți de prof. Paul 
Fetcuci. Ar fi de dorit ca forul 
sportiv județean, C.J.E.F.S. Tul
cea, să ajute echipa din mica 
așezare de pe malul Dunării 
(Brațul Sf. Gheorghe), pentru 
prima oară prezentă într-o com
petiție de nivel republican. • 
Echipele care au început campio
natul cu sancțiuni primite pentru 
grave infracțiuni săvîrșite la în
cheierea campionatului trecut — 
minus 4 și — respectiv — 5 p 
în clasament . — ap reintrat in... 
normal, aproape toate’: C.S.M. 
Drobeta Tr. Seyerin are deja 3 p 
acumulate. Amonil Slobozia, Bi
horeana Marghita și Armătura 
Zalău cîte 2 p, doar Dacia Uni
rea Brăila mai are de „plătit" 
3 p. • Reamintim că doar doi 
dintre actualii lideri au maxi
mum de puncte, cîte. 10, Dunărea 
Călărași și Portul Con^t^nța.

- T. RABȘAN

1. UNIV CRAIOVA 6 5 0 1 20- 6 10
2. Corvinul 7 4 2 1 16- 5 10
3. Dinamo 6 5 0 1 14- 6 10
4. F.C.M. Brașov 7 3 3 1 16- 9 9

5. S.C. Bacău 6 4 1 1 13- 7 9
6. F.C. Baia Mare 7 4 1 2 18-15 9
7. Sportul stud. 7 3 1 3 10- 8 7
8. Polii, lași 6 3 1 2 15-13 7
9. „Poli" Timișoara 6 2 2 2 15-10 6

10. Jiul 7 3 0 4 9-10 6
11. Steaua 6 2 2 2 13-15 6
12. F.C.M. Galați 7 2 2 3 11-13 6
13. F.C. Argeș 6 2 1 3 10-12 5
14. „U" Cluj-Napoca 7 2 1 4 8-13 5
15. A.S.A. Tg. Mureș 7 2 0 5 10-12 4
16. Chimia 7 2 0 5 9-23 4
17. Progresul-Vuîcan 7 1 1 5 8-20 3
18. F.C. Olt 6 1 0 5 3-21 2

la o categorie superioară de 
virstă, formația subliniată mai 
sus a pornit vijelios : 6—0 cu 
Progresul-Vulcan, 1—0 cu
Autobuzul.

Prunea — Vătafu, Costin, 
Ghinea. Vintilă, Neagu, Băilă, 
Ciobanu. Este cel mai... mic 
Dinamo (copii născuți în 1968), 
echipa lui Gheorghe Timar, 
neînvinsă în competițiile la 
care a participat. Este cam
pioana Capitalei la minifotbal 
în 1979 și 1980. Este învingă- 
toarea tot doi ani la rînd, în 
turneul de sală de la Pitești, 
„acolo unde Prunea a fost de
clarat de două ori cel mai bun 
portar — subliniază țntrenorul 
Timar, unde Ghinea, Neagu și 
Ciobanu s-au numărat printre 
evidențiații competiției. Sint 
talente autentice pe care tre
buie să le ajutăm să _ creasca 
armonios, să parcurgă fără po
ticneli un proces de instruire 
adecvată cerințelor fotbalului 
actual". Și această echipă a 
pășit cu dreptul în noul se- 
-zon : 9—1 cu Mecanică fină !

Trei victorii dinamoviște în 
1980, victoriile lui Frățilă, I- 
van, Timar, toate trei avind 
un numitor comun : pregătirea 
asiduă, strădaniile depuse pen
tru a oferi tinerilor și foarte 
tinerilor jucători dinamoviști 
condiții bune de instruire și 
participare in competiții.

Laurențiu DUMITRESCU

DE MlINE A DIVIZIEI „B**
Arnăutu (Timișoara), Chimica 
Tirnăveni — Poiana Cîmpina: C..- 
București — Metalul Plopeni: V. 
Szilaghi (Baia Mare), Sirena 
Tătar (Hunedoara), Autobuzul 
București — C.S. Tîrgoviște: S. 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin), 
Rapid București — Luceafărul 
București — amînat pentru data 
de 26 noiembrie.

SERIA A IlI-a: U.T. Arad — 
Aurul Brad: M. Buzea (Bucu
rești), Metalurgistul Cugir — O- 
llmpia Satu Mare: C. Bărbulescu 
(București), înfrățirea Oradea — 
Rapid Arad: V. Naumcef (Iași), 
C.F.R. Cluj-Napoca — Metalul 
Aiud: C. Ghițî (Brașov). C.F.R. 
Timișoara — F.C. Bihor Oradea: 
M. Moraru (Ploiești), Minerul 
Cavnic — Minerul Anina: S. Bur
laci» (Gh. Gheorghiu-Dej), Dacia 
Orăștie — Minerul Lupeni: M. 
Gheorghiu (Giurgiu), F.C.M. Re
șița — Minerul Moldova Nouă: 
R. Petrescu (Brașov), C.I.L. Si- 
ghet — U.M. Timișoara: P. Sil
vestru (Focșani).

ROMÂNIEI'
forie — Cimentul Medgidia 5—6 
(1—0, 1—1, 1—1), Chimia Brazi — 
Gloria Buzău 0—2 (0—0), Șiretul 
Bucecea — C.S. Botoșani 1—3 
(1—1), Ceramica Jimbolia — 
C.F.R. Timișoara 1—3 (1—1, 1—1), 
Metalosport Galați — C.S.U. Ga
lați 6—7 (0—1, 3—3, 3—3), Metalul 
Tg. Secuiesc — Oltul Sf. Gheor
ghe 3—2 (2—1), I.O.B. Balș — 
ROVA Roșiori 4—5 (0—1, 1—1,
1—1), Victoria Călan — Dacia O- 
răștie 2—2 (0—1, 2—2, 2—2) —
meci nedecis, deoarece arbitrul 
C. Rațiu (Hunedoara) n-a indicat 
ca echipele să execute lovituri de 
la 11 m, conform regulamentului 
competiției (pe care, cum se ve
de, nu-1... cunoaște), Arrubium 
Măcin — Delta Tulcea 0—3 (0—2), 
Cimentul Bicaz — Viitorul Gheor
gheni 2—4 (0—2).

Pentru jocul de fotbal 
Steaua — Standard Lidge 
din ziua de miercuri 1 octom
brie, orele 14, care va avea 
loc pe stadionul Steaua, ‘ la 
tribuna rezervată accesul va 
fi permis numai cu tichete 
speciale pentru acest joc, în
soțite de legitimații roșii sau 
bilete tribuna „0“.

Accesul autoturismelor la 
parcajele stadionului se va 
face numai cu parbrize spe
ciale. . ...

Pînă în ziua jocului, orele 
12, biletele de intrare se vor 
vinde la casele obișnuite ; 
după această oră numai la 
casele special instalate în a- 
propierea. stadionului.



VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

listo România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, cu prilejul 

; aniversării a două milenii de 
; atestare documentară a cetății 

dacice Petrodava, localizată aici 
pe teritoriul municipiului Pia
tra Neamț, simbol al existen
ței și continuității neîntrerupte 
a poporului român în vatra 
strămoșească".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost, invitați să viziteze 
muzeul.

La ieșirea din muzeu, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sini 
întimpinați cu aceeași dragoste 
și căldură de miile de oameni 
aflați în Piața Mihail Kogăl- 
niceanu.

La încheierea vizitei de lucru, 
în Piața Ștefan cel Mare din 
Piatra Neamț a avut Ioc o maro 
adunare populară a care au 
participat zeci de mii de locui
tori ai orașului și din localită
țile învecinate.

La sosirea în piață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt intîmpi- 
nați cu cele mai alese senti
mente de .dragoste și stimă, cu 
un entuziasm deosebit.

Apariția la tribună a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu este 
marcată de puternice și înde
lungi aplauze. Se scandează 
neîntrerupt „Ceaușescu bun ve
nit — fiul țării mult iubit !“, 
„Ceaușescu-f’.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul 1".

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Manta, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Neamț al P.C.R., care 
a spus : Vă rog să-mi îngădu
iți ca, in numele participanți- 
lor la această entuziastă adu
nare populară, al tuturor oame
nilor muncii din județul Neamț, 
să adresez, cu adincă dragoste 
și deosebit respect, un călduros 
salut, împreună cu tradiționala 
urare de „Bun venit 1“ in jude
țul nostru celui mai iubit și 
stimat fiu al poporului român, 
stegarul înflăcărat al libertății, 
demnității și independenței na
ționale, neobositul luptător 
pentru cauza păcii și solidari
tății internaționale, conducăto
rul încercat și prețuit al parti
dului și poporului român — to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Fermitețl-mi, în același timp, 
să salut din toată inima, cu 
profund respect și deosebită 
prețuire, prezența în mijlocul 
nostru a mult stimatei tovarășă 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, personalitate 
de seamă a partidului și statu
lui nostru, eminent om de ști
ință de renume mondial, minu
nat exemplu de revoluționar co
munist, de savant și cetățean 
de frunte, angajat cu întreaga 
ființă în lupta închinată bine
lui și fericirii poporului român.

Tovarășul Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, dă citire Decre
tului Prezidențial prin care se 
conferă Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa 
I municipiului Piatra Neamț.

în uralele și ovațiile partici- 
panților Ia adunare, președinte
le Republicii Socialiste Rema

nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
inminează înalta distincție pri
mului secretar al Comitetului 
municipal de partid, primarul 
municipiului Piatra Neamț, Va- 
sile Bălan.

In numele locuitorilor muni
cipiului Piatra Neamț, primul 
secretar al Comitetului județean 
de partid adresează tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU rugă
mintea de a lua cuvintul la 
marea adunare populară.

Cuvintarea secretarului gene
rai al partidului este ascultată 
cu deosebită atenție șl sublinia
tă in repetate rinduri cu puter
nice aplauze și urale.

Adunarea ia sfirșit intr-o at
mosferă vibrantă, dominată de 
un sentiment fierbinte de dra
goste și încredere în partid și 
secretarul său general.

După marea adunare popu
lară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se 
îndreaptă spre stadionul orașu
lui, însoțiți de urale și ovații a 
mii de oameni ai muncii care 
au format de-a lungul î.tre- 
gului traseu un adevărat culoar 
viu.

Secretarul general al partidu
lui își ia apoi rămas bun de 
la reprezentanții organelor lo
cale de partid și de stat, de 
la toți cei veni ți să-l salute la 
plecare, adresindu-le lin nou 
multă sănătate și fericire, noi 
succese în activitatea lor.

Azi și miine. In campionatul european de baschet feminin

MECIURILE DECISIVE
PENTRU CLASAMENTUL FINAL

BANJA LUKA (prin telefon). 
Cea de a 17-a ediție a cam
pionatului european de baschet 
feminin a ajuns în faza semi
finalelor. Vineri a fost zi de o- 
dihnă pentru baschetbaliste, nu 
însă și pentru cei care urmă
resc disputele din sala 3orik. 
Calculele sînt făcute cu multă 
atenție și fiecare dintre „statis
ticienii" primelor 8 echip ? spe
ră că formația sa să realizeze, 
în aceste ultime zile, succese 
care să-i asigure o clasare cit 
mai bună.

Joi au avut loc ultimele 
jocuri din grupe. După cum se 
știe, reprezentativa Iugoslaviei a 
întrecut-o pe cea a României ; 
antrenorii echipei noastre au 
folosit pe toate cele 12 jucătoa
re ale lotului, menaj înd, astfel, 
forțele titularelor pentru întîl- 
nirile de sîmbătă și duminică. 
Prin această victorie, formația

ECHIPA DE BASCHET
STEAUA DIN NOU 

ÎNVINGĂTOARE: 99-93 
CU J.S.K.A. SOFIA

Ca și cele din ziua inaugu
rală, meciurile de baschet des
fășurate, ieri, în sala Floreasca. 
în cadrul „Cupei Steaua", au 
oferit întreceri atractive, atît 
prin spectaculozitatea fazelor, 
cit și prin evoluția scorului. In 
prima partidă, echipele Honved 
Budapesta și Dukla Olomouc, 
două redutabile reprezentante 
ale baschetului din Ungaria și 
Cehoslovacia, au luptat cu dîr- 
zenie pentru victorie, care a 
revenit primei formații cu sco
rul de 88—80 (47—41). Apoi,
campionii României, sportivii 
de la Steaua, s-au impus în 
fața echipei Ț.S.K.A. Sofia, 
cîștigînd cu scorul de 99—93 
(54—54).

Astăzi, de la ora 17, au loc 
ultimele întilniri : Honved — 
Ț.S.K.A. și Steaua — Dukla. 
(N. TOKACEK — coresp.).

• La Oradea s-a desfășurat 
un turneu internațional femi
nin, cîștigat de echipa Crișul : 
92—75 cu Mobila Satu Mare, 
64—57 cu Ganz MAVAG Buda
pesta. (Ilie GHIȘA — coresp.). 

Iugoslaviei s-a clasat pe pri
mul loc în grupa B. în aceeași 
grupă, Cehoslovacia — r-.garis 
77—70 (36—38). Clasamentul fi
nal al grupei B arată astfel : 
1. Iugoslavia 5 p, 2. Cehoslova
cia 5 p, 3. România 4 p, 4. Un
garia 4 p. Victoriile directe au 
fost hotărîtoare atît pentru 
locurile 1—2, cît și pentru locu
rile 3—4.

în grupa A, reprezentativa 
Uniunii Sovietice a cîștigat de
tașat toate partidele, realizînd 
punctajul maxim și ocupind lo
cul I. Surprinzătoare înfrânge
rile (3 la număr) înregistrate 
de selecționata Bulgariei (me
daliată cu argint la J.O.), care 
ocupă doar locul 4 în grupă. 
Meciul dintre Polonia și Olan
da a fost decisiv și a dat cîștig 
de cauză polonezelor. Clasa
ment : 1. U.R.S.S. 6 2. Po
lonia 5 p, 3. Olanda 4 p. 4. 
Bulgaria 3 p.

Sîmbătă vor avea loc parti
dele U.R.S.S. — Cehoslovacia, 
Iugoslavia — Polonia (grupa 
1—4), România — Bulgaria și 
Olanda — Ungaria (grupa 5—8), 
iar duminică se vor disputa 
ultimele jocuri.

Paul IOVAN

CAMPIONATELE EUROPENE FEMININE DE TIR
MADRID, 26 (prin telefon). 

Prima probă a campionatelor 
europene feminine de tir, care 
au loc în capitala Spaniei, a 
fost cea de pușcă standard 60 
f.c. (individual și echipe). Des
fășurată în condiții nu tocmai 
prielnice — poligon în curs de 
finisare, soare foarte puternic 
—, care au incomodat vizibil pe 
cele 60 de concurente din 22 
de țări, întrecerea nu s-a sol
dat, din această cauză, cu re
zultate deosebite. La capătul u- 
nei dispute, totuși, echilibrate, 
victoria a revenit surprinzător 
trăgătoarei Ermira Dingu (Al
bania) cu 594 p, urmată de 
Marlies Helbig (R.D.G.) și Hu- 
berta Miiller (Austria) cu ace-

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE ATLETISM DE LA BEIJING

ACTUALITATEA
SAHISTA 

INTERNAȚIONALĂ
Runda a 11-a a turneului 

internațional feminin de .a 
Smederevska Palanka (Iugo
slavia) : Bogdan — Lemaciko 
0—1 ; Cejici — Milivojevici 
1—0 ; Lazarevici — Polihronia- 
de 1—0 ; Prokopovicl — Zatu- 
lovskaia 1—0 ; Erenska — Gos- 
tovici 1—0. înaintea ultimelor 
două runde lidera clasamentu
lui este Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria) cu 8 p, urmată de 
■iugoslava Milunka Lazarevici
6.5 p (1), Erenska (Polonia) 
6 p (2). Elisabeta Polihroniade 
ocupă locul 8, cu 4 p, iar Lia 
Bogdan locul 9 cu 3,5 p (1).

*
în turneul internațional de 

la Tilburg (Olanda) după 5 
runde conduc marij maeștri A. 
Karpov și B. Spasski cu cite
3.5 p, urmați de L. Portisch 
— 3 p. Țal, Sosonko, Hort Și 
Timman cu cîte 2,5 p etc. 
în runda a 5-a Karpov l-a în
vins pe Hiibner, Spasski pe 
Ribli, Timman pe Larsen.

*

Turneul internațional mascu
lin de la Novi Sad s-a încheiat 
cu doi cîștigători : Pe tar Ve
likov (Bulgaria) și Anton 
Dezze (Iugoslavia), ambii cu
9.5 p din 13 posibile.

lași punctaj. Sportivele noastre 
au avut o comportare modestă: 
13. Roxana Lămășan 590 p,... 
26. Maria Lakatoș 587 p,.„ 47. 
Carmen Calalb 578 p.

Pe echipe, titlul a revenit 
formației Bulgariei cu 1769 p, 
pe podium mai ureînd Italia și 
R. D. Germană cu 1767 p. Re
prezentativa României a ocupat 
locul 12 cu 1755 p.

Tot în cursul zilei de vineri 
a avut loc și prima manșă la 
pistol standard — proba de vi
teză. Deocamdată, pe primul 
loc se află sovietica G. Korjun 
cu 293 p. Ana Ciobanu a acu
mulat 285 p. Sîmbătă are loc 
manșa a doua, în urma căreia 
se va stabili clasamentul final.

• TELEX •
ATLETISM O Cursa desfășu

rată la Schaffhausen (Elveția) pe 
distanța de 6,300 km a revenit 
atletului belgian Emile Puttemans 
în 16:45,79. La feminin pe 3,400 
km a cîștigat norvegiana Grete 
Waitz, cu timpul de 10:49,22. • 
La tradiționala Balcaniadă dG 
marș a angajaților dm poștă și 
telecomunicații, disputată în insu
la Rhodos, sportivii români au 
ocupat locul al doilea în clasa
mentul pe echipe, iar la indivi
dual : C. Sta>cu — locul III, Gh. 
.Tugănaru — IV, M. Perșinaru — 
VI. Ediția viitoare a competiției 
va fi găzduită de Bulgaria.

AUTOMOBILISM • Cea de a 
39-a ediție a Turului automobi
listic al Franței a revenit echi
pajului Bernard Barniche, Alain 
Mahe (Lancia-Stratos). Pe locul 
doi s-au clasat Bernard Beguin 
și J. J. Lenne (Porsche).

BOX • Boxerul american Hil
mer Kenty și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
ușoară (versiunea WBA), învin- 
gînd prin k.o. tehnic în rundul 
patru pe Ernesto Espana din Ve
nezuela, în meciul desfășurat la 
San Juan (Porto Rico).

CICLISM • Turul provinciei 
Latium a fost cîștigat anul aces
ta de rutierul suedez Bernt Jo
hansson. cronometrat pe distan
ța de 218,500 km cu timpul de 
5 h 40 sec. (medie orară 38,046 
km). La 40 și, respectiv, 49 secun
de au sosit italienii Gianbattista 
Baronchelli și Giuseppe Saroni.

FOTBAL • Disputat la Valen
cia, meciul internațional dintre 
selecționatele secunde ale Spaniei 
și Ungariei s-a terminat nedecis : 
2—2, după ce oaspeții conduceau 
la pauză cu 2—0.

ȘAH • Cu o rundă înainte de 
încheierea „Memorialului Cigo- 
rin", de la Soci, conduce maes
trul sovietic Pancenko — 10 p, 
urmat de filipinezul Torre — 9,5 
p, Vaganian (U.R.S.S.) — 9 p. în 
runda a 14-a Pancenko l-a în
vins pe Jansa. în concursul fe
minin se menține lideră Elena 
Ahmîlovskaia.

ALERGĂTORI ROMÂNI DE DIRT-TRACK
PARTICIPA LA NOI CONCURSURI INTERNAȚIONALE

Alergătorii de dirt-track I. Pa
vel, M. Dobre, Al. Pîs și C. Voi- 
culescu, însoțiți de arbitrul in
ternațional A. Iliașcu, vor parti
cipa la cinci concursuri în R. D.

Germană și Cehoslovacia. Tur
neul motocicliștilor menționați va 
începe cu reuniunea de la Giistrow 
(R.D.G.), programată la 3 octom
brie.

în concursul internațional de 
atletism de la Beijing, proba de 
400 m plat femei a revenit spor
tivei britanice Joslyn Smith, cu 
timpul de 52,68, urmată de Ele
na Tărîță (România) — 53,16 și 
Robin Campbell (S.U.A.) — 53,33. 
în proba feminină de săritură în 
lungime, pe locul I s-a situat 
atleta vest-germană Christina 
Sussiek — 6,59 m, urmată de

Vali Ionescu (România) — 6,54
m și Susan Hearnshaw (Marea 
Britanie) — 6,49 m. La arunca
rea greutății, a cîștigat sportiva 
din R.P. Chineză Shen Lijuan cu 
17,47 m, secundată de italianca 
Cinzia Petrucci — 17,27 m și Lu 
Cheng (R.P. Chineză) — 16,25 m. 
Cursa masculină de 100 m plat a 
fost cîștigată de sprinterul ame
rican Harvey Glance — 10,27.

„CONTRACRONOMETHU", PE RUTA LIEGE-BRUXELLES
...Boeing-ul 737 plutește lin peste o pădure 

nesfîrșită, câutînd pista de aterizare. Jos, se 
leagănă sub soare cod H seculari, legendari 
ai Brabantului, loc știut din copilărie, cînd as
cultam cu emoție povestea surghiunului nefe
ricitei doamne Genoveva. Aterizăm pe Zaventen, 
în capitala Belgiei, dar nu ajungem în Bruxelles. 
Drumul nostru merge spre Liege, al treilea oraș 
al Regatu ui. Int'-o o: a sîntem pe malul Meusei, 
împreună cu... Bjorn Borg venit pentru un tur
neu în patru. Li^ge-ul incintă privirea, prin 
îmbinarea stilului vechi, al catedralelor roma
nice ș* gotice, cu aerul arhitecturii moderne, 
aureolat de arcurile de piatră desenate peste 
fluviu, în nume d'stinse: Podul Fragnee Podul 
Regelui Albert, Podul J. F. Kennedy, Pasarela... 
Orașul acesta cu 500 000 de locuitori este un ve
ritabil muzeu al istoriei Belgiei, al unei istorii 
zbuciumate. Pentru că acest teritoriu stăpînit 
în antichitate de triburi celtice a fost mereu 
în disputa marilor puteri. L-a cucerit Caesar, 
l-au ocupat francii, a revenit în 1477 Habsbur- 
gilor, a revenit și Austreî în 1713, a fost 
anexat Franței republicane și apoi, napoleo
niene, pentru a-și dobîndi independența la 18 
noiembrie 1830. Ceea ce n-a însemnat insă si 
liniștea deplină întrucît cele două -ăzboaie 
mondiale au săpat și ele cute în ființa Bel
giei. Ca c dovadă, Monumentul national al 
Rezistenței domină Liege-ul, ora$ cu un rol 
istoric important, aici, la confluența Meusei cu 
afluentul său Ourthe.

...Al tre'lec orajș al Belgiei mai ramîne în 
memoria turistulu prn salba de muzee dintre 
care se impun cel al artelor frumoase, a? vieții 
valone și al sticlei, ultimui, un oaradis al lu
minii săpate în cr ista Iun -are. ll^qe-ul mal rQ-

mîne viu și prin Cascada din parcul de dis
tracții, singura cascadă din Belgia, cum ni 
s-a spus. Și mai sînt și cheiurile, și vapoarele, 
și piețele, și străzile... Și mai e și Opera, care 
găzduiește anual două festivaluri de teatru, al 
teatrului contemporan și al celui tînăr. Și mai 
sînt și grădinile, esplanade însorite, și statuile, 
și fîntînile — toate monumente de artă — și 
stilul nou al Palatului Congreselor. Și oame
nii, liniștiți și amabili, cei mai mulți retragin- 
□ u-se destul de devreme în casele lor. Unii 
însă rămîn pe străzi, mai ales în perimetrul 
gării, acolo unde merg in fiecare urbe nouă 
să văd fațo de dimineață a unui oraș, fără 
fardul centrului, la gară, unde ridurile inega
lității se oferă dureros. In juru« gării din Liege, 
geometria urbană pare sufocată, oamenii nu 
mai au liniștea celor din centru, magazinele 
au pierdut și ele din eleganță. In fața gării, 
o stradă a oerdiției, cu femei care se expun 
în vitrină, ca orice marfă, cu cîini uriași ală
turi să le păzească. Dar strada e pustie. In 
gară, cu noaptea pe umeri, aștept un tren de 
Bruxelles. Cîțiva bărbați, tineri și bătrîni, mo- 
țăie furișați Dr;n unghere întunecoase. Văzîn- 
du-i, îmi revin în minte cîteva date citite în 
avion, in Le Soir: ,.Aproape 500 000 de oameni 
cunosc mizeria absolută”. Adică peste 5 la 
sută din populația Belgiei.

...Bruxelles ul, între două trenuri. Cu harta în 
mină, calculez unde să „atac” micul Paris în 
punctele sale do gravitație. Mă decid să co
bor în Gara centrală. Imediat, la ieșire, în 
dreapta, Gudula, altfel spus Notre-Dame-ul bel
gian. Catedrala e un veritabil curs de Istorie 
a arhitecturii și artei. Inimaginabil amvonul 
sculptat în lemn de un mare maestru din An-

O întîlnire inedită, în drumul comun spre 
Liăge: cunoscutul Bjorn Borg, împreună cu 
antrenorul Gheorghe Constantin și autorul 

acestui reportaj
vers. In cursa contracronomeru, tai Boulevard 
de l’lmperatrice, grăbesc pe rue Cardinal și 
ajung la una dintre minunile lumii: Grand 
Place, sau ceea ce înseamnă Turnul Eiffel pen
tru Paris, Big-Ben-ul pentru Londra, Kremlinul 
pentru Moscova, Ateneul pentru București 
Grand Place-ul, simbolul Bruxelles-ului, e un 
muzeu sub cerul liber. Clădirea Primăriei și 
celelalte lătur; ale pieții de 110 m X 64 în
seamnă un fascinant univers de lambriuri, ca 
riatide, basoreliefuri, ghirlande, filigramări în 
piatră aurită. P-in această piață ,,cea mai fru
moasă din lume” și-au purtat pașii Byron, Vo1 
taire, Rimbaud, Baudelaire, Hugo... In apropiere 
un „magnet" pentru cei 7 milioane de turișt 
care inundă anual Belgia: Mannekin Pis. un fe 
de mascota a orașului. Alerg pină ia... poalele 
Mamutului. Adică Palatul de Justiție, înalt de 
110 m „mai înalt decît San Pietro” cum se 
mîndresc localnicii. Trec prin Parcul Bruxelles-ului 
aproape de clădirea nichelată a Pieții Comune 
vreau să văd o expoziție Breugel dar e în
chis, pentru că ,,s-a prins un hot înăuntru !" 
vreau sc ajung la Sacre Coeur $1 'o uriaș»». 
Atom, dar nu mai am timp. Seara trebuie să 
fiu pe stadion, la Lieqe I... Joa<*ă S»«»rnia I

Mircea M IOM««"U
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