
ȘEDINȚA CfJMIIE TULU1 POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 11 octombrie 197* 
a avut loe ședința Comitetului 
Politie . Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat și dezbătut Raportul 
privind îndeplinirea planului 
național linie de dezvoltare e- 
conomico-socială pe primele 
nouă luni ale acestui an.

Dind o înaltă apreciere rea
lizărilor obținute în această 
perioadă in îndeplinirea planu
lui, succeselor remarcabile în
registrate în dezvoltarea indus
triei, agriculturii, 
ramuri ale 
naționale. 
Executiv i 
muncii din 
activitate calde felicitări pentru 
modul în care înfăptuiesc Pro
gramul partidului de ridicare a 
țării pe noi trepte de civiliza
ție și progres. In același timp. 
Comitetul Politie Executiv a 
scos în evidență existența, îa 
perioada analizată, a unor nea
junsuri și rămineri in urmă in 
unele sectoare de 
economică.

Pe baza sarcinilor 
din Consfătuirea de 
la C.C. al P.C.R. din ziua de 
28 septembrie și. in spiritul 
indicațiilor cuprinse în cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul Politie 
Executiv a cerut organelor ju
dețene de partid, conducerilor 
unităților economice, ministe
relor, celorlalte organe centrale 
să ia toate măsurile și să ac
ționeze cu toată fermitatea 
pentru lichidarea neajunsurilor 
și rămînerilor în urmă, în ve
derea îndeplinirii integrale a 
prevederilor planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială pe acest an.

In industrie, un 
sebit se pune pe 
condițiilor pentru 
planului producției 
zice, prin realizarea prevederi
lor la fiecare sortiment și de
pășirea in continuare a produc

a celorlalte 
economiei noastre 

Comitetul Politie 
adresat oamenilor 
toate domeniile de

activitate

re z uitate 
lucru de

accent deo- 
asigurarea 

îndeplinirea 
nete și fi

ției Ia utilajele de bază care 
au asigurată desfacerea la In
tern și la export sau care con
tribuie la înlocuirea unor im
porturi. pe folosirea la întreaga 
capacitate a mașinilor și insta
lațiilor, respectarea riguroasă a 
normelor de exploatare și de 
întreținere a bazei tehnice e- 
xistente. O mai mare atenție 
va trebui să se acorde gospo
dăririi raționale a metalului și 
îndeplinirii ritmice a planului 
la acest important produs pen
tru a se asigura realizarea cu 
prioritate a fabricației de utila
je necesare dotării noilor capa
cități de producție aflate in 
construcție, recuperării restan
țelor la utilajele tehnologice 
necesare obiectivelor de inves
tiții cu termene de punere în 
funcțiune in acest an și în tri
mestrul I 1979. Comitetul Poli
tie Executiv a indicat ministe
relor, centralelor și întreprin
derilor să ia măsuri energice 
pentru imbunătățirea calității 
producției și ridicarea nivelului 
tehnic al produselor prin întă
rirea controlului de calitate pe 
toate fazele fluxului de fabri
cație. S-a relevat, de asemenea, 
necesitatea îmbunătățirii apro
vizionării tehnioo-materiale a 
tuturor unităților economice, 
reducerii consumurilor speci
fice de materii prime și mate
riale, introducerii unei ordini și 
discipline sporite, ridicării ni
velului tehnic și calitativ al 
produselor, creșterii continue a 
eficienței Întregii activități eco
nomice.

In ce privește investițiile, 
Comitetul Politie Executiv a 
indicat organizațiilor de con
strucții să acționeze pentru 
concentrarea potențialului de 
execuție în vederea grăbirii e- 
xecutării lucrărilor pentru pu
nerea in funcțiune a capacități
lor restante și scadente.

Comitetul Politie Executiv a 
indicat Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale ca, împre
ună cu ministerele, centralele
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Ieri, în meci international de fotbal

ROMÂNIA-POLONIA 1-0 (1-0)
0 victorie de palmares și mai multe semne de întrebare

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri, pe stadio
nul Steaua, in fa
ta unui public mai 
puțin numeros de- 
cit ne-am fi aștep
tat fotbaliștii ..tri
colori" au confir
mat tradiția ..jocu
rilor fără proble
mă" cu bine cota
ta echipă a Polo
niei. obtinind o 
victorie, de palma
res 
din 
de 
eră 
cifrică 
neobișnuită : ei nu 
au nierdut nici un 
joc — in fata 
versarilor de 
— în ultimele 
tru decenii și 
mătate. Deși, intre 
timp, echipa Po
loniei a reușit cî- 
teva performante 
remarcabile, 
tre care 
morabil 
Brazilia, 
pionatul 
din 1938. 
titlului olimpic în 1972 si a me
daliei de bronz la Weltmeister- 
schaft. ea a părăsit terenul în
vinsă. iar scuza nealinierii unei

privită 
punct

care, 
acest 

vedere, consa- 
o superioritate 

cu totul

ad
ieri 
oa- 
ju-

prin- 
acel me- 
5—6 cu 
la Cam- 

mondial 
elstigarea

Golul victoriei, înscris de Iordăncscu și înregistrat in două declanșări succe
sive, la un interval de o secundă Foto : D. NEAGU

formații complete nu rămine in 
picioare.

Menționînd această victorie 
de palmares, să privim puțin 
jocul prin lentila sezonului tre
cut și, mai ales, prin aceea a 
apropiatului meci cu Iugo
slavia.

Sinteza tehnică a meciului a 
fost prezentată de Ștefan Covaci, 
lntr-o scurtă declarație făcută, 
după med, cronicarilor români 
și polonezi. Referindu-se la jo
cul echipei noastre, el a subli-

niat că „ll“-le tricolor * con
struit prea puține acțiuni da 
atac față de numărul mingilor 
ne care 
reze în
(dar nu 
dăugăm 
nezi. Antrenorul echipelor na
ționale a conchis. In același 
sens, că pînă la meciul eu Iu-

loan CH1RILA

a reușit să le reeupe- 
duelurile cu masivfl 
tocmai rafinații — *- 
noi) jucători polo-

(Continuare in pag. 2—3)

Simbătă, penultimul meci al turneului, cu Clifton
LONDRA. 11 (prin 

Rugbyștii români’ au _______
miercuri dupâ-amiază cel de-al 
5-lea meci al turneului în Ma
rea Britanie. întîlnind valoroa
sa formatie London Scottish, 
care anul acesta si-a sărbătorit 
centenarul, selecționata noastră 
divizionară a obtinut un frumos 
succes, la un scor categorie : 
49—12 (16—9). Partida a atras 
in tribunele stadionului Rich
mond Athletic Ground peste 
5000 de spectatori, care au a- 
Dlaudat fazele de spectacol 
create, dintre care opt s-au în
cheiat cu frumoase încercări 
realizate de rugbyștii români.

Echipa noastră a atacat sus
ținut încă din start : chiar în 
minutul 1 Ianusevici marca pri
mele Datru puncte ! Mijlocașul

telefon), 
susținut

la deschidere Bucos 
mărească avantajul, 
lovituri de pedeapsă, 
tele 12 si 20 : 10—0. Gazdele au 
punctat, din l.p.. în min. 35, 
prin Wood : 10—3. Acest scor 
a rezistat numai pentru două 
minute. Paraschiv reușind să 
înscrie din încercare, transfor
mată de Bucos : 16—3 in fa
voarea selecționatei noastre 
divizionare. London Scottish re
duce diferența, prin același 
Wood, ta finalul primei repri
ze. din două lovituri de pe
deapsă : 16—9.

După pauză, transformed! 
celor două echipe punctează 
din nou. Mai întîi Bucos (min. 
42). apoi Wood (min. 47) : 
19—12. Din minutul 60 începe 
un adevărat recital al rugbys-

avea să 
prin două 
în minu-

60)tilor români. Stoica (min. 
Ianusevici (min. 63). Motrescu 
(min. 68). Nica (min. 75). Ioni- 
tă (min. 78). și din nou Stoica 
(min. 79) marchează încercări 
de toată frumusețea, trei din
tre ele fiind transformate de 
Bucos (două) și Constantin. 
Scorul final : 49—12 ta favoa
rea selecționatei noastre divi
zionare.

în acest meci a fost între
buințat următorul XV : Făl- 
cusanu — Ianusevici. Constan
tin. Nica. Motrescu — Bucos. 
Paraschiv — Murariu. Borș. 
Stoica — Dărăban. Dumitru — 
Ioniță. Munteanu. Bucan.

Sîmbătă. rugbyștii români 
susțin penultimul joc al tur
neului lor în Marea Britanie. 
în compania formației Clifton.

în primul fur al C. C I. la handbal masculin

dinamo a Întrecut, la sofia »

„MIȘCAREA IN AER LIBER

SOFIA telefon).
Miercuri seara »-a disputat ta 
sala Ceavdar din Sofia, prima 
manșă a meciului tur-retur din 
cadrul turului I al Cupei cam
pionilor europeni la handbal 
masculin dintre formațiile 
T.S.K.A. și Dinamo București. 
La capătul unui meci frumos, 
deseori aplaudat de spectatori, 
campioana României. Dinamo 
București, a tatrecut-o pe cea

0 BOGATĂ VITAMINA NATURALA"
Dicționarul explicativ al limbii române ne indică pentru cu

vin tul „viață" următoarea definiție posibilă : „ceea ce este ne
cesar pentru existența zilnică a cuiva", iar pentru „raționai” — 
„care se face cu judecată, cu măsură, eu respectarea unor prin
cipii sistematice, metodice". Alăturați, stimați cititori, cele două 
noțiuni sau definițiile loc și veți obține— subiectul unei teme de

meditație care, in ultima vreme, revine tot mai des In discuție 
.viață rațională”.

Pe această temă l-am solicitai pe doctorul ta științe medicale 
FRANCISC PROINOV, directorul Direcției sanitare a municipiu
lui București, să ne răspundă la câteva întrebări.

— Așadar, cum vede un 
medie .viata rațională", din
colo de definițiile din dic
ționare ? OMUL si viata rațională

— Conceptul unei vieți ratio
nale a fost dezbătut deseori si 
numai simpla transcriere a ce
lor ce s-au spus sau scris ar 
necesita tomuri întregi. „Viata 
rațională" nu este o simplă 
sintagmă, ea avînd în centru 
factorul om. care este influen
țat de condițiile oferite de so
cietate — program de muncă, 
activitate social-culturală. posi
bilități de refacere, alimentația 
etc., etc. — toate cu repercu
siuni directe asupra dezvoltării 
armonioase a Individului. De 
toate acestea trebuie să tină 
seama un medic dacă vrea să 
aibă bune rezultate în muncă 
Si... lipsă de pacient! la cabinet

Interviu cu doctor în științe medicale, Francisc Proino»,
*

directorul Direcției sanitare a municipiului București

— Desigur, principala răs
pundere revine însă fiecă
rui individ (iar in cazul co
piilor — familiei) de a se 
integra ta eforturile genera
le depnse de societatea noas
tră pentru crearea condițiilor 
necesare unei vieți raționalei.

nâtoase. program de viată în
grijită pe coordonatele efort- 
odihnă. toate devenind cu timpul

obișnuință.

— Indiscutabil. încă din co
pilărie trebuie asigurată o dez
voltare armonioasă a fiecărui 
individ, pornind de la o ali
mentație bazată De principii să-

— Ați amintit de alimen
tație bazată pe principii să
nătoase. Vreți să fiți mai 
explicit T

— Cu multe secole în urmă, 
un mare filozof. Socrate. a 
enuntat un principiu care a de
venit as zice, nemuritor; .tre-

bule să mănîncl ca să trăiești, 
nu să trăiești ea să măninci" 
sau. altfel spus, să se dea or
ganismului atit cit are nevoie 
pentru satisfacerea necesităților 
energetice proprii, a celor de 
creștere sau de regenerare a 
țesuturilor. în condițiile ta care 
organismul este suprasolicitat — 
cum este, spre exemplu, cazul 
sportivilor — trebuie asigurat 
si surplusul nutritiv necesar. 
Excesele stat însă dăunătoare, 
generînd depunerea grăsimilor, 
cu tot cortegiul lcr de neplă
ceri. deoarece acestea pot redu
ce pînă la jumătate capacitatea 
funcțională o organismului. Am 
auzit adeseori ne unii părinți 
spunlnd despre copii : .gras si 
frumos". Fals, nu tot ceea ce 
este slab este bolnav, iar cazu-

Emonuel FANTANEANU

(Continuare ta pag. 2—3)

a Bulgariei. T-S.K.A. Sofia, ce 
23—17 (9—9). Bucurestenil au 
Început crispat meciul, dînd 
Prilej gazdelor să conducă cu 
5—1. 6—3 și 8—5. Treptat-trep- 
tat. elevii Iui Oprea Vlase și-au 
revenit si au remontat handi
capul. Încheind prima repriză 
la egalitate. în partea a doua a 
întilnlrii. cu Comei Pene șl 
Adrian Cosma in formă exce
lentă. campionii României an 
dus stăDÎnire De joc. au domi
nat clar si au ciștigat detașat 
Ei au condus cu 14—10. 16—12 
Si 22—16. ciștigînd finalmente 
cu 23—17. Evident, dinamoviștll 
si-au asigurat tacă de ta Sofia 
prezența In turul al doilea al 
Prestigioasei competiții.

Au marcat : Cosma 7. Bedl- 
van 4. Grabovschi 4, Flangea 3. 
Paizan 2. Licu 2 și Durău 1 — 
pentru Dinamo București. Dol- 
cinov 7. Nacev 3. Nikolov 3. 
Blajev 2 și Peikov 2 — pentru 
T-S.K.A. Sofia.

Au arbitrat bine Ladislau 
Varga si Milos Volf (Ceho
slovacia).

La încheierea meciului, an
trenorul dinamoviștilor. Oprea 
Vlase. ne-a declarat :

„Partenerii noștri de joe au 
demonstrat ascensiunea valorică 
a handbalului bulgar. Ei ne-au 
obligat să ne punem ta valoa
re toate resursele. Sînt bucuros 
că am ciștigat, debutind in a- 
ceastă competiție, ne care do
rim s-o cîstigăm. eu o victorie. 
Desigur, ne așteaptă meciuri 
foarte grele în drumul spre 
trofeu, dar sintern hotărîti să 
le faeem față".

Toma HRISTOV
retur dintre Dinamo 
si T-S.K.A. Sofia va 
la 19 octombrie, ora

Partida
București 
avea loc „ — ------------- —
18, ta sala Victoria din Ploiești.



AZI Șl MIINE, LA PATINOARUL 
„23 AUGUST", JOCURILE ETAPEI A II a 

A DIVIZIEI A LA HOCHEI

APROPO DE DERBYUmiE HANDBALULUI

Campionatul Diviziei A la 
hochei, al cărui start a fost dat 
la sfîrsitul săptămînii trecute, 
va continua azi si miine prin 
programarea iocurilor etapei a 
II-a. din care a fost amînată 
tntîlnirea de la Miercurea Ciuc 
dintre puternica echipă locală 
si formația noastră campioană. 
Steaua. Motivul este acela că 
hocheistii de la Steaua au dis
putat marți iocul retur din ca
drul C.C.E. cu EHC Biel.

Asa că etapa de azi si miine 
cuprinde doar două duble me
ciuri. ambele urmînd să aibă 
loc în Capitală pe patinoarul 
.23 August", după următorul 
program : ora 16 : Sportul stu
dențesc A.S.E. — Unirea Sf. 
Gheorghe si Dinamo — Dună
rea. Este de precizat doar fap
tul că în cazul jocului vedetă 
echipa gazdă este de această 
dată Dinamo pentru că la Ga
lati patinoarul se află în plină 
refacere si amenajare. în vede
rea găzduirii în cit mai bune 
conditiuni a jocurilor din ca
drul grupei B a C.M.. de anul 
viitor.

Programul acestui sfîrsit de 
săptămînă hocheistic va fi com
pletat la București de primul 
tur al campionatului republi
can al juniorilor de cat. I. se
ria I. la care iau parte 4 echi
pe : Steaua București. Ci. sn. 
școlar Suceava, CL sp. școlar 
nr. 2 Galati si Steagul roșu 
Brasov. Partidele, cite două în 
fiecare zi. se dispută, la ora 8 
și 10,30. vineri, sîmbătă si du
minică. tot la patinoarul J13 
August". In același timp, la 
Miercurea Ciuc se organizează 
jocurile din seria a II-a a în
trecerii. de asemenea cu 4 echi
pe : Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc. S.C. Miercurea Ciuc. CI. 
sp. școlar Gheorgheni si CI. sp. 
școlar Odorheiu Secuiesc.

★
La începutul săptămînii vii

toare echipa reprezentativă sus
ține două jocuri de verificare, 
care constituie debutul ei inter
national în acest sezon. Lotul 
va evolua la 17 octombrie la 
Freiburg si la 18 octombrie la 
Mannheim. întîlnind de fiecare 
dată puternice selecționate lo
cale.

...discuție cu
întrecerile primului tur al 

Diviziei A la handbal mascu
lin au intrat în zona derbyuri- 
lor. Steaua a jucat — si a 
cîstigat — la Baia Mare, iar 
Dinamo intră pe un ..itinerar 
de foc" : Timișoara — cu Poli
tehnica. București — cu Steaua 
și Baia Mare — cu H.C. Min- 
aur ! Apropo de derbyuri. să 
consemnăm o interesantă dis
cuție cu antrenorul foștilor 
campioni. Cornel Oțelea.

— Cum a fost meciul de 
la Baia Mare ?

— Un joc specific de campio
nat. Un meci cu miză mare, pe 
care ambele formații l-au a- 
bordat cu seriozitate, animate 
— fiecare — de dorința de a 
obține victoria. Mi-a plăcut de 
la băimăreni Măricel Voinea, 
cel mai bun din formația ad
versă. de la noi socotind că 
au jucat bine Nicolae Mun
teanu. Vasile Stingă (nu el a 
fost eliminat de două ori. ci 
Croitorul. Gabriel Kicsid și 
Radu Voina.

— Pînă la urmă ati cîști- 
gat meciul, dar se pare că 
in extremis...

— E adevărat că golul vic
toriei a fost înscris de Birtalan 
in ultima clipă, dar pînă atunci

Cornel Oțelea
noi condusesem cu 2—0. 4—2, 
6—4. 8—6. 11—9. 13—11 și 15—13, 
ceea ce demonstrează că am 
dominat partida si — dacă 
vreți — că victoria noastră a 
fost meritată.

— Ce părere ai despre ar
bitraj ?

— Craiovenii Vladimir Cojo- 
earu si Ion Mihăilescu au con
dus bine, corect, autoritar. De
altfel. ca întotdeauna.

— Și-acum, meciul cu Di
namo, eternul derby.

— Va fi pentru noi același 
examen greu, poate chiar nțai 
greu acum cînd valoarea for
mației antrenată de Oprea 
Vlase a crescut evident Va fi 
mai greu si pentru faptul că 
de la începutul campionatului 
Si Pînă acum — cînd Cheli si 
Stockl sînt in continuare ac
cidentați. iar Drăgănită este 
suspendat — n-am avut nici o 
dată echipa completă. Dar. me
dul cu Dinamo ne ambițio
nează si vom face totul pen
tru a nu ne dezamăgi nu
meroșii suporteri.

„0 BOGATĂ VITAMINĂ NATURALĂ" Finalele

HAI, FLORE
Este clar. Și de ce n-am 

spune-o Încă o dată 7 Flo
rența Mihai, jucătoarea de te
nis care ne bucurase anul 
trecut cu rezultate demne de 
laudă, trece acum printr-un 
serios impas. Cu rare excep
ții. cînd a reușit să se ridice 
la valoarea reală, actualul ei 
sezon poate fi considerat ca 
un net insucces. Priviră 
sa montul mondial al 
„computerului W.T.A.* 
pe data de 5 august, 
ultimul ce-1 avem la 
tnd-emînă. Ca s-o gă
sești pe Florența Mi
hai pe lista cu mul
te nume, trebuie s 
bori pînă Aa Jocul 
proape de necrezut I Chiar 
dacă ordinea computerului 
este relativă, depinzînd de nu
mărul participărilor fiecărei 
concurente. Chiar dacă știm 
că 40—50 dintre cele clasate 
înaintea ei li sînt inferioare 
în realitate.

Dar — ca să spunem tot 
adevărul — este bine de știut 
ceva mai mult decît arată cla
samentele. Florența a avut 
necazuri. S-au ținut ghinioa
nele lanț, i-au barat mereu 
calea. Ultima dată, o lună si 
jumătate de tratament, după 
o boală care începuse mai de

mult, l-a 
pe teren, 
țării a trei 
cu un biis 
sub posib 
examene’) 
I.E.F.S. F 
tea Tout 
cu note r

Acum <
In fața fi

ware 
i luare 
nr j 
petiții. L| 
la Stuttga 
mari tuni 
zonului d 
o lună ol 
bourne îi 
partid pin 
ției-, pro 
ioanelor.

Să-ir uri 
va ocoli | 
tem aprcj 
Florența 1

CAMPIONATUL DE POLO S-A DECIS ÎNAINTEA FINALEI!
întrecerea pentru cel de al 

33-lea titlu de campioană re
publicană la polo a avut in a- 
ceastă toamnă un deznodămînt 
mai puțin așteptat. Deși Rapid 
mai poate nutri speranțe. în 
ipoteza că ar cîștiga toate cele 
trei meciuri din ultima parte 
a turneului final (de vineri și 
pînă duminică), iar Dinamo 
le-ar pierde, practic este greu 
de presupus că lucrurile se vor 
petrece întocmai.

Așadar, după o pauză de trei 
ani. echipa din Ștefan cel Mare 
are toate șansele să revină, pe 
merit. în fruntea ierarhiei. For
mația pregătită de Iuliu Capșa 
a marcat o creștere evidentă în 
ultimele săptămîni. dominînd 
de o manieră indiscutabilă cele 
două jocuri directe cu fosta 
campioană. Cu un portar 
(Spînu) care a apărat excelent 
exact atunci cînd a trebuit, cu 
alti 4 jucători de bază al e- 
chipei reprezentative (Popescu, 
Rus. Nastasiu, Răducanu) care 
au evoluat permanent la un ni
vel superior, cu o serie de ti
neri (Munteanu. Gaiță, Mirea, 
Ungureanu. Szerzo. Ș. Po
pescu) care se încadrează tot 
mai bine în mecanismul de joc. 
simplu și eficace. Dinamo s-a 
prezentat ca o formație ma
tură. valoroasă.

Duminica trecută. Ia Ctaf- 
Napoca. Dinu Popescu șl co
echipierii săi au avut — spre 
deosebire de adversarii lor — 
un moral de învingători ; s-au

„Daciatfa" poloiștilor Juniori
Jocurile primelor două etape 

ale turneului final din cadrul 
„Daciadei” la polo juniori au 
fost dominate de selecționatele Cluj și București, care se vor in- 
«Uni astăzi dimineață (la „Tine
retului", de la ora 10) intr-un 
meci decisiv. Iată șl rezultatele 
înregistrate: ciul — Bihor 0—3 
U—0, 3—1, 3—0. 2—2); București 
— Mureș 14—0 (5—0, 2—0, 4—0,
3—0); Cluj — Mureș 12—0 (5—0,
3— 0, 2—0, 2—0); Bihor — Timiș
10—0 (4—0. 3—0, 4—0, 3—0);
București — Arad 18—4 O—2,
4— 0, 6—1, 5—1); Timiș — Arad 
s—o (neprezentare).

• LA ZALAU s-a inaugurat 
zilele trecute • frumoasă si 
spațioasă sală de sport — eu. 
peste 1200 de locuri pentru 
spectatori —, situată pe bd. 
Mih.il Viteazul, ta zona in
dustrială a orașului. Cu acest 
prilej, elevi din scoli gene
rale sl licee au prezentat un 
frumos program de gimnasti- 
câ. De asemenea, a avut loc 
un reușit turneu de volei, 
elștigat de proaspăta divizio
nară A Silvana Simleu Sll- 
vaniei. « UN MARE NUMĂR 
DE TINERI prahoveni (a- 
proape 14 000) au participat 
anul acesta la tradiționala 
competiție polisportivă „Cupa 
metalurgistului”. Etapa finală, 
pe județul Prahova, s-a des
fășurat pe frumosul stadion 
din piopeni sl a fost domi
nată de reprezentanții A. 8. 
Carpațl Sinaia, victorioși la 
handbal, popice și atletism. La 
volei, primul loc a revenit 
MXirtivilor de ta Metalul Pio
peni. • LA POLIGRAF'. A 
BRAȘOV, secția matrițe, s-a 
introdus recent gimnastica la 
tocul de muncă. Exercițiile 
Mnt conduse de tostructarul 
sportiv Gh. Miu. muncitor la 
aceeași secție. • MERSUL PE 
BICICLETA constituie marea 
pasiune a tal too Tudor dto 
Brăila, care in vara aceasta, toaoțM de va alt amator ne 
etetoturtam. a efectuat turul

apărat cu mare exactitate si au 
atacat continuu, șutind din orice 
poziție. In felul acesta ei au 
ajuns să conducă pe Rapid la 
un moment dat cu 10—2. dife
rență pe care n-am mai ln- 
registrat-o vreodată în dispu
tele directe dintre cele două 
pretendente la titlu. Jocul mult 
îmbunătățit al hii Viorel Rus 
în centru, pătrunderile repe
tate ale lui D. Popescu, Ră
ducanu, Munteanu au creat o 
permanentă derută în sistemul 
defensiv advers, constrâns să 
depună eforturi sporite pentru 
a suplini și forma slabă a lui 
Florin Slăveî. Nu este mai pu
țin adevărat că înfrîngerea ca
tegorică a rapidiștilor trebuie 
explicată si prin greșeala de 
nepermis a antrenorului fero
viar C. Vasîliu. care. înscriind

...Șl AU RĂMAS DOAR 6!

\Punctu! pe i\

Baschetul lemmln se bucu
ră de o reală popularitate la 
Satu Mare. De cttiva ani, 
munca profesorilor și antre
norilor de pe aceste melea
guri a fost, dealtfel, răsplă
tită de unele succese, cîteva 
dintre baschetbalistele desco
perite și formate aid a lungind 
să evolueze în echipa reprezen
tativă a țării, iar formația 
„Mobila- (bizară denumire...) 
să activeze in prima divizie. 

De succesele bas
chetului sătmă- 
rean este direct 
legat numele an-
tranoarei Gabriela Both, 
care, muncind ou pasiune 
și pricepere, cu compe
tență și intransigență, a de
pistat și cizelat numeroase ta
lente care au urcat constant 
pe scara măiestriei sportive. 
Pentru toate acestea, felicitări 
sincere. Dar. iată că în cam
pionatul diviziei A a apărut 
un semnal neplăcut..

Echipa .Mobila” Satu Mare 
s-a prezentat pentru dubla 
confruntare cu Rapid, cam
pioana țării, cu un lot format 
din., șase jucătoare I Situația 
ni s-a părut cu totul nefi
rească si am căutat să aflăm 
motivul care a determinat-o. 
Iatâ-I 5 profesoara Gabriela

București — Craiova — Ca
ransebeș — Timișoara — Arad

— Oradea — Slghetu Marmațid
— Cîmpulung Moldovenesc — 
Suceava — Iași — Vaslui — 
Galați, avlnd ea punct termi
nus Brăila • TOT DE ELEVI

comspom 
noștri

SIBIENI i-au întrecut în pri
ma etapă a competiției atle
tice .Cupa speranțelor”, re
zervată școlilor generale. în
trecerea are opt etape si este 
programată pe tot parcursul 
anului școlar. în tatUnlrea 
inaugurală s-au evidențiat, 
prin buna mobilizare, școlile 
generale nr. 18 si 13. • DU
PĂ CE s-a desființat echipa 
de fotbal de la A.S. Metelur- 
gtatul Tuteea, acum aceeași 
soartă pare să albă șt secția 
de Judo, în componenta că
reia figurează trei campioni 
naționali la copil. Deocamdată 
ei au rămas fără sală de pre
gătire 1 • tineri din 22 de 
toeaUtățl ale județului Ilfov 
»-au Întrecut duminică la 
«roa, ta pădurea Puatnleu, de 
to marginea capHalet S-au

pe foaie un singur portar, nu 
a mai putut să-l înlocuiască 
(cel puțin temporar) pe FL Slă- 
vei. care primea gol după gol. 
unele chiar de la 8 și 10 me
tri ! în plus, nu am mai ob
servat de această dată la po- 
loiștii Rapidului acea dorință 
fermă de a lupta pînă la ul
tima picătură de energie pen
tru victorie, atu cu care, mai 
multe sezoane în sir. s-au im
pus în fata dinamoviștilor.

Si o altă concluzie : cu foarte 
mici excepții (frații Slavei. Ar- 
sene. Gaiță), toti ceilalți ju
cători din lotul reprezentativ 
au evoluat la un nivel supe
rior. dovedind că echipa națio
nală poate conta și în viitor 
pe ei.

Adrian VASIUU

Both și-a părăsit echipa îna
intea Începerii campionatului. 
In plină perioadă pregătitoare, 
deoarece s-a supărat pe fete 
și pe unii activiști ai sportu
lui județean. Că s-a supărat, 
treacă meargă, dar cum expli
că profesoara Gabriela Both 
că pregătirea formației a fost 
slabă, că doar 4 jucătoare 
senioare au trecut normele de 
control — la care s-au adău
gat două sportive cu dublă 

legitimare — a- 
jungîndu-se ast
fel ca diviziona
ra A să Însume

ze ...6 jucătoare I
Disensiunile dintre secțiile 

de baschet sătmărene fac ca 
acest joc sportiv, cu largă a- 
deziune în rindul fetelor din 
județ, să albă de suferit, să 
nu fie reprezentat la nivelul 
condițiilor.

Actualmente, echipa .Mobi
la” este pregătită de Jucătoa
rea Viorica Balal-Clocan și de 
soțul acesteia, care este in
structor și nu antrenor de di
vizia A. Oare organele locale, 
C.J.E.F.S. Satu Mare, nu pot 
rezolva aceste probleme T Să 
mal precizăm că baschetul es
te un sport prioritar in acest 
județ 1

Paul IOVAN

remarcat, In mod deosebit, 
atlețli din Brănești și Buftea. 
• PE STADIONUL 1 MAI 
din Vama (jud. Suceava) a 
avut loc o frumoasă sl reușită 
duminică sportivă, organizată 
de Consiliul comunal pentru 
educație fizică șl sport. Pes
te 300 de tineri s-au întrecut 
la atletism, foțbal sl tenis sl 
au participat la diferite jocuri 
distractive. • LA SLATINA 
ȘI CARACAL se desfășoară 
o amplă acțiune de selecție a 
elevilor pentru sporturi ca 
atletism, fotbal, handbal, lup
te, volei s.a. Pînă acum au 
fost depistați peste 200 de 
copii care au fost incluși în 
secțiile cluburilor sportive 
școlare din cele două orașe, 
a LA A.S. TEROMJAȘI, ca
re funcționează pe lingă ti- 
năra uzină de fibre sintetice, 
s-a creat în ultimul timp, cu 
sprijinul conducerii întreprin
derii (director I. stalcu). o 
frumoasă bază materială com
puși din terenuri de volei, 
baschet șl tends, precum și 
o poplcărie, iar recent s-a dat 
In folosință un spațiu pentru 
handbal pe care joacă echipa 
de fete Terom din campionatul diviziei B.

RELATĂRI DE LA : M. 
Bonțolu, FL AIbu, C. Gruia. 
N. Cos tin, I. Ionescu, P. Com
it, D. Moraru-Slivna, I. Mln- 
drescu, C. Chițescu si D. On- 
duL

(Urmare din pag. 1)

rile de îmbolnăvire sînt mai 
dese la cei grași. Frumusețea 
este, desigur, o chestiune de 
gust De aceea. fiecare este 
dator să știe ce, cit. cum Si 
cînd să mănînce...

— Cuvintele lui Juvenal 
„minte sănătoasă în corp 
sănătos" au devenit cu vre
mea deviza educației fi’z*c® 
și, am adăuga noi. a vieții 
raționale...

— La o dezvoltare armonioa
să si o funcționalitate normală 
a organismului o condiție esen
țială o constituie mișcarea, re
comandată la toate vîrstele. Ea 
trebuie să se facă in aer curat, 
cit mai puțin poluat, contribu
ind direct la mărirea capacității 
aparatului respirator, circulator 
si locomotor, a rezistentei ge
nerale.

— Sînt unii părinți care 
apelează la vitamine în loc 
să folosească acest panaceu 
universal care este mișcarea, 
exercițiul fizic, sportul...

— Total contraindicat Desi
gur. vitaminele sînt indispensa
bile organismului si lipsa lor 
atrage o serie de tulburări. Dar 
și excesul este la fel de dăună
tor. Ca să devină mai robust 
un copil nu are nevoie de vita
mine. ci de cîteva ore de mișca
re, de sport în aer liber, la soa
re. fapt care nu cere nici o 
cheltuială.

— Așadar, ce valoare are 
mișcarea ?

— O jumătate de oră de 
plimbare, zece minute de gim
nastică. mersul pe bicicletă sau 
trasul la rame. Înotul sau aler
garea permit o oxigenare mai 
bună a organismului, contribuie 
la dezvoltarea generală, redu- 
cînd consumul de vitamine sin
tetice si al medicamentelor. 
Multi se plina că nu au timp 
pentru asa ceva, dar eu cred 
că este mai mult o chestiune 
de organizare a timpului liber.

— Nu puține sînt cazurile 
— uneori chiar si printre 
sportivii de nerformanți — 
cînd constatăm consumarea 
in exces a tutunului sau al
coolului. deseori imediat 
dună, să zicem, un meci de 
fotbal sau parcurgerea unui 
traseu montan de cîteva 
ore—

— Aceasta este un atentat 
împotriva propriului organism. 
Spun asta nu numai pentru că 
sînt un dușman convins al tu
tunului si alcoolului, ci sl pen
tru că am văzut destule în 
viata mea de medic. Consuma
te in exces, mai ales după un

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRIMA TRAGERE

din această lună va avea loc 
duminică 15 octombrie 197$.
Tragerile Loto 2 vă oferă po

sibilitatea de a cîștiga importante 
premii în bani. De asemenea. în 
cadrul valorii unitare a câștigu
rilor se pot obține autoturisme.

PARTICIPAȚI CU CÎT MAI 
MULTE BILETE !

VÎNZAREA: pînă sîmbătă 14 
octombrie 1978.

★ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 
PENTRU PROCURAREA BILE
TELOR LA TRAGEREA OBIȘ

efort, ele nu au efectul calmant 
— presupus de multi — ci. 
după o primă stare de aparen
tă liniștire, duc la o metabo- 
lizare accentuată a rezervelor 
rare au mai rămas, intervenind 
in scurt timp o oboseală și mai 
profundă. Desigur, nimeni nu 
spune să nu consumăm un 
pahar de vin sau de bere, dar 
aceasta trebuie făcută rațional 
si în anumite condiții, altfel... 
„Bachus a înecat mai multi oa
meni decH Neptun".

— Sintem informați că 
există un bogat program 
privind acțiuni si măsuri re
feritoare la educația sanita
ră a populației.

— Societatea noastră socialis
tă își manifestă în toate do
meniile si prin toate mijloacele 
grija fată de om. Or. de la a- 
ceasta nu putea face excepție 
nici cel al sănătății, direct im
plicat. Prin specificul său. în 
acest vast program de edificare 
■ omului nou. Pornind de la 
documentele și indicațiile de 
partid, de la sarcinile care sînt 
puse în fata medicinei. la nivelul 
Capitalei am întocmit un vast 
plan de acțiune si măsuri care, 
prin transpunerea sa în viată, 
să ducă la creșterea sănătății 
populației, la educarea ei în 
vederea adoptării de către fie
care cetățean a unui sistem de 
.viată rațională".

Astăzi și duminică

NOI ÎNTRECERI 
CICLISTE ÎN CAPITALA

Astăzi după-amiază, Incepînd 
de la ora 15.30, se desfășoară o 
nouă competiție ciclistă. între
cerea se dispută pe aleile par
cului Herăstrău. Organizatoarea 
reuniunii. Clubul sportiv școlar 
nr. 2. a programat alergări pen
tru toate categoriile de cicliști.

Pentru o cît mai bună pre
gătire in vederea apropiatei fi
nale a campionatului de ciclo- 
cros. duminică dimineață. înce- 
pînd de la ora 9.30, cicliștii 
bucuresteni vor participa la cea 
de a treia alergare ne teren 
variat a sezonului. De data a- 
ceasta. organizatorii întreceri
lor. clubul sportiv Steaua, au 
hotărât ca disputele să aibă 
loc pe un traseu din preajma 
Complexului sportiv din bd. 
Ghencea. Startul si sosirea vor 
putea fi urmărite în snatiul din 
fata intrării principale în sta
dion.

MA 
DIN NI

In sal: 
au conți 
de volei 
naționale

DOLJ 
13. 13). / 
urimul si 
rele jucf 
luat mai 
pas de 
două set, 
și 13—9

DOLJ 
5, —12, - 
voleibali: 
tionate ; 
mult să 
decît să 
seturi ac 
în sextel 
următoai 
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nilor. In 
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bucu: 
3—0 (4, 
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Manole. 
P. Iones 
aproape 
variat si 
și a cîș
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Jocuri] 
D. Rădz 
Dumitru. 
V. Rang 
mășescu. 
gomir.

Astăzi, 
gramate 
Cluj — 1 
(f). Mar 
Suceava 
Tulcea ( 
(m). Co 
Iași -L.
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NUITA LOTO DE MÎINE 13 OC
TOMBRIE 1978.

La agențiile Loto-Pronosport se 
găsesc de vînzare si bilete gata 
completate.

Rețineți 1 Săptămînal, mari cîș- 
tlguri în autoturisme și bani la 
tragerile obișnuite LOTO !
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 11 

OCTOMBRIE 1978
EXTRAGEREA I : 1 39 2 41 44 9
EXTRAGEREA A n-a : 46 20. 18 

20 24 22
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI î 

895 293 lei, din care 117.050 lei re
port categoria 1 și 12.277 lei re
port categoria 2.

Plata cîștigurilor pentru această 
tragere se va face astfel: în Ca
pitală tocepînd de la 19 octom
brie la 11 decembrie 1978 ; în țară 
de la 23 octombrie la 11 decem
brie 1978.

Plate câștigurilor prin mandate 
poștale va începe aproximativ de 
la 23 octombrie 1978.

Balv 
Duri 
Chei
Bușt

Hert 
Bălți 
Efori
Bazr 
Călii

Serii
Tarif
Redi

^k\\\\\\\\\V
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ROMANIA - POLONIA 1-0 (1-0)
(Urmare din pag. 1)

goslavia mai e foarte mult de 
lucru.

Ce a fost nou in jocul echi
pei noastre ? Aproape mimic, 
dacă facem abstracție de timi
ditatea marcată a debutanților 
Biro, Terheș (mai puțin) ți 
chiar Koller, acesta din urmă 
fiind cvasidebutant.

De ce a fost atit de redus 
numărul acțiunilor ofensive, cu 
două săptămini înainte de me
ciul cu Iugoslavia. în fata că
reia o asemenea frecventă nu 
poate inspira prea multă încre
dere ? Am putea snune că nu
mărul redus al acțiunilor ofen
sive — pe teren propriu ! —
dovadă ți faptul că raportul 
suturilor la poartă ne este ne
favorabil (11—14). poate fi pus 
in sarcina tuturor compartimen
telor. Stoperii au fost mai ti
mizi ca aricind, fundașii late
rali au «usținut prea puțin 
atacurile, cel mai apropiat de 
o oarecare contribuție ofensivă 
fiind „rezerva" Anghelini, iar 
linia de mijloc a jucat, ca în
totdeauna, pe cont propriu. 
Mai mult, impetuozitatea nu 
tocmai inspirată a lui Iordă- 
nescu și travaliul <-a întotdeau
na impresionant al lui Romilă 
au fost handicapate de înceti
neala lui Boloni ți de o anume 
rigiditate în jocul lui KoUer. 
In sfîrșit, în atac, după ce ver
va deosebită a luj Crișan «-a 
concretizat prin 1) slalomul în
cheiat cu faultul din care ț-a

•’* ’’ • » — - — ■- ■ ■■ . a a a * . «ta . r

La Lodz, io medul selecționatelor olimpice

POLONIA - ROMÂNIA 2.1 (2.1)
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LODZ, 11 (prin telex). Asea
ră, în localitate, s-a desfășu
rat meciul amical dintre selec
ționatele olimpice ale Poloniei 
și României. După un joc echi
librat, victoria a revenit la li
mită gazdelor : 2—1 (2—1). E- 
chipa Poloniei a atacat puter
nic ia începutul partidei, reu
șind să conducă cu 2—0, prin 
golurile marcate de Socha 
(min. 15) si Miloszewicz (min. 
21). Partida s-a echilibrat apoi 
șl echipa României a redus 
scorul prin Dragomirescu (min. 
25).

In repriza secundă ambele 
formații au avut numeroase 
ocazii de gol, dar tabela de 
marcaj a rămas neschimbată.

Arbitrul W. Herrmann 
(R.D.G.) a condus următoarele
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ACTUALITĂȚI
• RAPID — METALUL, SÎM- 

BATA PE STADIONUL RE
PUBLICII. Meciul de campio
nat Rapid — Metalul, din eta- 
na a 9-a a seriei a Ii-a a divi
ziei secunde, se va disputa rim- 
bătă. de la ora 15. pe Stadio
nul Republicii. Reamintim că 
meciul din cadrul .Cupei 
României* dintre Rapid si Au
tomatica va avea loc astăzi. De 
stadionul Giulesti. cu Începere 
de la ora 14,30.

0 SELECȚIE LA SPORTUL 
STUDENȚESC. Centrul de eo
nii si juniori al clubului Spor
tul studențesc organizează o 
acțiune de selecție pentru eonii 
născuti Intre anii 1963—1971. 
Selecțiile au loc zilnic, la sta
dionul Politehnica (Regie). Intre 
oreta 8 30—10 30 si 14—18.

CUPA ROMÂNIEI • Metalul 
Mija — Chimia Tr. Măgurele 1—0 
(1—0). (I. Bogdan, eoresp.). 

DE TURISM, HOTELURI
RANTE BUCUREȘTI

întru sănătatea dumneavoastră 
ia MUNTE în stațiunile : 

iemenic Crivaia
ușnad Breaza
iovata Sinaia

Borsec
Predeal

i cu durata de minimum 3 zile.
IA in STAȚIUNI RENUMITE :

Amara

âovora Tuțnad
lorsec Buzia;
acu Sărat Pucioasa
luțteni Căciulata
iovata Singeorz

:onul cald 
isportul C.F.R. ți I.T.A

I
I

I

născut golul lui Iordănescu ți 
2) rapida „călcare" a mingii 
pentru șutul puternic al lui 
Romilă. jocul s-a diluat, ca ur
mare a nesincronizărilor de 
tempo Iordănescu — Biro si a 
prea multelor nereușite în ac
țiunile individuale ale lui Mar
cu. Cu alte cuvinte, acțiunile 
de atac ale echipei noastre au 
scos Ia iveală lipsa omogeni
tății de stil și a schemelor sim
ple. Poate că proiectata linie 
ofensivă cu Cămătaru In cen
tru ar fi adus un plus de su
dură. dar absenta recent pro
movatului vîrf craiovean nu 
poate explica numărul extrem 
de redus al acțiunilor reușite. 
La cele două acțiuni amintite, 
cu participarea kri Crișan, se 
mai poate vorbi de o frumoasă 
conlucrare Koller — Terheș 
(min. 75) „pentru al treilea*, a- 
dică pentru Crișan, care a ra
tat in poziție bună. Trebuie să 
recunoaștem că e mult. mult 
prea puțin.

Pină la meciul eu Iugoslavia 
mai e, desigur, foarte puțin. Se 
vorbește despre posibilitatea 
unei formule noi, eu două vlr- 
furi (Cămătaru și Dudu Geor
gescu). In cadrul acestei for
mule ar dispărea extremele de 
tip clasic, hii Crișan revenin- 
du-1 ți travaliul de tip Causio, 
pentru care are destule dispo
nibilități. Dar problema r-ea 
ma( importantă răminc găsirea 
unui mijlocaș „rare să lege" 
eu mai mult ralm ți activizarea 
celor patru fundași, tu spiritul 
jocului modern.

formații: Polonia ; Burzynskl 
— Topolski, Mierzwiak. Galant, 
Bochentyn — Miloszewicz, 
Socha. Zymura — MikulsH, 
Puszkarz, Tyk; România: 
Lung — B. Grigore. Nicolae. 
Condruc. Purima — FI Marin. 
Custov. Dragomirescu — Fi. 
Grigore. M. Răducanu. D. Ni- 
eolae.

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
K\\\\\\\\\\\\\\\W^^

LA POMUL
Derby-ul seriei L F.CJH. Ga

lați — F.C. Constanta (scor 
1—0), a oferit un joc aspru, de 
mare angajament fizic, cu mul
ti risipă de energie ți dăruire 
în joc, dar din păcate ți eu 
foarte multe faulturi (gazdele 
15, oaspeții 29, trei cartonașe 
galbene : Ignat — ar fi meri
tat ți roșu —■, Buduru ți Stoi- 
eescu) comise, Ia special, de 
F.C Constanța (recordmanul : 
eonstănțeanul Ignat, care a co
mis singur 12 faulturi, rft în
treaga echipă gălățeană la un 
loc I). F.CM. Galați, Intr-o 
nouă formulă de echipă, față 
de ediția trecută a campionatu
lui, din care lipsesc Oblemen- 
eo. Deselnicu ți Radu Dan, a 
evoluat bine doar 70 de minu-

UN JOC DE NIVELUL PRIMEI DIVIZII
Vreme splendidă, gazon foar

te bun. un public numeros 
(peste 12 000 de spectatori, din
tre eare multi veniti special 
din București) si entuziast, at
mosferă de deDlină sportivitate 
atit in teren, eît si in tribune, 
organizare ireproșabilă din toa
te punctele de vedere, un arbi
traj de notă maximă (asigurat 
de brașovenii C. Ghită. la cen
tru, C. Braun si H. Nicolau) 
— iată cadrul In care s-a des
fășurat duminică la Slatina me
ciul dintre echipa locală Dina
mo si Rapid. încheiat eu un 
echitabil rezultat de egalitate : 
3—3. Spre lauda lor. cele două 
partenere de întrecere s-au ri
dicat si ele la înălțime, oferind 
un ioc de un dinamism si de 
o calitate spectaculară cum ra
reori se poate vedea chiar in 
prima divizie. De ambele părți 
s-a jucat deschis, ofensiv, re- 
zultînd astfel o mare alternan

DOUA MINUTE FIERBINȚI
• 10 000 de spectatori la In- 

tîlnirea-derby Metalul București 
— Viitorul Scornicești (scor 
2—0). desfășurată pe stadionul 
din Pantelimon • Bucurestenii 
au cistigat meritat Insă supor

FILMUL PARTIDEI
Meciul are o scurtă șl aproape 

Snev.tabilă perioadă de studiu in 
care jucătorii ambelor echipe ac
ționează prudent, iără să insiste 
suficient ta fazele de poartă. In 
min. 10 însă, pe fondul unor ta
tonări reciproce, Crișan inițiază o 
acțiune ofensivă rapidă, trece în 
dribling de cîțiva adversari și nu 
poate fi oprit decît prin fault la 
aproximativ 22 de metri de poar
ta adversă. Lovitura liberă acor
dată de arbitru este executată 
impecabil de IORDĂNESCU, A- 
cesia șutează cu elect, la semi- 
tnălțime, în stingă lui Kukla, ba
lonul lovește bara $1 intră in 
plasă ; i—o. Fotbaliștii polonezi, 
surprinși evident de gol, reacțio
nează prtntr-un joc ceva mai 
ordonat ta atac, dar combină In 
mod excesiv, trag rar și destul 
de imprecis la poartă. Ei au, to
tuși. o bună ocazie de a egala, 
tn min. 35 cînd — la o ezitare 
■ apărătorilor noștri — Cioleh 
este pe punctul de a marca, 
Intervențiile de ultim moment 
ale tui Ștefănescu și Răducanu 
Înlătură pericolul. Finalul pri
mei reprize, desfășurată Intr-un 
ritm destul de lent și In general 
sub semnul echilibrului, aparține 
echipei noastre care nu reușește 
tnsă sâ se impună.

După pauză terr.poul partidei 
este mai alert, disputa devine 
mal aspră. Primul sfert de oră 
al reprizei secunde aparține a- 
proape tn întregime fotbaliștilor 
oaspeți, care șutează de citeva 
Ori periculos la poarta lui Ră
ducanu. prin Kupcewicz. Cmikie- 
wiez ți Kusto. In mir. 57 Ma
jewski Ișl creează o bună situație 
de goi. dar. Jenat de Șiefănescu, 
M reușește să finalizeze. In con
tinuare tricolorii preiau inițiativa. 
Insistă mai mult In atac si au 
două excelente Ce a ma
jora scorul : ta min. S3, rtnd din 
șutul lui Romilă, balonul eare se 
îndrepta spre plasa porții lui 
Kukla este respins in extremis de 
Szvmanowski și ta min. 73. cind 
Terheș a reluat din careul mie 
eu capul, centrarea lui Iordănes- 
cu. mingea fiind reținută cu di
ficultate de portarul polonez. în 
finalul întfinlrii fotbaiișT: oaspeți 
ies dta nou la Joc, forțează ega- 
Mrea pe eare nu o vor ootine 
pentru că apărătorii noștri Inter
vin de fiecare dată cu prompti
tudine șl siguranță, talăturind 
pericolul golului.

Arbitrul I. Zhezov a condus ur
mătoarele formații : ROMANIA : 
BAducami — Zamfir (min. <3 
Anghelini), Ștefănescu, Mehedin
ți, Vigu — Romilă, Bolfini (min. 
<3 Kotler), iordănescu — Crișan, 
Biro I (min. 46 Terheș), Marcu ; 
POLONIA : Kukla — Szymanow
ski, zmuda, Janas Wojciech — 
CmUriewicz, Kupcewicz (mln. K 
Mazur), Cioleh — Lato, Malno- 
wlcz (mln. M Majewski), Kusto.

Mihai IONESCU

LAUDAT..
te de joc (atita timp cît a ți
nut-o condiția fizică), ți-a creat 
multe faze de gol, concretizând 
doar una (Majaru — min. 32). 
F.C Constanța a ieșit cu mal 
mult curaj in atac doar in 
ultimele 20 de minute. Pînă 
atunci. echina oasnete s-a 
complăcut Intr-un joc de apă
rare In care a excelat, din nou, 
veteranul Antonescu. Una peste 
alta, cei aproximativ 20 000 de 
spectatori au avut doar satis
facția unei victorii, dar nu și 
a unui fotbal de calitate pe 
care-1 anunțau cele două echipe 
eu justificate pretenții de reve
nire pe prima scenă fotbalisti
că a țării. La pomul lăudat™

Aurel PĂPĂDIE

tă a fazelor de poartă, mult 
gustate de public, care au dus 
la înscrierea a sase goluri, dar 
si la numeroase ratări (nu de 
puține ori din cauza portarilor 
Ionită si. respectiv. Ghenu. ad
mirabili In intervențiile lor).

Dinamo Slatina a pierdut pri
mul punct ne teren propriu în 
acest campionat (n-a lipsit 
mult să le piardă pe amîndouă. 
egalarea producîndu-se în pen
ultimul minut), dar gazdele (în 
frunte cu Ion Diaconu, secre
tarul clubului, si V. Blujdea, 
antrenorul echipei), deși afecta
te de rezultat, au recunoscut cu 
sportivitate meritele formației 
oaspete, care si de această dată 
— Intr-un meci foarte dificil, 
eu un adversar valoros — a 
confirmat prin jocul ei că este 
una din cele mai serioase pre
tendente la promovarea în Pri
ma divizie.

Constantin FIRĂNESCU

terii lor n-au fost scutiti de 
emoții • Oaspeții — am
bițioși. cu o bună pregătire 
fizică, s-au apărat foarte bine, 
iar. în situația de atac. Șoarece 
s-a dovedit un vîrf percutant

DECLARAȚII u
ȘTEFAN COVACI : „A fost o întîl- 

nire cît se poate de utila. Jucătorii 
noștri au întîlnit un adversar care a 
făcut totul - așa cum probabil o 
vor face și iugoslavii - sâ ne stope
ze jocul. Foarte agresivi, uneori chiar 
duri, jucătorii polonezi ne-au inco
modat vizibil în desfășurarea acțiu
nilor de atac. Nu mâ pot declara în 
totalitate mulțumit de comportarea 
echipei. Totuși acest test a arâtat o 
schimbare în bine, cursivitatea ac
țiunilor, precizia paselor și angaja
mentul fizic intrînd în preocuparea 
jucătorilor noștri. Ma1 avem de lu
crat la jocul combinativ și la fina
lizare. Cînd am intrat în posesia min
gii combinațiile surprinzătoare au 
fost rare, ceea ce nu ne-a permis 
să surprindem adversarul și să mar
căm goluri. M-au satisfăcut în mod 
special Crișan, Ștefănescu și Romi
lă-

CRIȘAN : ,,Mă bucură rezultatul 
deși am cîștigat numai cu 1—0. Să 
nu uităm că am întîlnit un adversar 
ambițios, cu un frumos palmares In
ternațional, care nu s-a împăcat nid 
wn moment cu gîndul înfrînqerii, ogă- 
țfndu-se de fiecare minge".

ROMILĂ : . Cred că ne-am făcut
datoria. Putem insă și mai mult de
cît am arătat în meciul cu Polonia.

OPINIILE ANTRENORILOR TOPLAK 
Șl SANTAMARIA DESPRE MECI

Meciul România — Polonia a 
fost urmărit si de doi renumiti 
tehnicieni : iugoslavul Ivo To- 
plak — din comisia de selec
ție a federației din Belgrad — 
si Jose Santamaria — cunoscu
tul fost international, ani de-a 
rindul titular la Real Madrid, 
acum antrenor federal al foru
lui de specialitate din Madrid. 
Dună intilnire — ne eare au 
urmărit-o ca trimiți ai federa
țiilor respective — ne-au îm
părtășit. cu multă amabilitate, 
dteva dintre opiniile lor.

L TOPLAK (Iugoslavia) : _Ă 
fost un meci amical sub toate 
aspectele. A apărut clar, pentru 
orice oBservator atent, eă nici 
una dintre formații nu s-a în
trebuințat la maximum. Repre
zentativa română — cu care na
ționala noastră va juca la 25 
octombrie, si pentru care am 
venit. în primul rînd, la acest 
joc — mi s-a nărut mai orga
nizată in acțiuni, mai clară in 
ceea ce a întreprins. Victoria ei 
este meritată. Vă repet, Insă, al
tele sint. după părerea mea, 
posibilitățile ambelor formații.

Dispută aprigă pentru balon in careul echipei constănțene. (Fază 
din meciul F.C.M. Galați — F.C. Constanța)

Foto : D. ALDEA (Galați)

Viitorul — în prima repriză — 
a fost la un pas de a deschide 
scorul, dar oenalty-ul executat 
de C. Mincu a fost respins de 
portarul Metalului. Toma 0 
Bucurestenii, mai tehnici și mai 
rapizi, au evoluat Ia un bun ni
vel, au acționat pe spatii largi, 
dar Popa. Sumulanschi si I. Ma
rin au abuzat de dribling, com- 
promitînd multe situații favora
bile 0 Antrenorul Paul Popes
cu, inspirat, l-a introdus, în

CE SE INTIMPLĂ CU F. C. M. REȘIȚA ?
Vom încerca să răspundem 

la această întrebare, pe care 
și-o pun iubitorii sportului cu 
balonul rotund. O primă con
statare : echipa joacă slab. A 
dovedit-o și în ultimul meci 
susținut acasă în compania fe
roviarilor clujeni, joc pierdut 
cu 2—1. Carențele se observă 
în toate compartimentele, în- 
cepînd cu portarul Windt și 
pină la extremul stingă Flo- 
rea. Anăr^te-tî (Chivu. Tr'm'n, 
Hergane și Uțiu) joacă nesiguri, 
se precipită în fața atacurilor 
adverse, gresesc în situații sim
ple. plasamentul aproape că 
lipsește. Linia mediană nu asi
gură o bună circulație a balo
nului, neexistînd un conducă
tor care să facă ordtae in 
jocul haotic al formației. 
Bora . se vrea coordonator, însă 
el este lent. driNează exaspe
rat. pasează cu întîrzi°re. 
înaintașii se b^ca^ă pe acțiu

DUPĂ JOC
Unii dintre noi, șî printre aceștia mă 
număr și eu, au cărat prea mult 
mingea, ușurînd astfel sarcina adver
sarilor".

RYCSARD KULESZA (antrenorul e- 
chipei Poloniei) : ,.Rezultatul este
just. Mă bucură faptul că s-a jucat 
cu dîrzenie, ca într-un meci oficial. 
In repriza secundă partida s-a echi
librat, dai jucătorii mei au avut 
multe lipsuri la finalizare. Echipa Ro
mâniei este pe un drum bun. M-a 
impresionat dăruirea jucătorilor, rit
mul impus de ei, tehnicitatea ridica
tă. Ne-am dori sâ avem o extremă 
ca Crișan și un mijlocaș ca Romilă. 
De la noi nu remarc pe nimeni, atîta 
timp cît jucătorii nu mi-au respectat 
Indicațiile".

LATO : ..Sîntem o echipă în for
mare. Nu ne-am putut desfășura jo
cul în fata unui -adversar suDerior la 
toate capitolele"

I. ZHEZOV (arbitrul jocului) : „Deșî 
meciul a avut un caracter amical, 
s-a jucat ca pentru o calificare. Ro
mânii au fost mai buni, au evoluat 
ma5 curat și mai clar, au practicat 
un fotbal care mi-a plăcut. Crîșan, 
Ștefănescu, Romilă și Iordănescu au 
fost cei mai buni".

Gheorghe NERTEA

alta va fi. sint sigur, replica 
selecționatei române in intil- 
nirea oficială, din Campiona
tul european, cu cel mai bun 
unsprezece al nostru. Remarc 
din formatia-gazdă pe Marcu 
si Iordănescu".

J. SANTAMARIA (Spania) J 
„Vn joc amical, fără angajare 
totală de ambele părți. Selec
ționata României a acționat di
ferit in cele două reprize. Tn 
prima a atacat mai mult pozi
țional. a construit — prin cola
borarea tuturor liniilor — 
atacurile la poarta lui Kukla. 
In a doua parte ea a folosit 
mult arma contraatacului ți a 
făcut-o destul de bine, destul 
de periculos. Cred că randa
mentul ei general este superior 
eelui arătat astăzi. Jucătorii 
eare mi-au plăcut cel mai 
mult : Iordănescu și Romilă 
din echipa României. Lato si 
Cioleh din aceea a Poloniei. 
După toate probabilitățile, par
tida de Ia 25 octombrie. Româ
nia — Iugoslavia, va fi urmă
rită de selecționerul Ladislan 
Kubala*.

min. 66. pe Georgescu (în locul 
lui Prodan) si atacurile bucu- 
restenilor au devenit mai clare 
și mai periculoase. In min. 68. 
la o pasă a lui Georgescu prin
tre adversari. I. Marin a des
chis scorul, apoi un minut mai 
tîrziu, Șumulanschi (tot dintr-o 
pasă a lui Georgescu) a pe
cetluit scorul. Subliniem arbi
trajul foarte bun al cluj anului 
V. Topan.

Pompiliu ViNTILĂ

nile în viteză aie extremelor 
Atodiresei și Florea, dar. cînd 
aceștia sînt bine păziți atacul 
devine nul. Pentru ca echipa 
să r' ' ’ ’ -e
va trebui să-și înzecească efor
turile la antrenamente, să dea 
ascultare antrenorului ei Pe 
aceeași părere este și preșe
dintele clubului, I. Pătruică.

tn schimb, C.F.R. Cluj-Na- 
poca ni s-a părut mult schim
bată în bine fată de sezonul 
trecut .„Piesele" de bază ale 
echipei — Na"el Lupu, Gosti- 
lean. Huriei și Te-ean — dau 
un plus de siguranță coechi
pierilor lor. Formația joacă 
elastic, se apără organizat și 
contraatacă periculos. de- 
monstrînd că jocurile și rezul
tatele bune de n‘.i' -cum nu 
sînt în+irnn’-ioi-o. Fără reproș

Otto An- 
derco (Satu Mare).

Vas”- IORDACHE



ȘIDINTA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.R.

STEAUA VA ÎNTÎLNI ÎN TURUI AL Ill-lea AL C.C.f. ILIE NĂSTASE

(Urmare din pag. 1)

ți Întreprinderile producătoare, 
s& asigure condiții pentru or
ganizarea fabricației și realiza
rea ritmică a producției desti
nate exportului.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că există toate condi
țiile pentru îndeplinirea și de
pășirea planului pe anul în 
curs, exprimînd convingerea că 
organele de partid și de stat, 
Întregul nostru popor, toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, vor acționa cu 
toată energia, cu înalt spirit de 
răspundere și abnegație, pentru 
realizarea integrală și in con
diții de eficiență sporită a sar
cinilor și angajamentelor asu
mate pentru înfăptuirea obiec
tivelor stabilite in programul 
suplimentar, pentru transpune
rea in viață a hotâririlor Con
gresului al XI-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
discutat apoi Proiectul Legii 
privind formarea, planificarea, 
destinația și vărsarea benefi
ciilor unităților economice de 
stat, elaborat in strinsă corelare 
cu măsurile stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 22—23 mar
tie 1978, referitoare la introdu
cerea prelevării pentru socie
tate a unei părți din valoarea 
producției nete, finanțarea șt 
creditarea investițiilor. parti
ciparea oamenilor muncii la 
beneficii, constituirea fondurilor 
pentru construcții de locuința 
și alte investiții cu caracter so
cial, precum și pentru acțiunile 
sociale. Pentru a crea cadrul 
juridic de aplicare a măsurilor 
stabilite in domeniul beneficii
lor, proiectul de lege prevede 
obligația unităților economice 
socialiste de a-și desfășura in 
așa fel activitatea incit să-și 
acopere cheltuielile din veni
turi si să obțină beneficii 
din care sâ-$i asigure re
sursele necesare propriei dez
voltări si. totodată, să con
tribuie Ia constituirea fondu
rilor centralizate ale statului. 
Proiectul de lege include, de 
asemenea, modalitățile de for
mare, planificare, destinația și 
vărsare a beneficiilor in co
operația agricolă, meșteșugă
rească, de consum, precum și 
în sectorul micilor meseriași in
dividuali. Reglementările cu
prinse în proiectul de lege ur
mează să fie puse in aplicare 
începind cu activitatea econo- 
mico-financiară in anul 1979.

In continuare, Comitetul Po
litie Executiv a examinat Pro
iectul Legii invățămintului, ela
borat pe baza Hotăririi Plena
rei C.C. al P.C.R. din iunie 1977 
și a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu. secretarul 
general al partidului, cu privire 
la dezvoltarea și perfecționarea 
invățămintului. integrarea cu 
producția și cercetarea științi
fică, așezarea sa pe baze noi, 
revoluționare. Prin prevederile 
sale, proiectul de lege regle
mentează in mod unitar pro
bleme referitoare la structura, 
organizarea și conținutul învă
țământului de toate gradele în 
strinsă legătură cu realitățile 
actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării economico-sociale a 
tării, cu progresele științei si 
culturii, cu cerințele formării 
și perfecționării cadrelor nece
sare edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre co
munism.

Proiectul de lege consacră 
gratuitatea invățămintului, asi
gură accesul tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, 
in invățămintul de toate gra
dele și garantează realizarea 
invățămintului obligatoriu de 
10 ani. In proiect sint stabilite 
răspunderile si obligațiile ee 
revin cadrelor didactice din în
tregul invățămint in pregătirea 
și educarea comunistă, revolu
ționară a noilor generații, în 
ridicarea nivelului de cultură 
și civilizație al întregului po
por.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut Pro
iectul Legii metrologici. Proiec
tul reglementează activitatea 
de metrologie la toate nivelu
rile eoonomiei naționale și sta
bilește unitățile de măsuri le
gale și sistemul de etalonare 
în Republica Socialistă Româ
nia, condițiile de fabricare și 
import a mijloacelor de mă
surare, obligativitatea menți
nerii preciziei necesare în e- 
fectuarea măsurilor prin verifi
cări metrologice ale mijloacelor 
de măsurare.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ea aceste proiecte de 
legi să fie supuse dezbaterii si 

adoptării de către Marea Adu
nare Națională. Proiectul Legii 
invățămintului va fl supus in 
prealabil dezbaterii publice.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
• informare eu privire la vizita 
oficială de prietenie pe care a 
efectuat-o in țara noastră. In
tre 4 și 6 octombrie, președin
tele Republicii Populare Ban
gladesh. Ziaur Rahman.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat deplina satisfacție 
față de rezultatele pozitive ale 
convorbirilor la nivel inalt din
tre România și Bangladesh, care 
și-au găsit expresie in semna
rea unor importante documente 
ce afirmă voința comună a ce
lor două țări de a extinde si 
diversifica cooperarea econo
mică, tehnico-științifică și cul
turală, de a conlucra tot mai 
strins atît pe plan bilateral cit 
și pe arena internațională pen
tru soluționarea problemelor 
complexe ale lumii de astăzi, 
în interesul tuturor popoarelor, 
al independenței și suveranită
ții lor, al cauzei păcii și cola
borării.

Convorbirile dintre cei doi 
președinți, desfășurate intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
de înțelegere și stimă reciprocă, 
primirea călduroasă rezervată 
solilor poporului din Bangla
desh, au pus pregnant in lu
mină bunele relații statornicite 
Intre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Bangladesh.

Comitetul Politie Executiv a 
relevat, de asemenea. însemnă
tatea deosebită a schimbului de 
opinii între cei doi președinți 
în probleme actuale ale vieții 
internaționale, care a scos Ia 
evidentă mutațiile profunde 
care au loc pe plan mondial, ea 
rezultat al luptei popoarelor 
împotriva inperialismului, co
lonialismului și neocoionialis- 
mului, pentru a deveni stăpine 
pe propriile destine si a se dez
volta de sine stătător pe calea 
progresului economie și social.

Comitetul Politie Executiv a 
dat o înaltă apreciere convor
birilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ziaur 
Rahman. înțelegerilor la care 
a-a ajuns cu acest prilej, a că
ror sinteză strălucită o consti
tuie Declarația comună sem
nată de cei doi președinți, do
cument de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea viitoare a 
raporturilor între țările șl po
poarele noastre, care stabilește 
cadrul dezvoltării colaborării 
și conlucrării dintre România 
și Bangladesh, pe baza princi
piilor independenței și suvera
nității naționale, deplinei egali
tăți în drepturi, neamestecului 
In treburile interne și avanta
jului reciproc — principii care 
se impun cu tot mai multă vi
goare în viața internațională și 
pentru generalizarea cărora ța
ra noastră a militat și militează 
cu neabătută consecvență.

O deosebită importanță e au 
sublinierile din Declarația co
mună privind obligația statelor 
de a se abține in relațiile lor 
internaționale de Ia amenința
rea eu forța sau folosirea forței 
sub orice pretext, în orice Îm
prejurare și sub orice formă, 
precum și obligația de a re
glementa diferendele lor inter
naționale prin mijloace pașnice.

Aprobind în unanimitate ac
tivitatea desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu eu 
acest prilej. Comitetul Politie 
Executiv a subliniat că intilnl- 
rile și convorbirile la nivel inalt 
dintre România șl Bangladesh, 
documentele semnate se înscriu 
in politica generală a partidu
lui șl statului nostru, in orien
tările stabilite de Congresul al 
XI-lea privind sporirea contri
buției țării noastre la promo
varea unor relații interstatale 
noi, democratice, lichidarea 
subdezvoltării șl făurirea unei 
noi ordini politice și economice 
internaționale care să asigure 
înaintarea mai rapidă a tutu
ror țărilor pe calea progresului 
eeonomico-social și. în primul 
rînd, a celor în curs de dez
voltare.

In legătură cu rezultatele vi
zitei președintelui Republicii 
Populare Bangladesh în tara 
noastră. Comitetul Politie Exe
cutiv a stabilit măsurile cores
punzătoare care să asigure În
deplinirea în oele mai bune 
condiții a acordurilor și înțe
legerilor convenite intre cele 
două țări.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politie Executiv a rezolvat, de 
asemenea, probleme curente 
ale activității de partid și de 
stat.

LA HOCHEI PE CAMPIOANA POLONIEI
• AMĂNUNTE DE LA JOCUL 
RETUR CU EHC Bl EL • PAR- 
TIDELE CU PODHALE NOWY 
TÂRG LA 2 NOIEMBRIE LA 
BUCUREȘTI Șl 9 NOIEMBRIE 

IN DEPLASARE

Așadar, la capătul unei con
fruntări dramatice, care a ridi
cat in picioare miile de ama
tori de hochei din orașul elve
țian Biel prezente in tribunele 
patinoarului din localitate, ju
cătorii de la Steaua s-au cali
ficat in al treilea tur al C.C.EL. 
de fapt în primele opt echipe 
ale acestei prestigioase compe
tiții. Fată de amănuntele ofe
rite cititorilor noștri in ediția 
trecută a ziarului, astăzi sin- 
tem în măsură să facem cîte- 
va precizări. Mai tatii vom sub
linia faptul — îmbucurător — 
că bucurestenii au jucat mult 
mai bine în apărare, rezistind, 
in frunte eu Neteda (excelent 
portar in acest meci !). la mo
mentele de insistentă presiune 
a gazdelor. Cu excentia unor 
scurte perioade din repriza se
cundă. hocheistli de la Steaua

„AM APRECIAT PUTEREA Șl CURAJUL 
BOXERILOR ROMÂNI"

- ne-a declarat antrenorul
La încheierea turneului boxe

rilor din S.U.A. In tara noas
tră. TROY SUMMERS, șeful 
delegației americane. repu
tat antrenor din stated Wa
shington, ne-a declarat : „Con
siderăm vizita in România 
drept extrem de fructuoasă pe 
toate planurile. Dincolo de ex
celenta ambianță sportivă, am 
întUnM aid un popor extrem 
de prietenos, cu o ospitalitate 
de a cărei tradiție auzisem 
dinainte. Dintre pugilistii vă
zute. oei mai mult mi-au pli
cul • musca Niță Robe (dee- 
pre core Dario Medrano mi-a 
spus că n-ar mai suporta să-l 
înfrunte, atet de tace e româ
nul !) j semimijlocaul Ion Vla
dimir (care l-a făcut k.o. pe 
unul din băieții în care noi 
ne-acu pus cea mal mare nă
dejde : Chuck Robinson) ti 
mijlociul Sandu Tirîlâ (im pix>- 
cheuc extraordinari- Echipe 
noastră — foarte tinără — re
prezintă grupul de boxeri ea 
care ne glruXm să plecăm 1* 
tumeid olimpic de la Moscova. 
Am fost solicitat aid să-mi 
spun părerea globală despre 
pugiliștil români, in calitate 
de antrenor. Eî bine, mărturi
sesc că două trăsături m-M 
impresionat la boxerii români: 
in primul rînd PUTEREA și apoi 
CURAJUL. El nu sint de tipul 
«dansator!» ta ring, d verita-

GIMNAȘIH ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI îl R. A. EGIPT

CAIRO, 11 (Agerpres). — 
Concursul internațional de gim
nastică pentru trofeul _6 Oc
tombrie", care a aint loc ta 
orașul Alexandria (Republica 
Arabă Egipt), a fost dominat 
de sportivii din România. La 
individual compus * terminat 
Învingător Mircea Apodozan, iar 
la feminin pe primul loc s-a 
clasat Angela Bratu. In compe
tiția masculină, proba de soi a 
fost cîștigată de Ion Stoica, iar 
probele de inele șl paralele an 
revenit lut Mircea Apolozan. 
La feminin, Angela Bratu * 
cistigat proba de sărituri. Gim
nastele românce Carmen Savu 
(bîrnă și sol) și Mihaela Stă- 
nuleț (paralele) s-au clasat pe 
primele locuri la probele res
pective.

„CUPA PRIETENIA'-
LA DIRT-TRACK (juniori)

Ieri au plecat în Polonia doi 
tineri alergători de dirt-track : 
Ionel Favel și Marin Dobre, 
care vor participa la competi
ția „Cupa Prietenia**, ajunsă la 
cea de a cincea și ultima sa 
etapă. Cele două concursuri ale 
etapei au loc în 14 octombrie 
(Ia Tamow) șl 15 octombrie (la 
Rzesow).

In această întrecere, rezerva
tă juniorilor oină la 21 ani. re
prezentanții noștri au oină a- 
cum o poziție bună (pe primele 
locuri ale clasamentului : 1.
Cehoslovacia 170 p, 2. Bul
garia 162 p. 3. România 85. p.). 

s-au apărat exact si in forță. 
In atac, lucrurile nu au stat 
chiar așa de bine. Echipa a În
ceput meciul promițător, dar 
apoi accidentarea iul deniei 
(car* a reintrat abia In repriza 
secundă), ca si unele scăderi de 
ritm, au permis gazdelor să re
facă de la 0—2 (min. 8) la 2—2 
(mln. 20) si. in continuare, tn- 
tr-o scurtă perioadă de 10 mi
nute (mln. 21. 25 si 31) să 
puncteze de trei ori si să a- 
jungă să conducă si să învingă 
eu 5—2 (2—1 3—0. 0—0).

Așa s-a ajuns la un final 
dramatic, eu două serii de su
turi de penalitate, dar si cu o 
calificare meritată. Acum ur
mează dificilele confruntări eu 
campioana Poloniei. Podhale 
Nowy Tar* (2 noiembrie la 
București si 9 noiembrie la 
Nowy Târg). Dificile, pentru că 
jucătorii polonezi alcătuiesc o 
formație redutabilă — cu 8 in
ternaționali A — care a elimi
nat ta primul tur. prin două 
victorii (!) pe campioana R.D. 
Germane. Dynamo Berlin : cu 

6—5 la Berlin si 7—2 la Nowy 
Târg.

amerlcaa Troj Summers 
biU luptători. Ceea c* insă — 
eu Îngăduința dv te cu toată 
prietenia — le-a* reproșa este 
că nu dau suficientă atenție apă
rării. defensivei, primind astfel 
prea mult* lovituri (in special 
la cap), expunindu-se astfel 
rănirilor. In asemenea condiții, 
poți eiștiga un meet izolat, dar 
va fi foarte grea să reziști in
tr-un turneu ea mai multe 
meciuri Ia rînd. la intervale 
scurte. Oricum, m-am convins 
taaă că pentru boxerii amatori 
americani aid este un ioc po
trivit pentru a-și măsura for
țele șl mai ales — ceea ce s-a 
*1 tadmptat — aâ Învețe de 1* 
• reputată școală pugilistlcă".

BATRINUL 
Șl CROSA 

forumltul hochaist 
american Oordîe Ho
we • împlinit de ce
ded 90 de a< fără 
ca aceasta să-l dimi
nueze cîtufl de puțin 
activitatea *1 randa
mentul ta echipa 
.oNew England Ol
lers**, mda Joacă la 
continuare. fa sezonul 
trecut, el a marcat 34 
de goluri fl a pasat 
decisiv ta alte 44 faze 
de poartă. Ca acest 
rezultat. Hawe râmP 
M umil din cal mal 
buni W golgeterl at 
campionatului N.H.L 
hi cursul sezonului 
1977-78. a înscris cel 
de al 1000-lea gol crf 
carierei sale. Cronica
rii de specia II ta ta aa 
remarcat că primul gal 
marcat da Gordie Ho* 
we au ar fl putut fl 
văzut do nld unul din 
coechipierii săi actu
ali. deoarece, la vre
mea aceea, al încă 
nici na se născuseră... 
IN PAȘI DE DANS

Apropierea Jocurilor 
Olimpice die anul 
1980, de la Moscova, 
suscită deopotrivă In
teresul oamenilor de 
cultură fl oriă față 
de tematica sportivă. 
Astfel, cunoscutul ani
mator al ansamblului 
da dansuri populare 
die U.R.S.S. Igor Moi
seev va pune la ca- 
rînd le scenă baletul 
^Patinoarul-. Moiseev 
a fost unul dintre pri* 
mH caro a introdus 
tema sportivă ta core
grafie, rea Uzi nd Incâ 
la anii *30, pe scena 
unul teatru die Mos
cow, balotul „Fotbo- 
llftir. $1 ofțl core
grafi sovietici se In

spiri die domeniul 
sportului, realixind e- 
pero atractiva fl de 
maro efect. Astfel. 1- 
rina Dariughina, fostă 
solistă a Teatrului Ma
re. a pus in scenă, pe 
muzică do A. Hodo- 
turicn, ea balet Inspi
rat dhi gimnastica 
sportivă.
„FRANZL" FUGL.

La sfirfltui hmll tre
cute tribunalul ora*»* 
Iul Karlsruhe (IL F. 
Germania) a dictat 
condamnarea la S0 000 
de mărci amenda fl 
retragerea permisului 
de circulație pe M 
luni unul conducător 
auto caro sâvlrflse e 
Infracțiune minoră, dar 
fugise de fa locul cu 
pricina. Faptul a pro
dus senzație fl a fost 
aprobat de toată lu
mea dnd s-a aflat câ 
vinovatul nu era altul 
declt binecunoscutul 
Franz Beckenbauer, 
fostul căpitan al re
prezentativei vest-ger- 
mane de fotbal, care 
actualmente activează 
dincolo de Ocean. Ju
decătorul l-a spus tex
tual renumitului „Fran- 
ri* : MDec)t sâ vfl aw- 
mal In vacanțe acasă 
fl să produci acciden
te, mai bine te ducea! 
»ă aperi culorile echi
pei naționale fa cans* 
pionatul mondial dta 
Argentina...*1 După cum 
se știe, Beckenbauer 
e absentat din forma
ția foștilor campioni 
mondiali care, lipsită 
de conducătorul de Joc. 
a făcut o figură me
diocră.

UN SUPORTER 
ACTIV

Din Chicago se o- 
nunțâ că fostul secre

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
în preliminariile campionatu

lui european de fotbal s-au 
desfășurat aseară mal multe 
meciuri. Iată rezultatele care 
ne-au sosit plnă la Închiderea 
ediției :

Gr. 1. la Copenhaga: Dane
marca — Bulgaria 2—2 (1—1).

Gr. 4, ta Berna : Elveția — 
Olanda 1—3 (1—1).

Gr. 4, ta Budapesta: Ungaria

REINTRA LA BARCELONA
BARCELONA, 11 (Agerpres). 

în cadrul campionatelor inter
naționale de tenis ale Spanie^ 
care se desfășoară la Barcelo
na, life Năstase l-a învins cu 
6—3, 6—3 pe Frew McMillan. 
Alte rezultate : Mottram — 
Pecd 4-fi, 6—4, 7—5 ; Smid — 
Eberhard 4—6. 6—1, 6—1 ; Fi- 
bak — Tygan 6—4, 2—6, 8—6; 
Bertolucci — Zednik 6—3, 7—fi; 
Rodea — Kary 7—5, 6—3;
Lendl — Gildmeister 6—4, 6—1.

TELEX
BASCHET . Meci urile disputa

te miercuri, ta turneul final al 
campionatului mondial masculin 
de baschet de la Manila s-au În
cheiat cu următoarele rezultate 1 
U.R.S.S. — italia T9—S9 ; Austra
lia — Filipine 97—52 ; iugoslavia 
— Brazilia 91—87. Conduce ta cla
sament echipa Iugoslaviei, sin
gura neînvinsă.

FOTBAL • In preliminariii* 
turneului U.E.F.A. (juniori): Tara 
Galilor — Norvegia 0—2 (0—1); In 
tur 1—2 • In turneul pentru ju
niori de la Las Palmas (Insulele 
Canare): U.R.s.s. — Las Palmas
5—1 (4—1). • La Plsen, ta med 
amical, selecționata olimpică a 
Cehoslovaciei a dispus de repre
zentativa secundă a R. F. Ger
mania cu 2—1 (2—1).

HOCHEI • Campionatul U.R.S.S 
a programat noi lntUnirL Rezul
tate: S.K. Leningrad — Avtomo- 
billst Sverdlovsk 10—5: Traktor 
Celiabinsk — Himik Voskresensk 
1—3; Dinamo Riga — Torpedo 
Gorki 1—4. • După 5 etape, in 
campionatul Cehoslovaciei con
duce Slovan Bratislava cu I n, 
urmată de T.E. Vitkovlce t p, 
Dukla Trencin cu 7 p.

ȘAH • Partida a 30-a pentre 
titlul mondial dintre marii ma
eștri Anatoii Karpov și Victor 
Kordnoi, Întreruptă marți. 
mutarea a 41-a. ta poziție egală, 
s-a Încheiat remiză fără a se mat 
relua jocul. Scorul se menține 
S—4 tn favoarea campionului
mondial Anatoli Karpov.

TENIS • La Bloomington (Min
nesota), ta turneul feminin: 
ReM — Tyler 4—1, 4—2; Austin — 
Redondo 4—1, 6—7, 6—3; Stove — 
Holladay 4—1, 4—7. s—2; Evert — 
Bostrom t—». 4—1; Wade — Zle- 
genfuu 4—2, 4—2.

tar de stat. Henry Kis
singer, va îndeplini 
funcție de președinte 
ai Consiliului de ad
ministrație al LigH 
nord-a meri ca ne de fot
bal. H. Kissinger este 
cunoscut ca un mare 
admirator al ,,soccer»* 
lui" fl fervent supoe* 
ter al echipei New 
York Cosmos. In care 
activează o serie de 
mari vedete ale spor
tului cu balonul ro
tund.

A MURIT 
BASCHETBALISTUL 

A. BELOV
Cunoscutul Interna

țional sovietic de bos
chet Aleksandr Belov 
a încetat din viață 1a 
vîrstă de 27 de ani. 
Ia urma unei îndelun
gate maladii — trans
mite agenția TASS. A. 
Belov, component al 
echipei Spartak Le
ningrad, unul dintre 
cel mal buni pivoți 
din baschetul mondial. 
• jucat în rerxezen- 
tatrva U.R.S.S. înv«n- 
gătoare la Olimpiada 
de la Munchen (1972) 
fl te campionatele 
mondiale (1974).

RECORD 
PE SCHIURI

Cu prilejul unei ten
tative efectuate în sta
țiunea de sporturi de 
iarnă Portillo (Chile), 
schiorul american Ste
ve McKinney a stabl- 
tlt un nou record mon
dial pe kilometrul lan
sat, cu o medie orară 
de 200,222 km. Vechiul 
record era de 198,200 
km fl fusese realizat 
de același sportiv, pe 
pirtia de ia Cervinla 
(Italiol.

— U.IUS-S. 2-0 U—0).
la Atena : Grecia — 

Finlanda 8—1 (5—0).
Alt* amănunte ta ziarul <ta 

mîine.
• tn C.E. de tineret, la Se-

tubal: Portugalia — Belgia
0—0.
• La Praga. meci amical: 

Cehoslovacia — R. F. Germa
nia 3-4 (1-4).
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