
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU »
IN JUDEȚUL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inceput, în ziua dc 9 noiem
brie, o vizită de lucru in ju
dețul Hunedoara.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului iau parte la 
această vizită tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Gheor- 
ghe Oprea. Gheorghe Pană, Hie 
Verdeț, Teodor Coman.

Tovarășul Nicolac Ceaușescu 
s-a aflat, miercuri dimineața, 
în mijlocul minerilor din Valea 
Jiului, detașament de frunte al 
eroicei noastre clase muncitoa
re, care-și aduce o contribuție 
remarcabilă la progresul neîn
trerupt al țării, la vasta operă 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul scump al patriei.

Vizita s-a desfășurat sub 
semnul dragostei șl recunoștin
ței fierbinți ce le nutresc mi
nerii din Valea Jiului față de 
partid, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru condițiile »- 
sigurate afirmării depline a ca
pacității lor de muncă și crea
ție, pentru grija statornică ma
nifestată față de viața și bună
starea lor. Vizita a avut loc, de 
asemenea, sub semnul unității 
lor de neclintit în jurul parti
dului și al secretarului său ge
neral, al voinței ferme de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
a-și îndeplini cu înaltă respon
sabilitate comunistă, muncito
rească, angajamentul de a da 
patriei cit mai mult cărbune, 
pentru a-și aduce o contribuție 
cît mai de seamă la înfăptuirea 
istoricelor obiective stabilite de 
Congresul al XI-Iea al P.C.R., a 
mărețului program de edificare 
socialistă și comunistă a patriei.

Cu aceste sentimente, cu a-
' - * --

hunedoara
minerii, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 

i din Valea Jiului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu încă din pri
mele momente ale sosirii pe 
meleagurile lor, in gara muni
cipiului Petroșani, împodobită 
sărbătorește.

O undă de bucurie, exprima
tă prin cîntece și dansuri, prin 
urale și ovații, a făcut să vi
breze văzduhul acestei frumoa
se dimineți de noiembrie.

In această ambianță entuzias
tă, coloana oficială de mașini 
a părăsit gara municipiului Pe
troșani, indreptindu-se spre 
primul obiectiv al vizitei — 
Întreprinderea minieră Petriia, 
cea mai veche mină din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului.

La sosirea în Întreprindere 
a secretarului general al parti
dului, se aclamă cu însuflețire 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu și mi
nerii". O fanfară interpretează 
cîntecul „Partidul ■" 
— România", trei — Ceaușescu 

cuvinte cu
---- -o 

cuvinte

__ , «ci cuvinte ci valoare de simbol, aflate într-i 
alăturare firească, trei CuVini* 
atît de scumpe minerilor, în
tregului popor.

Aceeași entuziastă primire Ia 
întreprinderea de utilaj minier 
din Petroșani, la întreprinderea 
minieră Vulcan și la întreprin
derea minieră Lupeni, care au 
fost vizitate în continuare.

De la Lupeni, coloana ofici
ală de mașini străbate din nou 
valea șerpuitoare a riului Jiu.

Drumul pînă la Petroșani a 
fost presărat cu numeroase 
momente emoționante, încărca
te de semnificație. Tovarășul 
Nicolae Cean«A«<—___ xovarașul m colac Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt invitați 
de tineri îmbrăcați în pitorești 
costume naționale, specifice a- 
ccstor meleaguri, să se prindă

B^dintre finele faze reunite
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Etapa a 3-a în Divizia A la volei

Ieri după-amiază, în campio
natele Diviziei A de volei s-au 
desfășurat partidele etapei a 
3-a. Iată rezultatele și unele 
amănunte.

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
3—0 (5, 4, 8). Campionii au 
dovedit o netă superioritate în 
joc, deși din setul al 2-lea 
noul lor antrenor, W. Schrei- K— - - . *

Să nu ne oprim la deschiderea festivă

„DACIADEI"
* „ _ _ __

EDIJIA DE IARNA A
ÎN FIECARE DUMINICĂ, ÎN FIECARE ZI!
Ediția de iarnă a competiției 

sportive naționale „Daciada" a 
debutat in întreaga țară, făcînd 
din duminica trecută o adevă
rată „zî a sportului". Mase de 
copii, tineri și oameni ai muncii 
au luat parte cu bucurie la 
inaugurarea ediției de iarnă a 
celei mai cuprinzătoare și mai 
îndrăgite manifestații sportive 
de masă. A fost un nou și fe
ricit prilej de a se dovedi pa
siunea crescindă pentru sport, 
pentru mișcare în general, îm
binată cu înțelegerea utilității 
practicării ei organizate și sis
tematice, în folosul dezvoltării 
fizice armonioase, a întăririi să
nătății șl puterii de muncă. Pe
trecerea unei bune părți a tim
pului liber în tovărășia exerci
țiului fizic, a întrecerii sportive, 
cîștigă teren pe zi ce trece în 
rîndul tuturor viratelor și pro
fesiilor. Succesul pe care l-a 
cunoscut startul în ediția de 
iarnă a „Daciadei" a demon
strat în egală măsură capacita
tea organizatorică și competența 
factorilor investiți cu sarcini de 
răspundere în domeniul mișcării 
sportive. Sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
consiliile pentru educație fizi
că și sport, comitetele sindicale

și de tineret, inspectoratele 
lare, cooperația, ca și alți 
tori cu atribuții, sprijinindu-se 
pe un larg activ obștesc, au ac
ționat umăr la umăr, dovedind 
o dată în plus că mișcarea 
sportivă dispune de forțe și 
mijloace importante pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor tra
sate de conducerea partidului în 
acest domeniu social 
tanță națională.

Ziarul nostru a 
larg despre startul ediției de 
iarnă a „‘Daciadei", în cadrul 
căruia, după frumoase festivități 
de deschidere, au avut loc în
treceri de tenis de masă și șah 
(prevăzute în regulamentul 
competiției), completate cu 
crosuri de masă și jocuri în aer 
liber Ia discipline dintre cele 
mai îndrăgite. Corespondenții 
noștri ne-au relatat între timp și 
despre alte întreceri. Ediția de 
iarnă a „Daciadei” a prilejuit 
mari manifestații sportive de 
masă și la Tulcea, Macin, Giur
giu, Bocșa. Alexandria, Tîrgo- 
viște ș.a- în același timp, am 
fost informați că pe alocuri 
startul ediției de iarnă a fost 
amînat (din motive mai mult 
sau mai puțin obiective) ori nu 
s-a ridicat la nivelul posibili-

șco- 
fac-

de impor-

relatat pe

în cadrul

taților, cum a fost — de pildă — 
la Constanța.

Este de așteptat, desigur, ca 
ediția de iarnă a „Daciadei" să 
continue (sau să fie declanșată, 
unde este cazul) cu maximum 
de intensitate, organele și or
ganizațiile sportive sau cele cu 
atribuții venind în întîmpinarea 
dorinței maselor de tineri, de 
oameni ai muncii de a prac
tica exercițiile fizice și sportu
rile preferate. Deci, nu numai 
un start festiv, ci fiecare dumi
nică să oonsliiuie o sărbătoare

CtetiL ? Hn-eri (Marius Căta- 

ridicător CăU-Chețto anT 
ml6 făcut deb“‘“l în
£rii ș?eh% a incîntat. «PecS- 
adversari D.:nPe caesch‘P‘°ri și 

tului antrenat de Aurel Dragan 
pentru a-și apropria victoria în 
întîlnirea cu formația univer
sitarilor clujeni. Mult mai 
experimentată și mai omogenă 
valoric, echipa bucureșteană 
s-a impus net, chiar fără să 
forțeze, în fața proaspetei pro
movate în prima divizie. De la 
învingători s-au remarcat Pop, 
Chifu și Ionescu, de Ia învinși 
Dinea și Corcheș. (M. GH1OL- 
DUȘ).

RAPID — VIITORUL BA
CĂU 3—2 (—10, 11, —12, 12, 4). 
O partidă epuizantă, în care 
ambele echipe au luptat din 
răsputeri pentru a-și adjudeca 
punctele puse în joc. Mai pre- 
ciși în atac prin Scheffler și 
Penciulescu, bucureștenii ob
țin prima victorie în actuala 
ediție a campionatului. Au ar
bitrat V. Dumitru șl A. Nedel- 
eu (ambii din București). (N. 
CHINDEA).

(Continuare in pag. 2—3) (Continuare in pag. a 4-a)

La sfîrșitul acestei săptămîni, în Capitală

„CROSUL TIPOGRAFILOR"
13 noiembrie, se 

în Capitală „Crosul 
aflat la cea de a

Duminică, 
va desfășura 
tipografilor", 
6-a ediție.

La startul 
ganizate în 
iarnă a „Daciadei1 
afla tineri și tinere din toate 
întreprinderile poligrafice exis
tente în țară, circa 600 de lu
crători tipografi selecționați în 
urma unor concursuri prelimi
nare care au avut loc în județe.

întrecerilor — or- 
cadrul ediției de 

1“ — se vor

„Crosul tipografilor" se 
disputa pe aleile din jurul Com
binatului poligrafic „Casa Scîn- 
teii“ (începînd de la ora 8 di
mineața), la patru probe: 2 000 
m juniori, 3 000 m seniori, 800 
m junioare, 2 000 m senioare, 
în program mai figurează o 
probă — 800 m — în care vor 
concura circa 1 000 de tipografi, 
de toate viratele, din întreprin
derile Capitalei.

va

PENTRU MECIUL

(mai dificil) 
CU IHIM
XbySa“Stri in

international din acmJî 1sportlz 
s-a încheiat (ce? sczon
București) altul Polonia, la 
IMa, în deXare)6 \ar u?ă (cu 
mai dificil în foto Un mect 
W care își £ Unei forma- 
rămîne în grupa A 5arSa de a natului europă.A a Campio- 
re^zen?^iv,a™unan^at- lo‘ul

Constanta, unde face GP'asat la 
Pregătire de -° scurt*
condiții climatice ^enizare’ îa 
Sice mai apron?atP?,H 
di Calabria, locanta^’" eg"io 
găzdui partida de a 26T? Va 
brm cu „«quadra azZurra"°lem’ 
PrfzentaU^ Tț !?tld - 

cei 15 jucători care®au I?-’tial 
‘ eSl- 

Varg^ r£X- 

Borș, Scarlat, Malanou, Mun- 
teanu, Urdea (înaintași).

Deci 26 de jucători compun 
actualul lot pentru meciul cu 
Italia. Față de cel din primul joc 
al „tricolorilor" in actuala ediție 
a Campionatului european, n-a 
intervenit 
modificare 
viciile lui 
tat. Locul 
să-1 ia însă (așa cum ne-a pre
cizat secretarul federației, Ovi- 
diu Marcu) constănțenii Băcioiu 
sau Ioniță. Evident că 
trenamentele de la 
se va putea ști care 
merită să fie inclus

Nădăjduim că stagiul scurt 
de pregătire de pe litoral să 
ofere antrenorului federal Vale- 
riu Irimescu suficiente repere 
pentru a stabili XV-le în măsu
ră să abordeze cu maximum de 
randament partida de la Reggio 
di Calabria, (t. st.)

pînă acum decît o 
: renunțarea la ser- 
Ungureanu, acciden- 
său în lot ar putea

după an- 
Constantă 
dintre el 

în lot.

Duminică, partida cu Iugoslavia

ECHIPA NAȚIONALA ARE ALĂTURI
PE TOȚI IUBITORII FOTBALULUI

Angelo

fi

Pe măsură 
de

Niculescu, Gh. Constantin, Mircea Dridea
N Lupescu despre „tricolorii" noștri

apropiem 
cu echi- 
care în

cheie programul reprezentativei 
țării noastre din grupa 
a preliminariilor C.M., 
se înțelege, interesul și 
darea tuturor iubitorilor 
lului. Coincidența face ca 
tă a 31-a întîlnire dintre se
lecționatele României și Iugo
slaviei să se înscrie tot în ca
drul unei întreceri oficiale, așa 
cum au mai fost multe în isto
ria jocurilor dintre cele două 
echipe naționale ; dealtfel, cele 
mai numeroase partide ale 
„lV-Iui nostru național, din în
treaga lui activitate, s-au des-

ce ne
■ ora meciului 

pa Iugoslaviei,

a 8-a 
crește, 
nerăb- 
fotba- 
aceas-

fășurat in compania sportivilor 
prieteni iugoslavi, reprezentanți 
ai unei școli fotbalistice 
mare reputație. De aceea, 
lîngă dimensiunile și 
partidei de acum se situează 
codrul acesta tradițional și prie
tenesc, 
sportivii și antrenorii ambelor 
părți.

Acum, în ajunul unei noi dis
pute din cadrul preliminariilor 
competiției mondiale, reprezen
tativa noastră se prezintă cu 
patru puncte la activ, în vreme 
ce selecționata iugoslavă n-a 
reușit să acumuleze nici un 
punct Ceea ce accentuează șan
sa in plus a formației noastre.

de 
pe 

miza

subliniat dealtfel de

dar și ambițiile cu care parte
nerii noștri de întrecere se vor 
prezenta la startul întîlnirii de 
duminică. de pe stadionul 
Steaua. Opinia noastră sportivă 
privește cu încredere și opti
mism jocul, a.șteptind o partidă 
de o frumoasă sportivitate și 
de o apreciabilă valoare tehni
că, o prestație la nivelul maxi
melor posibilități ale „tricolori
lor" și un rezultat în consecință. 
Ne-am convins de toate acestea 
dintr-un sondaj efectuat printre 
specialiști, foști internaționali, 
astăzi ajunși în grupul antreno-

(Continuare in pag. 2—3)
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Mihail VESA
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așa zorită ? — am

cuce

ZI

PENTRU DUMĂNOIUUN NOU TITLU

IN

așeze

Constantin MACOVEf

Gută și Ion Rolea din 
sînt colegi de clasă (a 
liceul „Tudor Vladimi- 
Fruntași la învățătură 
întotdeauna peste 8 —

RESTANȚĂ 
LA BASCHET

întreceri, 
miercuri și-au 
Analiștii gru
pe arena Ra- 
Olimpia. Evo-

vo- 
cu-

13 VICTORII ÎNAINTE DE 
LIMITA LA „CRITERIUL 
TINERETULUI" LA BOX

întrecerile
României" ne vor 
să cunoaștem ac- 
valorică a trăgă- 
fruntași la toate

CUPA ROMÂNIEI" 
LA SCRIMĂ, 

PROGRAM NON-STOP 
PE PLANȘE I

promovată în Divizia șco- 
și de juniori, ei au încli- 

deosebite : Viorel mai
atacant, în timp ce Ion

n°u „titlu", 
-• Pe care, 

onora în 
t Si

Margareta Garai- 
terminat antrena- 
zărit-o plecînd cu

Profesiune

sportiv.acum cînd 

a Pășit pentru

Acum se pregătește să

re- 
-se de- 

Prea răsfătați ne"emim ~----cu aplauzele
unele dln-

sala

CAMPIONATE ® COMPE
Cartea și sportul. Intr-o perioadă in care marea performanță 

cere eforturi tot mai mari, intr-o perioadă in care, inainte de 
orice, OMUL SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE ESTE, TOT 
MAI MULT, O PERSONALITATE COMPLEXA, cu o contribuție 
botăritoare la edificarea vieții noi, principiul lui Juvenal „mens 
sana in corpore sano" are o rezonanță tot mai vie peste milenii.

Publicăm in acest număr continuarea serialului nostru, o nouă 
secvență din ceea ce socotim că trebuie să fie „simbioza lui Ju
venal"

DIMINEAȚA — 
DUPĂ-AMIAZA

SEARA -

MUNCITOARE,
— SPORTIVĂ,
- ELEVĂ

în aceste zile frumoase de 
toamnă, asistînd la unul dintre 
antrenamentele canotoarelor de 
la Voința, am avut impresia că 
sportivele vîslesc parcă mai 
vîrtos pe luciul Herăstrăului, 
poate pentru că nu peste multă 
vreme timpul nu le va mai per
mite ieșirea in aer liber. Le aș
teaptă în continuare pregătirea 
de iarnă, ceva mai aridă, dar 
nu și mai ușoară. Și nu numai 
atît. De acest lucru ne-a con
vins tinăra 
man. Abia 
mentul, am 
pași repezi.

— încotro 
deschis discuția.

— Spre liceul „Dimitrie Bo- 
Iintineanu". Sînt elevă, Ia seral, 
în anul V. Știti, anul acesta, 
examenul de bacalaureat, apoi, 
toamna viitoare, pe vremea a- 
ceasta, doresc să vă pot răs
punde de pe poziția studentei 
la I.E.F.S., așa că... am ceva 
de „tras". Iertați-mă, dar mă

grăbesc, peste o jumătate 
oră incep cursurile.

Urîndu-i succes, am conti
nuat discuția cu antrenorul ei, 
care ne-a relatat că Margareta 
este una dintre cele mai sîr- 
guincioase fete la antrenamen
tele, deloc ușoare, pe care el le 
conduce. Mai este ceva — a 
continuat antrenorul Ion Grigo-

Viorel 
Tg. Jiu 
X-a), la 
rescu’’). 
— note 
ei nutresc de asemenea un ideal 
comun : de a ajunge tehnicieni 
cu o înaltă calificare, în ulti
mă instanță ingineri, și de a 
reveni — după terminarea stu
diilor — în orașul de pe Jiu, 
orașul copilăriei și al adoles
centei lor pline de poezie.

Așadar, o biografie paralelă,

riță. O zi obișnuită în progra
mul tinerei mele eleve cuprin
de activitatea in cadrul coope
rativei „încălțămintea manua
lă", unde este muncitoare, apoi 
antrenamentul in care n-o me
najez deloc 
sacrificii 
mea iși 
relaxare, 
sala de 
elevă in
o elevă oarecare, ci una dintre 
cele mai bune. Dealtfel, după 
orele de școală, Margareta se 
pregătește cu asiduitate pentru 
admiterea la I.E.F.S.

Ce-i mai rămîne reporterului 
de făcut decît să promită că la 
anul, pe vremea aceasta, va în
cerca să realizeze un reportaj 
cu o canotoare fruntașă, com
ponentă a lotului olimpic, stu
dentă la Institutul de educație 
fizică ?

sportul eerind 
și, cînd toată lu- 

permite momente de 
Margareta intră în 

clasă a liceului, fiind 
ultimul an. Și nu este

Ieri după-amiază, în 
Dinamo din Capitală, intr-un 
med restantă din cadrul cam
pionatului diviziei A la baschet 
masculin, echipa Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul de 95— 
52 (57—25) formația Dinamo
Oradea.

Din echipa mascul^ 19d6e9 
lei a Ror";X de bronz la cam- 
cerea medalia juniori,

Srv« 

Înaltei performanțe.^ mult șl 
despre care s . totdeauna pe 

crȘrTB&sR 

a*a- răspunsul venind
”GreU,'.' Nimic nu este ușor. 

JHhh 'a““deprins frumusețea a- 
cestui joc sub îndrumarea unui 
mare descoperitor de talente, 
prof. Laurențiu Stilea — Dumă- 
noiu a îmbrăcat tricoul echipei 
Dinamo, parcurgînd cu sîrguin- 
ță drumul spinos spre consacra
re. Palmaresul lui, acum cînd 
a trecut aproape un deceniu și 
jumătate de cînd a pășit pentru 
prima oară pragul sălii : trei 
locuri 3 Ia ediții ale C.E. (cu 
echipele de juniori și seniori 
ale tării), de 2 ori pre

în vitrina cu „trofee" încă unul, 
la fel (dacă nu mai mult) de 
prețios : diploma de absolvent 
al Academiei de Științe Econo
mice București. Din nou, între
băm : 
cu aceeași 
ușor. Am 
mi-am 
nat, o 

Am 
vorbă, 
acele 
petrecerile 
prieteni („am fost șî eu tentat, 
dar am reușit să mă opresc la 
vreme"), compensate prin abo
namentul pentru concertele de 
& de Ta min-eV" a^eaP'

In scurtă vreme 
spuneam. Laurentiu nS ,cum va A în posesii _Dumănoiu

„A fost greu Ne spune 
seriozitate. „Nici 

renunțat la multe, 
făcut un program ordo- 
planificare riguroasă", 
stat mai mult timp de 
Așa am aflat că printre 
„multe" se numărau și 

inutile cu diverși

___ .<• 1111
în scurtă vreme.

snnno— L-„1c„hu 
va fi în posesia unui r. 
acela de economist, 
sîntem siguri, îl va _
profesiune, așa cum a știut și 
știe să și-l onoreze și pe cel

Emanuel FÂNTÂNEANU

dar care nu se rezumă la atît. 
Să mai adăugăm că amîndoi 
sînt baschetbaliști la Clubul 
sportiv școlar, elevi ai aceluiași 
antrenor, profesorul Constantin 
Brădiceanu, că amîndoi au fost 
descoperiți ca tineri cu afinități 
în sport pe cînd se aflau de 
asemenea la aceeași unitate de 
învățămînt, Școala generală nr. 
8, la o competiție de mini- 
baschet.

într-o singură privință se 
deosebesc cei doi elevi din Tg. 
Jiu : în echipa campioană na
țională de juniori HI, în pre
zent 
Iară 
nații 
mult 
se dovedește a fi mai bun în 
apărare. De fapt, funcții care 
se completează, într-un joc co
lectiv în care fiecare trebuie 
să participe, să ofere cit mai 
mult, în raport cu structura, 
cu temperamentul său : Viorel 
este mai spontan, mai dinamic, 
Ion mai ponderat, mai înclinat 
spre a gîndi fiecare moment al 
jocului, sportivul care „fixează" 
întotdeauna strategia echipei.

Așa au cîștigat zona de la 
Mediaș („unde nimeni nu ne 
dădea nici o șansă, in confrun
tarea cu formațiile unor orașe 

■cu tradiție recunoscută în bas- 
«tow 'ca^'sT fie,*™
competiției ? Că ,revelatia
iunie să reused- toate teme- 
strează seriozitatea ’ ° demon- 
Pfegăt^ 
™an?e), iarreSlIiclIe1'L două 
muncă,CdeepreStî? U" ^de 
de trei ani in^«Ț neintreruPt-

Tiberiu STAMA

IAȘI, 9 (prin telefon). între
cerile pugiliștilor participanți la 
„Criteriul tineretului" au prile
juit, așa cum ne așteptam, me
ciuri deosebit de dîrz disputate. 
Perspectiva selecționării in lo
turile reprezentative, care vor 
participa la campionatele euro
pene și mondiale de tineret, a 
ridicat la cote maxime ambiția 
și dorința de afirmare a celor 
134 de competitori. în primele 
două reuniuni, dorința de victo
rie a multora dintre tinerii și 
puțin experimentații pugiliști i-a 
determinat să atace cu orice 
preț, neglijînd apărarea. Așa se 
explică faptul că 13 partide, 
din cele 32 programate, s-au 
încheiat înainte de limită. Cele 
mai frumoase meciuri ale ga
lelor inaugurale le-au oferit 
„semiușorii" V. Nuțu (Rapid) — 
— I. Lazăr (Cimentul Medgi
dia) și „ușorii" M. Țurcaș (Con
structorul Hunedoara) — M. Bo- 
tizan (C.S.Ș. Baia Mare), primii 
obtinînd victoria. Vineri vor 
avea loc galele semifinale, iar 
sîmbătă — finalele.

D. DIACONESCU — coresp.

Scrima rămîne în actualitate, 
de data aceasta prin interme
diul asalturilor din cadrul „Cupei 
României". Incepînd de astăzi, 
patru zile de concurs vor de
semna tot atîtia cîștigători, în 
probele individuale de floretă 
bărbați, sabie, spadă și floretă 
fete, ordinea în care trăgătorii.

„vulUli ____

ue 2 ori finalist al C.C.E. (cu echipa Dinamo), 3 
titluri balcanice, de 6 ori cam
pion național, maestru al spor
tului din 1974.A--

P£ micul ecran

tator : __
SÎMBATA 12 NOIEMBRIE, 

ora 15 : Fotbal — avancroni
că la meciul România — Iu
goslavia (imagini de la ulti
mele antrenamente, declarați- *’ itrenorilor si --- —w <  «AȚI — ile antrenorilor și căpitanilor 
de echipe, formațiile proba
bile) ; ora 15,20 : fotbal, Cos
mos — Santos, meci»! -oantos, meciul de a- dio al jucătorului brazilian 
Pele (selecțiuni înregistrate 
de la New Jersey).

DUMINICA 13 NOIEMBRIE, 
ora 8 : „Sportul pentru toți4 (gimnastică la domiciliu) ; ora 
14 : Fotbal, România — Iu
goslavia, în preliminariile 
C.M. (transmisiune directă de 
la stadionul Steaua ; comen
tator — Cristian Țopescu).

MARȚI 15 NOIEMBRIE, ora 
18,40 : Handbal masculin. Ro
mânia — Bulgaria (repriza a 
doua ; transmisiune directă de 
la Baia Mare).

MIERCURI 16 NOIEMBRIE, 
ora 14 : Fotbal, C.S. Tîrgoviș- te — A.S.A. Tg. Mureș, meci 
din Divizia A (transmisiune 
directă de la Tîrgoviște • mentator ”

• TRADIȚIONALA COMPETIȚIE timișoreană „Cupa mi
cului șahist" a fost onorată 
La cea de a Vl-a ei ediție de 
150 de concurenți din Brașov, 
Cluj-Napoca, Iași, Ploiești și 
Timișoara. Pe primele locuri, 
pe echipe, s-au clasat : Ploiești 42 p, Timișoara 38,5 p și 
Brașov 36 p, iar la individual 
au cîștigat Nuțu Dona (Tim.) 
— la juniori I, Lucian Vasi- lescu (PI.) — la juniori n șl 
Gelu Catrina (Bv.) — la copii. 
a LA A.S. TEXTILA DIN ROȘIORII DE VEDE s-a a- 
menajat o popicărie cu o pis
tă de bitum în aer liber, pe 
care joacă popicarii de la a- 
sociațiile Sporting, Automo
bilul și, firește, Textila. ■ 
ASOCIA-rr» - ----- REL-

18,40 : Handbal masculin, Ro
mânia — Danemarca (repriza 
a doua ; transmisiune directă 
de la Baia Mare).

mania

_._ in intifotbal, ’ volei, handbal și te
nis de masă, SALA DE 
GIMNASTICA a Clubului 
sportiv școlar Tg. Mureș a găzduit o inedită reuniune 
de gimnastică, La care s-au 
întîlnit veteranii acestui sport 
cu actualii gimnaști. Demon
strația veteranilor a fost ur
mărită cu multă atenție și 
aplaudată la scenă deschisă. 
O impresie deosebită a lăsat, 
prin evoluția sa, decanul de 
vîrstă al gimnaștilor mure
șeni — Istvan Szabo, care are 
nu mai puțin de 64 de ani. 
• LA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIBIU a luat ființă 
o secție de șah, care are pen
tru început 45 de membri, e- 
levi din clasele I—VIU. Micii 
șahiști sibieni au ca îndrumă
tor pe profesorul Gheorghe 
Rășinaru, unul dintre cei mal 
buni jucători din oraș. ® 'NU
MEROASELE ACȚIUNI SPOR

TIVE ofganizate în cadrul 
„Daciadei" au contribuit la 
lărgirea bazei materiale a ac
tivității sportive la Urziceni. 
Astfel, la Școala generală nr. 
1 s-a amenajat un minicom- 
plex sportiv, compus din te
renuri de volei, baschet și tenis, acoperite cu zgură. * 
LA LUDUȘ s-a desfășurat o 
frumoasă duminică sportivă 
prilejuită de deschiderea edi
ției de iarnă a „Daciadei". 
Tinerii și-au etalat calitățile 
la atletism, handbal, fotbal, 
tenis de masă, popice și șah 
și au asistat la demonstrații 
de gimnastică și carturi. « 
ÎN 43 DE COMUNE și sate 
din județul Tulcea au avut 
loc, într-un cadru festiv, pri
mele întreceri din cadrul e- diției de lamă a „Daciadei" 
la cros, șah, tenis de masă, 
handbal, volei și fotbal. Cele 
mai reușite acțiuni s-au desfășurat la Mahmudia, Valea 
Nucarilor, Murighiol, Frecă- 
ței, Niculițel și Jijila. a PES
TE 400 DE ELEVI s-au între
cut în „Crosul Unirii", com
petiție ce a avut loc recent 
la Zlatna, pe frumoasa alee 
a Văii Morilor. Printre cîștigători s-au aflat M. Grif, V. 
Cîmpean, C. Stanciu, Milica 
Pavel și Marinela Rof. a RE
DACȚIA ZIARULUI GALA- 
ȚEAN „Viața Nouă", în cola
borare cu C.J.E.F.S. Galați, a 
editat un supliment intitulat 
sugestiv „Sport, sănătate, e- ducație", în care, prin repor
taje, informații și 
se face o frumoasă 
propagandă sportului

RELATĂRI DE LA 
can, T. Negulescu, D. Soare, C. Albu, I. Ionescu, M. Ta- 
barcea, A. Ful op, M. To pol - 
schi, V. Tomuța și T. Sirio- pol.

„Floreasca II". Competiția se 
va desfășura non-stop : dimi
neața, preliminariile, apoi sfer
turile de finală, eliminările di
recte cu recalificări și finala.

Programate în ajunul Balca
niadei de scrimă de la Ankara 
(16—20 noiembrie), 
pentru „Cupa 
oferi prilejul 
tuala ierarhie 
torilor noștri 
probele, ierarhie în care — așa 
cum ne-au relevat și alte ediții 
— încearcă să intre pe poziții 
fruntașe foarte multi scrimeri 
tineri. Privită și prin această 
prismă, competiția sporește, e- 
vident, în interes.

DE ASTĂZI, MECIURI 
TURUL IV AL DIVIZIEI 

LA HOCHEI

M. Ciuc, 
Steaua. 
încep la 

înaintea tu 
pionatului, ci 
zintă astfel :
1. STEAUA
2. Dinamo
3. S.C.M. Ciu

La Ț&st
INT

HALTE 
J

IN 
A

După o zi de pauză, întrece
rile din cadrul primei grupe 
valorice a Diviziei A de hochei 
pe gheață se reiau astăzi cu 
meciurile din turul al patrulea 
(din cele zece prevăzute a se 
desfășura).

Partidele vor avea loc în Ca
pitală, pe patinoarul din parcul 
„23 August", după următorul 
program : azi : Dinamo — S.C. 
M. Ciuc, vineri : Steaua — S.C.

REZULTATE MODESTE IN

Zilele „fierbinți" ale campiona
telor republicane individuale și 
perechi de popice, ediția 1977, 
continuă în București, un
de, de ieri, au început finalele 
acestei tradiționale competiții. 
Peste 200 de senioare și seniori 
împărțiți în două grupe valorice 
(A și B) sînt prezenți la actul 
final al actualelor

In cursul zilei de 
disputat întîietatea 
pei secunde, fetele 
pid, iar băieții pe . _ . 
lulnd la probele clasice de 100 șl, 
respectiv, 200 bile mixte, cele 23 
de jucătoare și 28 de jucători, 
care figurează pe foile de arbi
traj, au vizat fiecare unul din 
primele trei locuri ce dau dreptul 
de calificare în grupa de elită, 
alături de candidați! la invidia
tele titluri de campioni. Numai 
că, între dorința concurenților și 
realitate a existat — cel puțin 
după prima reuniune — un drum 
destul de mare, pistele de joc 
supunîndu-i la un dificil examen, 
căruia i-au făcut față prea pu
țini popicari. în confruntările

„SECRETUL**
FETIȚELOR CU FUNDIȚE...

Programate și în cursul dimineții, unele dintre reuniunile 
centelor finale ale campionatelor republicane de juniori 
rulau în fața unor tribune prea puțin populate, "* 
fiind de data aceasta, din păcate, prea

Și totuși, în această ambianță oarecum monotonă, — ^ic uin- 
tre execuții se bucurau de o călduroasă primire. Nu era de
loc greu de observat adresa încurajărilor și aplauzelor : de 
fiecare dată aceleași — gimnastele de la C.S.M. Baia Mare. în- 
cercînd' să găsim explicații acestei situații mai puțin obișnuite, 
am observat, în mijlocul tribunei a Il-a, un grup compact de 
vreo 50 de tinere spectatoare cu fundițe în păr, evident spor
tive, însoțite de o antrenoare, care — din cîte ne dădeam sea
ma — explica micilor iubitoare ale gimnasticii desfășurarea 
concursului, precum și exercițiile pe care le prezentau concu
rentele. In timp ce în persoana antrenoare! am rccunoscut-o 

cu ușurință pe fosta gimnastă a C.S.M., iuliana Simonfi, președintele clubului din Baia Mare, aflat alături de noi în tribună, 
ne-a oferit și celelalte detalii lămuritoare. „In clubul nostru — 
ne spunea el — activează aproape 150 de gimnaste Ia toate categoriile, dintre care un foarte mare număr de începătoare. 
Unora dintre acestea, celor mai bune, le-am oferit posibilita
tea să urmărească finalele campionatelor republicane de ju
niori. In felul acesta, considerăm noi, viitoarele gimnaste au 
avut foarte multe de învățat. Atît de ja colegele lor mai mari, 
pe care le-au aplaudat deseori, după cum ați văzut, cît și de 
Ia celelalte sportive prezente în concurs".

Intr-adevăr, o excelentă lecție practică pentru 50 dintre spe
ranțele gimnasticii din Baia Mare, pe care, cu siguranță, aces
tea n-o vor uita ușor. în același timp o „lecție" pe care con
ducerea clubului băimărean (prezentă și ea în sală în cele două . 
zile de întreceri) a dat-o tuturor antrenorilor de gimnastică, 
și nu numai lor...

V-ați decis unde
IICELE MAI FRUMOASE EXCURSII
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vă petreceți Revelionul
. . . . . . J ALE LUNII DECE 

FRUMOASE EXCURSII ALE Al&i

SINT EXCURSIILE PENT
PETRECEREA REVELIONUL

*********^^

STAȚIUNILE : Tușnad, Borsec, Sovata, _ 
Călimănești, BaUanyoș, Covasna, Malna/^*Vi 
Roșu.

LOCALITĂȚILE : Suceava, Piatra Neamț, Ti 
Sibiu, Sighișoara, Orșova, Drobeta Turnu Severi

Sînt citeva din gazdele pe care le propune I 
DEREA DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURAN 
REȘTI,

prin filialele sale din Bd. 1848 nr. 4, B 
cescu nr. 35, Bd. Republicii — * 
140, Cal. Dorobanți
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GAROAFA DIN GRĂDINA NIMĂNUI!•••
Garoafa Cantemir a învățat 

la l.E.F.S. Cînd a terminat 
cu schiful, cu lotul republi
can, și-a adunat cupele, me
daliile, și-a pus în geamantan 
diploma de profesoară și a 
plecat la Piatra Neamț. Mai 
fusese aici, la Piatra, cu re
prezentativa de canotaj a ță
rii. i-a plăcut locu-l și în tren, 
în drum spre primul ei loc 
de muncă, repeta în gînd nu
mele : „Bit ca Doamnei-, Cu 
ochii minții se și vedea stră- 
bătînd satele de munte, con- 
vingînd pe la porți * "
să-și lase nepoatele 
taj. Se vedea, apoi, 
la școală, în fața 
sportive locale, încercînd 
repete pe de rost prima 
lecție ' 
soara 
estră
Am 
șl 
antrenor emerit Ion 
Bulugioiu, care mi-a 
lăsat aici o barcă. Iar federa
ția — să știți — mi-a mai pro
mis un „4+1". Așa că... Sigur, 
nu va fi ușor să cresc cam
pioane, dar cu timpul, cu 
sprijinul dumneavoastră.. .“

Așa cum intuise tînăra an- 
trenoare, nu a fost ușor. 
„Baza nautică" era... ceva din 
tablă ondulată și atît. Fetele 
însă au vîslit neîntrerupt, va
ra sau iama, în acest ultim 
anotimp numai lacul avînd a- 
vantajul de a nu îngheța.

Cu timpul, adică în 
ani de 
sportiv 
Cantemir

„bunele* 
la cano- 
stînd, ca 
organelor 

’ să 
ei 

de viață : „Sînt profe- 
Garoafa Cantemir, ma- 
a sportului la canotaj, 
învățat multe 

de la tovarășul

crează foarte puțin „prioritar-. 
Hangarul de tablă ondulată, 
in care federația de specia
litate construiește niște ves
tiare, are 11 geamuri sparte. 
Sparte sînt și multe schifuri. 
Spart este și pontonul. Pon
tonul însemnînd un fel de 
pat lung de lemn, mă rog, 
ceva pe trei butoaie goale de 
tablă deasupra cărora, cu ani 
în urmă, un om a fixat, cum 
s-a priceput și el, niște seîn- 
duri, acum rupte. Dar Garoa
fa Cantemir iese cu fetele pe 
apă — vara sau iama ! lese 
cu ele ca de obicei în schi
ful de „4+1-, cele trei bărci 
cu motor din hangar stînd 
mereu — .
lipsește 
A fost 
pentru

rite orașe 
fj țară, și multe

i patru 
i clubul 
Garoafa 

multe 
Apoi

activitate la 
Ceahlăul, < 
a crescut 

campioane republicane, 
campioanele crescute pe Bîtca 
au fost trimise la Lucerna, 
Nottingham, Montreal și Am
sterdam, de unde au venit 
medaliate europene, mondiale 
și olimpice.

Acum, canotajul fete este 
secție prioritară în județul 
Neamț. In județ da, dar nu 
la club !... La C.S. Ceahlăul, 
în afara pozelor înrămate ale 
campioanelor la canotaj, ni
mic ! La baza nautică de pe 
lacul Bîtca Doamnei, antre- 
noarea Garoafa Cantemir lu

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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DUMINICA

PARTIDA CU IUGOSLAVIA
(Urmare din pag. 1)

nereparate. Uneia îi 
un pinion la motor, 
transportată la Bicaz 
a fi reparată, dar... 

a rămas acolo. Au rămas „a- 
colo", în dife- 

din 
cam- 

! crescute la 
Ultimele cinci 
La Orșova, 

Garoafei Cante-

pioane 
Piatra Neamț, 
au rămas 
cu învoirea 
mir, pentru a urma liceul cu 
clase de canotaj. — • 
moașe, muntence înalte 
peste 1,80 metri, < 
pe zilnic îi ^criu 
Cantemir : 
noare, aflați despre noi 
sîntem bine sănătoase și să
nătate și numai bine vă do
rim și dumneavoastră. Așa 
cum v-am promis, învățăm 
bine și ieșim de trei ori pe 
zi la antrenament pe apă. 
Dumneavoastră ce faceți ? Vă 

poate 
dar

com- 
, pasi- 
poves-

Fete f ru
de 

care aproa- 
____ i Garoafei 

„Tovarășă antre- 
că

trimltem dor mare și 
că am făcut o prostie, 
așa a fost subiectul la 
punere : despre muncă, 
une și perseverență — p____
tire literară ruptă din viață. 
Iar eu — să nu vă supărați 
— mi-am rupt de Ia suflet și 
am zis In titlu : „Garoafa de 
pe lacul Bîtca Doamnei"... Și 
tovarășa ml-a dat 10 șl ml-a 
spus să trimit lucrarea pe a- 
dresa clubului, dar cu titlul 
schimbat : „GAROAFA DIN 
GRADINA NIMĂNUI".

Vasile TOFAN

g

g

DINTOATE SPORTURILE
ÎKirYr DOUA NOI RECORDURI In 
IF4L/I bazin scurt (25 m) au fost 
stabilite la primul concurs al înotă
torilor reșițeni în noul sezon. Sorin 
Plev (13 ani) a parcurs 100 m liber 
în 59,8 s, iar Mircea Ciodaru (13 
ani) a înotat 200 m mixt în 
ambele constituind recorduri 
categoria lor de vîrstâ. Alte

Marluș Ștefănescu 5:01,0 
“ “ la 400 m

te :
gitte Prass 5:32,1

2:34,5, 
pentru 

rezulta
ți Brl- 
mixt.

nz*\| DIVIZIA A — turneul pentru
r x/LU locurile 5—8. întrecerile pri
mului tur sînt programate intre 11

IARNA A „DACIADEI"
L 1)
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HUsținută 
,-A LUN- 
N. Și, de- 
:tivităților 
izeze fie- 

, în func- 
timpul li-

se cuvine 
întreceri- 
răzute în 

iarnă a 
I datelor 
,r pentru 
nații, co- 
imună, o- 
istf bla
mase cît 
ji tinere, 

— băr- 
care eta-

pă participînd cei mai buni, 
cîștigătorii concursurilor 
cedente. La ordinea zilei 
șahul și tenisul de masă dar, 
îndată ce condițiile o vor _ 
mite, să înceapă fără întîrzie- 
re 
schi, celelalte 
program.

Este de la 
în funcție de 
vor fi organizate crosuri și 
întreceri la alte probe din at
letism, jocuri sportive și ori
care alte discipline preferate 
de participanți. Ca și cea de 
vară, ediția de iarnă a 
ciadei“ promovează cu

concursurile de 
două

pre- 
sînt

per-

săniuș 
ramuri

înțeles

și 
din

sine
starea timpului,

că,

„Da- 
gene- 

rozitate inițiativa locală, în i- 
deea că, pe lingă ceea ce s-a 
stabilit în regulament, orice alte 
întreceri sportive sînt bineve
nite, slujind aceluiași scop fi
nal — creșterea neîncetată a 
numărului prietenilor statornici 
ai exercițiului fizic și sportului, 
beneficiarii binefacerilor aces-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

șl 13 noiembrie Ia Oradea. Vor par
ticipa C.N.U., Crișul Oradea, Rapid 
Arad șl C.S. Școlar București. Par
tidele turului secund vor avea loc 
în Capitală, între 17 șl 19 noiem
brie • AU FOST MODIFICATE da
tele de desfășurare a jocurilor din 
ultima parte a turneului final pen
tru locurile 1—4. Meciurile vor avea 
loc în bazinul acoperit din Cluj-Na
poca, în zilele de 17, 18 șl 19 no
iembrie.

REZULTATELE ETAPEI A 
8-a IN DIVIZIA B : 
studențesc II — Gloria
- Rulmentul Alexandria
- Ș.N. Oltenița 7-6,

RUGBY
seria I : Sp.
3—12, Vulcan 
60-6, A.S.E.
Aeronautica — Dunărea Giurgiu 0—7, 
Arhitectura — Petnochi mistui Pitești 
11—17 (în frunte, Vulcan și Dunărea, 
cu cite 23 p) ; seria a l!-a : Con
structorul Alba lutta — I.O.B. Balș 
10-4, RACEMIN Baia Mare - Uni
rea Săcele 46—0, Minerul Llvezenl — 
ETectrotimiș Timișoara 4—43, Minerul 
LupenI — C 
6-4, C.F.R.
I.P.A. Sibiu 22—0 
RACEMIN 24 p 
ba lulia 22 p) ;
montul II Bîrlad 
C.F.R. Suceava - 
lațî 3—6, Politehnica II lași — U.R.A. 
Tecuci 13—10, C.F.R. Brașov — Con
structorul Buzău 13—7, Automobilul 
Galați — I.P.G. Ploiești 50—3 (în 
frunte : C.F.R. Brașov 24 p. Construc
torul șl U.R.A., cîte 20 p) ; seria a 
iV-a (constănțeană) : Constructorul — 
Farul II ------ “
Fetești 
Chimia 
primele 
și Chimia 17 p).
la Școala sportivă 2 Constanța, care 
se numără printre protagoniștii cam
pionatului republican, vor întreprin
de, cu începere de la 14 noiembrie, 
un turneu de cîteva jocuri în Franța 
și Italia.

Constructorul P.T.T. Arad 
Cluj-Napoca — Dacii 

(pe primele locuri: 
țl Constructorul 
seria a lll-a î
- TEPRO lași

- Rapid C.F.R.

AI- 
Rul- 
4-0, 
Ga-

— Rapid C.F.R.
— Voința 7—4, 

Portld 46—7 (pe
P

• JUNIORII de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

32-3, C.F.R.
32-16, I.T.C. 
Năvodari —
locuri : Constructorul 21

I
I
I

I
I
I
I
I
I
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LOTO - PRONOSPORT INrORrlE iZA
ASTĂZI, ultima zi pentru 

curarca biletelor la tragerea 
nuită

ceastă tragere se va face ast
fel : în Capitală începînd de la 
17 noiembrie — pînă la 9 ia
nuarie 1978, în țară de la 21 no
iembrie la 9 ianuarie 1978.

Plata cîștigurilor prin manda
te poștale va începe aproxima
tiv la 21 noiembrie 1977.

■ t
Lacu • c

■ c
■ (
■ c

ureș, ■ c
■ c
■ c

RIN- • ( 
. (

JCU- ■ (
Bâl- -c

■ c
i nr. • (

• c
■ t

EXTRASE 
PRONOEXPRES

NUMERELE
TRAGEREA

DIN 9 NOIEMBRIE 1977

"1IȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 2 

NOIEMBRIE 1977.

Extragerea I : 24 11 1 19 32 ;
Extragerea a Il-a : 32 5 30 33 
11 ; Extragerea a III-a : 
9 24 5.

Fond total de cîștiguri 
lei, din care 361.077 lei 
la categoria A.

Plata cîștigurilor pentru a-

907.996 
report

Categoria A : 1 variantă 25*/o 
autoturism Dacia 1300 ; catego
ria B : 17 a 7.674 lei ; catego
ria C : 97,25 a 1341 lei ; catego
ria D : 3.778,25 a 60 lei.

Report cat. A 361.077 lei.
Autoturismul Dacia 1300 a 

obținut de Buruiană Ion 
București.

fost 
din

rilor sau conducătorilor de clu
buri, unii dintre ei participanți 
direcți la meciurile româno- 
iugoslave de-a lungul anilor. 
Iată, de exemplu, ce ne-a de
clarat antrenorul emerit Angelo 
Nlcuiescu, conducătorul tehnic 
al Politehnicii Timișoara : „Am 
toată încrederea în apărătorii 
culorilor echipei 
sint sigur că vor 
șească un examen 
în fata unei echipe 
jucători tineri, 
dar foarte dotați și dornici de 
afirmare. Ca unui care am trăit, 
pe banca de la marginea tere
nului, multe momente decisive 
din viața echipei naționale, știu 
că ea are nevoie — în aseme
nea partide decisive — de toată 
încurajarea, dar și de răbdarea 
spectatorilor, știut fiind că orice 
stare de nervozitate se poate 
transmite ușor în teren**. Antre
norul Gheorghe 
maestru emerit 
ținut, la rîndul 
ze : „Sigur că 
nită pe fondul 
calm al tribunelor trebuie să-și 
găsească, și își va găsi, în teren 
corespondentul. Echipa naționa
lă trebuie să acționeze gindit, 
matur, cu stăpînire de sine, dar 
cu toată decizia. Dispune de 
toate aceste atuuri pentru că 
are în alcătuirea ei multi fot-

naționale și 
ști să depă- 
foarte greu, 
compuse din 

în majoritate,

Constantin, 
al sportului, a 

lui, să sublinic- 
încurajarea ve
de răbdare și

baliști 
ziune 
carca 
terenului, 
formației noastre". Președintele 
clubului Petrolul, maestrul eme
rit al sportului Mircea Dridea, 
releva, de asemenea, marea im
portantă a comuniunii echipă- 
spectatori, adăugind : „încuraja
rea publicului are un rol de
terminant. Făcută in mod spor
tiv, loial, dar cu însuflețire și 
fără nici un moment de... pauză, 
ea te poate duce spre succes. 
Am simțit asta de atitea ori ca 
jucător ! Cred că duminică, pe 
stadionul Steaua, echipa națio
nală va adăuga incă un succes 
celor realizate în ultima perioa-

experimentafi, cu eiarvi- 
in joc. Cred in valorifi- 
șanselor și a avantajului 

care sînt de partea

dă de timp pe această arenă**. 
Iată-1 și pe Nicolae Lupescu, 
fostul titular de nădejde al 
echipei naționale în „perioada 
mexicană", reîntors de Ia Viena 
unde a jucat în ultimii ani, 
acum antrenor al formației 
bucureștene Mecanică fină, 
din Divizia C : „Știu că, 
luptind fără menajamente, cre- 
zind puternic in șansa echipei 
tale, poți să învingi. Animați 
de o asemenea stare de spirit, 
cei 11 purtători ai speranțelor 
noastre vor depăși, am convin
gerea. dificilul examen de du
minică".

îndemnuri și sfaturi autorizate 
pentru jucători și toți cei cart 
vor urmări meciul de duminică.'

PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV
Lotul reprezentativ de fotbal 

și-a continuat în aceste zile 
pregătirile, pentru întîlnirea re
tur cu echipa Iugoslaviei, la 
Snagov, unde s-au făcut antre
namente cu conținut fizic și 
tehnico-tactic. De asemenea 
jucătorii au vizionat și discutat 
ultimele evoluții ale echipei 
Iugoslaviei după înregistrările 
de la televiziune.

Ieri după amiază, pe stadio
nul Steaua, lotul reprezenta
tiv a susținut un joc-școală în 
compania echipei Metalul Bucu
rești. Au fost folosiți toți jucă
torii (mai puțin Bărbulescu),

primul „11“ fiind alcătuit 
pe scheletul formației care a 
jucat la Madrid, cu Moraru în 
poartă și Zamfir pe extrema 
stingă. Ăpoi au fost rulați cei
lalți jucători din lot, dintre a- 
ceștia făcînd o bună impresie.; 
Bălăci, în mod deosebit, Romilă 
și Hajnal. Iată lotul celor 18 
jucători pentru partida de du
minică :

Moraru. Cristian — Cheran, 
Sameș, Dobrău, Sălmăreanu, 
Vigu, Hajnal — Dumitru, B6- 
loni, Romilă, Iordănescu, Bălăci 
— Crișan, Dudu Georgescu, 
Zamfir, Lucescu, Nedelcu II.

F. C. M. REȘIȚA-0 ECHIPĂ CU RESURSE NEVALORIFICATE
® De cc sînt triști iubitorii fotbalului reșițean ? • Dc Ia nostalgia

lui Eugen Lakatos la optimismul Iui Cicerone Manolache
Vă _________ __ _____ __

cători ? In poartă — Zarici, pe 
linia de fund — Chirilă, Teodo- 
rescu și Potoceanu, la mijloc — 
Munteanu și Apro, în atac — 
Jojart II, Mioc, Urcan, Iovan și 
Seleș. In mai puțin de două săp- 
tămînl, ei au învins faimoasa e- 
chipă a C.C.A. (1—0) cu Voinescu, 
Zavoda II, Apolzan, Bone și 
Petschovschi, pentru ca apoi, 
după o memorabilă finală (de
cembrie 1954), să întreacă și pe 
Dinamo (2—0), un Dinamd cu 
frații Băcuț, Călinoiu, Nicușor, 
Ene și Ozon, cucerind mult rîv- 
nita Cupă a României.

A fost unul dintre momentele 
de glorie ale fotbalului reșițean, 
care mai are la activ și un titlu 
de campioană a țării, dobîndit cu 
46 de ani în urmă, de formația 
lui Teodor Petru, Eugen Lakatoș, 
Vasile Pop, Ladislau Sepe, Du
mitru Neagrău, Iosif Bundi și a 
altor cîțiva tineri talentați, con
duși de Ernest Loukota, astăzi 
decanul de vîrstă (88 de ani) al 
tehnicienilor sportului din ‘ ”
tate, la capătul unei alte 
de campionat (2—0 cu S. 
biu), rămasă în amintiri.

Astăzi însă, în orașul 
malurile Bîrzavei iubitorii 
lului sînt triști, pentru că __ _ 
au uitat acele zile de euforie și 
apoi nu-și mai amintesc să fi 
văzut echipa lor iubită în postura 
de deținătoare a „lanternei roșii"! 
Sînt triști, dar cei mai mulți nu 
și-au pierdut speranțele. Ei con
tinuă să creadă în tradiția fot
balului reșițean, în vigoarea sa 
și așteaptă cu răbdare metamor
foza promisă de noul antrenor, 
Cicerone Manolache.

Pe una din fostele glorii ale a-

mai amintiți de acești 11 ju-

locali- 
finale 

G. Si-

de _ 
fotba- 
ei nu

pe

nilor ’30, pe fostul internațional 
Eugen Lakatoș, autorul celor două 
goluri care au adus tricourile de 
campioni în 
foc- a țării, 
cent. Ținuta-i 
dează nici pe 
vîrstă la care 
nar- reșițean, 
dește o nouă 
ținută numai de pasiunea neal
terată pentru sportul îndrăgit de 
mic copil. Ne povestește — și nu 
fără un ușor regret — de vremea 
cînd...

„După ce terminam cele opt 
ore de lucru, luam masa și ne 
prezentam pe stadion. Antrena
mentul cotidian dura cîte două- 
trei ore, dar, de regulă, inserarea 
ne prindea tot pe teren și Lou- 
kota-baci era nevoit să ne go
nească pur și simplu acasă. Du
minica, după ce terminam ‘ ’ 
eram capabili s-o luăm 
început încă 90 de minute, 
„meșterul** m-a pedepsit ; 
lergasem suficient de tare 

antrenament și la meci m-a 
pe banca de rezerve. Am . . --------
dintre sportivi nu știu cum

„odihnesc" 
cu atît mai bine. De 

lanțul slăbiciuni-

vechea „vatră de 
l-am reîntllnit re- 
impecabilă nu tră- 

departe respectabila 
a ajuns fostul „tu
ci mai degrabă vă- 

‘ „tinerețe", între-

meciul 
de la 

O dată 
nu a- 
la ul-

timul 
ținut _ _____
plîns pînă seara tîrziu... Astăzi, 
mulți ” ’ 
să ajungă mai repede în vestiar, 
la duș, iar dacă se și “
o etapă 
aici pornește 
lor...*

Din 1950, cînd „ll"-le reșițean 
a retrogradat (pentru numai pa
tru miiml !) în „B“ și pînă în 
1972, cînd a reintrat în prima di
vizie, în viața echipei au fost ani 
de zbucium îndelungat, de con
tinue căutări. Jucătorii talentați 
nu au lipsit niciodată, dar flacăra 
care îi anima se stingea treptat, 
la fiecare dintre ei. Suporterii au

CONTRASTE DIN DIVIZIA SECUNDĂ

trebuit să se obișnuiască cu me
ciul din „matineul de la ora 11- 
și doar acea rază de soare din 
decembrie ’54. cînd și-au văzut 
băieții făcînd turul de onoare pe 
„Republicii", i-a mai încălzit 
puțin.

„Cînd am fost solicitat să pre
iau conducerea tehnică a echipei 
— ne mărturisea actualul antre
nor, C. Manolache — nu am e- 
zitat o clipă. Pe de o parte, a- 
veam de îndeplinit o datorie mo
rală față de fotbalul reșițean, 
ale cărui trepte le-am parcurs in
tegral. Pe de altă parte, știam că 
predecesorul meu, Ion Reinhardt, 
tehnician pe care îl stimez mult, 
mi-a lăsat o trupă bună, cu un 
potențial ce se cere neapărat va
lorificat".

— Cu ce 
acest drum, 
prea neted ?

— Am fost __  _ „
mist. De regulă, am reușit în tot 
ce mi-am propus și nu cred că 
mă voi împotmoli tocmai acum. 
Jucătorii 
liul dur, 
iubească 
iubit eu. 
portarul 
liniei de 
Portic și 
diresei și Florea. Mai sînt cîți— 
va tineri talentați pe care îi do
resc mai activi. De aceea m-am 
și gîndit la o reașezare a lor in 
teren, care să ne aducă un plus 
de siguranță (în defensivă) și de 
eficacitate. Voi urmări echipele 
din județ și voi colabora direct 
cu colegii mei de la centrul de 
juniori, pentru ca munca noastră 
să aibă tot timpul în față pers
pectiva. Sper că, pînă la înche
ierea turului, vom putea evita 
zona periculoasă a clasamentului. 
Apoi, vom vedea.

proiecte plecați la 
care nu se anunță

întotdeauna un opti-

sînt obișnuiți cu trava- 
dar trebuie să-i fac să 
fotbalul așa cum l-am 
Am mare încredere in 
Windt, în componențli 

fund, în mijlocașii Bora, 
Gabel, în extremele Ato-

A. VASILIU

ANTRENORUL COSMOC RENUNȚA 
LA FALSELE VALORI. o Duminică, 
la Brăila, față în față, doi foști an
trenori federali, Robert Cosmoc și 
Constantin Teașcă. O primă consta
tare : ambele formații au prezentat 
garnituri foarte tinere, o In locul 
foștilor divizionari A Cristache, Ver
sa nschi, Prepurgel și Ologu, ajunși 
raise valori, antrenorul Robert Cos
moc a introdus în echipa brăileană 
pe juniorii Caraman, Moroianu, Ef- 
tene și Vlad. Tot o tînără speranță 
este și fundașul dreapta Panțuru, 
senior din... vară, o Brăilenii au 
cîștigat pe merit, așa cum mărturi
sea, cu fair-play, la terminarea par
tidei, și antrenorul C. Teașcă. Au 
învins pentru că au dominat insistent, 
creîndu-și, printr-un joc în viteză, 
multe faze de gol. e Doi jucători 
s-au detașat în acest derby al se
riei I : portarul brașovean Clipa — 
excelent duminică — și Panțuru — 
decis în apărare și mereu prezent în 
fazele de atac. Despre Panțuru, cei 
prezenți duminică, la Brăila, au afir
mat că se află pe urmele lui TiTi- 
hoi, fundașul care a plecat acum 
două campionate de pe malurile 
Dunării și a ajuns în lotul reprezen
tativ (Pavel PEANA).

„CASCADORUL- CORNEL NI
COLAE I La Rm. Vîlcea, derbyul se
riei a ll-a a însemnat duelul a doua 
foste divizionare A 
cîștigat greu, 
un moment dat 
„probleme", din 
ceau cu 3—0 I 
teahnă veche I...

rămas,

_ Gazdele au 
cu 3—2, după ce la 

credeau că n-au 
moment ce condu- 

Automulțumire, me- 
O Meciul acesta 

ne-a rămas, însă, în memorie prin 
două fapte. 1) Atacantul vîlcean C.

d« 
fel
Ic

Nicolae, în loc sâ se preocupe 
joc, a încercat tot timpul fel și 
de șiretlicuri : ba o căzătură 
marginea careului, ba Ia 20 de me- 

suprafața de pedeapsă, 
arbitrul va cădea în 
Numai că arbitrul era 
al ecusonului F.I.F.A.

trl, ba în 
doar, doar 
„capcană-, 
un purtător
Așa că zadarnice chinuri din partea 
„cascadorului- vîlcean în fața iui 
Otto Anderco, duminică foarte bun. 
2) Juniorii au ieșit imediat după... 
intrarea lor în joc. La Chimia Rm. 
Vîlcea, Nemo ia nu îl înlocuiește pe 
Răducanu în min. 46, pentru ca pes
te 60 de secunde Stanca să ia lo
cui juniorului ; la Progresul, Săndoi 
îl schimbă pe Iliescu în min. 
pentru ca în min. 77 titular să 
vină un senior. Nu-i prea vechi 
prea cras formalismul acesta cu 
niorii ?! (Vasile IORDACHE).

76, 
de- 

țl 
ju-

ROZNAt REDEVINE... ROZNAI
La Zalău, ___ _____ . _ ......
cum a învătat-o antrenorul său, Vio
rel Mateîanu, adică ofensiv. Și o 
reușit un rezultat egal, trecînd chiar 
pe lingă victorie o Ne-a impresio
nat în mod deosebit jocul celor do
uă extreme băimărene, Roznai ți 
Sepi. • Fostul gotgeter din Divizia 
A o reușit ți un gol de zile mari : 
după o cursă pe extremă, Roznai a 
înscris dintr-un unghi aproape impo
sibil. a Extremele băimărene au 
făcut cam ce au vrut ți datorită.... 
adversarilor direcțî. Pentru că fun
dații laterali ai Armăturii, Moldovan 
ți Arde'eonu. au uitat să efectueze 
marcajul om Io om. lor cine uită 
nu poate cițtiga în fotbal. (Florin 
SANDU).

F.C. Baia Mare a jucat

ACTUALITĂȚI
LOTUL DE TINERET PLEACĂ AZI 

LA OSIJEK. In cursul după-amiezil 
de ieri, lotul de tineret al țării 
noastre și-a încheiat pregătirile in 
vederea partidei cu selecționata si
milară a Iugoslaviei, din cadrul cam
pionatului european. După jocul- 
școală susținut ieri în compania lo
tului național de juniori, antrenorii 
O. Popescu și C. Creiniceanu au 
anunțat formația cu care vor începe 
meciul de sîmbâtă, de la Osijek. Ea 
este următoarea : Windt — Tilihoi, 
Stancu, Zahiu, Barna — lorgulescu, 
Radulescu (Stoica), M. Răducanu — 
Chitaru, Radu II, Cîrțu (Vrînceanu). 
Lotul de tineret va pleca astăzi, cu 
avionul, pînă la Belgrad, iar de a- 
colo, cu un autocar, pînă la Osijek, 
localitate situată la 100 de km de 
capitala Iugoslaviei.

F.C. BAIA MARE - SPARTAK TR- 
NAVA 2—0 (2—0). In primul său joc 
din turneul pe care-l întreprinde în țara 
noastră, Spartak Trnava, formație 
din prima divizie a campionatului 
cehoslovac, a evoluat la Baia Mare, 
în fața a aproximativ 4.000 de spec
tatori. Gazdele au cîștigat prin go
lurile marcate de Roznai (min. 9) 
și Sepi (min. 14). (V. SĂSZRANU.
coresp.).

PETROLUL VIDELE - ELECTRODUL 
SLATINA 1—1 (0-1). Joc reprog ramat
din seria o Vl-a a Diviziei C, contînd 
pentru etapa a Xl-a. In urma aces
tui rezultat echipa slătineană a pă
răsit ultimul loc din clasamentul se
riei a Vl-a. (P. LIȚA-coresp.).



VIZITA DE LUCRU Corespondență din Berlin

A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

f

IN JUDEȚUL HUNEDOARA
(Urmare din pag. 1)

în hore. Fanfare ale minerilor, 
formațiuni orchestrale ale ca
selor de cultură din localitățile 
miniere au însoțit trecerea se
cretarului general al partidului 
cu cîntece muncitorești și 
populare.

In încheierea vizitei, în piața 
centrală a municipiului Petro
șani, a avut loc o mare aduna
re populară.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat este întîmpinată cu urale 
și aplauze îndelungate. Imensa 
piață vibrează de aclamațiile ne
întrerupte : „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu și minerii".

După ce tovarășul Hie Radu
lescu, prim-secretar al Comite
tului județean Hunedoara al 
P.C.R., a deschis adunarea, a 
luat cuvintul. în numele mine
rilor Văii Jiului, loan Brînzan, 
miner șef de brigadă la între
prinderea minieră Uricani, care 
a spus : ,,în semn de respect, 
devotament și profundă recu
noștință față de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, har
nicii mineri ai Văii Jiului 
mi-au încredințat emoționanta 
sarcină de a vă ruga să accep
tați să intrați în rîndurile mi
nerilor.

Vă rugăm să primiți, cu acest 
prilej. înaltul titlu de „miner 
de onoare al Văii Jiului", pen
tru că minerii au fost, sînt și 
vor fi întotdeauna alături de 
partid, de dumneavoastră".

Secretarul genera! al partidu
lui acceptă cu bucurie titlul de 
„miner de onoare al Văii Jiu
lui" și primește cele trei sim
boluri ale muncii minerești — 
ciocanul, casca și lampa de 
miner.

Primit cu îndelungi și vii 
aplauze ia cuvintul secretând 
general aâ partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmări
tă cu atenție și deosebit inte
res de mulțimea aflată în pia-

ță. fiind subliniată în repetate 
rindur] cu ovații și urale, măr
turie a angajamentului ferm al 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului de a înfăptui neabătut 
programul partidului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

în această atmosferă de en
tuziasm înflăcărat ia sfîrșit 
marea adunare populară.

Aceeași entuziastă atmosferă 
domnea și în gara orașului la 
plecarea , tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat, care cu un tren specia! 
s-au îndreptat spre Deva.

★
Orașul Deva, capitala județu

lui care a primit cu nespusă 
bucurie și recunoștință vizita în
cepută în cursul dimineții pe 
meleagurile hunedorene de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
întâmpinat miercuri seara pe 
secretarul general al partidului 
într-o atmosferă de mare săr
bătoare. Zeci de mii de locui
tori ai municipiului și ai loca
lităților din împrejurimi erau 
prezenți în jurul gării orașului, 
luminată feeric de torțele pur
tate de cetățeni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au fost întâm
pinați, la coborîrea din trenul 
prezidențial, cu urale, cu însufle
țite manifestări de dragoste.

Aceeași ambianță de mare 
bucurie populară se regăsește 
de-a lungul întregului traseu 
străbătut.

In piața Unirii, coloana de 
mașini se oprește, secretarul ge
neral al partidului fiind încon
jurat de mulțimea entuziastă 
care scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R.".

în această atmosferă sărbăto
rească se inminează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca semn al 
înaltei cinstiri, al profundei 
stime și prețuiri pe care hune- 
dorenii, toți locuitorii județului, 
o poartă secretarului general al 
partidului, cheia orașului, îm
preună cu mesajul locuitorilor 
municipiului.

DIVIZIA A
LA VOLEI

(Urmare din pag. 1)

EXPLORĂRI BAIA MARE 
— C.S.M. SUCEAVA 3—0 (9, 5, 3).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — TRACTORUL BRAȘOV 
1—3 (—6, 7, —9, —13).
CONSTRUCTORUL BRĂILA—

2—3C.S.M. DELTA TULCEA 
(—7, —G. 7, 13, —9) !

FEMININ

FARUL CONSTANȚA — DI
NAMO BUCUREȘTI 2—3 (—13, 
13, 9, —14, —19). Partidă de 
mare luptă, în care victoria a 
surâs gazdelor in primele 3 se
turi. Dinamo, cu o echipă mai 
omogenă, a avut un final foar
te bun, coroborat și cu căde
rea fizică a gazdelor.

Bun arbitrajul prestat de bra
șovenii I. Covaci și O. Mani- 
tiu. (C. Popa, coresp.).

PENICILINA IAȘI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—0 
<8, 2, 7). Gazdele n-au fost so
licitate și, dovedind o mai bu
nă disciplină de joc, s-au im
pus net. Foarte bună în linia 
a Il-a Mariana Raevschi-Zam- 
fir, iar la fileu Geta Po
pescu de la gazde- Au arbitrat 
C. Armășescu (București) și 
E. Ududec (Suceava). (D. Dia- 
eonescu, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — MA
RA TEX B. MARE 3—1 (—10, 
0, 9, 7). După ce au pierdut 
primul set. feroviarele și-au 
revenit și. fără prea mult efort, 
le-au cîștigat pe următoarele 
3. Au arbitrat bucureștenii Gh. 
Ionescu și V. Dumitru.

I.E.F.S. — ȘTIINTA BACĂU 
1—3 (14. —14. —3. —9).

VOINȚA BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
0—3 (—11. —5. —8).

C.S.U. GALAȚI — CHIM- 
FEX CONSTANTA 3—1 (4,
—7, 14. 12).

ODATĂ CU PARTICIPAREA LA „TROFEUL CARPAȚI"
ECHIPA R. D. GERMANE ÎNCEPE PREGĂTIRILE PENTRU C.M

Agenda handbalistică a ulti
melor 5 săptămîni a fost do
minată în R. D. Germană de 
jocurile primului tur al Diviziei 
A masculine, în care o impre
sie deosebită 
Magdeburg, 
autoritară a 
foarte bună 
in 
manifestat 
Schmidt (23 de ani și 
agil, suplu și prompt 
venții, a determinat pe antre
norul Paul Tiedemann să alcă
tuiască lotul reprezentativ al 
tării pe scheletul formației din 
Magdeburg. în acest fel, el în
cepe, odată cu participarea la 
tradiționala competiție interna
țională „Trofeul Carpați", de la 
Baia Mare, campania de pregă
tiri în vederea campionatului 
mondial, care va avea loc anul 
viitor, în luna ianuarie, în Da
nemarca.

Iată cîteva amănunte în le
gătură cu selecționata R.D. Ger
mane care va lua parte la com
petiția din România. După cum 
spuneam, S.C. Magdeburg dă e- 
chipei naționale 5 jucători : 
portarul Schmidt (51 selecțio
nări), Dreibrodt (40), Schutte 
(21), Wiegert (4) și Kruger (14). 
Dintre aceștia se disting Hart
mut Kriiger și Ingolf Wiegert, 
cunoscuți pentru abilitatea lor

a lăsat echipa S.C. 
în prezent lideră 

întrecerii, 
a acestei 

care o excelentă
portarul

Evoluția 
formații, 
formă a
Wieland
1,84 m), 

în inter-

tehnică, pentru înclinația deose
bită spre combinații tactice 
subtile. Aș mai aminti și pe 
Giinthcr Dreibrodt, un stîngaci 
redutabil, care împreună cu 
veteranul Wolfgang Bohme (141 
selecționări), de la Empor Ros
tock. formează un remarcabil 
cuplu pe partea dreaptă a ata
cului echipei.

Partea stingă a atacului echi
pei reprezentative a R.D. Ger
mane va fi alcătuită din gol- 
geterul campionatului (cu 76 
goluri). Klaus Gruner (49) de 
la ------ “ ' ..............................
de 
de 
pă 
conducător de joc Peter Rost 
(113), de la S.C. Leipzig.

Este de subliniat, pe de altă 
parte, absența din lot a unor 
jucători mai vechi, cum este 
cazul recordmanului selecționă
rilor, Reiner Ganschow de la 
Empor Rostock, și al lui Jurgen 
Lakenmaher, de la S.C. Leipzig. 
Ei sînt ușor accidentați și an
trenorul Paul Tiedemann, care 
speră să-i aibă în scurt timp la 
pregătire în vederea campiona
telor mondiale, a preferat să-i 
lase acasă pentru a se reface 
deplin.

Dar. iată lotul care va face 
deplasarea la Baia Mare : Wie
land Schmidt, Siegfried Voigt

— portari, Giinthcr Dreibrodt, 
Reinhard Schutte, Ingolf Wie
gert, Hartmut Kriiger, Wolfgang 
Biihmc, Frank Wahl, Hans- 
Georg Beyer (fratele campionu
lui olimpic la aruncarea greu
tății !), Hans Engel, Dietmar 
Schmidt, Walter Smucit, Klaus 
Gruner, Reiner Hiift, Jurgen 
Hildebrand și Peter Rost.

KLAUS POHLENZ 
redactor la „Deutsches 
Sportecho" — Berlin

1J

AWS Frankfurt, și tînărul 
20 de ani Frank Wahl (22), 
la Empor Rostock. Din echi- 
mai face parte cunoscutul

Tenis de masă

START BON Al
JUCĂTOARELOR NOASTRE

LA TEHERAN

COMPLEXUL SPORTIV DE IA FIERI, OH MODEL
PENTRU MUNCITORII SPORTIVI ITALIENI"

-ne declară Ugo Ristori, președintele U. I. S. P
invitația Consiliului Na- 
pentru Educație Fizică

La
țional ,____ . _
și Sport, a întreprins o călă
torie în țara noastră Ugo Ris
tori, președintele Uniunii Ita
liene a Sportului Popular 
(U.I.S.P.), care a purtat con
vorbiri cu conducerea C.N.E.F.S. 
și a vizitat baze și instalații 
sportive din Capitală și pro
vincie. Cu acest prilej, am so
licitat oaspetelui o scurtă de
clarație :

— Vizitez România nu pen
tru prima oară și cu toate a- 
cestea impresiile mele sînt me
reu noi. Admirația mea pentru 
țara dv. și pentru realizările 
poporului român crește de fie-

FOTBAL CEHOSLOVACIÂ-UNGARIA 1-1 (0-0)
PREGĂTJNDU-SE pentru me- 

ciul-retur de baraj cu formația 
Boliviei, din cadrul prelimina
riilor C.M., echipa Ungariei a 
susținut aseară un joc amical, 
la Praga, cu prima selecționată 
a Cehoslovaciei. Intîlnirea s-a 
încheiat cu rezultatul de 1—1 
(0—0). în reprezentativa tării 
gazdă, care nu s-a calificat 
pentru turneul final al C.M.. au 
debutat numeroși jucători tineri 
selecționați de antrenorul fede
ral Jezek în vederea viitoarei 
ediții a campionatului european.

IN PRELIMINARIILE Tur
neului U.E.F.A. pentru juniori, 
la Praga : Cehoslovacia — Un
garia 1—1 (0—11.

DUPĂ 
pionatul 
gazdă a 
conduce 
urmată de Indcpcndiente — 58 
p și Velez Sarsfield — 54 p.

ÎN CAMPIONATUL Bulgari
ei, lupta pentru primul loc în 
clasament se menține echilibra
tă. După 12 etape, în frunte 
află Ț.S.K.A. Sofia cu 16 
urmată de Levski Spartak . 
Lokomotiv Sofia cu cîte 15 p. 
în etapa a 12-a, Ț.S.K.A. a dis
pus cu 2—1 de Cernomoreț Bur
gas, Levski Spartak a fost în
vinsă cu 2—0 la Varna de către 
Spartak, iar Lokomotiv Sofia a 
întrecut cu 
Plovdiv.

44 DE ETAPE iii cam- 
Argentinei, viitoarea 

turneului final al C.M., 
River Plata cu 59 p.

1—0 pe

se 
P. 
și

Trakia

care dată. Cu atît mai adine 
mișcat am fost de hărnicia, se
riozitatea și devotamentul cu 
care ați reușit să vindecați, în- 
tr-un timp atît de scurt, rănile 
grave ale cutremurului din pri
măvară. Pe plan sportiv, de ase
menea, sînt impresionat de suc
cesele tineretului român, căruia 
i se creează condiții atît de bu
ne de dezvoltare fizică și spi
rituală. Am avut prilejul, la 
București, să constat că rela
țiile dintre organizațiile noastre 
sportive sînt in continuă creș
tere, mărturie stînd și planul 
de schimburi de delegații spor
tive române și italiene pentru 
anul 1978, semnat aci. în cursul 
călătoriei efectuate în provin
cie, dincolo de testimoniile is
torice de la Tîrgoviște, cu toată 
semnificația lor pentru trecu
tul României, mi-a atras aten
ția, în cîmpul activității spor
tive, un lucru de foarte mare 
importanță pentru mine. în lo
calitatea Ficni, am vizitat com
plexul sportiv care este opera 
muncitorilor cimentiști locali, a 
strădaniei lor voluntare, ca un 
fericit adaos la sprijinul oficial, 
1a dotările sportive din partea 
statului. Iată un exemplu pe 
care îl voi transmite muncito
rilor sportivi afiliați organizației 
noastre și care vor găsi în mo
delul de la Fieni o încuraja
toare soluție pentru condițiile 
în care, la noi, sprijinul oficial 
este deștul de redus pentru ac
tivitatea sportivă in mediul 
muncitoresc- Aceasta este una 
dintre cele mai frumoase a- 
mintiri sportive cu care plec din 
România";

MONEZI OLIMPICE

In Uniunea Sovietică 
au fost puse în circula
ție monezi consacrate 
Jocurilor Olimpice ce 
vor avea loc la Mosco
va în anul 1980. Mone
zile în valoare de 1 
rublă sînt din aliaj de 
cupru cu nichel, cele 
de 5 și 10 ruble — din 
argint, cele de 100 de 
ruble — din aur și ce
le de 150 de ruble — 
din platină. Ele vor 
constitui mijloace lega
le de plată pe întregul 
teritoriu al U.R.S.S.

lua locul grupări spor
tive cu caracter larg, 
activînd pe lingă școli, 
universități, întreprin
deri industriale, insti
tuții. Este prevăzut un 
important sprijin fi
nanciar acordat sporti
vilor de către guvernul 
algerian.

parteneri stau alături 
tiimițind o minge de 
tenis în peretele aflat la 
10 m distanță. Se între
buințează rachete mal 
mici decît cele uzitate 
în tenisul de cîmp. 
Mingea nu trebuie să 
atingă pămîntul mal 
mult decît o dată. Pen-

k. i

„RAQUET" LA A DOUA 
TINEREȚE

SPORTUL ALGERIAN 
SE REORGANIZEAZĂ

Recent, în Algeria a 
fost promulgată prima 
lege a sportului și e- 
ducației fizice. In ea 
este prevăzută o nouă 
organizare a mișcării 
sportive din această ța
ră. Vechilor cluburi, ca
re cuprindeau un nu
măr restrîns de iubi
tori ai sportului, le vor

Un sport vechi de mai 
bine de un secol își 
trăiește a doua tinere
țe. Este vorba de „ra
quet" ■ ' '
nlsului 
S.U.A. 
nil șl care în 
vreme „ ____
furtunos. în 1970 ama
torii de „raquet" din 
orașele 
erau vreo 
între timp numărul lor 
a crescut 
Cum se

tc „tu
— strămoș al te- 

l — reintrodus în 
acum trei dece- 

ultima 
se răspîndește

„raquet‘ 
nord-americane 

50 000, dar

considerabil, 
joacă ? Doi

tru obținerea de „punc
te" se poate utiliza și 
tavanul sălii. S-a cal
culat că efortul fizic 
depus în 45 de minute 
este echivalent cu ace
la consumat In 3 ore 
de tenis. Printre noii 
pasionați de „raquet" se 
află și numeroase ' 
mei

TRAVERSAREA 
BALATONULUI

rită de octombrie, pes
te 500 de înotători au 
luat parte la o cursă de 
traversare, pe distanța 
de 12 km. Startul s-a 
dat la Balatonfured, iar 
finișul pe plaja de la 
Siofok. Coneurenții au 
fost împărțlți pe cate
gorii de vîrstă. între 12 
șl 54 de ani. Celui mal 
tînăr dintre partlcl- 
panți, școlarul budapes- 
tan Szanto Mihaly, ca
re abia împlinea vîrsta 
limită, l-au trebuit 
xact 7 ore pentru 
parcurge traseul.

e- 
a

CURSA
LONDRA - BRIGHTON

Ie

deToamna deosebit 
călduroasă a permis 
prelungirea sezonului și 
pe apele lacului Bala
ton, din R.P. Ungară. 
Astfel, într-o zi înso-

în fiecare toamnă, pe 
distanta Londra — 
Brighton se desfășoară 
o interesantă 
automobilistică 
vată mașinilor 
bricație veche, 
ediție a cursei 
cîștigată de un ,,Merce
des “ fabricat în anul 
1903, care a parcurs 
distanța de aproximativ 
90 km în 8 ore.

cursă 
rezer- 

de la- 
Actuala 
a fost

TEHERAN, 9 (Agerpres). 
Campionatele internaționale 
tenis de masă ale Iranului, 
tate cu „Cupa Pahlavi", au 
ceput la Teheran, reunind 
cători și jucătoare din R.P. Chi
neză, România, Republica Ara
bă Egipt, India, Pakistan, Iran 
și alte 
echipa 
Maria 
Mihuț, 
ționata 
chipa R.P. Chineze, marea fa
vorită a turneului, a întrecut 
cu 3—0 prima formație a Ira
nului.

de 
do- 
in- 
ju-

țări. în turneul feminin. 
României, alcătuită din 
Alexandru și Liana 

a învins cu 3—0 selec- 
secundă a Iranului. E- -

AUTO a Cea de-a 21-a ediție 
a „Raliului Corsicei" a fost cîș
tigată de echipajul francez Ber
nard Darniche—Alain Mahe (pe 
,,Fiat-131 Abarth"), învingător 
pentru a treia oară în această 
tradițională cursă automobilisti
că.

BASCHET a In continuarea 
turneului în S.U.A., reprezenta
tiva masculină a Cehoslovaciei a 
jucat în compania unei selecțio
nate a statului Colorado. Bas- 
chetbaliștii americani au obținut 
victoria cu scorul de 74—67 
(27—38). Coșgeterul formației ce
hoslovace a fost Brabanec, cu 
22 p. a Selecționatele orașudiui 
șanhai au evoluat la Osaka (Ja
ponia). în meciul masculin, echi
pa oaspete a întrecut cu scorul 
de 83—54 reprezentativa studen
țească locală. La feminin, echipa 
studențească a municipiului Osa
ka a terminat învingătoare cu 
66—52.

BOX a S-a stabilit ca meciul 
de box dintre selecționatele Ro
mâniei și Angliei să se desfă
șoare în ziua de 30 noiembrie în 
orașul Liverpool.

CĂLĂRIE a Concursul inlerna- 
țional de la ,, Madison Square 
Garden" din New York s-a în
cheiat cu o probă de obstacole, 
in care victoria a revenit sporti
vei engleze Liz Edgar. Pe locu
rile următoare s-au clasat ameri
canul Rodney Jenkins și vest- 
germanul Lutz Merkel.

CICLISM a Cursa de 6 zile de 
la MUnchen a fost cîștigată de 
perechea belgiană Eddy Merckx- 
Patrick Scrcu cu trei ture avans 
asupra celei de-a doua clasate, 
Danny Clark (Australia) — Giin- 
ther Schuhmacher (R.F.G.).

HANDBAL a La Sindelfingen, 
meciul revanșă dintre selecționa
tele feminine ale R.F. Germania 
și Ungariei, a revenit 
echipei oaspete cu 
16—12 (11—8).

TENIS a Turneul 
holm a programat 
Smith — Simonsson 
6—1 ; Kodes — Palm 6—3, 
Fibak — Andersson 6—7, 
6—3 ; Johansson — Borowiak 2—6. 
6—3, 6—4 ; Okker — McNair 7—6, 
6—4 ; Taylor — Fea ver 6—4, 7—6; 
Ramirez — Martin 6—2, 6—1 ;
Gottfried — Larsen 6—1. 6—4 ;
Solomon 
Primele rezultate
Kong 
6—e ; 
6-4 ; 
6—3 ; 
6—4 ;

din nou 
scorul de

de la Slock- 
noi partide : 

6—3. 3—6,
6—0 ;
6-3.

Martin 
Larsen

Stewart 6—3, 6—3. « 
Hong 

6—2,
6— 3,
7— 6, 
6-4, 
6—1;

Warwick — El Shafei 6—3. 6—2 ; 
Riessen — Fassbender 6—3, 6—2.

TENIS DE MASA « în „Cupa 
campionilor europeni" (feminin), 
la Varșovia, echipa suedeză Var- 
bergs a învins cu 5—1 echipa 
Spojnia din Varșovia.

VOLEI a în orașul japonez 
Fukuoka au început întîlmrile 
competiției feminine pentru „Cu
pa Mondială". ~ “ 
zultate :
(4, 1, 6) 
3—1 (11,
Ungaria o—u țo, <, <; uuivt» 
de Sud — Cuba 3—2 (11, —13, >—6, 
12. 16). o La Gând, intr-un med 
contînd pentru „Cupa campioni
lor europeni" (feminin), s-au în- 
tîlnit echipele Hermes-Ostende 
(Belgia) și Hapoel din Tel Aviv. 
Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 3—0 (7, 10, 14).

de La
: Gorman — Frawley 

Saviano — Caujolle 
Meiler — Wilkinson 

Dupr6 — Masters 5—7, 
Tanner — Kachel 6—3, 

El Shafei 6—3. 
Fassbender 6—3,

Iată primele re-
Peru — U.R.S.S. 3—0 

; R.P. Chineză — S.U.A.
3. —12, 2) : Japonia — 

3—0 (6. 7, 7) ; Coreea
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