
PLENARA COMITETULUI
CENTRAL

Miercuri, 1 noiembrie, sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al 
Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările Ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La lucrări au participat, ca 
invitați, primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, 
cadre din ministere, instituții 
centrale și organizații de 
masă, redactori șefi ai presei 
centrale, care nu sînt membri 
ai C.C. al P.C.K.

Plenara a avut următoarea 
•Tdine de zi :

L Proiectul Legii învățămîn- 
tului.

2. Proiectul Legii privind for
marea, planificarea, destinația 
și vărsarea beneficiilor.

3. Programul cu privire Ia 
aprovizionarea populației pe 
trimestrul IV 1978 si semestrul 
I 1979.

4. Cu privire la abaterile să- 
vîrșite în municipiul Piatra 
Neamț în legătură cu construc
ția de locuințe proprietate per
sonală.

Pe marginea problemelor în
scrise Ia ordinea de zi au avut 
loc dezbateri, adoptindu-se ho- 
tărîri corespunzătoare.

L Comitetul Central a 
examinat și aprobat in unani
mitate proiectul Legii învăță- 
mîntului, apreciind că el cores
punde hotărîrilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie 1977, a indi
cațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la de»» 
voltarea și perfecționarea in- 
vSțămîntului, integrarea aces
tuia cu producția și cercetarea 
științifică, așezarea sa pe baze 
noi, revoluționare.

Plenara a relevat că proiec
tul Legii invățămintului reflec
tă grija deosebită pe care par
tidul, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, • 
manifestă statornic fală de in
struirea și educarea tinerei ge
nerații, formarea si perfecțio
narea cadrelor, ridicarea nive
lului de cultură și civilizație 
ai întregului popor.

Proiectul de lege pune în e- 
vldență caracterul profund de
mocrație al invățămintului no*» 
tru, asigurind accesul tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, în școlile de toate 
gradele, garantind realizarea 
invățămintului obligatoriu de 
10 ani. Plenara subliniază eă 
proiectul Legii invățămintului 
marchează un pas important 
înainte in dezvoltarea școlii ro
mânești, in perfecționarea pro
cesului instructiv-educativ, în 
ridicarea calității întregului în
vățăm înt.

în Divizia A la rugby, după etapa a V-a,

St CUNOSC 7 (dintre cele 8) ECHIPE CALIFICATE IN TURNEUL FINAL

s-au dispu-

In trei din- 
D), primele 

și-au asigurat 
turneul

într-un autentic decor de 
toamnă, ieri s-au desfășurat 
în șapte orașe din țară par
tidele etapei a V-a din cadrul 
campionatului de rugby. Nu 
s-au înregistrat mari surprize. 
Farul, Steaua și Dinamo, afla
te între protagonistele compe
tiției, au cîștigat în deplasare, 
la București, Bîrlad și Timi
șoara. în Capitală am asistat 
la două partide (B. C. Grivița 
Roșie — Știința Petroșani și 
Rapid — Farul Constanța) de 
o bună calitate, în care am 
putut admira încă o dată buna 
organizare în teren a rugbyști- 
lor petroșeneni, maturitatea 
echipei campioane, aflată în- 
tr-un dificil moment de re
construcție, și elanul acestui 
admirabil „XV“ care poartă nu
mele de Rapid. Ce păcat că 
cele două meciuri 
tat dimineața (i ?), într-un »- 
nonimat cvasitotal. “
tre grupe (B, C, 
două clasate 
calificarea în turneul 1—8, 
doar în grupa A nu se știe, 
deocamdată, cine se va alătura 
Farului.

RAPID, UN ADVERSAR 
DEOSEBIT DE TENACE PEN
TRU CAMPIOANA! Deși în
trecută cu 12—3 (3—3), forma
ția Rapid a constituit un ad
versar deosebit de tenace pen
tru XV-le campion, Farul, ți
nut în șah, 
bine de 40 
joc simplu 
ment total, 
în măsură 
echipă lipsită de data aceasta 
de atuurile ei cunoscute, o 
înaintare activă și omogenă și 
o linie de treisferturi decisă 
și percutantă. Ioniță, prea lent 
vizavi de un adversar impe-

pe „Ciulești", mal 
de minute I Cu un 
și cu un angaja- 
rapidiștii au fost 

să contracareze o

Plenara a hotărît ca, după 
încheierea dezbaterii publice. 
Comitetul Politic Executiv să 
aducă îmbunătățirile corespun
zătoare proiectului de lege, 
supunîndu-1 apoi spre adop
tare Marii Adunări Naționale.

2. Plenara a aprobat, in una
nimitate, proiectul Legii pri
vind formarea, planificarea, 
destinația și vărsarea benefi
ciilor, elaborat in conformitate 
ea măsurile stabilite de plenara 
C.C. al P.C.R. din 22—23 mar
tie 1978. cu privire la perfec
ționarea conducerii și. planifi
cării economăco-financiare. Pro
iectul de lege prevede obligația 
unităților socialiste de a-șl 
desfășura întreaga activitate ia 
condițiile unei înalte eficiente, 
in așa fel incit să-și acopere 
integral cheltuielile din veni
turile proprii, să obțină bene
fica din care să-și poată asi
gura mijloacele necesare pentru 
dezvoltare și, în același timp, 
să contribuie la constituirea 
fondului centralizat al statului. 
Proiectul de lege cuprinde, de 
asemenea, modalitățile de for
mare, planificare, precum și 
destinația beneficiilor în coope
rativele agricole de producție, 
cooperația meșteșugărească și 
de consum, precum și în sec
torul micilor meseriași indivi
duali.

Plenara și-a exprimat con
vingerea că aplicarea acestor 
măsuri va determina creșterea 
răspunderii și cointeresării oa
menilor muncii în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan, 
in ridicarea eficienței economi
ce in toate sectoarele produc
tive, va contribui Ia sporirea 
venitului național și, pe aceas
tă bază, ia ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului nostru popor — telul su
prem al politicii Partidului Co
munist Român.

C.C. al P.CJR. a stabilit ea 
proiectul legii, definitivat, să 
fie supus spre adoptare Marii 
Adunări Naționale, urmind ca 
prevederile sale șă fie aplicate 
înoepind de la 1 ianuarie 1979.

3. Plenara a aprobat în una
nimitate programul cu privire 
1* aprovizionarea populației pe 
trimestrul IV 1978 și semestrul 
I 1979. Comparativ cu perioada 
anterioară corespunzătoare,
programul de aprovizionare 
prevede creșteri între 5 și 11 
La sută la produsele alimentare 
de bază — piine, carne și pro
duse din came, ulei, zahăr și 
produse zaharoase, lapte de 
consum și produse din laple,

(Continuare in pag. a 4-a)

tuos, n-a mai ținut pasul, iar 
„piesele” de greutate din ,,trei- 
sferturi", în frunte cu Motres- 
cu (care a ratat cel puțin două 
încercări clare. în min. 32 și 
55), n-au mai dovedit clarvi
ziunea de altă dată. Șansa Fa
rului ? Forma constant bună a 
lui Bucos, care a înscris două
l.p.e.  și a creat acțiunea din 
finalul partidei din care Ianu- 
sevici a marcat o încercare, 
după un splendid contraatac 
din propriul „22". Bucos a 
transformat-o... Gazdele s-au 
menținut strîns în „plasa" cam
pionilor (care au avut un avan
taj fragil, 6—3, pînă în min. 
74), au înscris prin Sișu (l.p.e.), 
tot el autorul a trei ratări cla
re (două l.p. și o l.p.e.). A arbi
trat D. Grigorescu. (T. STA- 
MA).

(Continuare in pag 2—3)
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IN CONTINUA SA DEZVOLTARE MULTILATERALĂ, 
ORAȘUL NOSTRU SE SPRIJINĂ Șl PE APORTUL 

EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI'
Convorbire cn tovarășul Nicolae (ilicorohc, primarul municipiului Buzău

AL P.C.R

Modernizarea stadionului municipal Gloria lucrare în curs 
este cerută de afluxul 
fenomenul sportiv

Incadrindu-se, firesc, 
piui și nobilul proces

tot mai

în 
de

am- 
for- 

mare și educare socialistă a 
tinerei generații, de dezvoltare 
și manifestare plenară a perso
nalității umane, „Daciada" — 
prin cele trei laturi însemnate : 
educația fizică, sportul de ma
să, sportul de performanță — 
a devenit o prezentă tot mai 
simțită în viața cotidiană a ce
tățenilor. Un municipiu în pH- 
nă dezvoltare, cum este BuzănL 
este un fidel înregistrator al 
acestei realități. Pentru a 
afla, cum s-a concretizat preo
cuparea organelor locale de 
partid și de slat pentru condu
cerea și îndrumarea mișcării 
sportive, reile'ctată în propăși
rea acestui important domeniu 
al vieții sociale, ne-am adresat

ConstănțeanUl 
de cițiva 
cearcă să 
Ion

Ioniță, presat 
adversari, tn- 
scape de ba- 

(In stingă, coechipierul 
său Ianusevici) -

BIATLONIȘTII Șl SCHIORII FONDIȘTI

IN UNIUNEA SOVIETICA
Peste câteva zile, un grup de 

bLatlonlștl și schiori fondiști din 
țara noastră va pleca In Uniunea 
Sovietică, 
stagiu de 
Astfel, la 
Constantin 
șl medicul 
conduce
Gheorghe Gâruiță, Gheorghe Voi cu. 

pentru a efectua un 
pregătire pe zăpadă. 
Murmansk, antrenorii 
Tiran, Nicolae Dogarii 
Constantin Novae vor 
următorii sportivi :

mare al cetățenilor liuzoieni la 
Foto : D. NEAGU 

tovarășului Nicolae Gheorghe, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Buzău al P.C.R., pri
marul municipiului.

— Recent, într-o ședință lăr
gită cu activul Comitetului mu
nicipal de partid — ne-a spus 
interlocutorul nostru — s-a a- 
nalizat modul cum s-a desfășu
rat și organizat ediția de vară 
a „Daciadei", precum și măsu
rile necesare în vederea adu-

GIMNASTELE NOASTRE AU ÎNCEPUT CHIAR DE AZI
PREGĂTIREA PERFORMANTELOR DE MllNE

bourg, dar știm în același timp 
că ele puteau fi și mai bune — 
sublinia antrenorul emerit Bela 
Karoly. Pentru ca la viitoarele 
mari întreceri — Campionate
le mondiale de la Dallas (1979) 
și Jocurile Olimpice de 1* 
Moscova (1980) — să repurtăm 
succese la nivelul celor de 1» 
Montreal sau chiar mai mari, 
este necesar să trecem imediat, 
cu toată seriozitatea, la treabă, 
căci numai printr-o muncă asi
duă, fără preget, ne vom pu
tea atinge obiectivele propuse*.

Și gimnastele noastre frun
tașe au început să pregăteas
că de azi performanțele de 
miine.

DEVA, 1 (prin telefon). 
Miercuri dimineață, la sosirea 
acceleratului de București, în 
gara orașului se afla un mare 
număr de iubitori ai sportului 
din municipiul nostru, care 
veniseră să le întimpine și să 
le felicite pe gimnastele ro
mânce. vicecampioane ale lu
mii și dștigătoare a cinci me
dalii. dintre care una de aur, 
în finalele pe aparate ale re
centelor Campionate mondiale 
de la Strasbourg. Apoi, în piața 
din centrul Devei a avut loc 
primirea festivă a gimnastelor, 
în cadrul căreia tovarășul A- 
lexandru Voiculescu, primarul 
orașului, a urat un călduros 
„bun venit" echipei care a re
prezentat cu cinste sportul ro
mânesc la Campionatele mon
diale din Franța, felicitînd-o 
pentru frumosul buchet de me
dalii cucerite șl urîndu-i ca și 
în viitor să obțină, luptînd cu 
pasiune și dăruire, succese de 
prestigiu pentru culorile pa
triei noastre dragi.

O puternică impresie a pro
dus angajamentul ferm al în
tregii echipe, al tehnicienilor 
de a se pregăti pe viitor și 
mai bine, de a depune efor
turi mai mari pentru a obține 
rezultate și mai bune, la ni
velul renumelui școlii româ
nești de gimnastică.

„Sintem desigur mulțumiți de 
rezultatele înregistrate la Stras-

Victor Fontana, Cornel Potroan- 
ehenu, Ion Clmpoia, VasUe Bâjo- 
naru, Csaba Szabo șl Gheorghe 
Duca. La Apatlta, in apropiere de 
Murmansk, antrenorul Nicolae 
Duda va lucra cu următorii fon- 
dlști : Ion Lungoci, Molse Pelin, 
Gyula Kiss, Ion Stolan, IuIIana 
Popoiu, Piroșca Abos, Eva Rakoly 
și Elena Lagusis. 

nărilor generale și conferințe
lor de dări de seamă și alegeri 
în organizațiile sportive, a des
chiderii anului sportiv școlar 
și de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, a de
butului ediției de iarnă (1978/79) 
a „Daciadei". Bilanțul prilejuit 
de adunările generale și confe
rințele de dări de seamă și ale
geri ale asociațiilor sportive 
va constitui, totodată, și punc
tul de pornire in activitatea 
consiliului municipal pentru e- 
ducație fizică și sport, viitor 
organ, creat tocmai pe baza 
unei realități sportive in con
tinuă creștere in municipiul 
nostru. Cîteva cifre vor susți
ne, cred, această afirmație. La 
o populație de o sută și ceva 
de mii de locuitori, din care o 
cincime o constituie populația 
școlară, prima ediție a „Dacia
dei" a înregistrat o participare 
record pentru urbea noastră: 
peste 40 000. Dar mai important 
decît cifra ni se pare a fi ca
racterul de continuitate a par
ticipării, organele de resort 
fiind îndrumate să folosească 
atît formele competiționale, cît 
șl cele de recreare și agre
ment.

— In calitatea dv. de iubitor 
al sportului buzoian, de om a- 
vizat in acest domeniu (ați și

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Ion SIMION-coresp.

In C.C.E. la hochei

STEAUA ÎNTILNEȘTE PE
CAMPIOANA POLONIEI,
PODHALE N0WY TÂRG

Astăzi după-amiază, la ora 
18, hocheiștii de la Steaua se 
vor afla pe patinoarul „23 
August" în fața unui dificil 
examen : meciul tur din a 
treia rundă a Gupei campioni
lor europeni, în care vor în- 
tîlni campioana Poloniei, Po.d- 
hale Nowy Târg. Ținînd sea
ma de faptul că echipa oaspete 
este reprezentanta unui hochei 
de— grupa A, aprecierea că 
examenul pe care vor trebui 
să-1 dea jucătorii bucureșteni 
este dificil nu ni se pare exa
gerată. Prin această prismă, ei 
vor trebui să abordeze dispu
ta cu calm și siguranță, cu o 
deosebită atenție în apărare, 
luptînd cu mai multă efica
citate în zona neutră, adică a- 
colo unde se vor pregăti atacu
rile hocheiștilor polonezi. De- 

(Continuare în pag. 2—3)



La I. T. A. București Promovarea în grupa A a campionatului european de baschet mestulin, din 1019

ȘOFERII AIEARGA NU NUMAI PE MAȘINI,
CI Șl PE JOS, IN ÎNTRECERILE „daciadeiaA

UN OBIECTIV REALIZABIL DOAR 
CU PIVOȚI MAI MULȚI Șl MAI VALOROȘI

Nu-I ușor să ai în grijă res
ponsabilitatea unei importante 
părți a timpului liber al oa
menilor dintr-o mare între
prindere bucureșteană. E și 
mai greu să nu faci această 
treabă de mîntuială. Adică să 
fie eficientă, în așa fel Incit 
să asiguri săptămînal condiții 
de practicare a sportului pen
tru minimum 400—500 de tineri 
și mai puțin 
sau femei, 
secretarul
Unirea Tricolor, a reușit 
toate acestea. Nu cit ai 
din palme. Căci nu se pot 
minuni, mai ales atunci 
angajații întreprinderii 
transporturi auto sînt disper
sați la cinci autobaze, fiecare 
In altă margine de București. 
Pentru ca acestei probleme — 
de nerezolvat în aparență — să 
1 se găsească o ieșire, secre
tarul asociației Unirea Tricolor 
a trebuit să gîndească, să se 
adapteze situației și să gă
sească o formă, în premieră, 
prin care să-i atragă pe cit 
mai multi dintre oameni la 
mișcare. Și a ajuns la conclu
zia că trebuie să pună accen
tul pe alergare. Adică pe cro
suri, organizate — firește — nu 
pe una din bazele sportive, ci 
chiar la locurile de muncă ale 
personalului de la cele cinci 
autobaze. Altfel spus, a venit 
sportul la miile de șoferi și 
mecanici, ca Și la lucrătorii din 
birouri. Au fost zile cînd. de 
dimineața pînă seara, Mihai 
Chioveanu organiza, la intră
rile și ieșirile din schimburi, 
sau în scurtele pauze de pro
ducție, cîte cinci crosuri, pe 
trasee alese în jurul în
treprinderilor. Că doar loc era 
destul... Apoi alergarea a făcut 
prozeliți „locali" și n-a mai 
fost nevoie de prezența secre
tarului asociației. Organizarea 
crosurilor mergea acum strună. 
Așa au ajuns șoferii să alerge 
bine nu numai pe mașini, ci 
și pe jos. ca să cîștjge cîteva 
locuri fruntașe ale .Daciadei" 
pe Capitală.

tineri, bărbați 
Mihai Chioveanu, 

asociației sportive 
însă 
bate 
face 
cînd 

de

bănești, cea de-a doua o con
stituie spiritul de organizare. 
Președintele asociației, O. Holz- 
man, și secretarul 
veanu au prevăzut 
începutul anului în 
tățile necesare de echipament 
și le-au încredințat în adminis
trarea echipelor. Aceasta i-a 
determinat pe iubitorii spor
tului să devină mai grijulii cu 
echipamentul și materialele 
sportive.

M. Cbiu- 
incă de~la 
curs can ti-

★
Ne-a mirat că, de-a lungul 

unui an, Unirea Tricolor are 
nevoie, pentru a organiza mul
tiple activități sportive, de nu
mai 20 000 lei. Sînt bani pro- 
veniți din cotizații. Sportul de 
masă se autofinanțează. trăieș
te prin el însuși, adică. Iată 
explicația 
puțin, 
eițiva 
mult, 
bazele 
multe 
activitatea. Ne răspindeam ba 
la Politehnica, ba in comuna 
Bragadiru, ba la Danubiana, 
ba la Electromagnetica. Pe pu
țin semănăm in cele patru vîn- 
turi vreo... 40 000 lei I Ne-am 
zis, în ședințele . Consiliului 
oamenilor muncii, că ar fi mai 
bine să întrebuințăm 
bani pentru o bază 
proprie, făcută prin _____
obștească, cu resurse interne". 
Dacă terminarea. în curînd 
(sperăm și cu sprijinul organe
lor sindicale tutelare, de care 
este nevoie), a bazei Uniri; Tri
color înseamnă o primă cale 
pentru substanțiale economii

se cretarului : 
spuneți ? Poate, 
ani ne costa mult 
Plăteam chirii grele la 

sportive. Erau mai 
pe care ne desfășuram

„E 
?liim 

mai

acești 
sportivă 

muncă

★
Pe directorul adjunct al 

I.T.A. București, Alexandru Câ- 
tuncanu, l-am cunoscut mai In- 
tîi... într-o fotografie, pe pa
noul sportului, instalat la in
trarea în sediul central al în
treprinderii. Era căpitanul uneia 
din echipele de fotbal partici
pante la campionatul asociației. 
Coechipier cu D. Urjan, direc
torul întreprinderii, cu tehni
cianul, de peste 50 de ani, N. 
Sîrmăghițeanu, cu secretarul 
comitetului U.T.C. S. Filfan, cu 
șeful serviciului tehnic, N. Pa- 
padopol. Ce ne-am zis ? Dacă 
una dintre echipe este formată 
din însăși conducerea între
prinderii, care dintre lucrători 
n-ar dori să se întreacă pe te
renul de sport cu directorul 
său ? Ulterior, supoziția ne- a 
fost confirmată. Iar in cursul 
unei discuții cu directorul ad
junct Cătuneanu am mai des
lușit și alte implicații ale fap
tului că întreaga conducere a 
I.T.A. practică și sprijină spor
tul. „De ce o facem ? Pentru 
că sîntem conștienți că prin- 
tr-o activitate sportivă continuă 
realizăm un echilibru 
între producție și 
timpului liber *1 
noștri, că disciplina 
ren influențează în 
sonalitatea omului,
la ridicarea disciplinei în 
tregul său comportament, deci 
și in producție. Să nu uităm 
că și sudura sufletească a com- 
ponenților unei 
mari 
sași

O trecere în revistă a lotu
rilor echipelor masculine de 
baschet din Divizia A ne arată 
că în componența acestora se 
află 24 de jucători de 2 m și 
mai înalți (10 la limita mini
mă de 2 m), dintre care 16 sînt 
folosiți 
ceilalți 
te rar. 
parțin 
Dinamo
C.S.U. Sibiu (cîte 3), Universi
tatea Cluj-Napoca, C.S.U. Bra
șov, Politehnica București și 
URBIS (cîte 2). Rapid și C.S.V. 
Galați (cîte unul). în mod 
inadmisibil și sfidînd parcă ce
rințele concepției moderne a 
baschetului, Farul Constanța și 
Universitatea Timișoara nu au 
în echipă nici măcar un ju
cător de 2 ml?

Deci, 16 baschetbaliști des
pre care, teoretic, se poate a- 
firma că au posibilitatea de a 
întări — prin talia lor — lotul 
reprezentativ de seniori, aflat 
cu circa 8 luni înaintea impor
tantului examen din mai 1979, 
pe care îl constituie întrece
rile grupei B a campionatului 
european. 16 jucători dintre 
care trebuie aleși cei capabili 
să contribuie la realizarea 
unor rezultate bune și nu așa 
cum s-a întîmplat la campio
natele europ ne din 1975 (cînd 
selecționata noastră s-a califi
cat în grupa A, dar aici s-a 
clasat 
(cînd 
grupa 
chipa

cu regularitate, iar 
pătrund în teren foar- 
Cei 24 de „giganți" a- 
formațiilor Steaua și 
(cîte 4), I.C.E.D. și

pe locul 11) și din 1977 
a ratat promovarea în ‘ 
A). De fiecare dată, e- 

a prezentat 3—4 jucători

DIVIZIA A
(Urmare din pag. I)
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Unirea Tricolor
bune rezultate secții de auto
mobilism, fotbal, carting, hand
bal, tenis de masă și șah. In 
curind vor lua ființă echipe 
de rugby și oină. în marea lor 
majoritate, sportivii acestor 
secții provin dintre oamenii 
întreprinderii. Este și aceasta 
o urmare firească a viabilității 
sportului de masă de aici. Dar, 
ne simțim datori să atragem 
atenția conducerii asociației că 
promovările consecutive în e- 
șaloane superioare nu trebuie 
cumva să ducă la neglijarea a- 
cestei susținute activități spor
tive adresate tuturor, adică a 
înseși bazei unei piramide în 
vîrful căreia se află perfor
merii.

Radu TIMOFTE

C.F.R. Brașov — C.S.M. Si
biu 7—16 (3—7).

în clasamentul grupei A con
duce Farul (13 p), urmată de 
C.S.M. Sibiu (12 p), Rapid (10 
p) și C.F.R. Brașov (5 p).

OASPEȚII DIN NOU LA 
ÎNĂLȚIME ! Rulmentul Bîrlad 
n-a putut rezista în fața echi
pei Steaua: 9—36 (la pauză 
9—24). Echipa oaspe a înscris 
7 încercări, prin R. Ionescu (5). 
M. Ionescu și Durbac, dintre 
care patru au fost transformate 
de Durbac (3) și Achim. Rul
mentul a înscris prin Dranga 
(1. p), Burghelea (înc.) și Peiu 
(tr.). (M. RAINEA, coresp.).

Știința CEMIN Baia Mare — 
Politehnica Iași 11—0 (11—0).

în clasamentul grupei B 
Steaua se află pe primul loc 
(15 p), urmată de „Poli" iași 
(11 p), Știința CEMIN B. Mare 
(9 p) și Rulmentul (5 p).

DINAMO CONFIRMĂ. La Ti
mișoara, Universitatea, cu o e- 
chipă tînără, n-a fost in mă
sură să facă față unui adver
sar mult mai omogen și mai 
matur cum a fost Dinamo. 
Scor: 6—21 (3—15), Autorii
punctelor; Peter (2 l.p.) pentru 
gazde, respectiv Rovența, Chiri- 
cencu și Roman (cîte o încerc.), 
Constantin (1. p. și 3 tr.). (P. 
ARCAN, coresp.).

Minerul G. Humorului —R.C. 
Sportul studențesc 7—6 (3—3).

în clasamentul grupei C, pe 
primul loc Dinamo (14 p.), 
urmată de R. C. Sportul stu
dențesc (12 p.), „U“ Timișoara 
ți Minerul (7 p.).

STUDENȚII DIN PETRO
ȘANI IN CONTINUARE NE- 
INVINȘI. Ieri dimineață, în 
Parcul Copilului s-a disputat

OLIMPIADA DE ȘAH DE LA BUENOS AIRES
® Echipa noastră masculină a luat un start slab ® Formația feminină
susține meciurile decisive pentru calificarea In turneul final

Cea de a 23-a Olimpiadă de 
șah se desfășoară în saloanele 
marelui stadion River Plate 
din Buenos Aires, sub semnul 
unei lupte acerbe, al progre
sului înregistrat de jucătorii 
unor reprezentative mai slab 
cotate pînă acum pe plan in
ternațional și al... surprizelor.

Formația noastră masculină a 
avut, din păcate, un start mai 
slab, neaoomodîndu-se — evi
dent — cu rigorile „sistemului 
elvețian", care obligă ca fie
care partidă să se ioace la câș
tig. Șahiștii români au pierdut 
cu IV2—2’/z întîlnirea cu Indo
nezia (Suradiradja — Gheor
ghiu remiză ; Ardiansyah — 
Ciocâltea remiză ; Sampoun 
— Ghițescu 1—0; Kileng — 
Ghindă remiză), iar în runda 
a 5-a conduc cu 1—0 (trei 
partide întrerupte) în meciul 
cu formația R. P. Chineze.

Alte rezultate: U.R.S.S. — 
Anglia l*/2—V2(2) ; S.U.A. — 
Ungaria 2—2 ; Bulgaria — 
Spania l'/2—*/2(2) ; Iugoslavia
— Franța 1—1 (2) ; Cuba — 
Olanda 2*/j—*/2(l) ; Argentina
— Columbia l’/2—‘/2 (2).

în disputa feminină, se apro
pie de sfirșit seriile prelimi
nare ale competiției. In grupa 
a IV-a s-au înregistrat rezul
tatele : România — Japonia 
2—1, Columbia — Porto Kico

2— 0 ; Bulgaria — Australia
3— 0 ; Spania — Uruguay 3—0 ; 
U.R.S.S. — Finlanda 2—0 (X) ; 
Ungaria — Scoția 3—0 ; Iugo
slavia — Țara Galilor 2*/2—Vz- 
în ultimele două runde vor 
avea loc meciurile echipei 
României cu cele ale Bulgariei 
și Spaniei, decisive pentru de
semnarea celor două formații 
care se califică în turneul fi
nal.

Iată situația în celelalte gru
pe preliminare : I — U.R.S.S. 
13, Anglia 12'/i, Olanda 9‘/2 ; 
II — Ungaria 12*/2, R.F.G. 10’/2, 
Argentina 9 (1) ; ni — Iugo
slavia 10‘/2, Polonia 9’/2, India 
9, Suedia 8*/2 p.

TURNEUL ECHIPEI FEMININE DE VOLEI ISKRA VOROȘILOVGRAD
Echipa feminină de volei 

Iskra Voroșilovgrad, din prima 
divizie sovietică, se află în tur
neu în țara noastră. Voleiba
listele oaspete au susținut două 
partide la Iași In compania 
formației Penicilina. Primul

joc a fost cîștigat de Iskra cu 
3—1 (13, 14, —9, 6), iar al doi
lea a revenit Penicilinei cu 
3—1 (—8, 9, 4. 11). în conti
nuarea turneului, voleibalistele 
sovietice vor juca la Craiova. 
(D. DIACONESCU, coresp.)

de peste 2 m, dintre care, de 
regulă, au fost utilizați doar 
cîte doi și aceștia cu randa
ment corespunzător numai prin 
recuperări. O situație asemă
nătoare am întîlnit-o și anul 
acesta, cu prilejul Balcaniadei 
de la Ankara (echipa Româ
niei s-a clasat pe locul 2, după 
aceea a Iugoslaviei), la înche
ierea căreia antrenorul Dan 
Niculescu ne declara că „Gheor- 
ghe Oczelak și Lucian Ivascen- 
cu au avut prestații bune, dar 
Gheorghe Dumitru a corespuns 
in mai mică măsură, iar Gheor
ghe Mihuță și Roman Opșita- 
ru au fost depășiți de impor
tanța competiției și s-au com
portat nesatisfăcător".

Promovarea a 5 „giganți" în 
lotul reprezentativ constituie 
un oarecare progres, pe care 
îl constatăm și la actuala se
lecționată de 16 jucători, for
mată în scopul participării în 
1979, la Atena, la grupa B a 
campionatului european și din 
care fac parte Gheorghe Ocze
lak (2,00 m), Lucian Ivascen- 
cu (2,01 m), Gheorghe Dumitru 
(2,01 m), Gheorghe Mihuță (2.03 
m) și Roman Opșitaru (2,09). 
Sînt suficienți. însă, 5 „gi- 
ganți" într-o echipă națională 
aflată în preajma unui examen 
de anvergură, cum va fi cel 
de la Atena ? Precizînd că în 
loturile lărgite ale reprezen
tativelor europene participante 
la recent încheiatul campionat 
mondial de la Manilla se gă
seau 39 de „giganți" (12 — Ita
lia, 11 — Iugoslavia, 9 — Ceho-

LA RUGBY
un mini-derby între R. C. 
Grivița Roșie, o formație cu 
o carte de vizită cu adevărat 
prestigioasă, și Știința, echipa 
care vine... Ei bine, a rezul
tat o partidă disputată, dar tot 
timpul controlată de rugbyștii 
din Valea Jiului, excelent 
conduși în teren de Mircea 
Ortelecan și Enciu Stoica, doi 
dintre internaționalii noștri 
pe deplin consacrați. Prima 
repriză a fost echilibrată : 
scor 6—6 (min. 16 drop — Si- 
mion ; min. 29 1. p. — Simion, 
pentru gazde, respectiv, min. 
31 încercare — Aurel Ion, tr. 
Tudose). După pauză valoarea 
superioară a 
spune cuvîntul și ei 
prind sigur, jocul lor cîștigînd 
In precizie : min. 49 1. p. — 
Tudose (6—S) ; min. 57 1. p. — 
Tudose (6—12) ; min. 67 în
cercare — Băloi (6—16). Nu 
poate fi trecut cu vederea
gestul deplorabil al pilieru
lui Scarlat, care l-a 
vit violent cu piciorul 
Stoica în timp ce acesta 
de bază în națională) se afla 
la pămînt, fapt ce i-a atras e- 
liminarea (min. 57) și oprobiul 
public. A urmat o busculadă 
generală cu greu stăpînită 
arbitru. A condus bine 
Gavrici (D. Callimachi).

Politehnica Cluj-Napoca 
T. C. Ind. Constanța 12- 
(9-7).

în clasamentul grupei D 
conduce Știința (15 p), urmată 
de R. C. Grivița Roșie (11 p), 
T. C. Ind. Constanța și „Poli" 
Cluj-Napoca (7 p).
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slovacia, 7 — U.R.S.S., printre 
care și Tkacenko — 2,20 m), 
că de regulă marile compe
tiții internaționale sînt domi
nate de echipele în care „gi- 
ganții" se impun, ca număr și 
valoare, aflăm răspunsul la în
trebare. Adică, cei numai 5 
Îucători de peste 2 m și nîve- 
ul lor valoric actual nu con

stituie suficiente garanții pen
tru o evoluție corespunzătoare 
a reprezentativei României în 
grupa B a C.E., care să creeze 
premise pentru promovarea In 
grupa de elită a baschetului 
european. De acest lucru ne-am 
convins chiar foarte recent, cu 
prilejul derbyului Dinamo — 
Steaua, în cursul căruia au 
evoluat patru din cei cinci ju
cători mai înalți ai „naționa
lei" : Oczelak. Ivascencu, Opși
taru și Mihuță. Dintre aceștia, 
doar Oczelak a fost utilizat in
tegral și cu un aport consis
tent ; Ivascencu a fost folosit 
în partida de simbătă doar 3 
minute, iar în cea de dumini
că a evoluat șters ; Opșitaru 
a intrat în teren timp de 14 
minute în partida de sîmbătă, 
iar în cea de duminică nu s-a 
dezlipit de banca rezervelor ; 
Mihuță a „ținut tușa" în am
bele întîlniri, neintrînd în te
ren nici măcar un minut. De
altfel, o situație asemănătoare 
am întîlnit-o și la alți baschet
baliști componenți ai lotului : 
David a jucat numai 3 minu
te, iar Netolitzchi nici nu a 
intrat în teren. Situația apare 
de-a dreptul bizară, dacă ți
nem seama că antrenorii echi
pelor Dinamo și Steaua — Dan 
Niculescu și, respectiv, Mihai 
Nedef — sînt și antrenori ai 
lotului reprezentativ. Adică, 
aceiași antrenori îi consideră 
pe unii jucători necorespunză
tori formațiilor de club pe 
care le pregătesc, în schimb 
îi apreciază ca jucători de lot 
național și așteaptă ca aceștia 
să atingă o valoare internațio
nală „lustruind" banca rezer
velor ! 7 Aceasta, în vreme ce 
alți jucători — tot cu talie 
înaltă — sînt elemente de bază 
în echipele lor, fiind folosiți 
deseori în toate cele 40 de mi
nute și dînd un randament bun 
(C. Tacaci — 2,01 și N. Pal- 
hegi — 2,01 la C.S.U. Sibiu, D. 
Benedek — 2,04 la C.S.U. Bra
șov. P. Grădisteanu — 2,00 la 
I.C.E.D., Z. Gellert — 2,00 la 
„U“ Cluj-Napoca ș.a.).

în concluzie, ne exprimăm 
Îndoiala că numărul de numai 
5 „giganți" selecționați în lotul 
lărgit ar fi suficient și apre
ciem că promovarea a încă 2 
sau 3 jucători cu talie înaltă 
este absolut necesară. Pe lingă 
faptul că s-ar evita pericolul 
„golului" lăsat de o eventuală 
accidentare, s-ar crea totodată 
o rivalitate sportivă care ar 
stimula pe baschetbaliștii din 
lotul național lărgit. în această 
ipoteză și cu condiția pregăti
rii la cel mai bun nivel a tu
turor jucătorilor (cu accent 
deosebit pe individualizarea 
antrenamentelor cu „giganții"), 
echipa României va putea a- 
borda cu încredere importan
tul examen pe care îl va con
stitui, în anul viitor, grupa B 
a campionatului european.

Dumitru STĂNCULESCU

DIVIZIA NAȚIONALA DE HOCHEI
Cea de-a doua lntîlnire conse

cutivă dintre Sportul studențesc 
A.S.E. București și Sport Club 
Miercurea Ciuc, desfășurată ieri 
după-amiază la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, a fost mult 
mal echilibrată decît cea din a- 
Jun. Oaspeții au dominat marea 
majoritate a timpului, studenții 
(cu o formație descompletată) 
reușind să facă față intilnirii doar 
in prima repriză, cînd au și con
dus cu 1—0 Apoi, hooheiștii din 
Miercurea Ciuc, mai rapizi și mal 
bine organizați, au înscris gol 
după gol, obținînd victoria la 
scorul de 9—2 (0—1, 5—0, 4—1). Au

marcat : Șandor 5, Peler șl Szen- 
teș — dte 2, respectiv Molnar și 
Nibu. A arbitrat șt. Enciu, ajutat 
de Gh. Muresanu și O. Barbu. 
(V. Cil.).

a La Miercurea Ciuc, meciul 
dintre Dinamo București și Uni
rea Sf. Gheorghe a fost mai bun 
decît cei din ziua precedentă. Bucu- 
reștenii au terminat învingători 
cu scorul de 10—4 (4—1, 4—1, i—2). 
Autorii punctelor : B. Nagy, Csis- 
zer, AXinte — dte 2, Z. Nagy, 
Bandaș, Pisaru șl Pană, respectiv 
Csedo 2, Dumitru, csiki. Arbitri : 
A. Balint (la centru). T. Szabo și 
L. Petraș. (V. PAȘCANU, coresp.).

STEAUA INTILNEȘTE CAMPIOANA POLONIEI
(Urmare din pag. 1)

altfel, tocmai pe aceste lucruri 
a insistat cuplul de antrenori 
Z. Czaka și N. Zografi la ul
timele antrenamente, cînd în
tregul lot (deci, nici o absen
ță...) a lucrat cu intensitate.

Oaspeții, antrenați de fostul 
mare jucător polonez A. Friz- 
lewicz, numără în rîndurile lor 
8 internaționali, care au făcut 
parte ain echipa Poloniei la 
ultima ediție a C.M. : portarul 
T. Slowakiewicz, perechea de 
fuffdași A. Slovvakiewicz și 
Iskrzycki, atacanții A. Chowa-

niec, S. Chowaniec, Batkiewîcz, 
Jaskierski și cunoscutul Wa- 
lenty Zientara, de 173 de ori 
internațional A 1

Meciul va fi condus de un 
trio de arbitri iugoslavi, avîn- 
du-1 la centru pe Ciril Vister 
și la cele două linii pe A. Cer- 
nazar și M. Erzin. în încheie
re, reamintim că la jocurile 
oficiale, pe patinoare, FUMA
TUL ESTE CU DESAVÎRȘIRE 
INTERZIS. Orice... abatere de 
acest gen poate atrage un pro
test al echipei vizitatoare și 
crea, automat, dificultăți pen
tru echipa noastră.

Urăm succes sportivilor 
noștri.
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CALATOARE, GRĂUNȚE 
Â FOARTE PRIMITOARE I
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Chimistul" (Proces-verbal din 
12 mai 1978 al comisiei de con
testații a C.M.E.F.S. București).

Micul stol a găsit o gazdă 
primitoare la Moldova Nouă, 
pe divizionara B Minerul. Și, 
cum aici se află și niște oa
meni „descurcăreți", aceștia au 
făcut total ca șederea ciuguli- 
torilor să fie mai îndelungată. 
Au confecționat — mai bine 
spus au măsluit — cite o fișă 
personală cu date și ștampile 
(sintem curioși să aflăm nu
mele celui sau celor 
confecționat) care să 
nească transferul la 
Moldova Nouă. Iată 
scris pe flecare din. ___ ____
Vasile — legitimat din 28.05.76 
la Dunărea Brobreasca 
Deaconu
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. Dan 
— din 7.09.77 la con
structorul Moldova 
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caterii, _ _____
de... vînat) — din 06.06.76 la 
Constructorul Moldova Nouă. 
Pe fișe s-au mai aplicat și 
ștampile precum că în fiecare 
an, de la data legitimării la 
asociațiile respective, jucătorii 
au evoluat in echipele mențio
nate.

La Minerul Moldova Nouă, 
„maistrul" Mateescu este res
ponsabilul centrului de copii 
și juniori, deci pregătește 
„schimbul de mîine" al divi
zionarei B, iar ceilalți trei au 
jucat in echipă : Văcariu — 
de patru ori ta primele 8 eta
pe ale campionatului Diviziei 
B, Deaconu — dfe 3 ori și lor. 
Vasile — o dată.

Aceste „păsări călătoare" au 
poposit pe o cale lăturalnică 
ia Minerul Moldova Nouă și 
au deschis cu chei false poarta 
„B“-ulul, cu dorința vădită de 
căpătuială. Credem că a sosit 
vremea să 11 se taie... aripile, 
ca să nu mai poată face alte 
călătorii, iar cei care le-au În
lesnit migrarea să fie răsplă
tiți cum se cuvine !

Pompiliu VINT1LA
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E SPRIJINĂ Șl PE APORTUL EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

eședinte 
edil al 

B să ne 
țrariilor 
Itive. 
tte o bi- 
Lem de 
bată de 
țiul fl

it I — o 
re din
ul rînd, 

în zo- 
Uui Bu- 

stațiu- 
Ciuta, 

er liber 
a acre- 
bm pri
es colari. 
UDacia- 
a copii- 
n com- 
HBF’'1'1' 
trece la 
diverse 
l de la 
I Iată-i, 
buzăului 
L Marx, 
tte, să- 
gnnas ti
ne- înot 
bl tine- 
enis de 
lenerală 
ia școa- 
Icipiului 
lie mai 
L Spor
eau în- 
maresul 
F Și in- 
exemplu 
Iceul de 
lomâni- 
I „euro- 
enis de
(recent 

electro- 
ronz la 
leu ar
ii rec um 
k (căm
in, Lo- 
Dorina 
echipa 

e masă 
Fte pri- 
fehnico- 
lul ele-
10 me- 
ub în- 
kortului 
fu, la 
pe de 
bsi apoi 
fa bază 
tportive 
rorinde- 
B între
be local 
treprin- 
Depoul

Buzău 
moderne 
de im- 

i, ca U- 
de sîrmă, cea de 
plastice. întreprinderea

creșterii demografice și desâ- 
vîrșirii sale urbane, nu poate 
neglija problema bazei mate
riale a sportului.

—Evident ! Organele munici
pale de partid și de stat se 
preocupă ca baza materială a 
educației fizice și sportului să 
nu rămînă în urma nivelului 
de civilizație socialistă Ia care 
a ajuns municipiul Buzău și 
pe care vrem să-l ridicăm ne
contenit, in spiritul politicii 
științifice a partidului. Consi
derăm că este firesc ca, ridi- 
clndu-se în municipiul ~ 
asemenea mari și 
unități economice 
portanță republicană, 
zina 
mase 
de contactoare, cartiere noi ca 
micro 3, 5, 14, Unirii, perime
trul educației fizice și sportu
lui să sporească și el. Noi spa
ții de joacă pentru copiii din 
noile cartiere, dotarea unități
lor preșcolare și școlare cu 
materiale specifice (dealtfel, 
toate terenurile sportive șco
lare sînt în prezent bitumini- 
zate), săli de gimnastică la șco
lile generale 11 și 15 (unități 
cu clase de profil de gimnasti
că și atletism), amenajarea, prin 
munca patriotică a tineretului, 
a Parcului tineretului (care 
cuprinde bazin de înot, ștrand, 
lac pentru agrement, terenuri 
de tenis, baschet, volei, scenă 
în aer liber), parc aflat în car
tierul micro 3, în vecinătatea

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTAZI ESTE ULTIMA 'ZI PEN
TRU PROCURAREA BILETELOR 
LA TRAGEREA LOTO DE MUNE, 

3 NOIEMBRIE 1978
NUMAI CINE PARTICIPA POA

TE CIȘTIGA AUTOTURISME ȘI 
MARI PREMII IN BANI

. ★
ÎN AGENȚIILE LOTO-PRONO- 

SPORT S-AU PUS ÎN VÎNZARE 
BILETE PENTRU O NOUA

tragere excepțională

nă dez- 
ial-cul- 
semnul

care va avea loc la 7 noiembrie 1S73
SE ATRIBUIE :

• AUTOTURISME „Skoda 105 L"
• CIȘTIGUR1 1N NUMERAR DE 

VALOARE FIXA (50.000 lei, 
25.000 lei. 10.000 lei etc.) șl DE 
VALOARE VARIABILA.

• EXCURSB IN R. S. CEHOS
LOVACA, R.P. UNGARA SAU 
R.D GERMANA.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN I NOIEMBRIE 1978 
Extragerea I: 6 45 20 25 37 13. 
Extragerea a H-a: 5 21 15 2 28 

34.

I

Tot despre ridicarea propriilor cadre

In manșa a 2-a a Cupei U. E. F. A., COPIII VIN IN „POTCOAVA GIULEȘTIULUI
Politehnica Timișoara

O VICTORIE GENERATOARE DE REGRETEI .
| Șl-IN ACELAȘI TIMP-DE SPERANȚE

TIMIȘOARA, 1 (prin tele
fon). In pofida avantajului de 
4 goluri luat la Budapesta, 
Honved a abordat cu prudență 
manșa a 2-a a partidei cu 
Politehnica Timișoara, forti- 
fieîndu-se în ariergardă. Echi
pa ungară intuia, firește, fap
tul că timișorenii vor miza pe 
cartea atacului. Și, într-adevăr, 
„Poli" s-a lansat In ofensivă 
încă din start A făcut-o Insă 
pripit și fără orientare. Din 
linia a doua (într-o inedită for
mulă, din cauza absenței lui 
Dembrovschi — criză renală în 
ajunul meciului) pasele, îndeo
sebi ale lui Roșea și Anghel, 
n-au avut adresa dorită, iar 
de pe flancul drept al liniei 
întîi (zonă ocupată cu precă
dere- de Nadu) centrările, ste- 
reotipe, au purtat pecetea ha
zardului. Timpul curgea astfel 
în favoarea oaspeților, Intr-o 
repriză anostă, de slab nivel 
tehnic, fără șuturi periculoase, 
fără situații de gol.

Speranțele în refacerea „te
renului pierdut" râmîneau, de
sigur, și mai mici. Dar „Poli", 
măcinată de dezbinări și insuc
cese în serie în campionatul 
intern, avea nevoie astăzi de 
o victorie. După- pauză, condu
cerea tehnică face apel la Dem-

>
Sălii Polivalente (încă In con
strucție), stadionul de atletism 
ce se amenajează în preajma 
patinoarului artificial (dat și 
el în folosință In iarna trecu
tă), modernizarea stadionului de 
fotbal „Gloria", necesară în ur
ma promițătoarei promovări a 
echipei noastre, pentru prima 
dată In Divizia A — marchează 
preocuparea în acest sens a or
ganelor și organizațiilor cu a- 
tribuții în domeniul sportului, 
dar și responsabilitatea cetățe
nilor față de viitorul socialist 
al urbei lor. Viitor la care 
educația fizică și sportul — cu 
caracterul lor formativ, educa
tiv —- au și ele o importanță 
contribuție.

Pornind de la înțelegerea că 
veriga fundamentală a crește
rii potențialului sportiv o con
stituie educația fizică, organele 
locale de partid și de stat con
tribuie efectiv, prin forme a- 
decvate, ca sportul să devină 
in întregime un bun al mase
lor largi și, totodată, un mijloc 
expresiv de afirmare la nivel 
național și internațional. Fără 
a se număra astăzi printre tra
diționalele protagoniste ale di
viziilor naționale, echipele și 
reprezentanții Buzăului sînt, 
deocamdată. In primul eșalon 
al speranțelor. Va trebui să 
urmeze — și avem motive te
meinice să credem că va urma 
Intr-un viitor nu prea îndepăr
tat —. pe bază de muncă sus
ținută și organizare temeinică, 
confirmarea.

Fond total de cîștiguri: 783.207 
lei din care: 24.553 lei Report la 
categoria I.

Plata 
tragere 
nlclpiul 
iembrie 
1979, ta

de la această 
astfel: In Mu- 
de la * no- 
la 1 Ianuarie

câștigurilor 
se va face 

București 
1978 ptaă _ ___________

. _ țară de la 13 noiembrie 
1978 plnă la 3 ianuarie 1979, prin 
mandate poștale începind cu da
ta de 13 noiembrie 1971.

ClȘTIGURlLE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE DIN 

22 octombrie 1378

Categoria 1: 1 variantă 
Autoturism Dada 1300 

Skoda 105 L șl diferența 
biecte; cat. 2: '

1M% 
sau 

_______in o- 
------------------ ---- 1 variantă 100% 
și 4 variante 25% a 15.000 lei sau 
la alegere o excursie de 2 locuri 
In U.R.S.S. sau R. S. Ceho
slovacă și diferența in numerar 
(variantele 25% primesc suma de 

. 3.750 lei); cat. 3: 21 variante a 
4.191 lei; cat. 4: 71 a 1.240 lei: 
cat. 5: 191,25 a 460 lei; cat. 6: 
0.108,50 a 40 lei.

Categoria A: 1 variantă 25% a 
12.500 lei; cat. B: 33,75 a 2.629 
lei; cat. C: 92,75 a 957 lei; cat. 
D: 4.256,75 a 60 lei.

Cîștigul de categoria 1 a fost 
obținut de FRANCISC CZECZAN 
din Cluj-Napoca.

Honved 2-0 (O-OJ

brovschi și prezență acestuia în 
cîmpul de joc se face simțită 
din plin : atit la mijlocul te
renului unde — chiar și sufe
rind — „dirijorul" timișorenilor 
își pune amprenta pe jocul e- 
chipei, pregătind cu luciditate 
atacurile, cit și în linia întîi 
unde, acum, virfurile de cir
cumstanță primesc baloane uti
le. Un „un-doi“ Iuga—ROȘCA 
(min. 51) îl aduce pe ultimul în 
situația de a finaliza și șutul a- 
eestuia. de la 7—8 m tri, tri
mite mingea in plasă : 1—0, cu 
circa 40 de minute înainte de 
final. Honved se teme din nou 
și. în dorința de a stăvili o- 
fensiva adversă, schimbă tacti
ca. Pentru a îndepărta peri
colul din fața porții lui Gujdar, 
budapestanii ies la joc ți,, 
cînd se ivește posibilitatea, 
trag de timp. .Poli" forțează 
din nou, dar nu are suficientă 
răbdare în construirea fazelor, 
în ultimul sfert de oră, Vola- 
ru îl înlocuiește pe Petrescu 
însă situațiile critice la poarta 
lui Gujdar le creează Anghel, 
noul fundaș-aripă care urcă și 
centrează la angajament Abia 
în min. 86 el îl găsește demar- 
eat pe Dembrovschi, dar lovi
tura de cap a acestuia plasea-' 
ză mingea peste „transversală". 
In nltimul minut al partidei, 
Dembrovschi este oprit prin 
fault in apropierea careului de 
16 m : Koșca fentează execuția 
și PALTINIȘAN șutează nă- 
praznic, expediind balonul sub 
„transversală" fără ca Gujdar 
să poată schița vreun gest: 
2—0, un scor care — la amin
tirea finalului din prima man
șă (cînd lui „Poli" i-au lipsit 
8 minute pentru a Încheia par
tida la un gol diferență) de
clanșează regrete. în același 
timp și speranța într-o redre
sare a echipei în campionat. 
Ascendentul moral i-1 conferă 
formației timișorene succesul 
de astăzi (n. r. ieri).

înregistrînd rezultatul total 
de 2—4 — în ambele manșe cu 
actualul lider al campionatului 
ungar, Honved Budapesta — 
Politehnica Timișoara este eli
minată din Cupa U.E.F.A.

Arbitrul M. Stupar (U.R.S.S.) 
a condus corect următoarele 
formații :

POLITEHNICA : Catena — 
Floareș, Păltinișan, Mehe
dinții, Barna (min. 46 — Dem
brovschi) — Koșca. Vișan, 
Anghel — Nadu, Iuga, Pe
trescu (min. 74 — Volaru).

HONVED : Gujdar — Paroc- 
zai — Kocsis, Nagy, Varga I 
— Pal, Poczik, Pinter — Weim- 
per, Lukacs, Gyimesi.

Gheorghe NICOLAESCU

NU DOAR UN
Rîndurile noastre apar în

tr-o perioadă în care arbi
trajul (mal exact spus o su
ită de erori în conducerea 
jocurilor) este la „ordinea zi
lei". Intr-adevăr, mai mult ca 
în alte campionate, greșelile 
„cavalerilor fluierului", unele 
determinante pentru rezultat, 
s-au ținut lanț, atrăgînd, pe 
bună dreptate, atenția cole
giului de specialitate șl a 
F.R.F. și conducted la o se
rioasă analiză a situației des
pre care am Informat la 
vreme. Astăzi, citeva cuvinte 
despre o acțiune Începută la 
deschiderea actualului sezon 
șl care — credem — poate con
tribui la creșterea calității ar
bitrajelor, la extragerea Învă
țămintelor din greșelile săvîr- 
șite. Este vorba de activitatea 
comisiei de disciplină a „ca
valerilor fluierului", un ade
vărat „tribunal al arbitrilor* 
dacă vreți. Care este scopul 
său 7 Ni-l înfățișează ta cîte- 
va cuvinte chiar președin
tele comisiei, binecunoscutul 
Gheorghe Limona : „Crearea 
acestei comisii urmărește nu 
atit dictarea de sancțiuni, nu 
partea punitivă, ci — mai cu 
seamă — pe cea de specia
litate, adică discutarea amă
nunțită a fiecărui caz și ex
tragerea concluziilor privind 
eroarea săvirșită, deci dorin
ța evitării pe viitor a unor 
asemenea impreciziunl în de
cizii. Lucrăm in fiecare luni 
după-amiază cu o comisie din 
care tac parte un alt fost ar
bitru, I, Dancu, apoi unul

DIN PRELUNGIREA FERENTARI, DIN PIPfPA...
Da, „potcoava Giuleștiului" 

a exercitat dintotdeaana o a- 
tracție deosebită pentru copiii 
dornici să calce pe urmele 
„idolilor" purtători ai trioou- 
rilor alb-vișinii. Generații după 
generații, micuții fotbaliști s-au 
vrut a fi Baratky, Vintilă, Bog
dan, Raffinski, Mărim, Filoti, 
Valentin Stănescu, Mihăilescu... 
Si păstrind anumite proporții 
destul de mulți dintre cei care 
au pășit sfioși pe gazonul Giu
leștiului și-au văzut apoi do
rințele împlinite. Cazul lui Dan 
Coe. Dumitriu. Ion Ionescu, 
Dinu, Neagu, C. Ionescu, Du
mitru — înainte de ’79, ca și 
al lui Florin Marin, Grigoraș, 
Apostol. Manea, Bișniță, Petcu, 
Pirvu, Zalupca, Ioniță, Mânu 
ș.a. — toți aceștia aparținînd 
„producției pe bandă rulantă" 
în deceniul care a urmat.

Mulți dintre ei au avut ta
lent cu carul, dar in procesul 
de creștere — de la jucătorul- 
boboc la fotbalistul matur, apt 
să evolueze într-o divizionară 
A (și au fost multe asemenea 
formații, bucureștene sau pro
vinciale. beneficiare ale tinere
lor elemente crescute în „pot
coava Giuleștiului") — un rol 
însemnat l-a jucat antrenorul, 
înzestrați cu ..ochi" de tehni
cieni versați în ale fotbalului, 
Remus Ghiurițan, Ion Urechia- 
tu. Ion Costea. Ion Mihăilescu. 
Nieolae Cristescu.
rian, 
sute 
doar 
zărit 
stare 
bului. sâ-i satisfacă pe nume
roșii și inimoșii săi suporteri,

Antrenorii s-au uitat, firește, 
la trupul copilului intrat pe 
poarta Giuleștiului, dar. prac
ticieni reputați, oameni de me
serie, cu alte cuvinte, au pus 
preț mai mare pe ceea ce știau 
acești micuți să facă cu mingea. 
Un alt antrenor, „tobă de car
te", de pildă, nu l-ar fi oprit pe 
prea plăpîndul copil Nichî Du
mitriu, viitorul „fachir" al balo
nului. Și, în afară de „ochi", 
au mai avut ceva antrenorii 
Giuleștiului care s-au dedicat 
muncii de creștere a tinerelor 
elemente : RĂBDARE și SU-

liazil Ma- 
Constantin Socec au triat 
și sute de copii, oprind 
pe cei în care au între- 
pe viitorul fotbalist in 
să continue gloria clu-

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• PROGRAMUL JOCURILOR 

DE DIVIZLA A DIN CAPITALA. 
Duminică sînt programate în Ca
pitală două jocuri din cadrul eta
pei a 11-a a Diviziei A, care se 
dispută astfel : Sportul studențesc 
— l’.TA, pe stadionul Republicii, 
de la ora 11 (tn deschidere are 
loc meciul echipelor de juniori) 
șl Dinamo — Politehnica Timișoa
ra, pe stadionul Dinamo, de la 
ora 14 (în deschidere, de la ora 
12,», partida echipelor de juniori).

• Ieri s-a disputat etapa a XH-a 
ta seria a V-a, „bttcureșteaaă", a

„TRIBUNAL
dintre tinerii arbitri în acti
vitate, M. Cruțescu, și doi neu
tri, N. Popescu și Gh. Dan. 
Cazurile care apar tn fața 
comisiei — pină la 15 octom
brie în număr de 664 — sînt 
analizate sub aspectul — prin
cipal — ai modului cum se 
cerea aplicat regulamentul în 
situațiile respective. Aș putea 
spune că este o reciclare a

arbitrilor in cauză, un mijloc 
de a ajuta ia creșterea capa* 
cității de analiză rapidă și 
exactă a fazelor. Acesta este 
primul și marele scop al exis
tenței comisiei*.

A avut de lucru comisia 
pînă acum ? Da, ea a fost 
foarte solicitată — cifra de 
mai sus vorbește de la sine — 
pentru numeroase cazuri. Au 
apărut în fața ei și arbitri 
cu experiență și unii tineri. 
Cu fiecare s-a discutat cu 
înalt spirit de responsabilitate, 
cu competență. In așa fel, 
incit cel care a fost convocat 
într-o luni după-amiază la 
București să aibă sentimentul, 
convingerea că nu a venit la 
o judecată, ci — in principal 
— la o adevărată reuniune de 
lucru, cine ar urmări o șe
dință a acestei comisii ar 
vedea cum fazele incriminate

(care 
locul 
fot-

. aș- 
promoții

FLET, au fost desăvîrșiți pe
dagogi ; mai ales în ceea ce-1 
privește pe Ion Costea, singu
rul antrenor răsplătit cu titlul 
de antrenor emerit pentru re
zultatele obținute în acest sec
tor important, al depistării și 
creșterii tinerelor cadre pentru 
fotbalul de performanță.

De la actualul Rapid 
încearcă să-și recapete 
printre divizionarele A), 
balul nostru. în general, 
teaptă în continuare __
de jucători crescuți în pepi
niera Giuleștiului. Maestrul 
emerit al sportului Ilie Grea- 
vu, unul dintre cei patru an
trenori ai centrului de copii și 
juniori Rapid București, a dat 
de curînd clubului Luceafărul 
(grupa 1964) doi jucători cres
cuți, cu pricepere și migală, 
timp de trei ani : pe Adrian 
Bondoc și Florian Nițu. îm
preună cu fostul fundaș al Ra
pidului și al echipei naționale,' 
antrenorii Bazil Marian, Con
stantin Socec și Gheorghe Dun- 
gu îi pregătesc, zi de zi, pe vi
itorii fotbaliști performeri.

Dlspărînd terenul de antrena
ment (cînd, oare, se va rczol- 
va această problemă vitală 
pentru Rapid) clubul s-a vă
zut nevoit să închirieze alte 
baze sportive, situate în raza 
aceluiași sector sau cartier, 
„Cireșarii" (pentru grupa mică) 
și „Pasteur“-ul (grupa mare), 
lipsite însă de vestiare și in
stalații sanitare corespunză
toare. Copiii se echipează în 
Giulești, unde revin, după cir
ca două ore, pentru dușuri. E 
mai greu, se pierde timp pre
țios, dar ei tot vin cu drag în 
Giulești. „Sosesc de peste tot 
— ne spuneau zilele trecute 
antrenorii centrului. Din toate 
colțurile Capitalei și chiar de 
mai departe : din comuna Mă
gurele, prelungirea Ferentari,’ 
Pipera...".

De necrezut, dar adevărat, ti 
atrage, ca un magnet, „potcoa
va" !

G. NIC,

campionatului Diviziei C, în care 
s-au obținut următoarele rezulta
te : I.C.S.I.M. — Abatorul 2—3 
(2—6) !, T.M B. — Sirena 1—1 
(1—1), Luceafărul n — Electronica 
1—1 (1—0), Unirea Boltattn — Fla
căra. roșie 3—3 (1—1), Voința — 
Automatica 1—1 (1—0), Automeca- 
nica — Luceafărul i 2—2 (2—o), 
Viscoza — Celuloza Călărași 2—1 
(1—1). Tehnometal — Mecanica 
tină 0—2 (0—1), Victoria Lehllu — 
Unirea Tricolor 1—2 (0—1) — s-a 
jucat la Călărași. In clasament :
1. Mecanică fină 17 P (19—9).
2. T.M.B. 17 p (20—12) etc.

ARBITRILOR"!
sînt prezentate pe tablă, cum 
se ascultă punctul de vedere 
al arbitrului în cauză, cum se 
prezintă punctele de vedere 
ale membrilor comisiei și — 
mai cu seamă — cum se a- 
junge, pe baza unei obiecti
ve judecări a fiecărui caz, la 
observații-concluzil de mare 
folos „cavalerilor fluierului* 
care au comis greșeli. Mate
rialul documentar al comisiei 
este îmbogățit și de observa
țiile foștilor arbitri din toată 
țara, reuniți acum in corpul 
de observatori ai Colegiului 
central și despre care am mai 
amintit in coloanele noastre: 
un Emil Vlaiculescu din plo
iești, un Gheorghe Osiac — 
Timișoara, un 
șa — Craiova 
Macovei din 
amintim doar 
tre ei) pot ti 
pe diferite stadioane.

Octavian com- 
sau un Adrian 
Bacău (ca să 
pe patru din- 
intîlniți astăzi 

_____________________ urmă
rind arbitrajele colegilor mai 
tineri.

Ce iși dorește comisia 7 
Ne-o spune tot președintele 
ei: „Să ajungem ta primul 
rtnd să discutăm doar cazuri 
teoretice, care se regăsesc de 
multe ori in practică, ca in
terpretări de mare finețe, 
superioare, ale regulilor jo
cului. Și să nu mai avem 
de-a face cu situații de gre
șeli grave, elementare, de 
inexactități in privința apli
cării unora dintre prevederile 
de bază 
Asta este 
rintă 1“

ale regulamentului, 
marea noastră do-

Eftimie IONESCU
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pește și conserve din pește, 
cartofi, conserve de legume, 
fructe, precum și importante 
sporuri la principalele mărfuri 
industriale.

Plenara a relevat faptul că 
sînt asigurate stocurile necesa
re. precum și toate condițiile 
materiale de realizare integra
lă a prevederilor acestui pro
gram. El exprimă posibilitățile 
obiective, reale ale economiei 
noastre naționale și asigură 
o creștere rațională a consu
mului de produse agroalimen- 
tare.

4. Plenara C.C. al P.C.R. a 
dezbătui concluziile controlului 
cu privire la abaterile săvirșite 
în municipiul Piatra Neamț în 
construcția dc locuințe proprie; 
tate personală, la abuzurile și 
gravele încălcări ale prevede
rilor legale, ale eticii și echității 
socialiste. Pe baza holărîrilor 
Comitetului Politic Executiv, au 
fost sistate construcțiile ilegale, 
s-au retras creditele luate de 
la stat prin încălcarea legii șl 
s-a asigurat rambursarea su
melor respective. De aseme
nea, imobilele construite și în
sușite pe căi ilegale vor fi tre
cute în proprietatea statului și 
repartizate personalului direct 
productiv din municipiul Pia
tra Neamț, iar clădirile din sta
țiunea Durau vor fi afectate 
Ministerului Turismului.

Pentru gravele abateri de la 
principiile și normele partidu
lui, de la etica și echitatea so
cialistă, tovarășul Ștefan Bo- 
boș, fost prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Neamț, a fost exclus în unani
mitate de către plenară din 
rîndurile membrilor Comitetu
lui Central, precum și din rîn
durile partidului. De aseme
nea, pentru răspunderile gra
ve ce-i revin în săvîrșirea a; 
cestor abateri tovarășului 
Gheorghe Ibănescu, plenara A 
hotărit destituirea sa din func
ția de prim-vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean Neamț 
și sancționarea cu vot de blam 
cu avertisment.

Plenara C.C. al P.C.R. a 
hotărit ca raportul Consiliului 
Central de Control MuncitO; 
resc al activității economice și 
sociale, măsurile luate și con
cluziile desprinse din discutarea 
în cadrul plenarei a acestor 
grave abateri din județul 
Neamț să fie dezbătute in toa
te organele și organizațiile de 
partid, în scopul determinării 
unui puternic curent de opinie 
împotriva tendințelor de căpă
tuială, de îmbogățire pe căi 
necinstite a cadrelor și mem
brilor de partid, pentru întări
rea exigenței partinice față de 
comportarea și atitudinea mo
rală a comuniștilor, in aplica
rea normelor și principiilor e- 
ticii și echității socialiste.

De asemenea, plenara a ho
tărit să se aducă unele modifi
cări legislației privind regimul 
construcțiilor de locuințe.

C.C. al P.C.R. a hotărît să 
se prevadă prin lege dreptul 
fiecărei familii de a dispune de 
o singură locuință proprietate 

personală, in care să locuiască, 
renunțindu-se la prevederea de 
a se putea construi, pe lingă 
aceasta, vile dc odihnă, pro
prietate personală. Plenara a 
stabilit, de asemenea, ca în 
municipii și orașe locuințele 
proprietate personală să se rea
lizeze numai sub formă de a- 
partamente în blocuri.

In încheierea plenarei, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
care s-a referit la o serie de 
sarcini concrete, de deosebită 
importanță, pentru realizarea 
în viață a prevederilor planu
lui pe ultimele două luni ale 
acestui an, a planului pe anul 
viitor, care va fi supus adoptă
rii actualei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale, a întregu
lui cincinal.

Secretarul general al partidu
lui a subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor tuturor 
oamenilor muncii din industrie 
în vederea realizării unui pro
gram suplimentar de dezvoltare 
mai rapidă economico-socială a 
țării și a programului de creș
tere mai accentuată a nivelului 
de trai al oamenilor muncii, 
stabilite de Conferința Națio
nală a partidului.

în legătură cu aceste obiec
tive importante, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a pus in fața 
Comitetului Central al partidu
lui, a tuturor organelor de 
partid și de stal, a cadrelor și 
oamenilor muncii din econo
mie, sarcina de a acviooa cu 
energie sporită pentru reduce
rea mai substanțială a consu
murilor materiale, a efaeltuieB- 
lor materiale de producție. îa 
acest sens a fost subliniată o- 
bligafia tuturor organizațiilor 
economice, a întreprinderilor, a 
comitetelor de partid județene 
și a consiliilor populare de a 
asigura creșterea indicelui de 
folosire a materiilor prime, 
precum și recuperarea, ptnă la 
ultimul gram, a materialelor 
care rămin după prelucrarea 
industrială, finind seama de 
faptul că fiecare bucățică de 
metal conține, pe iîngă mine
reu de fier, atit energie cit șl 
muncă, trebuie acționat eu 
toată răspunderea pentru folo
sirea rațională a întregii canti
tăți de materii prime, pentru 
valorificarea a tot ceea ee ră- 
mîne după încheierea procesu
lui de producție și poate fi re- 
folosit. Pentru a se imprima 
mai multă exigență și răspun
dere în această direcție, mate
riile prime și materialele re
zultate după prelucrarea indu
strială vor fi cuprinse în viitor 
in planul de aprovizionare teh- 
nico-matcrială al întreprinderi
lor.

în vederea economisirii rigu
roase a ' metalului, secretarul 
general al partidului a indicai 
să se acționeze pentru perfec
ționarea sortării mașinilor și 
utilajelor clasate și folosirea 
corespunzătoare a pieselor șl 
subansambielor. Aceasta este 
valabil atit pentru mașini-unel- 
te, pentru utilaje grele cit șl 
pentru parcul auto, pentru 
tractoare și mașini agricole. De 
asemenea, s-a indicat ca me

talul să fie trimis la retopit du
pă o riguroasă sortimentare, tn 
funcție de compoziția și calita
tea aliajului, astfel incit să in
tre în noua rețetă fără să se 
piardă nimic din materialele 
prețioase pe care le conține.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a atras atenția asupra necesită
ții desfășurării unei largi ac
țiuni pentru colectare* deșeuri
lor. atit de la unitățile econo
mice cit și de 1* populație. 
Este vorba de metal, de hirtie, 
de îmbrăcăminte șl încălțămin
te, de sticlărie, care incorpo
rează • mare cantitate de sub
stanțe utile, prețioase, unele 
obținute pe calea importului 
din străinătate.

Importanța acestor acțiuni 
pentru economi* noastră se o- 
glindește și in faptul că. in vi
itor, planul de dezvoltare indu
strială va conține prevederi 
majorate de asigurare a mate
riilor prime și materialelor ne
cesare pe seama valorificării 
a ceea ce rămine de la prelu
crarea industrială, precum și > 
deșeurilor colectate din întrea
ga tară.

Realizarea sarcinilor de eco
nomisire a materiilor prime și 
materialelor — a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
are o însemnătate hotăritoare 
pentru ridicarea eficienței ac
tivității noastre eeonomiee. 
pentru creștere* beneficiilor în
treprinderilor, pentru aplicarea 
corespunzătoare a noului sistem 
de autogestiune si antoconduce- 
re a unităților economice.

Secretarul general al partidu
lui a pus cu deosebită tărie in 
fața economiei noastre obiecti
vul reducerii hotărite a consu
mului de energie care, socotit 
in tone de petrol, situează, in 
momentul de față, țara noastră 
in rindul țărilor cu mare con
sum de combustibil. Subliniind 
eă economisirea combustibilu
lui, a energiei este una din 
problemele de bază ale dezvol
tării noastre economice, atit in 
prezent cit și in perspectivă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
criticai tendința spre consu
muri neraționale, concepția 
greșită potrivit căreia consumul 
de energie trebuie să meargă 
mereu înaintea creșterii pro
ducției industriale — concepție 
generată la timpul său de așa- 
zisa societate de consum, dar 
care este in prezent in mod 
sever revizuită chiar in țările 
capitaliste dezvoltate.

Arătind că lupta pentru re
ducerea consumului de combus
tibil și energie nu este o cam
panie de moment, conjunctu- 
rală, ci o problemă de orienta
re a însăși structurii economiei 
naționale, a dezvoltării noastre 
economice în viitor, de care 
depinde ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ministerelor, organisme
lor economice centrale, unități
lor economice, tuturor organe
lor de partid și de stat să 
desfășoare o vastă activitate de 
perfecționare și modernizare a 
tehnologiilor în vederea asigu
rării unui consum cit mai re
dus de energie în toate ramu
rile industriale. A fost sublinia
tă necesitatea ca întregul partid. 

toți cetățenii patriei noastre, 
întregul popor să acționeze in 
deplină cunoștință a faptului 
eă înflorirea continuă a socie
tății socialiste, creșterea forței 
economice • României, asigu
rarea prosperității ei, depind în 
momentul de îață in mod hotă- 
ritor de gospodărirea judicioa
să, cit mai economică, a mij
loacelor materiale de care dis
punem.

Secretarul general al partidu
lui a relevat, de asemenea, ne
cesitatea Întăririi simțului de 
răspundere, in. întreaga econo
mie. pentru utilizarea cu maxi
mum de randament a mijloa
celor de producție. Trebuie li
chidată tn mod hotărit situația 
in care se găsesc o serie de 
capacități de producție care nu 
funcționează la parametrii pro
iectați, nn-și realizează indica
torii de producție stabiliți în 
planul de stat. In aceeași ordi
ne de idei trebuie luate măsuri 
ferme pentru diminuarea rebu
turilor, care, în unele între
prinderi, se ridică la procente 
mari, ducind la pierderi seri
oase, diminuind rentabilitatea și 
nivelul beneficiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se manifeste o 
exigență și o răspundere spo
rite față de buna întreținere si 
funcționare a tuturor capaci
tăților de producție; să se ia 
toate măsurile necesare pen
tru evitarea avariilor, a acci
dentelor, a întreruperilor in 
folosirea unor mașini și utilaje, 
pentru întărirea ordinii $1 dis
ciplinei, a controlului tehnic in 
toate unitățile productive, in 
toate schimburile. Sarcini de 
cea mai mare importanță revin 
în acest sens cadrelor de con
ducere, specialiștilor care poar
tă răspunderea funcționării 
normale, constante a tuturor 
instalațiilor și utilajelor, a tu
turor unităților economice.

O importanță deosebită. — a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — are clarificarea 
tuturor acestor probleme cu 
masa largă a celor ce muncesc, 
educarea tuturor oamenilor 
muncii în spiritul respectării 
riguroase a normelor de con
sum, a regulilor de folosire ra
țională a mijloacelor materiale 
ale economiei noastre, dezvol
tarea unei inalte conștiințe in 
vederea desfășurării unei lupte 
neîntrerupte pentru reducerea 
continuă a consumului de ma
terii prime, materiale și ener
gie, pentru intensificarea efor
turilor in vederea realizării cu 
mijloace mai mici a unor re
zultate economico superioare. 
Numai astfel — a arătat se
cretarul general al partidului 
— vom putea asigura îndeplini
rea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XI-lea, a Pro
gramului partidului de dezvol
tare economico-socială a pa
triei, de trecere cit mai rapidă 
a României de la stadiul de 
țară în curs de dezvoltare la 
acela de (ară cu o dezvoltare 
economică medie, numai astfel 
vom. putea asigura obiectivul 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România, 
sporirea continuă a bunăstării 
poporului, întărirea continuă a 
patriei, a suveranității și in
dependenței ei naționale.

PRIMELE STARTURI 
ÎN C.M. DE CANOTAJ

Pe lacul Karapiro, în Noua . 
Zeelandă. au început miercuri j 
întrecerile campionatelor mon— f 
diale de canotaj. Dimineața; 
s-au desfășurat preliminariile 
probelor feminine, iar după- 
amiază seriile celor masculine,' 
După cum am mai anunțat; 
câștigătoarele fiecărei serii au 
obținut dreptul de participare 
la finale, celelalte echipaje ur- 
mind să încerce atingerea a- 
cestuî obiectiv joi, în recali
ficări și vineri, în semifinale.

Cu mult succes au concurat 
în această primă reuniune ca
notoarele din Bulgaria și 
U.RJSJS., calificate direct in 
cite trei finale. In schimb, ma
rile favorite, sportivele din R.D. 
Germană, nu au reușit să ciști- 
ge decît o serie la 4+1 rame. 
Și canotoarele românce (excep- 
tînd barca de dublu rame Za- 
goni-Chertic. care participă di-, 
rect la semifinale) vor fi ne
voite să se prezinte joi la 
start, pentru recalificări.

Rezultate tehnice. Simplu — 
seria I : 1. Joan Lind (S.U.AJ 
3:44,25 ; X Janina Klucznyk (Po
lonia) 3:47,16 î 3. Sytske Bo- 
omstra (Olanda) 3:52,23 ; serii 
a n-a : 1. Iskra Velinova 
(Bulg.) 3:40,70 ; 2. Christine
Hahn (R.D.G.) 3:41,80 ; 3. Ma
rian Fekete-Ambruș (Ungaria) 
3:45,19; 4. Aneta Marin (Româ
nia) 3:45,30 ; dublu visle — se
ria I: 1. Elisabeth Hills — Lisa 
Hansen (S.U.A.) 3:22.38; 2. Olga 
Homeghi — Sanda Toma (Româ
nia) 3:23,36 ; 3. Solfried Johan
son — Lene Haldis (Norvegia) 
3:28,14; seria a XI-a : 1. Svetla 
Otzetova — Zdravka lord an o- 
va (Bulg.) 3:22,75 ; 2. Ludmila 
Parhomova — Leonora Kamis- 
kito (U.R.S.S.) 3:26,17; 3. Anke 
Barchmann — Roswitha Zcbelt 
(R.D.G.) 3:27,18 ; 4+1 visle — 
seria I: L U.R.S.S. 3:15,20; 1
R. F. Germania 3:17.17 : 3. O- 
landa 3:20,00 ; seria a Il-a : L.' 
Bulgaria 3:18,19 ; 2. România 
(Mariana Zaharia, Valeria Ra
cilă. Sofia Banovici, Mariana 
C-atană + Elena Giureă) 
3:20,87 ; X R. D. Germană 
3:20,89 ; 4+1 rame — seria I s 
1. R. D. Germană 3:24,55 ; 2.

S. U-A. 3:25,30 ; X Bulgaria
3:25,53; seria a 11-a : L. 
UJLSJS. 3:22.63 ; Z Olanda 
3:27.58; X Noua Zeelandă 
3 29,58 ; 4. România ; 8+1 —
seria I : L UALS.S. 2:59,20 1 
X R.D. Germană 3:03.34 ; X 
Canada 3:05,94 ; sena a H-a 1 
L R.F. Germania 3:14.55 ; 1
Bulgaria 3:16,26 ; X S.U.A.' 
3:18,89.

BOXERI DE LA STEAUA
IN CEHOSLOVACIA

Boxeri al clubul ui Steaua vor 
pleca azi în Cehoslovacia, unde 
vor susține o întilnire amicală cu 
o selecționată a armatei cehos
lovace. Antrenorii Ion Chiriac $1 
Șerbu Neacșu vor prezenta urmă
toarea formație : Marcel Constan
tin, Gheorghe Govici, Gheorghe 
CiochtnA, Florian Li vad am, Hara- 
lamble Sultan, Carol Hajnal, Ni
colae Costin, Marcel Sârba, Ma
rian Ifrim, Georgică Dortici șl 
Ion Cernat.

F.C. ARGEȘ N A REZISTAT LA VALENCIA TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX

Echipa piteșteană a pierdut cu 2-5 (0-2)
VALENCIA, 1 (prin telefon). Pe 

stadionul .Luis Casanova" din 
Valencia, tn fața a 50 000 de 
spectatori, F.C. Argeș n-a re
zistat tn fața atacurilor fotbaliș
tilor spanioli, conduși de argen
tinianul Kempes și de vest-ger- 
manul Bonhof. Echipa noastră a 
încercat să atace, a înscris donă 
goluri, dar lăudabilul ei spirit 
ofensiv nu a avut suficientă aco
perire în apărare, ceea ce a fost 
decisiv în fața unor înaintași 
foarte iuți, care au sancționat 
imediat unele greșeli individuale, 
mai ales în fazele fixe, mereu 
deficitare în jocul fotbaliștilor 
noștri.

Echipa piteșteană începe curajos 
jocul, aplicînd un pressing efica
ce. care se soldează cu destule 
baloane interceptate. Din păcate, 
Radu H ratează prima mare oca
zie a meciului (min. 10). Este pe
rioada în care Valencia găsește 
greu drumul spre poartă. In min. 
16. pe un contraatac, Kempes șu- 
tează în bară. In același minut 
asistăm la primul moment-chele 
al partidei : Radu n se acciden
tează șl e înlocuit cu Moiceanu. 
In min. 31 se produce al doilea 
moment de răscruce al reprizei, 
Moiceanu ratînd o foarte mare o- 
cazle de a deschide scorul. Aceas
tă ocazie se „răzbună" șl spanio
lii înscriu primii (min. 34), în 
urma unei lovituri libere magis
tral executate de la 18 m, de 
KEMPES. După acest gol, la care 
Sperlatu are o parte de vină piteș- 
tenii pornesc la atac, neglijînd 

apărarea. Și astfel, un contraatac 
spaniol condus de Cabrai șl con
tinuat de Felman se încheie cu 
un gol imparabil al aceluiași 
KEMPES După pauză, deși con
duși cu un scor „de eliminare", 
argeșenii reiau atacul și reușesc 
să egaleze „bilanțul", înscriind 
prin TOMA, în urma unei pase 
în adîncime a Iul Iovănescu. Sîn- 
tem în min. 47. Spaniolii revin în 
atac. In min. 58 Valencia mărește 
scorul, în urma unei faze fixe. De 
la 25 de metri, Kempes „aruncă" 
peste zid și BONHOF înscrie. 
După alte șase minute, SAURA 
înscrie un gol frumos, la capătul 
unei combinații rapide. Echipa 
noastră dă semne de slăbiciune. 
DObrin, obosit, este înlocuit cu 
Turcu. Plteștenii nu renunță. In 
ciuda scorului net defavorabil, 
Șl astfel. în min. 75. IOVĂNESCU 
readuce șansa calificării la numai 
un gol, în urma unei frumoase 
centrări a fundașului Moisescu, 
urcat în atac. La 4—2 jocul este 
relansat. Din păcate, piteștenil nu 
mai au resursele nervoase nece
sare forțării jocului. Spaniolii, 
animați de Kempes, atacă, în
scriind al cincilea gol, în min. 85, 
cînd SOLSONA pătrunde nestin
gherit, exploatlnd o nouă ezitare 
a apărării lui Speriatu.

Arbitrul belgian A Bonnet a 
condus formațiile :

C.F. VALENCIA: Manzanedo 
(rniin. 76 Pereira) — Carete, Cor
dero, Botubot, Cervero — Cabrai 
(min. 80 Arias), Bonhof, Solsona 
— Saura, Felman, Kempes.

F.C. ARGEȘ : Speriatu — Moi
sescu, Zamfir, stancu, Ivan — 
Chivescu, Iovănescu, Toma — Do- 
brin (min. 69 Turcu), Radu H 
(min. 16 Moiceanu), D. Nicolae.

Laurențiu DUMCRE5CU

IERI, ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat mectu- 

rile-retur din etapa a doua a cu
pelor europene la fotbal. In pri
ma coloană — între paranteze — 
figurează scorurile din tur, iar în 
a doua cele din retur. La scor ge

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Grasshoppers — Real Madrid (1-3) 2—0
Nottingham — A.E.K. Atena (2-1) S—1
P.S.V. Eindhoven — Glasgow Rangers (5—0) 2—3
Malmo F.F. — Dinamo Kiev (0-0) 2-0
F.C. Koln — Lokomotiv Sofia (1-0» 4—0
Dynamo Dresda — Bohemian Dublin (0-0) 6—0
Wisla Cracovia — Zbrojovka Brno (2-2) I—1
Llllestrâm — Austria Viena 0-0

CUPA CUPELOR
Shamrock Rovers— Banik Ostrava ro-3) 

<0—1)
1-2

S.W. Innsbruck — Ipswich Town 1—1
CJ. Barcelona — S.C. Anderlecht (0-3) 3-0

4—1 după penal tyurl
Bodo Gllmt — Internazionale (0-5) 1—2
F.C. Aberdeen — Fortuna Dusseld. (0-3» 2-0

S.C. Beveren
Ferencvâros
Nancy

— Rijeka
— F.C. Magdeburg
— Servette Geneva

CUPA U.E.FA.

(»-0) 
(0-1) 
(1-2)

2-4
2—1
2—8

Lausanne — Ajax Amsterdam (0—1) 0-4
Borussia Mflnch. — Benfica (0—0) 2—0
Dukla Praga — Everton (1-2) 1—0
Valencia — F.C. Argeș (1—2) s—a
V.f.B. Stuttgart — Torpedo Moscova (1-2) 2—0
Hibernians — Strasbourg (0—2) 1—0
Steaua roșie — Sporting Gijon (1—0) 1—1
M.S.V. Duisburg — Carl Zeiss Jena (0-0) 3—0
Esbjerg — Palloseura (2-0) 4—1
Standard Liege — Manchester City (0-4) 2—4
Politehnica Tim. — Honved Budapesta (0-4) 2—0
Dinamo Tbilisi — Hertha B.S.C. (0-2) 1—0
Arsenal — Hajduk Split (1-2) 1—0
Milan — Levski Spartak (2-2) 3—0

BASCHET • în „Cupa Koraei" 
(masculin) echipa franceză E.B. 
Orthez a învins in deplasare cu 
90—71 (43—38) formația portu
gheză Figuiercnse.

HOCHEI • Da Graz. In turul 
in ai C.C.E.: Atse Graz — Ries- 
sersee 8—7.

TENIS a Jn proba de dublu 
bărbați a turneului de la Tokio, 
perechea Hie Năstase, Arthur 

neral egal s-a calificat formația 
cane a Înscria mai multe goluri 
m deplasare. Echipele scrise cu 
Utere mal groase s-au calificat 
în turul următor. In C.C.E. șl 
Cupa cupelor etapa sferturilor de 

Ashe a învins cu 6—2, 1—6, 7 4 
cuplul Moore, Drysdale. a In 
Cupa Davis : Mexic — canada 
3—0. In turul următor Mexic va 
înfflnl Columbia.

TENIS DE MASA a La Luxem
burg In optimi de finală alo 
C.C.E. (masculin) echipa fran
ceză Blquetre a învins cu 5—0 
formajia locală D. T. Remich.

finală va avea loc la primăvară; 
iar în Cupa U.E.FA. partidele 
din optimi sînt programate la 2a 
noiembrie și < decembrie. Alte a- 
mănunte in ziarul de mîlne.


