
ȘEDINȚA COMITETULUI POUTIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, marți, 30 septem
brie, a avut loc ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv 
a analizat măsurile privind a- 
sigurarca realizării tuturor 
prevederilor planului pe ulti
mul trimestru al acestui an,, a 
tuturor indicatorilor economici 
și echilibrarea balanței de 
plăți. Comitetul Politic Execu
tiv a cerut tuturor ministere
lor. centralelor și întreprinde
rilor, organelor și organizați
ilor dc partid, organizațiilor 
de masă. tuturor oamenilor 
muncii, să acorde o deosebită 
atenție realizării integrale a 
producției cu prioritate a ce
lei destinate exportului, desco
peririi și punerii în valoare 
de noi resurse de materii pri
me și materiale, valorificării 
superioare a materiei prime, 
în special a metalului și ma
sei lemnoase, sporirii pe toa
te căile a indicilor de calitate 
a produselor.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a analizat modul 
în care se desfășoară lucrările 
campaniei agricole de toamnă. 
Apreciind rezultatele obținute 
pină in prezent, s-au stabilii 
măsuri care să asigure urgen
tarea strângerii recoltei și în- 
sămințărilor, a transportului 
operativ și depozitării în bune 
condiții a tuturor produselor 
agricole, printr-o mobilizare 
generală, l'olosindu-se întreaga 
capacitate a mijloacelor tehni
ce, a atelajelor, întreaga forță 
de muncă dc la sate.

în scopul aplicării în cele 
mai bune condițiuni a măsu
rilor si hotărîrilor adoptate 
de cel dc-al II-lea Congres ai 
Consiliilor populare, a indica
țiilor secretarului general al 
Partidului privind perfecțio
narea în continuare a activi
tății consiliilor populare și a- 
plicarea mai fermă a princi
piilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii finan
ciare, Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit ca proiectele do 
legi asupra cărora Congresul 
consiliilor populare și-a dat 
acordul să fie supuse dezba
terii publice. Ele sînt menite 
să asigure lărgirea în conti
nuare a cadrului democratic al 
societății noastre, participarea 
nemijlocită a tuturor cetățeni

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ZIMBABWE, 

CANAAM SODINDO BANANA
Marți, 30 septembrie, s-a în

cheiat vizita oficială de priete
nie efectuată în tara noastră, 
la invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. de 
tovarășul Canaan Sodindo Ba
nana. președintele Republicii 
Zimbabwe și tovarășa Janet 
Banana.

Vizita in tara noastră a înal
tului sol al poporului Zimbab
we, convorbirile care au avut 
loc între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Canaan Sodindo 
Banana, înțelegerile convenite 
cu acest prilej reprezintă un 
moment de seamă în cronica 
relațiilor de prietenie și solida
ritate militantă statornicite în
tre popoarele român și Zimbab
we, deschizind noi orizonturi 
colaborării pe multiple planuri 
dintre țările noastre. în folosul 
lor reciproc. în interesul lup
tei pentru eliminarea definiti
vă a colonialismului și neoco- 
lonialismului, a politicii impe
rialiste de dominație și dictat, 
pentru pace, destindere, inde
pendență națională și progres 
în întreaga lume.

Ceremonia plecării înalților 
oaspeți a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, împodobit sărbă
torește.

Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Canaan 
-Sodindo Banana, încadrate de 
drapelele de stat ale Republi
cii Socialiste România și Re
publicii Zimbabwe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit la aeroport împreună cu 
tovarășul Canaan Sodindo Ba
nana și tovarășa Janet Banana.

Numeroși oameni ai muncii 
au aclamat cu căldură pe cei 

lor, fără deosebire de națio
nalitate, la înfăptuirea politicii 
partidului și statului, consacra
tă dezvoltării multilaterale a 
patriei, la întărirea în toate 
sferele vieții sociale a legali
tății, eticii și echității socialis
te. In conformitate cu hotă- 
rirea Comitetului Politic Exe
cutiv, după dezbaterea publi
că, proiectele de legi urmează 
să fie supuse spre aprobare 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit convocarea Plenarei 
C.C. al P.C.R. pentru data de 
15 octombrie a.c._

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat 
despre vizita oficială de prie
tenie pe care a efectuat-o în 
țara noastră, în perioada 8—10 
septembrie, tovarășul Kenneth 
David Kaunda, președintele 
Partidului Unit al Independen
ței Naționale, președintele Re
publicii Zambia, împreună cu 
tovarășa Betty Kaunda.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat deplina aprobare 
față de rezultatele pozitive ale 
noului dialog româno-zambian 
la nivel inalt ce constituie o 
semnificativă confirmare a 
consecvenței cu care partidul 
și statul nostru acționează pen
tru continua întărire a legă
turilor de prietenie și solidari
tate cu tinerele state africane 
aflate pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare.

Comitetul Politic Executiv 
a dat o înaltă apreciere con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kenneth 
David Kaunda, desfășurate în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de prețuire și respect 
reciproc, care au evidențiat 
hotărîrea comună de a acțio
na, în continuare, în spiritul 
principiilor și prevederilor 
înscrise în Tratatul de prie
tenie și cooperare din 17 apri
lie 1979, pentru dezvoltarea și 
intensificarea relațiilor reci
proce în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific, cul
tural și în toate celelalte do
menii. S-a apreciat că inten
sificarea cooperării economice 
româno-zambiene, a schimbu
rilor comerciale, a conlucrării 
în sfera științei și tehnologiei, 
a învățămintului și culturii 
vine în sprijinul efortului na
țional al celor două țări pen
tru progres economic și social.

(Continuare în pag. 2-3)

doi șefi de stat, exprimi nd sa
tisfacția opiniei publice din ța
ra noastră față de rezultatele 
fructuoase ale primului dialog 
Ia nivel inalt dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Zimbabwe care deschide noi 
perspective dezvoltării și adîn- 
cirii bunelor relații dintre țări
le și popoarele noastre.

O gardă militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Zimbabwe și 
Republicii Socialiste România, 
în timp ce erau trase 21 dc 
salve de artilerie.

în continuarea ceremoniei, cei 
doi președinți au trecut în re
vistă garda de onoare.

Președintele Republicii Zim
babwe, tovarășul Canaan So
dindo Banana și tovarășa Ja
net Banana și-au luat. apoi, 
rămas bun de la personalitățile 
române venite la aeroport.

La scara avionului un grup
de pionieri au oferit buchete
de flori tovarășilor Nicolae
Ceaușescu și Canaan Sodindo
Banana, precum și tovarășelor 
Elena Ceaușescu și Janet Ba
nana.

Președintele Nicolae Ceausescu 
și-a luat, apoi, un călduros 
rămas bun de la președintele 
Canaan Sodindo Banana. Cei 
doi șefi de stat și-au slrîns 
mîinile, s-au îmbrățișat cu 
prietenie. Șeful statului Zimbab
we a mulțumit încă o dată 
pentru ospitalitatea și căldura 
cu care a fost întimpinat în 
tara noastră. exprimîndu-si 
convingerea că vizita sa în 
România va da un nou impuls 
dezvoltării bunelor relații din
tre țările si popoarele noastre.

La ora 9.00 aeronava cu care 
călătoresc înalții oaspeți a de
colat.
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Astăzi, in cupele europene de fotbal

LA CRAIOVA, TIMIȘOARA, BUCUREȘTI Șl UTRECHT,
ECHIPELE NOASTRE SUSȚIN MANȘA A ll-a A PRIMULUI TUR

J •

Astăzi, o nouă zi plină în 
fotbalul continentului nostru : 
manșa a Il-a a primului tur în 
cupele europene. Competiții 
prestigioase la care participă, 
cum se știe, și patru din cele 
mai bune formații de club ro
mânești, Universitatea Craiova 
(în Cupa campionilor europeni),

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Universitatea Craiova — Internationale

CRAIOVENII AȘTEAPTĂ CU ÎNCREDERE 
PARTIDA, DORIND REVANȘA 

Șl CALIFICAREA
CRAIOVA, 39 (prin telefon). — Partida Uni

versitatea — Inter, din cadrul „Cupei campio
nilor europeni", este așteptat cu mare interes. 
Orele parcă se scurg mai greu. Emoțiile cresc.

Marți a fost zi plină la Craiova.. La ora 10, 
într-una din sălile frumoasei Universități a avut 
loc conferința de presă. Internazionale este în
soțită la Craiova de toată conducerea sa, de 
președintele ei. Ivanoe Fraizzoli, directorul spor
tiv — G. Beltrami, de consilierul delegat — 
S. Mazzola, de 40 de ziariști. La conferință, în 
centrul atenției s-au aflat, cum era și normal,

Constantin ALEXE

(Continuare în vag. 2-3)

CUPA
• Steaua București - Standard Liege

BUCUREȘTENII, DECIȘI SĂ FACĂ 
UN JOC DE CALIFICARE!

A sosit ora marilor revanșe pentru Steaua. 
Echipa antrenată de Gh. Constantin și V. Za- 
voda are, astăzi, în partida cu Standard Llăge 
șansa de a fi prima formație românească învin
gătoare în fața unui team belgian într-o cupă 
europeană, victoria însemnînd, firește, califi
carea. Acea calificare în care a crezut și Uni
versitatea Craiova, tot în fața lui Standard, și 
Rapid, în fața Anderlechtului și Steaua în fața 
lui F.C. Bruges. Acum, după acel frumos 1—1 
de la Liăge, Steaua are în față o mare șansă, 
dar și un joc foarte greu. „Un joc care a de
venit, automat, de două ori mai greu, după 
egalul de la Liege ! — opinează Florin Marin,

Mircea M. IONESCU

(Continuare in vag. 2-3)

UN JOC CARE POATE FACE 
SĂ RENASCĂ FOTBALUL 

TIMIȘOREAN
TIMIȘOARA, 30 (prin telefon). — Meciul ca 

Celtic Glasgow este, fără îndoială, o șansă pe 
care fotbaliștii timișoreni o au după decenii în
tregi de penumbră. Este marea șansă care se 
oferă acestei echipe, jocul depășind cadrul unei 
întilniri internaționale, deoarece de acest meci 
se leagă toate speranțele d*e renaștere a unui 
fotbal cîndva de prim rang în țara noastră.

Acum, înfriguratele zile de așteptare s-au 
comprimat în ore. Orașul întreg este cuprins de 
febra .numărătorii inverse". Prezența scoțieni
lor pe străzile orașului și la antrenamentul care 
a avut loc marți dimineață a făcut ca nerăb
darea să atingă momente de vîrf. Cel mai ne- 

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

U. E. F. A.
F. C. Utrecht — F. C. Argeș

ANTRENORUL
FLORIN HALAGIAN SPERĂ...

Astă-seară, la Utrecht (ora 21 — ora Buctl- 
reștiului), arbitrul irlandez John Carpenter va 
chema la întrecere formațiile F.C. Utrecht — 
F.C. Argeș pentru meciul retur din cadrul Cu
pei U.E.F.A. Cum se știe, la Pitești, prima 
manșă s-a încheiat cu un scor alb, avantaje» 
fotbaliștilor olandezi. Dar ambițioasa F.C. Argeș 
nu consideră dinainte anularea propriilor sate 
șanse de calificare. Teoretic în cazul unui 0—0 
după consumarea timpului efectiv de joc, ea 
are la îndemînă prelungirile, apoi executarea 
loviturilor de la 11 m pentru departajare ia 
cazul menținerii egalității, sau de ce nu ? —
înainte de toate — arma contraatacului, car»

(Continuare tn pag. 2-3)

Sub genericul ,,Daciadeiki

„FESTIVALUL SPORTIV AL SLĂNICULUI"
Sportivi din 6

Frunze de fag, fluturi ară
mii, coborau în zbor din mun
te, purtate de vînt peste oraș. 
Cerul era limpede deasupra 
vîrfului Șandiru, dar spre ră
sărit se încărcase cu nori de 
ploaie. „Cînd spre Șandru e 
senin, Ia Slănic-Moldova se a- 
nunță vreme bună" — se spu
ne. Și cei veniți în stațiune 
pentru odihnă și tratament se 
îndreptau în grupuri, cu. mic 
cu mare, spre mini-stadionul 
din inima orașului. Erau che
mați de numeroase afișe, de a- 
cordurile marșurilor sportive, 
de glasurile și veselia sutelor 
de băieți și fete gata de start 
in populara competiție „Festi
valul sportiv al Slăniculuî". 
Un amplu spectacol de sport, 
organizat sub genericul „Da- 
ciadei" la sfîrșit de septem
brie. aici, în inima munților, 
în aerul răcoros și ozonat. ni 
se pare deosebit de interesant 
și util.

Politehnica Timișoara (în Cupa 
cupelor). Steaua și F.C. Argeș 
(în Cupa U.E.F.A.). Adversarele 
lor ? Echipe cu frumoase cărți 
de vizită in fotbalul european, 
ca Internazionale Milano, Celtic 
Glasgow, Standard Liege și 
F. C. Utrecht. Amănunte des
pre pregătirile și aspirațiile

au participat la întrecerijudefe
„Ce s-ar pute» oferi mai 

frumos, mai plăcut oamenilor 
muncii care își petrec conce
diul la noi, decît cîteva zile 
de întreceri sportive ? !‘‘ — re
marca directorul stațiunii, tov. 
Mihai Chibilic, ospitaliera gaz
dă care, sprijinită de Comi
tetul orășenesc de partid — 
secretar Gheorghe Darie, a 
asigurat ireproșabile condiții 
de desfășurare a competițiilor.

Priveam chipurile celor a- 
proape 400 de tineri din între
ceri și admiram plusul de fru
musețe pe care le-c dădea 
bucuria de a se afla aici. 
Erau elevi cu fețe bronzate 
de soarele vacanței in tabere, 
apoi pe cîmp in zilele de 
muncă plină de hărnicie pen
tru strînsul recoltei. Erau ti
nere muncitoare, multe texti- 
liste, venite să demonstreze 
dragostea lor pentru mișcare 
în aer liber, tn sufletele tu
turor festivalul s-a constituit 

formațiilor noastre, ca și ala 
partenerelor lor, puteți citi în 
rîndurile de mai jos.

Meciurile de la București, 
Craiova și Timișoara vor înce
pe la ora 14 și vor fi transmisa 
la radio și televiziune. Partida 
de la Utrecht va fi transmisă 
la radio, înccpînd dc la ora 2L 

CUPA CUPELOR
Politehnica Timișoara — Celtic Glasgow

ca un dar minunat și fiecare 
se străduia să facă totul pen
tru a cîștiga un loc pe po
dium și un trofeu cu însemnul 
„Daciadei".

Permanentizarea unei ase
menea competiții — ea a ajuns 
la cea de-a 7-a ediție — a con
dus. de la an Ia an la un tot 
mai vizibil spor de calitate. A- 
oul acesta au răspuns invitației 
de participare formații din șase 
județe : Botoșani, Covasna,
Harghita. Vaslui. Vrancea și 
Bacău, însumind 400 de tineri. 
Le-am urmărit in întrecere, 
tntîlnirile de handbal dintre 
reprezentativele Harghitei și 
Vrancei (băieți) și Bacăului 
și Vrancei (fete) au încintat 
publicul, au reținut atenția 
specialiștilor La tenis de cîmp 
evoluția elevului Anton Alaci

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

(Urmare din nag I)

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere schimbu
lui de vederi dintre cei doi 
șefi de stat eu privire la si
tuația internațională actuală, la 
mutațiile și prefacerile revolu
ționare ce au loc în lumea 
contemporană ți a exprimat de
plina aprobare fată de conclu
ziile Ia care au ajuns în urma 
examinării problemelor esenția
le ale vieții politice mondiale. 
In acest sens, Declarația . co
mună semnată la încheierea 
vizitei proclamă necesitatea 
respectării de către toate sta
tele a principiilor egalității de
pline în dreoturî, respectului 
independentei si suveranității, 
nerecurgeriî la forță și Ia ame
nințarea cu forța, neamestecu
lui în treburile interne ale sta
telor, a dreptului fiecărui 
popor de a-și alege liber calea 
dezvoltării sa'e.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază însemnătatea faptului 
că România si Zambia se pro
nunță nentru rezolvarea pe ca
le politică a stărilor de încor
dare și conflict existente în di
ferite regiuni ale globului. Pen
tru oprirea cursei înarmărilor 
și adoptarea unor măsuri con
crete de dez.armare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară, 
pentru realizare de progrese în 
domeniul cooperării si securi
tății în Eurona. nentru spriji
nirea luptei de eliberare națio
nală a popoarelor din Africa, 
Împotriva imperialismului, co
lonialismului si neocoionialiș- 
mului, rasismului si aparthei
dului, pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale, pentru unirea și conlucra
rea strînsă a tuturor statelor 
sî popoarelor, a partidelor poli
tice, a forțelor progresiste, 
înaintate de pretutindeni pen
tru a pune capăt tensiunii din 
viața internațională și a asigura 
reluarea si continuarea politicii 
de destindere, colaborare și pa
ce, de respect al independentei 
naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat în unanimitate docu
mentele, înțelegerile și conclu
ziile la care s-a aiuns cu pri
lejul vizitei și a stabilit măsu
rile corespunzătoare pentru în
făptuirea în bune condiții a 
obiectivelor de colaborare și 
cooperare prevăzute, pentru 
amplificarea continuă a relați
ilor româno-zambiene, sp-e bi
nele celor două nonoare, în in
teresul cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat, de asemenea, o infor
mare prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu privind vi
zita oficială de prietenie efec
tuată fn tara noastră, în pe
rioada 13—17 septembrie, de 
tovarășul Samora Moises Ma
rtel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Repu
blicii Populare Mozambic.

Comitetul Politic Executiv a 
•probat intru totul rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Samora 
Moises Machel și a apreciat că 
vizita Înaltului sol al poporului 
mozambican. Declarația comună 
semnată de cei doi conducători 
de partid și de stat, celelalte 
documente încheiate reprezintă 
• importantă contribuție la ex
tinderea relațiilor tradiționa
le de prietenie, solidaritate mi
litantă și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul FRELIMO. dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Mozambic, 
spre binele popoarelor român 
șl mozambican, al politicii de 
pace, destindere, independență 
națională și colaborare Intre 
toate națiunile.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază însemnătatea deose
bită a hotăririlor convenite de 
eei doi președinți cu privire la 
dezvoltarea in continuare a re
lațiilor româno-mozambicane fn 
domeniile politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, a

CRAIOVA, 30 (prin telefon). 
Pe baza hipică din „Parcul 
Poporului" din localitate is-au 
desfășurat întrecerile etapei 
finale a campionatului națio
nal de călărie, rezervat juniori
lor și fetelor. La start s-au 
prezentat cei mai buni tineri 
sportivi de la Steaua, Dinamo, 
Olimpia ' - C.S.M. Si
biu, C.S.M. Craiova. A.S.A. 
CIuj-Napoca, Petrolul Ploiești, 
Agronomia Timișoara. întrece
rile au fost de un bun nivel, 

cooperării în producție, a di
versificării schimburilor comer
ciale, apreciind că acestea vin 
în sprijinul eforturilor Româ
niei și Mozambicului în direc
ția progresului lor economic și 
social.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o inaltă apreciere schim
bului de păreri in problemele 
esențiale ale vieții internațio
nale actuale și își exprimă de
plinul acord cu concluziile Ia 
care au ajuns tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Samora Moises 
Machel cu privire Ia principa
lele mutații din lumea contem
porană, subliniind hotărirea 
României și Mozambicului de 
a conlucra mai strîns pe pla
nul vieții internaționale, pentru 
a-și aduce o contribuție tot 
mai însemnată la lupta tuturor 
popoarelor pentru eliminarea 
încordării, a politicii imperialis
te de dominație și opresiune, 
pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere și coo
perare, pentru soluționarea, pe 
cale pașnică, prin tratative, a 
tuturor problemelor litigioase 
din diferite zone ale globului, 
pentru respectarea în relațiile 
dintre state a principiilor ega
lității în drepturi, independen
ței și suveranității naționale, 
nerecurgeriî la forță și Ia ame
nințarea cu forța, neamestecu
lui în treburile interne, a drep
tului fiecărui popor de a-și a- 
lege singur calea dezvoltării e- 
conomice și sociale. S-a rele
vat, de asemenea, importanța 
faptului că România și Mo
zambic se pronunță cu hotărîre 
pentru lichidarea subdezvoltă
rii și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, pen
tru sprijinirea luptei de elibe
rare națională a popoarelor din 
Africa, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului, a rasismului și 
apartheidului, pentru reglemen
tarea problemelor litigioase 
dintre țările africane prin ne
gocieri directe între părțile 
interesate. S-a relevat, totoda
tă, importanța pe care Româ
nia și Mozambicul o acordă 
mișcării de nealiniere în lupta 
împotriva imperialismului, pen
tru făurirea unei noi ordini e- 
conomice internaționale și pro
movarea principiilor de drept 
internațional în relațiile dintre 
state.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază, de asemenea, însem
nătatea hotăririi Partidului Co
munist Român și Partidului 
FRELIMO de a intări colabora
rea cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, cu toate parti
dele și forțele progresiste, de
mocratice, antiimperialiste pe 
baza principiilor deplinei ega
lități în drepturi, încrederii și 
întrajutorării reciproce, a 
dreptului fiecărui partid de 
«-și stabili în mod independent 
politica internă și externă in 
conformitate cu interesele și 
condițiile concrete din țările 
respective.

Comitetul Politic Executiv a 
luat, de asemenea, cunoștință 
de rezultatele vizitei oficiale de 
prietenie efectuate in țara 
noastră de președintele Repu
blicii Zimbabwe, tovarășul 
Canaan Sodindo Banana, îm
preună cu tovarășa Janet Ba
nana.

Comitetul Politic Executiv a 
luat act cu deplină satisfacție 
de sentimentele de recunoștin
ță exprimate de președintele 
Republicii Zimbabwe față de 
președintele României, fată de 
Partidul Comunist Român și 
poporul român pentru solidari
tatea și sprijinul politic, diplo
matic, moral și material acordat 
fn anii grei ai luptei de eliberare 
națională, a poporului Zimbab
we, pentru prietenia și cola
borarea tării noastre cu noul 
Stat independent și a reafirmat 
solidaritatea partidului nostru, 
a Întregului popor român cu 
idealurile de independentă, li
bertate și progres social ale po
porului Zimbabwe, cu eforturile 
depuse de guvernul condus de 
Robert Mugabe pentru conso
lidarea independentei, reface
rea economică a țării, reconci

CĂLĂREȚII JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
ele fiind dominate în cele din 
urmă de călăreții care au avut 
o experiență competițională 
mai bogată — campionii balca
nici Florin Stoica (Steaua). 
Otto Fabich (C.S.M. Sibiu), 
Teodor Pancă (Steaua), Maria
na Moisei (Dinamo), Ioana 
David (Olimpia).

REZULTATE : dresaj — 1. 
T. PANCA (Steaua) cu Lan 

lierea națională, dezvoltarea si 
edificarea unei noi societăți.

Comitetul Politic Executiv își 
exprimă deplinul acord fată de 
rezultatele remarcabile ale 
dialogului Ia nivel înalt româ- 
no-ziinbabwe sî consideră că 
înțelegerile convenite între cei 
doi președinți, acordurile sem
nate, vor ridica, pe o treaptă 
nouă, superioară, legăturile de 
prietenie și solidaritate stator
nicite între țările noastre, vor 
da un nou impuls colaborării 
în toate domeniile de activita
te între România si Zimbabwe.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere schim
bului de vederi și concluziilor 
la care au ajuns cei doi pre
ședinți în problemele actuale 
ale situației politice internațio
nale. relevînd însemnătatea 
faptului că România și Zimbab
we se pronunță cu hotărîre 
pentru intensificarea eforturilor 
tuturor statelor, ale popoarelor, 
ale forțelor înaintate de pre
tutindeni pentru eliminarea po
liticii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, pentru îm
piedicarea agravării climatului 
internațional, reluarea sî con
tinuarea cursului spre destin
dere, bazat pe respectarea cu 
strictețe a principiilor egalită
ții în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, ne- 
recurgerii Ia forță și Ia ame
nințarea cu forța, pe recunoaș
terea dreptului fiecărui popor 
la dezvoltarea liberă si inde
pendentă.

S-a relevat, totodată, însem
nătatea pe care o au pentru 
consolidarea păcii și securității 
internaționale soluționarea pe 
cale pașnică, prin tratative a 
problemelor litigioase din dife
rite zone ale globului, oprirea 
și limitarea cursei înarmărilor 
și realizarea unor măsuri con
crete de dezarmare. în primul 
rînd de dezarmare nucleară, 
lichidarea subdezvoltării și a 
decalajelor dintre țările bogate 
șl sărace, și edificarea unei 
noi ordini’ economice și politi
ce internaționale, care este de 
interes vital pentru toate sta
tele indiferent de sistemul lor 
economico-social și de nivelul 
lor de dezvoltare. Comitetul 
Politic Executiv apreciază im
portanța pe care cei doi pre
ședinți o acordă înfăptuirii 
securității și cooperării pe con
tinentul european, în întreaga 
lume. în ce privește situația pe 
continentul african, a fost re
levată marea însemnătate a
victoriei poporului Zimbabwe 
în cucerirea independentei si
crearea unui stat propriu și
s-a subliniat necesitatea spriji
nirii in continuare a luptei po
porului namibian pentru liber
tate si independentă, a poporu
lui din Africa de Sud împotri
va politicii de discriminare ra
sială și de apartheid, pentru 
eliminarea totală a colonialis
mului și neooolonialismului din 
Africa, pentru găsirea de so
luții pașnice disputelor dintre 
statele africane, fn interesul 
unității si al cooperării mai 
strînse dintre ele.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat, totodată, voința Ro
mâniei și Zimbabwe de a co
labora mai strîns în cadrul di
feritelor organisme Internatio
nale. a Grupului celor 77 si al 
mișcării de nealiniere, pentru 
apărarea păcii, întărirea securi
tății internaționale, înfăptuirea 
dezarmării si promovarea coo
perării și nrieteniei între toa
te popoarele.

Aprobînd in unanimitate re
zultatele vizitelor președinților 
Republicii Zambia, Republicii 
Populare Mozambic și Republi
cii. Zimbabwe. Comitetul Po
litic Executiv a indicat măsuri 
în vederea. înfăptuirii înțelege
rilor stabilite, pentru dezvolta
rea și mai puternică a relații
lor de prietenie și colaborare 
dintre România si cele trei țări 
africane. +

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, totodată, o serie de 
probleme ale activității curen
te de partid și de stat.

551 p — campion national, 2. 
Silvana Todeâ cu Bufon 505 p, 
3. O. Fabich cu Hazard 499 p ; 
obstacole — juniori 16 ani : 1. 
ROSANA PITEI cu Mezin 0 p 
— campioană națională. 2. E. 
Fleischer cu Năpastă 4 p — 
după baraj. 2: A. Bird '(A.S.A.) 
cu Dacian 4 p; juniori 18 ani: 
FL. STOICA cu Pascal '-"-Op 
(34,1 s) — campion national.

Sub egida ,,Daciadei“ „ Naționalele

| ASTĂZI, START 
| ÎN „TOPUL SPORTUL-
I 
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
II
I 
I
I

In urmă cu două săptămîni 
s-a dat sțartul în noul an șco
lar De citeva zile s-a pășit și 
în noul an sportiv școlar. Iată 
de ce revine în actualitate o 
competiție de tradiție : „TOPUL 
SPORTUL" la săritura în lun
gime, organizată de ziarul nos
tru, sub egida „Daciadei".

Această întrecere deschisă tu
turor elevelor și elevilor din 
clasele a IX-a și-a cîștigat la 
edițiile precedente o frumoasă 
popularitate, la start prezen- 
tîndu-se numeroși competitori 
din întreaga țară. Este motivul 
pentru care, sîntem siguri, si 
această nouă ediție va fi pri
mită cu același interes de că
tre cadrele didactice de specia
litate, de către elevi.

Reamintim, pe scurt, citeva 
din prevederile regulamentare: 
pot participa elevi din clasele a 
IX-a ; săriturile se execută 
conform regulamentului de 
atletism ; fiecare participant 
are dreptul Ia două încercări, 
Itiindu-se în considerare rezul
tatul cel mai bun; se alcătuiesc 
clasamente individuale și pe 
echipe ; formațiile nu pot fi 
constituite decît din elevii ace
leiași clase ; fiecare echipă este 
formată din cite 10 elevi sau 
din cei mai buni 10 elevi ai 
clasei în cazul cînd participă 
întreg efectivul unei clase; nu
mărul participanților nu este 
limitat ; competiția se încheie 
la sfîrșitul anului școlar ; tutu
ror cîștigătorilor li se vor în- 
mîna cupe și diplome din par
tea ziarului. Așteptăm primele 
înscrieri, prin scrisori sau la 
telefon 11 46 48 (și cu taxă in
versă).

Așadar, azi 1 octombrie, start 
în „TOPUL SPORTUL"!

■ TURNEUL DE TENIS

DE LA ARAD

I Seria turneelor individuale 
de tenis continuă Ia Arad, în 
organizarea cluburilor U.T.A. și

I Constructorul. în „sferturi" :
Dirzu — Darie 6—4, 7—6 ; Ște- 
fănescu — Toma 6—2, 7—6 ;

IPopa — Almăjan 7—6. 6—2 ;
Bircu — Niță 6—2, 6—0 ; iar la 
fete : Mariana Hadgiu — Elena 
Jecu 6—2, 6—3 ; Nadia Beche- 

Irescu — Gabriela Szoko 6—2,
0—6. 6—0 ; Dorina Brăștin —
Rodica Gheorghe 6—3, 3—6,

16—3, 3—6. 6—2 ; Elena Trifu —
Gabriela Precup 6—1, 6—2.

CRIȘUl ORADEA RELANSEAZĂ UN CAMPIONAT
DE POLO ÎN CARE „SPERANJEEE" ÎNCEP SĂ CONFIRME

■ Așa cum anticipau majorita- reze avantajul formației sale

Moc

Ițea specialiștilor, Crișul Ora
dea, această atît de capricioasă 
echipă, capabilă — datorită u- 
nor jucători de certă valoare 
— să ne Incinte prin jocul ei, 
pentru ca în săptămîna urmă
toare să fie pur și simplu de I nerecunoscut, a reușit să re
lanseze campionatul de polo. 
A rămas neînvinsă pe teren 
propriu și după acest al 3-lea 

Itur de campionat și. în același 
timp, a obligat formația Rapid 
București să guste pentru pri- 

Ima oară, în actuala ediție, din 
cupa înfrîngerii. succesul obți
nut duminică cu 7—5 în fata 

Iteam-ului fraților Slăvei aducînd 
echipele Dinamo și Rapid la 
egalitate de puncte în friintea 
clasamentului, prima avînd a- 

Ivantajul unui golaveraj supe
rior.

După cum ne relata cores- 
Ipondentul nostru Die Ghișa, 

poloiștii orădeni și-au dominat 
adversarii in majoritatea tim- 

Ipului. obținînd o victorie pe 
deplin meritată. Momentul de
cisiv al întrecerii a fost con
semnat în repriza a 3-a, cînd 

!la situația de 5—4 pentru Cri
șul. Fărcuță a reușit să majo-

2. FI. Stoica cu Nehoiu 0 p 
(34,4 s). 3. O. Fabich cu Stin
dard 0 p (35,2 s) — d.b. ; fete 
— 1. .MARIANA MOISEI cu Be- 
ladona Op —■ campioană națio
nală, 2. Ioana David cu Gruia 
4 p — d.b.. 3. Ioana David cu 
Scrum 8 p; echipe — 1. C.S.M. 
SIBIU Op — campioană na
țională, 2. Olimpia 7 p, 3. 
Steaua 8 p.

Joi intră în dispută și senio
rii, în probele de categorie '
ușoară la dresaj și obstacole

TINERII LUCIA MICAS SI V. WEJ ■>
SATU MARE (prin telefon). 

Plină de surprize a fost ultima 
zi a campionatelor naționale 
de tir cu arcul pentru seniori, 
îmbucurător, ele ne-au fost o- 
ferite de către unii dintre cei 
mai tineri participant^ chiar 
juniori. Prima performanță — 
absolut neașteptată — aparține 
lui Viktor Weszelowszky, de nu
mai 18 ani. noul campion na
țional la seniori cu 2412 p ceea 
ee înseamnă un record perso
nal, superior cu 44 de puncte 
celui vechi. De notat că Wesze
lowszky a rezistat asaltului pu
ternic dat. Ia distantele scurte, 
atît de Andrei Berki, cit și de 
Mihai Bîrzu (ambii participant 
la Jocurile Olimpice de la Mos
cova). încheind distanta de 30 
m, ultima din concurs, cu un 
record național : 344 p. Faptul 
denotă că acest tînăr campion 
posedă una dintre calitățile de 
care trăgătorii noștri cam duc 
lipsă și anume aceea că în
trecerea dură, echilibrată. îl 
mobilizează în loc să-i dimi
nueze capacitatea.

Cealaltă surpriză vine de la 
o fată de 21 de ani. Lucia 
Mieaș.

Condusă în dimineața ultimei 
zile de întreceri de către fosta 
campioană, Aurora Chin, cu 21 
de puncte, Micas a găsit re
surse să nu se considere învin
să și, profitînd. e adevărat, de

o cădere 
campioani 
la 50 de 
rentă si 
puncte 1 1 
perate al 
ultima dl 
făcut dec 
renta fati 
care și-a 
personal

Clasami
F.I.T.A. 
szelowszk 
2412 p. 2. 
Mureș) 2.'
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Timp i 

polivalen 
putat et; 
tului naț 
niori I, i 
pe echipe 
le : flore 
Atila Fi 
Andrei £ 
Buzan (< 
chipe : 
A.S.U. T 
dea ; floi 
Gabriela 
parcsics, 
C.S.S.M.)

DivizLa

STEAUA, DINAMO SI
7 »

După turneul de la Galați, 
campionatul național de hochei 
(prima grupă valorică a Divi
ziei „A") s-a reluat ieri prin 
jocuri duble programate la 
Miercurea Ciuc și Galați.

DUNĂREA —DINAMO 2—10 
(0—2, 1—4, 1—4). A fost o par
tidă destul de antrenantă, cu 
un ritm bun. Localnicii au ra
tat numeroase ocazii, printre 
care și un șut de penalitate. 
Dinamoviștii n-au insistat prea 
mult; după o primă repriză în 
care avansul lor a fost doar 
de două goluri, ei s-au des
prins treptat, obținînd pînă la 
urmă o victorie care, de fapt, 
nu le-a fost periclitată nici un 
moment. Au marcat pentru în
vingători: Tureanu (3), Dumi
tru (2), Costca, Herghelegiu, 
Pisaru, Nuțescu, Toke, respec
tiv V. Liga și D. Chiriță. Au 
condus arbitrii Gh. Mureșan, 

R. Dobn 
SIRIOPC

STEAU 
GHEORC 
0—0). o 
tată, în i 
tuți tehi 
o mare 
cut față 
bil bucui 
priză, ar 
că mai 
avut noi 
zia „A", 
Daniel t 
După pr 
impune, 
un plus

I 3GRI
CONDU

in ciuda situației de... om în 
minus I De notat că în ultima 
repriză, la 7—4 pentru gazde, 
orădeanul Gordan a ratat un 
penalty 1 Bucureștenii au acu
zat arbitrajul clujenilor Nichi- 
ta și Burdea ; oare aceasta să 
fie singura explicație a insuc
cesului de la Oradea ?...

După o foarte scurtă pauză, 
campionatul va fi reluat săp
tămîna viitoare (8—12 octom
brie) cu turneul organizat în 
Capitală, la bazinul Dinamo. 
Va fi un mini-maraton de 5 
jocuri (în tot atîtea zile) pen
tru fiecare echipă, in cursul că
ruia pregătirea fizică și omo
genitatea loturilor își vor spune 
cuvin tul. Mai mult ca sigur, 
antrenorii vor fi nevoiti să fa
că apel mai des la tinerii polo- 
iști afirmați în ultima vreme 
pentru a putea face fată soli
citărilor intense din asemenea 
turnee. Și aceasta nu va fi de
cît spre folosul polo-ului româ
nesc. Așa cum am mai subli
niat în citeva rînduri. Hagiu, 
Moiceanu, Ardelcanu, Ciobă- 
niuc (Dinamo), Tătaru și Mă- 
descu (Progresul), V. Șerban 
(C.N. ASE), ca să nu mai vor
bim de Viespe, Tufan (Liceul 
2 Buc.), Szasz (Mureșul) sau 
Diaconu (Triumf Buc.), în se
ria a Il-a — majoritatea au fă
cut parte din echipa învingă
toare anul acesta. la „Cupa 
Prietenia" — s-au afirmat pu
ternic în ultima lună, dovedin- 
du-se în real progres. Turneul 
care urmează le oferă un nou 
prilej de a se remarca și de 
a intra în vederile selecțione
rilor noii echipe naționale, pe 
care specialiștii o vor pregăti 
pentru marile competiții din 
anii următori.

Adrian VASILIU
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tir cu arcul
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ACUM E ACUM!
credibilă a 

a refăcut 
aga dife- 

cu 13 
cape dis- 
hin, pe 
m. nu au 
eze dife- 
impioană. 
ul record

dublu
V. We- 

tu Mare) 
oinfa Tg. 
îrzu (Vo-

ința Satu Mare) 2376 p. 4. 
Tănase (Olimpia București) 
2346 p, 5. V. Tămaș (Minerul 
Aninoasa) 2334 p, 6. V. Uri- 
tescu (Minerul Aninoasa) 2329 
p ; senioare : 1. Lucia Micas
(Voința Satu Mare) 2327 p. 2. 
Aurora Chin (Sănătatea Tg. 
Mureș) 2320 p. 3. Terezia Pre
da (Sănătatea Tg Mureș) 2229 

Matei (Voința Tg. 
p. 5. Stela Felde- 
Cluj-Napoca) 2037 
Kerekes (A.S.A.
2025
Radu TIMOFTE

p. 4. Edith 
Mureș) 2159 
rean (A.S.A.
P. 6. Irene 
Cluj-Napoca) D.

IONAL DE SCRIMA AL JUNIORILOR I

I
I
I
i
I
I

antrenorii celor două echipe, 
Bersselini și Oblemenco. Pri
mul spunea că starea de spi
rit a echipei, după înfrângerea 
de la Como, este bună, pentru 
că Inter n-a făcut niciodată 
două meciuri slabe la rînd. 
Oblemenco replica : „Noi ne
știm starea noastră de spirit 
și nu e nici un secret că vom 
juca pe atac". Oaspeții sînt 
destul de circumspecți, 
tăcuți decît îi știm. Cel

in Sala 
i s-a dis- 
ampiona- 
mă ju- 
iduală și 
iele fina- 
dividual: 
l Mare), 
".), Liviu 
ireș) ; e- 
lucurești, 
l.S. Ora- 
dividual: 
la Ru- 

(toate 
S.M., E-

nergia București, Mondiala Sa
tu Mare ; spadă — individual : 
Liviu Buzan (A.S.U. Tg. Mu
reș), Dan Curcă (C.S.S. Olim
pia Craiova), Radu Bucur (E- 
lectroputere Craiova) ; echipe : 
Olimpia Craiova, I.E.F.S., 
C.S.S.M.: sabie — individual : 
Alpar Piriesi (Victoria Cărei), 
Lucian Oțelea (Tractorul Bra
șov), Vilmoș Szabo (Tractorul 
Brașov); echipe : Tractorul 
Brașov, C.S.S. 1 București, Vic
toria Cărei. (V. POPOVICI — 
coresp.).

I
I
I
I
I
I

hochei I

mai 
__ . .. __ mai

optimist este Prohaska, care-și 
asigură suporterii că 
nu are probleme", 
întotdeauna, Mazzola ne 
văluie o parte din 
„Dacă jucăm ca Ia Como, 
avem nici o șansă. Universita
tea a demonstrat că e capa
bilă să înscrie 2—3 goluri ori
cărei echipe din Europa".

Ieri dimineață, Universitatea 
efectua ultimul ei antrenament 
dinaintea partidei, 
nament complex, 
tactic. Un singur 
trebare persistă : 
Ștefănescu, care ne mărturisea 
cu amărăciune : „Un meci cu 
Inter nu-1 poți juca oricum- 
Doresc mult să apar, pe gazon, 
dar incă simt dureri la gleznă. 
Nu vreau să reintru neresta
bilit, pentru că îmi dau sea
ma de importanța partidei, de 
responsabilitatea celor ce vor 
îmbrăca tricourile echipei".

Să așteptăm pînă la ora me-

„Inter
Lucid, ca 

dez- 
gînduri : 

nu

Un antre- 
fizic-tehnic- 

semn de în- 
folosirea lui

ciului. în rest. în tabăra stu
denților craiovcni este 
tă dorință de victorie, 
reface acel 0—2 de la 
în ultimele ediții ale 
europene. Universitatea .. __
minat pe Fiorentina (1973), O- 
Tympiakos din Cipru (197.7), 
Wiener Sport Klub și Leeds 
United (1979). Va urma pe a- 
ceastă listă Inter ?
splendidă performanță a cam
pioanei noastre.

Să sperăm că și 
craiovean nu va fi 
mai prejos decît cel 
Siro și-și Va purta 
spre succesul mult așteptat.

Internazionale s-a 
la ora 14 (ora meciului) 
de 60 de minute și au 
parte toți jucătorii veniti 
Craiova, inclusiv Oriali.

Dar iată formațiile anunțate 
de antrenorii Oblemenco și 
Bersselini :

UNIVERSITATEA : Lung — 
Negrilă, Tilihoi. Ștcfănescu 
(Geolgău, Ciupitu), Ungureanu
— Țiclcanu, Beldeanu, Bălăci
— Crișan, Cămătaru, Cîrtu (Iri- 
mescu).

INTER : Bordon — Bini — 
Canuti, Baresi, Mozzini, Pa- 
sinato (Marini) —• Marini 
(Caso), Prohaska. Becalossi 
(Oriali) — Altobelli, Murraro.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Turcia, 
avîndu-1 la centru pe T. Tokat 
(cel care în 1978 a arbitrat și 
meciul Universitatea — Fortu
na Diisseldorf), iar la linie pe 
U. Ahan și II. Ghiol.

eviden- 
de a 
Milano, 
cupelor 
a eli-

Ar fi o

publicul 
cu nimic 

de pe San 
favoriții

antrenat 
timp 
luat 

la

CLUB ÎNVINGĂTOARE I POLITEHNICA TIMIȘOARA - CELTIC GLASGOW

!SCU. (T.

VlNTUL 
-0, 3-1, 

1 dispu- 
ără vir- 
dar cu 

î) a fă- 
t onora- 
•ima re- 

chiar 
e gol a 
n Divi- 
mgyel și 
i bune, 
eaua se 
uni, cu 
și luci-

ditate. In ultima parte, situații 
de gol la ambele porți. Au 
marcat pentru Steaua: Hălăucă, 
Todor, Olenici, Nistor, respec
tiv Gyorgy. Au condus A. Ba- 
lint, O Barbu, M. Lupașcu. 
(V. PAȘCANU, coresp.)

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — METALUL SF. GHE
ORGHE 15—0 (3—0, 4—0,
8—0). Au marcat: E. Antal (5), 
Micloș (3), Gereb, Prakab 
Szentes, Bartalis, Bogoș, Ba- 
ricz, Sandor. Au condus; St. 
Enciu, T. Sabo, Gh. Enache.

• Astăzi, în aceleași orașe, 
sînt programate întîlnirile re
tur ale acestor 3 partide.

I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. 1)

C r AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA I
A SECUNDA A DIVIZIEI „A“ I
programul primei serii

0 (prin 
cea de 

secunde 
e hochei 
itinoarul 
uitatele : 
• CI. sp. 
-2 (2-1, 
marcate 
iert și 
Baycr ;

E. Sp. 
S. 4-2), 
Sfichi 2, 
ov, res- 
reanu 2, 
M. Ciuc 

(4-2, 
'etraș 4, 
lolomon, 

Lămpi, 
îorghiță,

Becze, Lucaci. în clasament con
duc la egalitate de puncte (6). 
departajate de golaveraj, F 
sul Miercurea Ciuc (39/11) 
gronomia Cluj-Napoca (25/9).

★
Modificări în programul etape

lor primei serii valorice a Divi
ziei „A“ : In etapele a l-a șl a 
9-a, meciurile Dinamo — Steaua 
se vor disputa sîmbătă 4 octom
brie (ora 16) și luni 6 octombrie 
(ora 17.30), în etapele a 10-a si 
a 11-a jocurile Steaua — S. C. 
Miercurea Ciuc vor avea loc la 
București în zilele de 13 și 14 
octombrie, Iar în etapele a 14-a 
și a 15-a meciurile Steaua 
Dunărea Galați vor avea loc 
București în zilele de 19 și 
octombrie.

I
cie țo), - 
Progre- I 
) și A- I

la
20

PORTIV AL SLANICULUI"

-o edi- 
hsta lo- 
ii Scîn- 
os în 
talent 

sa. va- 
ei de 
ca și 
icitoare 
a) la 
mai fi. 
>e un 
cunos- 

Ibal — 
îrancea 
eău (la 
:) ; po- 
și Ni- 
a), te- 
ilacî și 
Bacău). 
S. Bă
ii al 
a înăl-

cu admirație coloanele 
sportivi almiați pentru 
miere. Vom încerca, în 
care vine, să organizăm

de 
pre- 
anul 

„_____ chiar
două ediții, una de primăvară 
și una de toamnă, două sărbă
tori sportive ale 
Moldovei' 
dem, să 
stafiuni < 
talitatea 
a oferit 
cristal".

Slănicului- 
i". Ideea merită, cre- 
fie preluată și de alte 
din țară. Pentru ospi- 
gazdelor, C.N.E.F.S. 
o frumoasă „Cupă de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

stivalul 
a Irof- 
i ju- 
nrivind

răbdător pare a fi vicepreșe
dintele lui „Poli", Gheorghe 
Ivan, care-și amintește că a 
primit la Arad (pe când ac
tiva la U.T.A.) pe Feyenoord, 
în ziua de 29 septembrie 1970. 
După exact zece ani, și la a- 
ceeași oră, a aterizat, tot la 
Arad, avionul lui Celtic Glas
gow. Nimeni nu-1 poate deter
mina pe Gheorghe Ivan 
facă abstracție de această 
incidență, pe care și-o 
rește jubiliară.

Acum, taberele stau față în 
față. La conferința de presă, 
antrenorul McNeill a fost foar
te zgîrcit cu numeroșii cro
nicari locali și chiar cu cei 
11 reprezentanți ai presei din 
Glasgow. El s-a limitait să 
spună că indisponibilitatea lui 
Burns îi creează mari proble
me. în mod surprinzător, el 
a amînat comunicarea forma
ției. Pe de altă parte, antre
norul Ion Ionescu și-a înche
iat „conturile" comunicând ur
mătorul „11": Moise — Nadu, 
Șerbănoiu, Păltinlșan, Șunda — 
Manea, Dumitru, Vișan, Dem- 
brovschi — Anghel, Nedelcu. 
Se remarcă alinierea forma
ției care a încheiat jocul de 
la Glasgow, deci cu 
brovschi și Anghel în 
lui T. Nicolae și Cotec.- Pre
zența lui Dembrovschi are de
sigur menirea de a stimula 
jocul combinativ al echipei, în 
timp ce Anghel, om de sprint, 
a cîștigat barajul cu Cotec.

în cadrul conferinței de pre
să s-a discutat despre profilul

să 
co- 
do-

Dem- 
locul

s-a discutat despre profilul

de pregătire total diferit al 
celor două echipe in ultimele 
două săptămîni. în timp ce 
Celtic a susținut patru me
ciuri oficiale. Politehnica nu a 
jucat nici unul. Antrenorul 
Ion Ionescu afirmă că acest 
handicap real ar putea fi com
pensat printr-un plus de pros
pețime.

Să încheiem această avancro
nică cu o declarație a lui Du
mitru, care face — într-un fel 

,Aș vrea 
aibă

— sinteza meciului : 
să cer spectatorilor să 
multă răbdare și să fie con
vinși că noi vom face tot ce-i 
omenește posibil pentru a ne 
califica. „Poli" nu poate ata
ca tot timpul împotriva unei 
echipe de talia lui Celtic; sco
țienii sint jucători foarte 
buni, mai ales mijlocașii șl 
atacanții, care se descurcă ex
celent pe spatii largi, spatii 
pe care dacă le-ar avea și 
aici, acasă, n-am avea șanse 
de calificare. Jucînd ponderat 
și cu răbdare — răbdare pe 
care o solicităm și spectatori
lor — ne vom califica".

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din 
avîndu-1 la centru pe 
goianis, iar la linie pe 
zalis și L. Prindesi.

Scara tîrziu. 
comunicat

probabilă : Bonner — 
McAdam, McDonald, 
— Provan, Sullivan. 
Doyle — McGravey. 

Se pare că prin in
troducerea a trei stoperi. 
Neill nu omite o anume 
eauție defensivă.

P.S.
ne-a 
formație 
Snedonn, 
McGrain 
Aitken, 
Nicholas.

Grecia, 
N. La- 

D. Pan-

McNeill 
următoarea

Mc- 
prc-

STEAUA BUCUREȘTI - STANDARD LIEGE
(Urmare din pag. I)

pilon în partida din Bel
gia. Nimeni nu ne-ar ierta, 
acum, ratarea calificării, după 
acea partidă bună. Cred în 
puterea noastră de mobilizare,

Mllne, tn seria a V-a a cam
pionatului Diviziei C, are loc e- 
tapa a VÎI-a. intermediară. Pro
gramul etapei : I.C.S.I.M. Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele, 
Petrolul Bollntin — Automatica 
București, Electronica București 
— Petrolul Videle, Cetatea Tr. 
Măgurele — Ș.N. Oltenița, Teh- 
nometal București — F.C.M. 
Giurgiu, Voința București — Aba
torul București, T.M. București 
— Flacăra roșie București, Lu
ceafărul București — Danubiana 
București.

g\\W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

în maturitatea echipei și 
tr-o victorie !". Marcel Rădu- 
eanu, autorul acelui splendid
gol de pe stadionul Sclessin,
promite un gol și astăzi, fără 
a uita însă să precizeze : „In 
acest meci retur, Standard nu 
are decît o șansă — a atacu
lui ! Asta nu trebuie să ui
tăm noi 1 Adică, să nu ne a- 
runcăm în atac, din plecare, 
așa cum ar dori echipa bel
giană. Va trebui să jucăm pe 
contraatac în meciul acesta 1 
Să ne grupăm la mijloc, 
blocăm adversarul $■ să 
nim pe contraatac !“ 
lucru, al necesității unui 
prudent, îl știe fiecare 
tor. De la portarul

in-

Jucați din vreme numerele 
preferate !

Fiecare bilet — o șansă 
în plus de a obține :
• AUTOTURISME „Da

cia 1300“
« MARI CÎȘTIGURI ÎN 

BANI.
Cheia marilor satisfac

ții : PERSEVERENTA ȘI 
INSPIRAȚIA !

NU OCOLIȚI PRILEJUL 
DE A VA NUMĂRĂ PRIN
TRE MARII CÎȘTIGATORIL

Agențiile Loto-Prono
sport vă stau la dispoziție 

■pînă sîmbătă 4 octombrie 
19S0.

să 
zvîc- 

Acest 
joc 

jucă- 
Iordache, 

care susține că „important este 
să nu primim gol, pentru că

Astăzi este una din zile
le importante ale fotbalului 
nostru de club. Un an în
treg. echipele noastre cele 
mai bune s-au pregătit gîn- 
dindu-se (și) la ziua de azi.

Multe eforturi.
Multe speranțe. 
Mult capital — 

material 
succesul

Să nu ne amăgim, este o 
zi grea pentru ambasadoa- 
rele fotbalului nostru în 
prestigioasele competiții eu
ropene. Lupta va fi 
— nici nu poate fi 
pută altfel ! 
re maximă 
partea 
lor 
noastre, cu tactici 
speciale, cu folosi
rea unui întreg ar
senal pe care echipele străine 
de valoare îl au la îndemî- 
nă.

Ceea ce trebuie să subli
niem astăzi este faptul că 
și echipele noastre au dove
dit în mai multe rînduri că 
au valoare si mai ales că 
se pot ridica — dacă se 
mobilizează cu adevărat, 
dacă sînt un singur gînd, o 
singură voință — la cote su
perioare, nebănuite nici de 
adversarele lor nici chiar 
de ele înseși. Doar așa se 
poate avea cîștig de cauză. 
I) Printr-un angajament to
tal, fără nici o rezervă, de 
la începutul meciului pînă 
la sfîrșitul Iui. II) Jucînd 
tactic inteligent si respec- 
tînd fără abatere disciplina 
tactică de joc (și discipli
na de comportament !). III) 
Luptind, iuptind și iarăși 
luptind, cu toată puterea i- 
nimii. cu gîndul de a onora 
așa cum se cuvine culorile 
românești.

E adevărat că ceea ce își 
propun echipele noastre —

moral și
— investit centru 

zilei de azi.

, cu 
din 

adversare- 
formatiilor

strînsă. 
conce- 

angaia-

calificarea — vizează si ad
versarele lor. Nimeni nu-și 
închipuie că ele se gîndgsc 
că fac drumul de pomană 
la București. Craiova. sau 
Timișoara. Dar si pentru e- 
le meciurile de astăzi sini 
grele, mai grele chiar, poa
te. din punctul lor de vede
re (comparînd cu greutatea 
jocurilor pentru echipele 
noastre), judecind după fap
tul că trei dintre ele evolu
ează în deplasare acasă la 
not

Să valorificăm 
ent decît în alte 
mare

mai efici- 
dăti acest 

se cheamă
LA NOI ! 

i mare a-

atu care
ACASA
Este un
vantai moral să 
simți spectatorii 
tribunei ca pe o 
mare familie, care 

I din tot sufletul cu ti- 
care crede in 

este alături

ȚINE 
ne, 
care 
manent de tine și abia aș- 
teăptă să te noarte în tri
umf la sfîrșitul meciului.

Au nume rezonante Alto
belli. Prohaska, Nicholas, Mc 
Clouskey. Tahamata. Sigur
vinsson. Edstrom et comp, 
dar noi ne ounem mari spe
ranțe în AI NOȘTRI. 
Ștefănescu. Beldeanu 
Geolgău. în Iordănescu. Ră- 
ducanu. Adrian Ionescu _ și 
Iordache. în Dumitru. Pălti- 
nisan si colegii lor.

Credem chiar si in șansa 
argeșenilor, dacă nu se 
sneria că joacă în tara 
Cruyff și se vor bate 
viață și pe moarte" cu 
landezii zburători ai 
Van Hanegem.

Credem, băieți. în voi.
Si ar mai fi ceva : un 

întreg susțineți că sînteti 
mai buni și mai valoroși 
decît se snune uneori des
pre voi. Dovediti-o azi !

Acum e scum !
Marius POPESCU

tine, 
per-

în
Si

vor 
lui

„pe 
o- 

lui

an

și la 0—0 ne calificăm !“, pînă 
la Aelenei, cel care e conștient 
că „mijlocașii trebuie să fie 
cu un ochi la întărirea apă
rării și cu celălalt la lansarea 
contraatacurilor". Ceea ce, 
credem, știe și publicul care 
va umple stadionul Steaua, 
acel public chemat să fie și el 
înțelept, matur, să încurajeze 
echipa și să înțeleagă că me
ciul acesta e DE CALIFI
CARE. Dealtfel, antrenorul Gh. 
Constantin declara că are 
mare încredere in. 
jucător, publicul :

că 
al 12-lea, 

______   „Suporterii 
noștri doresc și ei în primul 
rînd calificarea, și după aceea 
spectacolul. Sigur, vrem să 
confirmăm rezultatul de Ia 
Liege printr-un joc bun. dar 
vom face un joc de calificare! 
Standard e un adversar foarte 
puternic, care va juca ofensiv, 
mizînd pe viteza lui Tahamata 
și înălțimea lui Edstrom, De 
Matos și Daerdcn. Sper ca ma
turitatea jucătorilor noștri să 
decidă !“

Cu gîndul la „marea bătă
lie" de azi, Steaua s-a întîlnit 
cu Standard mai devreme cu... 
o zi! Vizionînd, ieri dimineață, 
meciul tur de la Liege, înre
gistrat pe 
S-au 
pei și ale fiecărui 
dar, ieri, s-au pus pe 
plan greșelile semnalate, 
dată în plus, antrenorul 
Constantin a insistat pe nece-

videomagnetoscop.
subliniat meritele echi- 

jucător, 
prim 

O
Gh.

sitatea unui marcaj atent, în 
epccia! la Edstrom, care se 
mișcă mereu, pe valoarea pa- 
sei laterale, pe eficacitatea 
pressingului, pe sprijinirea ju
cătorului aflat în posesia ba
lonului. Să sperăm că toate a- 
ceste elemente vor fi, probate, 
pe fondul unei mobilizări e- 
xemplare, de cei „11“ care 
vor intra în teren. Adică : Ior- 
dache — Anghelini, Sameș, FI. 
Marin. Nițu — Aelenei, Zahiu, 
Iordănescu, Jurcă — 
eanu, A. Ionescu.

...Standard Liăge 
ieri, la ora 14. ora 
un antrenament pe 
unde se va disputa astăzi par
tida. Antrenorul E. Ilappel s-a 
dovedit destul de... tăcut. Cre
de în „valorile echipei" 
nu uită că, pe vremea 
conducea pe F.C. Bruges, a 
eliminat Steaua, dar dă de în
țeles că se teme de meci, a- 
firmînd că „orice rezultat e 
posibil !“. Cît despre formație, 
ea va fi definitivată la ora 
meciului, dar, din discuțiile cu 
confrații belgieni, am înțeles 
că ea va fi : Preudhome — 
Gerets Daerdcn, Plessers, 
Renquin — Van Der Smisscn, 
Graf, Sigurvinsson — De Ma
tos (Vordcrckers) Edstrom, 
Tahamata.

Partida va fi condusă de 
brigada elvețiană alcătuită din 
Bruno Galer (la centru). Man
fred Schlup și Alfred Heinis.

M. Rădu-

a făcut 
meciului, 
stadionul

F.C. UTRECHT-F.C. ARGEȘ
(Urmare din nap 1)

ar putea s-o aducă în postura 
unui spectaculos 1—1, suficient 
pentru calificarea în turul II 
al competiției.

După cum ne mărturisea la 
plecare antrenorul Florin Hala- 
gian, echipa sa este hotărîtâ să 
facă tot ce-i stă 
pentru calificare. 
Hanegem 
a făcut 
totdeauna 
România, 
rad (n.n. 
liminat-o 
mai este

în putință 
„Cînd 

a sosit la Pitești, 
presei declarația 
revine cu plăcere 
dar cînd aude de 
— atunci U.T.A. a 

pe Feyenoord) 
chigr atît de bttcti-

Van 
el 
că 
în

A- 
e- 
nu

ros. Ei bine, zicea antrenorul 
piteștean, ce-ar fi să-i facem 
lui Van Hanegem incă o supă
rare chiar acasă la el 1“ Măr
turisirea aceasta demonstrează 
starea de spirit a echipei F. C. 
Argeș, hotărîrea ei de a-și juca 
pînă Ia capăt șansele.

Iată formațiile probabile :
F. C. UTRECHT : Breukelen 

— Tervoort. Vilbret. Chatinier, 
Flight — Lem Van Hanegem, 
Adelaar — Carbo, Van Veen, 
Staa :

F. C. ARGEȘ ; Cristian — 
M. Zamfir, Stancu, Cirstea, 
Tulpan — Kallo, Bărbulescu, 
Ignat — Sigmirean. Radu II, 
Băltită.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 28 SEPTEM
BRIE 1980. Cat. 1 (13 rezultate)
«= 1 variantă 100% autoturism 
„Dacia 1300“ șl 6 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 (12 rezultate)
= 70 variante a 2.963 lei ; cât. 
3 (11 rezultate) = 1.267,75 va
riante a 277 lei. Report cat. 1 : 
20.039 iei. Autoturismul „Dacia 
1300“ de la cat. 1, a fost obținut 
de BUZTNGU PETRU, din Iași.

• Șl DV. PUTEȚI CÎȘTIGA ! 
Tragerile obișnuite Loto își con-

firmă în permanență avantajele, 
dovadă fiind numeroșii cîștigă- 
tori de AUTOTURISME și IM
PORTANTE SUME IN NUME
RAR, prezentați cu regularitate 
publicului prin intermediul aces
tei rubrici, prin fotografiile 
puse în vitrinele agențiilor 
întreaga, țară sau „pe viu", 
prilejul tragerilor televizate 
direct etc. La Loto — ca dealt
fel și la . celelalte sisteme de joc 
organizate de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport — ..secretul" 
marilor succese este cît se poate

ex- 
din
cu
în

de simplu și la îndemîna tuturor: 
PERSEVERENTA + INSPIRAȚIE! 
Tragerea obișnuită Loto de vi
neri 3 octombrie va fi, desigur, 
o nouă confirmare în acest sens. . 
Nu uitați, însă, că ASTAZI și 
MtINE Sînt ULTIMELE ZILE 
pentru . procurarea biletelor./

„ TRAGEREA 
PRONOEXPRES 
octombrie 1930. 
direct începînd

OBIȘNUITA
DE ASTAZI, 1 
se televizează tn 
de la ora 16,45.



INTÎLNIRE CU PREȘEDINTELE A.I.P.S MIHAI CIOC, PE PRIMUL IOC

Ieri, președintele Asocia
ției internaționale a presei 
sportive, Enrico Crespi (Ita
lia), a fost oaspetele asoaia- 
ției presei sportive române.

Aflat în țara noastră cu 
prilejul meciului de fotbal 
Universitatea Craiova — In- 
ternazionale Milano, preșe
dintele A.I.P.S. s-a întâlnit la 
București, cu ziariști sportivi 
din presa centrală și radio- 
televiziune. Cu acest prilej, 
oaspetele a făcut o expunere 
privind obiectivele acestei

KARPOV
L-A ÎNVINS

asociații internaționale de 
presă, la care sînt afiliate 73 
de asociații naționale din cele 
5 continente și 13 000 de zia
riști sportivi.

Președintele A.I.P.S. a a- 
preciat contribuția Asociației 
presei sportive române la 
dezvoltarea A.I.P.S. și a ară
tat noile direcții de activi
tate pentru viitoarele eveni
mente sportive internaționa
le, între care și Jocurile 
Mondiale Universitare care 
vor avea loc în luna iulie 
1981 la București.

în încheiere, Enrico Crespi 
a răspuns întrebărilor puse 
de ziariștii sportivi români.

LA „INTERNAȚIONALELE" 
DE JUDO ALE UNGARIEI

Campionatele internaționale 
de judo (tineret) ale Ungariei, 
la care au participat concurenți 
din Austria, Cehoslovacia, Fran
ța, R.D. Germană, R.F. Germa
nia, Olanda, Polonia, România 
și Ungaria au fost dominate de 
sportivii austrieci, învingători 
la trei categorii de greutate. Un 
frumos succes a repurtat bra
șoveanul Mihai Cioc (categoria 
grea), care și-a învins toți 
adversarii prin ippon (înainte 
de limită): J. Kalasz (Ungaria), 
W. Slawski (Polonia), H. 
Schmith (R.D. Germană) și, în 
finală, pe A. Werfi (Ungaria). 
Alți doi tineri din lotul țării 
noastre s-au clasat pe locul 3:

Ș'Ilie Șerban (superușoară) 
Sebastian Geană (grea).

A 31-a aniversare a proclamării R.P. ciiinezc

TINERETUL, MARELE IZVOR
DE TALENTE SPORTIVE

PE SPASSKI
AMSTERDAM, 30 (Agerpres). 

— Turneul internațional de șah 
de la Tilburg (Olanda) a con
tinuat cu runda a 9-a, în care 
Karpov l-a învins pe Spasski, 
La jos Portis ch pe Larsen, 
Hubner a cîștigat la Kavalek, 
iar partidele Sosonko-Hort 
Timman-Andersson 
nat remiză.

în clasament, pe 
a trecut campionul
natoli Karpov (U.R.S.S.) 
puncte, urmat de Lajos Portisch 
(Ungaria? 6 puncte și Jan 
Timman (Olanda) 5,5 puncte.

Și
s-au termi-

primul loc 
mondial A-

6,5

intre 2 și 5 octombrie, la Varna

JOCURILE BALCANICE LA TENIS DE MASA
între 2 și 5 octombrie vor 

avea loc la Varna Jocurile Bal
canice la tenis de masă. Din 
țara noastră vor participa două 
formații, alcătuite din 
Urzică, Eva Ferenczi 
Arad) și Olga Nemeș 
structorul Tg. Mureș), 
Crișan, Horațio Pintea 
Cluj-Napoca), Eugen 
(Universitatea Craiova) și Ște
fan Moraru (Progresul Bucu
rești). Antrenorii celor două

Liana 
(C. S.
(Con- 

Simion 
(C.S.M 

Florescu

formații sînt Emil Prokopecz și 
Farkas Paneth. Lotul este cor- 
dus de prof. Gh. Enache, se
cretarul responsabil al F.R.T.M.

Jocurile Balcanice se desfă
șoară după programul marilor 
competiții de masă, cu partide 
pentru echipele feminine și 
pentru cele masculine, simplu 
și dublu feminin și masculin și 
dublu mixt. Lotul nostru a ple
cat aseară spre Varna.

Pe marginea meciului atletic România — R. S. S. Ucraineană

>> CALCULE TEORETICE * INFIRMATE DE PRACTICA!
Tinerii noștri atleți au ob

ținut, sîmbătă și duminică, pe 
Stadionul Republicii, o fru
moasă victorie internațională în 
meciul cu echipa R.S.S. Ucrai
nene, în fața căreia, pînă a- 
cum, mai cîștigaseră doar una 
dintre cele 11 partide susținute. 
Ne-a plăcut îndeosebi starea de 
mobilizare a celor mai mulți 
dintre atleții 
manifestă de a avea o com
portare bună, de a lupta pen
tru victoria care — din punctul 
de vedere al calculului teore
tic anticipat — nu le prea su- 
rîdea, măi ales apreciind '.itua-

români, dorința

Daniel Ni'tor și Laszlo 
vaș, la 1500 m in finiș

..sută"...

Dar
ea pe

în a-ția după cursa de 400 m. 
ceastă probă, oaspeții obținu
seră ușor primele 2 locuri ale 
clasamentului, ceea e anunța 
superioritatea lor la ștafeta de
cisivă, de 4X400 m. Băieții noș
tri au infirmat însă toate pre
viziunile, au 
și odată cu 
prezentativei 
dește, iată, 
unde cifrele 
tează anumite calcule de pro
babilitate. pronosticuri, c« și si
gure, pot fi răsturnate n upta 
directă, acolo, jos. pe Pistă, ste 
nu numai cazul acestei echipe 
de ștafetă (I’etre Gheorghe, Ro
meo Drăgușanu, Grigore An- 
ghel, Aurel Glăvan) la 4X400 
m, ci. și al foarte talentatei ju
nioare Alina Grecu la <.30 m 
garduri. Adversarele ei, ’emi
nence, aveau anul acesta la az- 
tiv, performante superioare eu 
5—6 zecimi de secundă, ceea

obținut primu' loc 
el și victoria re- 
noastre. Se c ove- 
că și in atletism, 
rezultatelor :cili-

ce părea decisiv pentru obține
rea primului loc. Dar n-a 'ost 
așa, și spre meritul Alinei, lv.p- 
tînd din răsputeri ea a înregis
trat o victorie admirabilă • Și 
tot la fel au procedat și semi- 
fondiștil noștri care, atît la 
1 500 m cit și la 800 m, au a- 
doptat tactica așteptării pînă la 
ultima porțiune a curselor, a- 
colo unde, grație unui finiș im
presionant, s-au impus catego
ric, obținînd duble victorii prin 
Daniel Nistor și Laszlo Darvaș 
la 1 500 m, Darvaș și ' ihai 
Prundeanu la 800 m • Brăi- 
leanca Anișoara Cușmir, reve
lația acestui sezon, a cîștigat 
concursul la săritura în lungi
me cu un rezultat de 6,41 m 
care ar fi putut fi, în orice 
caz, peste cei 6,53 m al recor
dului de junioare dacă ea ar 
fi „bătut" pe prag ! • Sub aș
teptări, evoluția campionului 
nostru Adrian Proteasa, cu nu
mai 2.10 m, acum, la săritura 
în înălțime. Și recordmana ju
nioarelor la înălțime, Monica 
Matei (1,84 m în iunie), arată 
o accentuată ieșire din formă ; 
duminică ea n-a izbutit să 
treacă nici măcar 1.65 m, cit 
măsura înălțimea minimă ini
țială ! • Un frumos salt de ca
litate au demonstrat cei doi a- 
runcători de suliță Constantin 
Chiriac (n. 1960) și Nicu Roată 
(n. 1961). Primul s-a arătat con
stant în jurul cifrei de 77 m, 
obținînd cu 78,14 m un promi
țător rezultat (anul trecut el a- 
vea doar 65.20 m). Antrenoarea 
Ioana Pecec, fostă campioană 
și recordmană națională, îl 
vede, anul viitor, dincolo 
de 80 de metri ! Nicu Roată, e- 
lev al profesorului Ion Leu, a 
corectat cu 1.54 m recordul de 
juniori la suliță al lui Liviu 
David, din 1972 • Slabe și de
parte de cerințe rezultatele la 
aruncarea greutății, atît la bă
ieți cit și la fete. Aceste probe 
continuă să rămînă un adevă
rat „călcîi al' lui Ahile" pentru 
atletismul nostru. Va trebui să 
se caute încă mult și cu răb
dare atleți dotați pentru arun
carea greutății și abia apoi să 
fie pregătiți temeinic, fizic și 
tehnic. în comparație cu ad
versarii lor, aruncătorii noștri 
de greutate păreau... niște co
pii • Otilia Șomănescu a fă
cut o cursă remarcabilă la șta
feta de 4X100 m, ciștigată de 
echipa noastră, salvîndu-și 
schimbul său cu Nicoleta Lia, 
printr-un plonjon spectaculos și 
eficace. Fără acest salt nu știm 
daca formația noastră ar mai 
fl obținut primul loc • în ul
timele două concursuri, medie- 
șanul Ștefan Karpoș a corectat 
de 3 ori recordul de juniori la 
aruncarea discului. Ar trebui să

Anișoara Cușmir, ciștigătoare 
netă la săritura in lungime

profite de forma bună pe care 
o deține și de vremea favora
bilă pentru a mai concura, 
chiar și pe plan local. El are, 
credem, posibilități să mai a- 
dauge încă mulți centimetri a- 
cestui record, acum la despăr
țirea de... juniorat ! Și poate că 
n-ar fi singurul în această si
tuație...

Romeo V1LARA

JOCURILE SPORTIVE
ANKARA, 30 (Agerpres). — 

La Izmir (Turcia), au început • 
întrecerile primei ediții a „Jocu
rilor sportive din țările islami
ce", la care participă sportivi 
din Arabia Saudită, Pakistan,

La 1 octombrie 1949 a fost proclamată Republica Popu
lară Chineză, unul din marile evenimente ale istoriei aces
tui secol, marcind apariția pe harta lumii a unui nou stat 
socialist, moment crucial in destinele poporului chinez, care 
a lansat țara sa, de dimensiunile unui continent, pe drumul 
construcției socialiste. Rezultat al îndelungatei lupte re
voluționare pentru eliberare națională și socială, desfășurată 
de poporul chinez, sub conducerea gloriosului său partid 
comunist, proclamarea R.P. Chineze a inaugurat o nouă 
epocă in istoria multimilenară a Chinei, epoca revoluției 
și construcției socialiste. In deceniile care au trecut de 
atunci, harnicul și talentatul popor chinez, sub conducerea 
partidului comunist, a obținut, prin eforturile sale entu
ziaste și tenace, succese remarcabile in propășirea econo- 
mico-socială a patriei, in accelerarea progresului multila
teral al țării. In amplul proces de ridicare a nivelului de 
trai material și spiritual al poporului se înscriu și marile 
realizări ale sportului chinez, prin cuprinderea maselor 
largi, prin afirmarea talentelor sale in competițiile inter
naționale.

Tineretului i se acordă în 
China populară o atenție 
deosebită, educația fizică și 
sportul constituind unul din 
mijloacele de educare și, 
totodată, de afirmare. Tine
rele talente, beneficiind de 
condiții de antrenament asi
gurate de stat, au posibili
tatea să-și dovedească ca
pacitatea. Sportul 
este recunoscut în 
mondială prin înalta măies
trie a gimnaștilor, jucători
lor de tenis de masă, hal
terofililor, săritorilor de la 
trambulină, trăgătorilor cu 
arma și arcul, jucătorilor de 
badminton. Astfel, sînt sem
nificative succesele pe care 
le-au obținut 
gimnastă Ma 
vîrstă de 15 
campionatele 
gimnastică de la Fort Worth, 
a cucerit medalia de aur la 
paralele inegale, și 
halterofili Wu Shude 
Chen Weiqiang care, 
campionatele mondiale de 
Salonic, s-au remarcat 
mod deosebit, primul cuce
rind titlul de campion mon
dial la categoria muscă, sti
lul smuls, iar celălalt dobo-

chinez 
arena

in 1979 
Yanhong, 

ani, care, 
mondiale

mica 
in 
la 
de

tinerii 
Și 
la 
la 
în

rînd recordul mondial la ca
tegoria cocoș, stilul aruncat. 
De asemenea, demne de re
levat sînt succesele foarte 
tinerilor atleți și gimnaști 
care s-au afirmat în anul 
trecut la întrecerile interna
ționale dedicate școlarilor.

Asemenea rezultate, ca și 
multe altele, sînt 
cință firească a condițiilor 
de viață și sport 
statul și partidul 
chinez le acordă tineretului. 
Aproape un sfert de milion 
de tineri se pregătesc acum 
în 2 600 de unități școlare 
specializate pentru a deveni 
viitori performeri. începînd 
de la virsta de 5 ani și nici 
unul mai vîrstnic de 17 ani, 
aceștia deprind tainele spor
tului sub conducerea celor 
mai calificați antrenori, a- 
vînd la dispoziție bune con
diții de lucru și invățătură, 
școlile fiind subvenționate 
de stat. Și, bineînțeles, că în 
școlile de toate gradele, ca 
și în institutele de învăță- 
mînt superior, educația fizi
că și sportul își au locul 
cuvenit printre celelalte ma
terii de studiu și practică.

o conse-

pe care 
comunișt

SPORTIVI ROMANI
ILIE NĂSTASE, LA TURNEUL 

DE LA ENSCHEDE
în primul tur al turneului in

ternațional de tenis de la En
schede (Olanda), jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a învins cu 
7—5, 3—6, 6—1 pe campionul
olandez Tom Okker. într-o altă 
partidă. Victor Pecci (Para
guay) l-a întrecut cu 6—4, 4—6 
pe Eddie Dibbs (S.U.A.).

PESTE HOTARE
TURNEUL DE BOX 
DE LA OSTRAVA

în finalele turneului interna
țional de box de la Ostrava, la 
cat. 51 kg cehoslovacul Josef 
Maron l-a învins la puncte ne 
Petre Drogeanu (România). în. 
semifinale, boxerul român îl 
întrecuse la puncte cu o decizie 
de 3—2 pe Tanko (Ceho
slovacia).

SPORTURILE GHEȚII REINTRĂ ÎN ACTUALITATE
La Londra au început între

cerile tradiționalului 
internațional de patinaj 
„Trofeul Richmond". în 
individuală masculină, 
executarea figurilor 
conduce americanul Scott Ha
milton 33,32 p, urmat 
dianul Brian Pockar 
și japonezul Fumio 
29,72 p. în proba

concurs 
artistic 

proba 
după 

impuse,

de cana- 
30,28 p 
Igarashi 
feminină

DIN ȚĂRILE ISLAMICE
Bangladesh, Malaiezia, Maroc, 
Algeria, Liban, Bahrein, Tuni
sia, Turcia. în programul com
petiției figurează întreceri la 
fotbal, atletism, volei, baschet, 
tenis, natatie și lupte.

conduce Tracey Wainman (Ca
nada), cu 31,08 p.

★
După disputarea a trei eta

pe, în campionatul U.R.S.S. de 
hochei pe gheață conduc neîn
vinse echipele Dinamo Riga și 
Spartak Moscova, cu cîte 6 p, 
urmate de Dinamo Moscova 
4 p. Rezultate înregistrate în 
etapa a 3-a : Salvat Ufa — 
Spartak Moscova 1—6 ; Torpe
do Gorki — Himik Voskresensk 
6—2; Dinamo Moscova — SKA 
Leningrad 6—3 ; Dinamo Minsk 
— Dinamo Riga 2—6.

★
Președintele Uniunii interna

ționale de patinaj (în funcție 
din 1967), Jacques Favart, a în
cetat din viață în vîrstă de 60 
de ani.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM 9 Cea de a 

opta ediție a competiției interna
ționale „Raliul Ciprului" s-a în
cheiat la Nicosia cu victoria pi
lotului englez Roger Clark („Ford 
Escort”), urmat de concurentul 
cipriot Kypros Kyprianou („Tal
bot”). Italianul Antonio Zanini, 
unul dintre favorițil 
a reușit să 
șase locuri.

" CICLISM 
nală Blois 
la actuala 
nlel 
distanța 
pul de 
dus de 
sosit la

HALTERE • La 
se desfășoară întrecerile campio
natelor europene rezervate ju-

se claseze
cursei, nu 
în primele

internațio-Cursa
Chaville a revenit 

ediție belgianului Da- 
Willems, cronometrat 

km cu 
Plutonul con- 
Vigneron 
cîștigător.
San Marino

de 228.500
5 h 47:06. 
francezul 
17 sec de

pc 
țim-

a

niorilor. La categoria cocoș, vic
toria a revenit sportivului bul
gar Sabriev, care a totalizat la 
cele două stiluri 247.500 kg. Pa 
locurile următoare s-au clasat 
Maier (Franța) — 230 kg șl Eros 
(Ungaria) — 225 kg.

PENTATLON MODERN 0 După 
disputarea a două probe, in 
campionatul mondial pentru ju
niori, de la Madrid, conduce 
sportivul sovietic Kaplanov — 
2 180 p, urmat de 
precht 
nul Zimmermann — 

general
-oc se ; 
secundată de Suedia 

de scrimă a 
de Kaplanov

suedezul Lam- 
2 090 p si vest-germa- 

■ 2 060 p. In 
I pe echipe, 
află U.R.S.S.

clasamentul 
pe primul
— 2 880 p.
— 2 860 p
fost cîștigată 
(1 080 p).

ȘAH 0 Prima
mentară a meciului dintre Nona

Proba

partidă supli-

și Nana Ioseliani, 
la Tbilisi in cadrul 
turneului candida- 

mondial de șah, 
că

Gaprindașvili 
ce se dispută 
semifinalelor 
telor la titlu! ... _
s-a terminat remiză. Astfel 
scordl se menține egal : 5,5
5.5 p • După 9 runde, In tur
neul internațional de șah de la 
Albena (Bulgaria), conduce maes
trul sovietic Arjak Petrosian cu 
8 p. urmat de polonezul Adamski
6.5 p și Ghunter Mehring 
(R.D.G.) — 5.5 n

TENIS «, Rezultate înregistrate 
în primul tur al turneului inter
național de la Madrid : Elter 
(R.F G.) — Gunnarsson (Suedia)
6— 2, 6—2 ; Vazquez (Spania) — 
Mir (Spania) 6—4. 6—4 : Vizcaino 
(Spania) — Pinner (R.F.G.) 6—2,
7— 6 : Gildemaister (Chile) —
Sanders (Olanda) 6—4, 6—2.
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