
ȘEDINȚA COMIIETUIUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, luni 20 noiembrie a.c. 
a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
discutat și soluționat o scrie de 
probleme privind indeplinirea 
planului de stat și dezvoltării 
economico-sociale a țârii, pre
cum și probleme ale activității 
curente pe plan intern și inter
national desfășurată de partidul 
și statul nostru.

De asemenea, in cadrul ședin
ței. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, a pre
zentat o informare despre vi
zita de prietenie pe care a în
treprins-o in Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia la 
invitația tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat intru totul și și-a ma
nifestat satisfacția deplină țață 
de desfășurarea și rezultatele 
rodnice ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — nou și 
remarcabil moment al tradițio
nalului dialog româno-iugoslav 
la nivel înalt — care marchea
ză o contribuție de cea mai 
mare importantă la dezvoltarea 
relațiilor de strinsă colaborare 
și bună vecinătate dintre cele 
două partide și state, în inte
resul popoarelor noastre, al 
cauzei generale a sociali,mulai, 
progresului și păcii.

Trăinicia prieteniei frățești 
româno-iugoslave, precum și 
profunda considerație și prețui
re manifestate de popoarele 
iugoslave față de secretarul 
general al partidului nostru și 
președintele României și-au gă
sit o strălucită și semnificativă 
expresie în decorarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu 
înaltul ordin iugoslav „Erou 
al Muncii Socialiste", ca și în 
manifestările pline de căldură 
cu care a fost intimpiuat pe 
întreg parcursul vizitei.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază cu satisfacție că noua 
întîlnire — a 18-a — dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, desfășurată 
într-o ambiantă de caldă prie
tenie și cordialitate, a reliefat 
hotărîrea ambelor părți de a 
amplifica și aprofunda colabo
rarea dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, in deplină 
concordantă cu telurile și ori
entările cuprinse in Declarația 
comună semnată în șeptembrie 
1976 la Belgrad. Au tost con
venite noi și importante înțe
legeri care vor impulsiona și 
mai mult dezvoltarea pe mul-

CLACAJELE LIDERULUI ANUNȚĂ UN
SI COMPLICAT AL SEZONULUI•

Grea și pretențioasă este 
postura de lider ! F.C. Baia 
Mare, care demarase spectacu
los la jumătatea turului, pre
vestind un liniștit final al se
zonului de toamnă, a „clacat" 
în două etape consecutive și 
iat-o ajunsă de un pluton in
sistent și compact, condus de 
Steaua, urmată, la rîndu-i, de 
F.C. Argeș, Universitatea Cra
iova și Dinamo, ca să le nu
mim numai pe fostele sau ac
tuala campioană din acest 
grup. Ce a decis vizibila scă
dere de potențial a revelației 
indiscutabile a ediției 1978,79 ? 
O cădere de formă 1 Primele 
efecte ale suficienței determi
nată de succesele în serie ? Fi
suri in angrenajul psihologic, 
care funcționa foarte bine pină 
acum? Rămîne de văzut. Ur
mătoarele jocuri ne-o vor ară
ta. Din „cazul F.C. Baia Mare" 
să extragem, pentru moment, 
învățămîntul — valabil pentru 
oricare formație, mare sau mi
că — anume că locul cel mal 
invidiat, locul de onoare din- 
tr-o întrecere se apără infinit 
mai greu decit se cucerește. 
Dar — amintind de pierderea 
de ritm a liderului — să vor
bim și de cei care... au pro- 
vocat-o. Olimpia Satu Mare — 
în etapa a 11-a, și, alaltăieri. 
Politehnica Iași s-au comportat 
de o manieră care a dus la in- 
fringerea echipei pe bună 
dreptate repetat elogiată in acest 
sezon. Pentru o coincidență plină 
de promisiuni să-i numim pe 
cei doi tineri tehnicieni aflați 
la cîrma echipelor din Satu 

tipie planuri a relațiilor romi- 
no-iugoslave în spiritul solida
rității și stimei reciproce, pe 
baza principiilor egalității in 
drepturi, independentei și su
veranității naționale, neameste
cului in treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întraju
torării tovărășești.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază în mod deosebit fap
tul că în cadrul convorbiriloi 
s-a stabilit creșterea dinamică 
a colaborării economice în spe
cial prin intensificarea și di
versificarea cooperării și spe
cializării in producție, construi
rea în comun a unor noi o- 
biectîve industriale și finali
zarea unor acțiuni de cooperare 
pe terțe piețe, mai ales în țări
le în curs de dezvoltare. S-a 
exprimat hotărîrea de a s» 
folosi tot mai intens avanta
jele ce decurg din apropierea 
geografică, din experiența teh
nică și științifică a celor două 
părți în vederea accelerării 
înfăptuirii programelor de dez
voltare elaborate de cele două 
părți, a progresului economico- 
social al țărilor noastre, a ope
rei de edificare a societății so
cialiste.

Comitetul Politic Executiv dă 
• înaltă apreciere liotăririi 
comune de a se întări conlu
crarea dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia — factor 
esențial al prieteniei și colabo
rării celor două țări — schim
bul deschis și larg de păreri 
intre acestea cu privire Ia căile 
și experiența construcției so
cialiste, la dezvoltarea mișcării 
comuniste și muncitorești, pro
gresiste șl democratice, pre
cum și asupra marilor proble
me ale vieții internaționale, ale 
luptei pentru destindere, pace 
și progres în lume. De aseme
nea, s-a convenit extinderea 
contactelor și colaborării dintre 
reprezentanții parlamentelor, gu
vernelor, organizațiilor de masă 
și obștești, localităților, între
prinderilor și dintre cetățenii 
României și Iugoslaviei.

Comitetul Politic Executiv 
relevă însemnătatea deosebită a 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito privind evoluția vieții in
ternaționale actuale și care au 
evidențiat înaltul grad de iden
titate a punctelor de vedere ale 
celor două țări asupra proble
melor discutate. Comitetul Po
litic Executiv apreciază cu sa
tisfacție faptul că tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito au reafirmat voința state
lor și partidelor noastre de a 
conlucra tot mai activ pe plan 
extern, de a contribui, prin
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ln campionatul de fotbal

Mare și Iași, Gheorghe Staicu 
și Leonid Antohi. Iată alți har
nici antrenori care încearcă — 
și reușesc uneori — să demon
streze ceea ce mai afirmam in
tr-un trecut comentariu și a- 
nume că promoția ce se in- 
dreaptă spre maturizare are 
destule elemente dotate și com
petente. Principalul rămîne 
CONTINUITATEA ÎN PRO
GRES, ÎN AFIRMARE, DO
RINȚA TINERILOR TEHNI
CIENI DE AUTOPERFECȚIO-

GOSPODARI ADEVĂRAȚ1 ȘL. GOSPODAR] „CU INIMĂ DE PIATRĂ"
Anotimpul friguros a mu

tai de la o vreme unele 
activități sportive în in

cinta sălilor. Acolo, unde 
participanților trebuie să Ii se 
asigure condiții bune pentru 
antrenament și jocuri oficiale 
sau amicale. In scopul de a 
afla cum se prezintă arenele 
sportive închise, am organizat 
un scurt raid-anchetă prin di
verse orașe ale țării cu spri
jinul corespondenților noștri 
voluntari. Iată, succint, ce au 
constatat aceștia:

CALIFICATIV EXCELENT 
LA BAIA MARE. DAR... În 
municipiul maramureșan mina 
gospodarilor care administrea
ză sălile de sport se simte pre
tutindeni. Curățenie, ordine, 
vestiare primitoare. Instala
țiile aflate ia dotare sint ia

PaOlETARl DIN TOATE TASttE. UNIȚI VA I
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întreceri sportive sub semnul „Daciadei"

ALATURI, 
FOȘTII Șl VIITORII 

PERFORMERI
Duminică a fost mult soare în 

București, dimineața cu dinți, 
apoi cu zîmbet caid, strălucitor 
și chiar vesel de la ora 10 cînd 
— precis — a văzut veselia mi
ilor de pionieri, elevi și stu- 
denți aflați la startul unui 
tradițional cros de toamnă, nu
mit simplu : „Crosul elevilor și 
studenților". întrecerea tine
rească se desfășura sub semnul 
„Dacîadei" și avea loc pe aleile 
încă înverzite din jurul Pieții 
Scînteii.

Primele au plecat fetițele, 
adică atletele de la categoria

(Continuare in pag. 2-3)

TINERII HANDBALIȘTI ROMÂNI 
AU CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA TRINEC

FRAGA, 20 (Agerpres). Com
petiția masculină de handbal 
pentru echipe de tineret, des
fășurată in orașul cehoslovac 
Trinec, s-a încheiat cu victo
ria selecționatei României, care 
a totalizat 6 p, fiind urmată in 
clasament de formațiile Polo-

Astăzi, în Sala sporturilor din Brașov

ROMÂNIA - BULGARIA,
Pregătirile echipei feminine 

de handbal a României, care 
au ca scop participarea la tur
neul final al campionatului 
mondial, găzduit de mai multe 
orașe din Cehoslovacia (30 no
iembrie — 10 decembrie), au 
intrat în ultima linie dreaptă. 
Astăzi și mîine, la Poiana Bra
șov, antrenorii Francisc Spier

FINAL DISPUTAT 
DE TOAMNĂ '

NARE, plus grija celor în 
drept de a le da posibilitatea 
să arate ceea ce știu și ce 
pot I

Cele patru puncte lăsate de 
băimăreni la Satu Mare și, du
minică, pe stadionul propriu 
au determinat o regrupare a 
plutonului fruntaș și — în con
secință — fac din ultimele

Eftimie IONESCU
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perfectă stare de funcționare, 
atît la Sala sporturilor, sau 
Sala tineretului, cit și la a- 
celea aparținînd unor licee și 
școli generale. Aspecte negati-

■\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Un raid-anchcta
al corespondenților noștri
prin sălile de sport
In anotimpul friguros

ve întîlnim doar la Șc. ge
nerală nr. 6 (din cartierul Să- 
sar) și Șc. generală nr. 12. La 
prima (director Ion Goi a), sala 
de sport a fost transformată in 
atelier pentru ca vechea sală 

M1HAELA TlRNOVEANU, 
Șl A „DACIADEI“ LA 

TULCEA (prin telefon), 
în - noua și frumoasa Sală a 
sporturilor din localitate s-au 
desfășurat, timp de trei zile, 
finalele campionatelor naționa
le și ale „Daciadei" la gim
nastică ritmică. La întrecere 
au fost prezente 85 de sporti
ve, care au îneîntat prin evo
luțiile lor. Competiția a fost 
dominată de gimnastele de la 
Clubul sportiv școlar 2 și Vi
itorul București, care au ciștigat 
toate titlurile, atît Ia individual, 
cit și la echipe. REZULTA
TE TEHNICE : cat II, indivi
dual compus : 1. Dorina Cor- 
doș (C^S. 2 Buc.) 3745. Z 
Mona Teodorescu (CSS 2 Buc) 
37,45, X Simona Iliescu (CSS 
1 C-ța) ; pe aparate, coardă: 
L Dorina Cordoș 9,45, 2. Mona 
Teodorescu 9,30, X Simona 

niei — 4p, Cehoslovaciei — 2 
p și Bulgariei — Op. Din se
lecționata țării noastre (an
trenor Mihai Pintea) s-au e- 
vidențiat portarii Redl II șl 
Popa, precum și Croitoru, Co- 
vaciu și Voik.

LA HANDBAL FEMININ
și loan Bota vor testa lotul în 
două intîlniri cu reprezentativa 
Bulgariei.

Deși au un caracter amical, 
partidele România — Bulgaria, 
ce se vor desfășura în Sala 
'sporturilor din Brașov (ora de 
începere : 18), suscită un inte
res deosebit, deoarece — mar- 
cînd un firesc ascendent de 
formă — echipa noastră națio
nală trebuie să dovedească o- 
mogenitate, creșterea valorii 
sale.

După debutul rugbyștilor noștri la campionatul european

ÎNAINTAREA - PUTERNICĂ Șl MCBILĂ - 
A CÎȘTIGAT MECIUL!

• Unele deficiențe in evoluția „tricolorilor", care se cer 
corectate pentru jocul cu Franța (3 decembrie)

LUBLIN, 20 (prin telefon). 
S-a terminat, cel puțin deocam
dată. cu rugbyul care punea 
accent pe agilitate, pe finețe 
tehnică. Și-a făcut loc acum 

de practică să devină, la rîn- 
dul ei, sală de curs ! La a 
doua (director Elisabeta Gan), 
aceeași metamorfoză: mica sa
lă de gimnastică cu spaliere 
montate pe pereți și-a schim
bat din nou destinația. (Vasile 
SASARANU).

O SCENA NEDEMONTATA, 
IAR ALȚII ALEARGA PRIN
TRE... MOBILE. La Tulcea, in 
chiar mijlocul sălii mari din 
apropierea Gării fluviale 'dată in 
folosință recent) găsim o imen
să scenă montată in vederea 
unui spectacol artistic- Comi
tetul județean pentru cultură 
și educație socialistă a uitat să 
dea dispoziții pentru demonta
rea ei și astfel, de aproape

(Conttsus~e ia pag. 2-3)

CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ 
GIMNASTICĂ RITMICĂ
Iliescu 8,90 ; cerc: 1. Mona
Teodorescu 9,40, Z Dorina Cor
doș 9,10, 3. Simona Iliescu 9,10 ț 
panglică: 1. Dorina Cordoș
9,50, 2. Mona Teodorescu 9,45, 
X Simona Iliescu 9,00 ; min
ge : L Dorina Cordoș 9,60, Z 
Mona Teodorescu 9,30, 3. Si
mona Hiescu 9.00 : pe echipe :

Mihaela Tîrnovsanu. 
intr-un exercițiu cu cerc 

Foto : Ion MIHĂICĂ

1. CSS 2 București 110,10, 2. 
CSS 1 Constanța 105,55, 3. Li
ceul 1 Baia Mare 102,20. Cat. I, 
individual compus : 1. Rozica 
Popescu (CSS 2 Buc.) 38,40, 2. 
Florența Andorache (CSS 2 
Buc.) 37,95, 3. Marinela Ion
(Lie. 1 Baia Mare) ; pe echipe :
1. CSS 2 București 132,60. 2. 
Liceul 1 Baia Mare 125,80. 3. 
CSS 1 București 122.25. Maes
tre, individual compus : 1. Mi
haela Tîrnoveariu (Viitorul 
Buc.) 38,60, 2. Rodica Giurgiu 
(Lie. 1 Baia Mare) 38,50. X 
Ileana Mîndescu (Viitorul Buc.) 
38.40. Ansamblu, maestre : 1—Z 
Viitorul București și Știința 
Constanța 19,30.

Pompiliu COMȘA — coresp.

rugbyul de forță, de mare an
gajament, care uneori urmă
rește — îndeosebi la începutul 
partidelor — intimidarea ad
versarului. Așa obțin astăzi 
succese neo-zeelandezii, galezii, 
francezii. De ce nu ar face la’ 
fel și rugbyștii români ? Du- 
rînd XV-lui nostru o înaintare 
„betonată", cu oameni tari că 
piatra, antrenorii Valeriu Iri- 
mescu și Alexandru Paloșanu 
au deschis calea victoriei. Aici, 
la Lublin, lecția a fost aplicată 
bine, înaintarea noastră — 
mu’t mai puternică și .mai ex
perimentată — fiind aceea care 
a realizat diferența dintre cele 
două echipe, materializată și 
pe tabela de marcaj : 30—9. 
Da, grămada a ciștigat jocul 
pentru că — s-a văzut — for
ma si chiar valoarea treisfer- 
turilor (exceptîndu-1 pe Mo- 
trescu) sînt mai labile. Polone
zii nu au putut răspunde în a- 
ceeași măsură și cu aceleași 
..arme". Dealtfel, grămada gaz
delor (ne gîndim la aceea care 
anul trecut, la București, a 
constituit o surpriză) a suferit 
citeva amputări, Krawczuk și

Dimitris CALUMACM
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ÎN DIVIZIA A DE POPICE ALĂTURI, FOȘTII SI VIITORII PERFORMERI7 » , „GIGANTil" AU FOST D
lu etapa a Vil-a a campiona

tului Diviziei A, disputată sîm- 
băță și duminică/ s-au obținut 
următoarele rezultate :

FEMININ e Voința Oradea — 
ElectrGmureș Tg. Mureș 2551— 
2405 pd (scor individual 6—0). 
Derbyul seriei Nord a revenit, 
relativ ușor, formației orădene, 
care a avut în Ecaterina Balăzs 
(448 pd) și junioara Ibolya Ka- 
tona (439) cele mai eficace jucă
toare. Dintre mureșence fi-a re
marcat Maria Martina cu 418 pd. 
(I. Ghișa — coresp.). O Rapid 
București — Voința Ploiești 
23S9—2241 (5—1). Cu cinci junioa
re in formație, Rapid s-a dovedit 
o echipă omogenă, dispunînd de 
Voința la un scor concludent. 
Bucu-reștencele au realizat punc
taje între 385 și 425, iar ploieș- 
tencele între 347 și 391. Cele mai 
bune jucătoare au fost Alexan
drina Na von 425, Maria Ior- 
dăchescu — 409, Elena Stan — 
407 de la învingătoare, respectiv 
Mioara Coman — 391. • Dacia 
Ploiești — Voința București 2385
— 2445 (2—4). Bucureștencele au
dștigat două puncte prețioase, 
datorită mai ales formei exce
lente a jucătoarei Elena Pană, 
care a punctat 451. (A. Cristea
— coresp.). * Voința Tg. Mureș
— Voința Cluj-Napoca 2475—2384
(4—2). Principalele realizatoare au 
fost Gizela Kadar (Tg. M.) — 464 
și Catalina Borș (C) — 431
(I. Păuș — coresp.). • Petrolul 
Băicoi — Cetatea Giurgiu 2625— 
2400 (6—0). Din nou. Elena Vasile 
a fost jucătoarea de bază a e- 
chipei Petrolul, doborlnd 463 de 
popice. S-a mai remarcat de la 
gazde junioara Niculina Ungu- 
reanu cu 445 pd. De la Cetatea, 
prima jucătoare a fost Elena 
Rada cu 437 pd. (I. Brinzea — 
coresp.). a Hidromecanica Bra
șov — Voința Timișoara 2570— 
2299 (6—0). Aflate la cea de a
treia victorie consecutivă, brașo
vene ele au revenit printre cele 
mai bune sexteturl ale seriei 
Nord. Mariana Constantin a fos*. 
performera reuniunii cu 477 p. 
De la timișorence s-a impus 
Emilia Ebeâ cu 413 pd. (C. Gruia
— coresp.). • C.S.M. Reșița —
U. T. Arad 2534—2397 (3—3).
a Voința Craiova — Record Cluj- 
Napoca 2487—2386 (6—0).

MASCULIN • Voința București
— Olimpia București 5094—5069

0 Inimoasă Inițiativă a Casei Centrale a Armaîcl 
„MARI SPORTIVI Al ROMÂNIEI 
RĂSPUND ÎNTREBĂRILOR DV.“
Casa Centrală a Armatei inaugurează azi o interesantă 

serie de întîlniri cu performeri de reputație mondială, sub 
genericul „Mari sportivi ai României răspund întrebări
lor dv.“ în această seară, la ora 19, la sala de spectacole 
a Casei Centrale a Armatei, din bd. 6 Martie, va avea loc 
prima intîlnire de acest gen cu renumitul handbalist 
român lt. col. ing. Cristian Gațu, care s-a retras recent din 
activitatea sportivă.

Prezentarea va fi făcută de comentatorul televiziunii 
române Cristian Țopescu. In afara lui Cristian Gațu va 
mai participa ziaristul Marius Popescu, autorul recentei 
cărți „Conducător de Joc, Gațu”. Va urma o gală de 
filme.

REMARCAȚI: TINERII TRĂGĂTORI
Sala din parcul sportiv Di

namo a găzduit „Cupa Olim
pia” la arme cu aer compri
mat (pușcă și pistol), primul 
concurs important al noului se
zon indoor. întrecerile de pis
tol ale juniorilor au scos în e- 
vidență pe cîțiva dintre tinerii 
selecționați în ultima vreme de 
către cluburile bucureștene Di
namo și Olimpia. Se văd astfel 
primele roade ale acțiunilor de 
triere inițiate de antrenorii din 
aceste două secții. La capitolul 
remarcărilor trebuie amintiți, 
în primul rînd. dinamovistul 
B. Mecu (377 p la al doilea 
concurs al său), Cornelia Buș- 
teagă (Olimpia — cu 350 p) și 
L Cezar (Dinamo, cu 360 p, la 
juniori II). Din păcate, n-am

ÎN DIVIZIILE A
CLASAMENTELE DIVIZIEI A

MASCULIN
1. DINAMO 6 6 0 18: 2 122. Explorări B. M. 5 4 1 12: 5 9
3. Steaua 4 4 0 12: 0 8
4. Delta Tulcea 5 3 2 10: 9 8
5. Univ. Craiova 6 2 4 9:15 8
6. Poli. Timișoara 4 3 1 11: 6 7
7. Tractorul Brașov 5 2 3 8: 9 7
8. C.S.M. Suceava 5 2 3 8:12 7
9. Viitorul Bacău 5 2 3 7:12 7

10. A S.A. Silvania 5 14 8:12 6
11. „U“ Cluj-Napoca 5 14 5:14 6
12. C.S.U. Galați 5 0 5 3:15 5

FEMININ
1. DINAMO 6 6 0 18: 4 12
2. Univ. Timișoara 7 5 2 17: 6 123. Penicilina Iași 7 5 2 16: 8 12
4. Univ. Craiova 7 5 2 16: 9 12
6. C.S.U. Galați 7 5 2 17:12 12
6. Știința Bacău 7 5 2 15:11 12
7. Chimpex Cța. 7 4 3 14:11 11
8. Rapid 7 4 3 13:16 11
9. C.S.M. Sibiu 7 16 8:19 8

10. Maratex B. M. 7 18 6:18 8
11. Farul 7 0 7 10:21 7
IX *U“ Cluj-Napoca 6 0 8 3:18 1

(3—3). Partida dintre cele două 
echipe bucureștene a fost viu 
disputată și n-a lipsit mult ca 
rezultatul să fie favorabil Olim
piei. Dacă Gr. Marin, om de 
bază al Olimpiei, component al 
lotului național, care joacă des 
pe arena Voința, n-ar fi fost in 
zi proastă (a realizat doar 843 p), 
victoria ar fi putut reveni echi
pei oaspete, iată rezultatele teh
nice : Ardac (V) — C. Marin
813—823, Grecescu — Vrinceanu 
830—829, Cristache — Bedivacă 
829—858. Păgideanu — Taină 
871—807, Voicu — Tudor 887—909, 
Purge — Gr. Marin 864—843. 
(T. R.) « Electromureș Tg. Mu
reș — Progresul Oradea 5501— 
5345 (5—1). Joc frumos, cu rezul
tate mari la ambele echipe : 
Hosu — 957, Bice — 944 de la 
gazde, respectiv Lang — 948. 
(P. Ion — coresp). a Gloria 
București — Rulmentul Brașov 
5257—4882 (4—2). Gloria a dștigat 
cu un scor nesperat de mare. 
Boțogan (936) și Dumitrescu (914) 
au fost cei mai eficace dintre 
bucureșteni. La Rulmentul, o sin
gură evidențiere : Tismănar — 
927 pd. (O. Guțu — coresp.). 
a Voința Cluj-Napoca — Aurul 
Baia Mare 5381—5258 (4—2). Echi
pa campioană, slăbită prin ple
carea lui Bice, n-a putut face 
față jocului impus de clujeni, 
care au avut la Fodor un ex
celent realizator — 957 pd. Din
tre băimăreni, mulțumitor au Ju
cat doar Ardeleana (117) șl 
Naszodi (813). CE. Fehervan — 
eoresp.). a MetaZu] Hunedoara — 
Voința Te. Mureș 5124—4951 
(4—2). a Constructorul Galați — 
Carpați Sinaia 5403—50Tt (6—C) !
• Metalul Roman — Rafinorul 
Ploiești 5157—5342 (3—3). Surpriză 
de proporții- Echipa care a în
trecut cu o săptAminâ la urmă 
pe Rulmentul, la Brasov, se vede 
în vins ă ac u m de ultima clasa t ă 
tn seria Sud- Cel mai bun jucă
tor a fost ploieșteanul Suta cu 
963 pd. * Dintre gazde a Jucat 
ceva mai bine doar TesLaru — 
901. (C. Rotaru — coreap.),
a Teh nou til aj Odorbel — CJ.R. 
Timișoara 52»—5SM (3—3). • Jiul 
Petrila — Unto Satu Mare 4734— 
4795 (3—3) ! în meciuri con tind 
pentru etapa a Vm-1 : Voința 
Tg. Mureș — Progresul Oradea 
5146—50*0 (3—3). » Petrolul Băicoi- 
Clmpina — Petrolul Teleajen Plo
iești 5393—5165 (3—1).

„Cupa Olimpia" la arme cu aer comprirndt

avut ocazia să vedem la lucru 
pe reprezentanții altor cluburi.

Dacă proba de pistol ne-a 
relevat unele aspecte de natură 
să bucure pe iubitorii tirului, 
în schimb, pușcașii au totalizat 
cifre mai coborîte. Să aștep
tăm, deci, următoarele con
cursuri, pentru o eventuală 
„revanșă" asupra trăgătorilor 
de pistol. (Rd. T.)

CLASAMENTE : pistol, 10 m, 
seniori : 1. I. cojocaru (Olim
pia) 381 p, 2. A. Cristea (Olim
pia) 380 p, 3. D. Ciobanu 
(I.E.F.S.) 378 p; juniori I : 1. B. 
Mecu (Dinamo) 377 p; junioare 
I : 1. Dumitra Sandu (Dinamo) 
361 p, 2. Cornelia Bușteagă 350 p; 
juniori îl î 1 M. Stoicuț (Dina
mo) 368 p, 2. I. Cezar (Dinamo) 
360 p; junioare n: 1. Elena Ma- 
covel (Dinamo) 335 p; pușcă, 10

Și B DE VOLEI
REZULTATE DIN DIVIZIA B
S-a încheiat primul tur In di

vizia secundă de volei. Iată re
zultatele. Masculin : Farul Con
stanța — Dinamo Brăila 3—0, E- 
lectra Buc. — Steaua n 3—2, 
Calculatorul Buc. — 7 Noiem
brie Sibiu 3—2, A.S.U. Pitești 
— Electroputere Craiova 3—2, 
PECO Piolesti — Progresul Buc.
1—3, Didactica Zalău — Me
talul Hunedoara 0—3, Voința Alba 
Iulia — Motorul Baia Mare 3—2, 
Oțelul Or. Dr. Petru Groza — 
C.P.L. Arad 3—2, Metalul Sucea
va — Progresul Brăila 3—0. Fe
minin : Flacăra roșie Buc. — 
Calculatorul Buc. .3—0, Confecția 
Buc. — Spartac Btic. 1—3, Voința 
Buc. — I.T.B. 3—0, Braiconf Bră
ila — Albatros Constanța 9—3, 
Penicilina II Iași — C.S. Suceava 
3—1. Dacia Pitești — Univ. Buc. 
0—3, Corvi nul Deva — Voința 
Miercurea Ciuc 3—1, GIGCL Bra
șov — c.P.B. 3—0. C.S. Zalău — 
Metaiocasni ca Tg. Mureș 3—0, Vo
ința Craiova — C.S.S. Rm. Vîl- 
cei 3—o, Constructorul Arad — 
Oîimpta Oradea 3—1.

Întreceri ambițioase, duminică.

(Urmare din pag. 1)

9—10 am. Un minut, cit s-au 
confruntat marile ambiții, a 
fost liniște. Apoi, iar veselie 
generală, acum ți cu îmbrăți
șări- și cu felicitări pentru locu
rile ocupate în competiție. Pen
tru locul intii, pentru locul doi, 
pentru locul... 32 — așa e fru
mos la cros ! A cîștigăt la a- 
eeastă categorie de vlrstâ pio
niera Gela Vasiloi (clasa a V-a) 
de la Școala generală nr. 24 
(Sectorul 2). „întrecere grea ?“ 
întrebăm. Mica atletă își as
cunde cu dibăcie zîmbetuL 
Foarte grea ! „Adversare puter
nice ?“ Foarte puternice. In 
special Felicia, pioniera care a 
venit pe locul secund. „Aler
gătoare de temut?" Formida
bilă ! Și are și o soră geamă
nă „Mai tare ca ea ?“ Mai. 
„A concurat ?“ „A concurat ți 
a cîștîsat!... Apoi, rîzînd in soa
re : Eu sint sora ei geamă
nă !...

La categoria 9—10 ani 
băieți, locul 1 — Kircor Ste- 
panian, tot clasa a V-a, tot 
Școala generală nr. 24. „Cine vă 
pregătește ?“ Ne pregătește 
maes.rui emerit al sportului 
Zoltan Vamoș. Știți, fostul 
atlet, aici de față !— Categoria 
17—18 ani băieți : locul 1 —
Petre Brînaru de la Grupul 
școlar Electronica. Pe locul II 
— Marian Șerban, tot de la 
Electronica. „Cine vă pregăteș
te ?“ Ne pregătește maestrul 
emerit al sportului Constantin 
Grecescu. Știți, fostul atlet, aici 
de față !— Categoria 17—18 ani 
fete : locul I — Larisa Balan, 
clasa a Xl-a, Liceul .,23 Au
gust”. Pe locul secund— „Cine 
vă pregătește Ne pregătește 
maestrul emerit al sportului 
Dinu Cristea. Știți, fostul atlet, 
aici de față L_

Aici de față, la „Crosul elevi
lor și studenților” desfășurat

LA PISTOL
m, seniori : 1. Gh. Vasilescu (O- 
limpia) 376 p, 2. A. ' Belinschi 
(I.E.F.S.) 375 p, 3. G. Barbu
(I.E-F.S.) 374 p ; senioare: 1.
Veronica Tripsa (Dinamo) 374 p, 
3. Angela Luțescu (Dinamo) 369 
p. 3. Ileana Zainea (Olimpia) 
356 p; juniori I: 1. G. Marinescu 
(Dinamo) 374 p, 2. M. Guran (O- 
limpia) 371 p. 3. D. Mihai (Olim
pia) 3J9 p; Junioare I: 1. Tatiana 
novici (I.E.F.S.) 3âo p: junioare 
U : 1. A. Mitroi (Olimpia) 360 p,
2. C. Soare (Olimpia) 359 p ; 
junioare II : 1. Liliaaa Leafu 
(Olimpia) 353 p. Clasament pe 
echipe: 1. Dinamo 115 p. 2. O 
limp ia 78 p. 3. I.E.F.S. 40 p.

LAPIS LÎȘTIOĂ „PREMIUL SPERANȚELOR**

} H I P I S M
Duminică s-a disputat penultima 

probă semiclosică a anului. „Premiul 
speranțelor", alergare rezervată vii
torilor antrenori. învingător a termi
nat armăsarul Lapis (aflat Ic prima 
victorie în acest an), tot el fiind cîș- 
tigător ți în ed^ta '77. Pe locurile 
următoare s-au clasat Rafon ți Jug, 
dar primul ar fi putut schimba rezul
tatul In favoarea sa fără galopul dat 
la jumătatea liniei drepte. Un spec
taculos triplu succes a realizat dumi
nică Gică Tânase. lider autoritar ir 
cele două clasamente (formații și 
driver). Un accident (rămas din fe
ricire fără urmări prea grave) s-a 
petrecut in ajergarea c cin cea, Ir 
care trei cai, Oranjada. Rozncș șl 
Fiesta s-au răsturnat. Antrenorul L 
Oană (rămas in nesimțire) a fost 
transportat de urgența la spital cu 
o mașină a hipodromului, deoarece 
Salvarea (obligată să fie prezentă 
odată cu începerea reuniunii) a sosit 
(în urma telefonului primit) ceva moi 
tirziu și... fără a fi însoțită de vreun 
oadru medical, atribuțiile acestuia 
urmînd sa le îndeplinească (după 
spuse’e sale) șoferul I Ce are de 
spus Direcția sanitară a județului 
Prahova ?

la crosul din Piața Scinteii. 
Foto : arh. Const. BOCA

sub semnul „Daciadei”, sub 
semnul voioșiei, al entuziasmu
lui la toate categoriile de 
vlrstâ !

Crosul continuă, trebuie să 
continue, cu crosuri mai miei, 
ca și cu alte sporturi, pe cla
se, cit mai multe fiindcă nu
mai așa crosurile-gigant îți 
mențin eficiența. .

Vas3e TOFAN

GOSPODARI ADEVÂRAII
(Urmare din pag. T) 

două săptămlni, activitatea 
sportivă competițională este 
serios perturbată. La Com
plexul sportiv al sindicatelor, 
situat lingă pădurea Bididia, 
cele opt săli de antrenament se 
prezintă necorespunzător. Lip
sa dc aerisire, tn încăperea 
unde se antrenează luptătorii 
(neglijență a constructorilor), 
s-a rezolvat „sui-generis”: s-a 
spart un geam ! ; la bacul de 
caiac-canoe pentru iarnă lip
sesc canalele de scurgere; 
boxerii nu au aparate ajută
toare și nici lumină in ves
tiare, nici luptătorii nu au la 
dispoziție materiale, aparate de 
forță, ba pe post de— mane
chin (nelipsit la antrenamen
tele modeme de lupte) stă în
suși antrenorul Milton Popo- 
vici ! Situații ți mai năstruș
nice intilnim la sala Casei de 
școlari nr. 1 (cartierul Vest) 
unde elevii fac orele de sport 
printre frigidere, scaune, du
lapuri, care zac aici de un an 
de zile. La Șc. generală nr. 10 
(directoare Ana Bizovi) ora 
de sport e considerată ca o 
rudă săracă. In spațiul desti
nat exercițiilor fizice s-an de
pozitat 30 de bărci aparținind 
secției de canotaj a Clubului 
sportiv școlar! (Pompiliu COM- 
ȘA).

ȘI LA GALAȚI NOTA BU
NA, INSA ȘI DESPRE™ SIN
DROFII. O vizită prin sălile 
de sport ale orașului dunărean 
ne-a edificat plăcut asupra 
modului cum se prezintă aces
tea pe timpul iernii, sportivii 
și amatorii de exercițiu fizic 
luîndu-le cu asalt. Aprecierea 
este valabilă atît pentru Sala 
sporturilor — excelent pregă
tită pentru anotimpul friguros 
— cit ți pentru acelea ale li
ceelor, școlilor profesionale și 
generale. Singurul lucru tra- 
dind lipsă de responsabilitate 
și de interes îață de bunul 
mers al activității sportive, îl

REZULTATE TEHNICE : Cursa 1 :
1. Huhurez (A. Brailov schi) rec. 1:37,1,
2. Rubidin. Simplu 6, ordinea 29. 
Cursa a 2-a : 1. Rabina (O. Tânase) 
rec. 1.37,0, 2. Verset. 3. Hazoasc. 
Simplu 2, ordinea 13, event 7, ordi
nea tr:plă 148. Cursa a 3-a : 1. Ro
ditor (O. Vasile) rec. 1:30,7, 2. Re
forma Simplu 2, ordinea 17, event 
5. triplu ciștigător 79. Cursa a 4-a :
1. Helis (M. Ștefănescu) rec. 1:30,7,
2. Rin, 3. Helia. Simplu 5, ordinea
64, event 34, ordinea triplă închisă. 
Cursa a 5-a : 1. Hogar (G. Tânase) 
rec. 1:28,7 2. Silicic. Simplu 2, or
dinea 10 event 74. Cursa a 6-a : 1. 
Palicar (N Nicolae) rec. 1:28,1, 2. 
Rujnița, 3. Turica. Simplu 3, ordinea 
30, event 17, ordinea triplă 763. Cursa 
a 7-a i 1. Frîu (I. Bănică) rec. 
1:31,4, 2. Fiesta. Simplu 5, ordinea 
92, event 181, triplu ciștigător 2108. 
Cursa a 8-a : 1. Lapis (i. Niculae) 
rec. 1:27,6, 2. Rafon, 3. Jug. Simplu 
5, ordinea 36, event 162, ordinea tri
plă 452. Cursa a 9-a : 1. Bavari (G. 
Avram) rec. 1:26,5, 2. Femtna, 3. 
Godeanu. Simplu 1,70, ordinea 33, 
event 11, triplu ciștigător 983, ordi
nea triplă 397. Cursa a 10-a î 1. 
Banjou (G. Tânase) rec. 1:30,1, 2. 
Soneria. Simplu 1,90, ordinea 13, e- 
vent 8. Pariul oastrfae s-a ridicat la 
suma de 15 035 lei șl s-a închis (re
zultat provizoriu).

Gh. ALEXANDRESCU 
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în cursul lunii august — la 
capătul unor operațiuni ex
trem de operative de căutare, 
depistare, înregistrare, testare 
și selecție — a luat sfîrșit 
ceea ce în mod peiorativ s-a 
numit „bătălia pentru giganțl*. 
Din toate județele țării au 
fost trimiși spre București 
„cei mai buni dintre cei buni“, 
presupuși a fi elemente de 
mare viitor pentru sportul 
românesc, susținători de nă
dejde tocmai în acele disci
pline care simt lipsa unor 
practicanți înalți, vînjoși, cu 
gabarit corespunzător.

Din cei 8 006 de 
tineri, au ajuns-să 
absolve tabăra cen
trală din Capitala,
să treacă deci prin filtrul cel 
mai exigent 151 (39 fete și 112 
băieți). Firește că nu toți au 
corespuns exigențelor unui a- 
devărat performer, nu toți au 
intrat în tiparele viitorului re
cordman. Dar — prin forța 
lucrurilor și pe temeiul pro
gramului prevăzut — cu toții 
au străbătut Întregul ciclu de 
testări biologice, medicale șl 
psiho-pedagogioe pe baza că
rora urma să se realizeze di
rijarea celor selecționați spre 
diverse ramuri de sport. Si
gur că în urma trecerii prin 
această modernă baterie de 
cercetare au rămas și mai pu
țini cei In care se pot învesti, 
de pe acum, nădejdile în per
formanțe de răsunet.

Pentru aceștia puțini — șl 
prin ei — acțiunea i-a în
cheiat reușit, scopul urmă-
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Șl... GOSPODARI „CU IM
găsim la sala Constructorul, 
aparținind Grupului de șan
tiere de construcții industriale. 
Și in interior, și în exterior, 
totul lasă de dorit — geamuri 
sparte, lipsă de curățenie, lip- 
ga unui program afișat. Marele 
lacăt de la ușă Se deschide 
foarte repede numai atunci 
cind aici se organizează sin
drofii, după care sala respec
tivă arată jalnic. (Telemac 81- 
RXOPOL).

O SALA... SUB LACAT. în 
municipiul Bacău sint 13 săli, 
dintre care 9 pe lingă licee și 
școli generale. Majoritatea sint 
bine întreținute, folosite aproa
pe tot timpul zilei pe baza 
unui grafic, dar... mai sint și 
lipsuri. Astfel, la Școala ge
nerală care s-a mutat în fos
tul local al Liceului de chi
mie, elevii nu au unde desfă
șura lecțiile de educație fizi
că pe vremea rea in anotimpul 
rece ți asta din cauza fostului 
„proprietar", care a lăsat sala 
burdușită cu diverse obiecte și 
cu lacăt la ușă. După cum ne 
spunea prof. Dumitru Varo- 
din, s-au făcut intervenții pe 
lingă conducerea liceului de 
chimie, dar fără vreun rezul
tat pozitiv.

Sala tineretului, folosită nu
mai pentru gimnastică este do
tată cu aparate corespunză
toare, dar, după cum ne re
lata antrenoarea Mariana Bi- 
bere, pentru un antrenament 
modern nu e suficientă doar 
sala de lucru, propriu-zisă, ci 
mai e nevoie și de o încăpere 
pentru odihnă și refacerea or
ganismului, ceea ce nu există 
la această bază sportivă. (Ilie 
IANCU).

NEGLIJENȚE ȘI DEZAFEC
TARE. La Oradea, oraș cu o 
intensă activitate la sporturi 
care se practică... sub acope
riș, se constată mare aglome
rație în săli. în sala Armatei, 
de pildă, se desfășoară o acti
vitate „non-stop", de dimi
neață pînă la 9 seara (bas
chet, lupte, volei etc.). Dar 
asta nu are nici o legătură cu... 
lipsa de curățenie. Aceeași ac
tivitate intensă este și la ba
zinul acoperit (program de la 
ora 6 la 21). în urma acestei
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Loto — Pronosport i
ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 

PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR LA TRAGEREA

PBOHOEXPRES
de mîine, 22 noiembrie 1978

Tragerile săptămînale PRONO- 
EXPRES sînt în atenția unui nu
măr tot mai mare de partici
pant, a căror perseverență și 
inspirație au fost deseori răsplă
tite din plin fie prin premii de 
valoare maximă, respectiv auto
turisme sau sume de 50.000 lei, 
fie prin alte numeroase cîștiguri. 
Elocvent în acest sens este și 
bilanțul lunii precedente, în 
cursul căreia au fost atribuite, 
pe lingă autoturisme Dacia 1300 
5 premii a Cîte 50.000 lei fiecare, 
8 premii de cîte peste 30.000 ld, 
5 premii de cîte peste 20.000 lei 
etc.

Și dv. puteți obține autoturis
me sau importante premii în
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JUCĂTORII ECHIPEI RAPID, OPINIA PUBLICA SPORTIVA 
RESPING PE FALȘII SUPORTERI

Șl CONDAMNĂ CU HOTĂRÎRE ACTELE HULIGANICECLACAJELE LIDERULUI ANUNJĂ

UN FINAL DISPUTAT Șl COMPLICAT
(Urmare din vag. 1)

cinci etape momente de interes, 
deschid perspectivele unei lup
te plină de neprevăzut pentru 
neoficialul țjtlu de campioană 
de toamnă. Multe sînt meciuri
le — directe sau indirecte — 
în care sînt angajate forma
țiile din frunte care vor avea 
un rol hotărîtor în această 
luptă. Nu mai departe decit 
mîine se vor întîlni, ia Bucu
rești. Dinamo ți Universitatea 
Craiova. Tot în „runda" de inli
ne, alte fruntașe (F.C. Baia 
Mare, Steaua și F.C. Argeș, a- 
poi Olimpia) vor juca în de
plasare, situație care poate du
ce la noi modificări in clasa
ment. Iar pînă la încheierea 
turului, alte partide (Dinamo — 
Steaua, Steaua — F.C. Argeș, 
Sportul studențesc — F.C. Ba- 
ia Mare, F.C. Baia Mare —
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înaintea meciului cu Cor
vinul Hunedoara, antrenorii 
echipei Gloria Buzău aveau 
serioase dificultăți cu alcă
tuirea formației. Lipseau 
fundașul Ivana — convocat 
la lotul național de juniori 
— și atacantul Negoescu, 
accidentat. Aceștia se adă
ugau, de fapt, altor doi ti
tulari ai echipei, mijloca
șul Ghizdcanu și portarul 
Cristian — ambii scoși tem
porar din lot pentru indis
ciplină și abateri de la nor
mele vieții sportive. Se pu
nea întrebarea, în aceste 
condiții, dacă nu cumva ar 
fi cazul, așa cum se mai 
obișnuiește, ca ultimii doi 
să fie... iertați. Sau cel 
puțin Cristian, avînd în 
vedere verva atacanților hu- 
nedoreni din etapa prece
dentă, cind au marcat for
mației A.S.A. Tg. Mureș 
cinci goluri. Conducerea
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SERIA I
C.S. Botoșani — Zimbrul Su

ceava 0—0, Cristalul Dorohol — 
Danubiana Roman 2—0 (0—0), La
minorul Roman — Șiretul Buce- 
cea 3—1 (1—0), C.F.R. Pașcani — 
Nicolina Iași 4—0 (1—0), TEPRO 
Iași — Unirea Să veni 3—0 (2—0). 
Metalul Rădăuți — Foresta Făl
ticeni 4—0 (2—0), A.S.A. Clmpu- 
lung Moldovenesc — Metalul Bo
toșani 2—0 (1—0), Avîntul TCMM 
Frasin — Dorna Vatra Dornei 
1-1 (1-1).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a XIH-a : 1. C.S. BO
TOȘANI 20 p (33—3), X C.F.R. 
Pașcani 16 p (22—17), 3. Cristalul 
Dorohol 17 p (25—17)... pe ulti
mele : 15. Unirea Săvenl 7 p 
(8—59), 16. TEPRO Iași 5 p
(10—21).

SERIA A n-a
Hușana , Huși — Letea Bacău

2—2 (1—1), Rulmentul Blrlad — 
C.S.M. Borzești 2—1 (0—0) — s-a 
jucat la Vaslui, Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Cetatea Tg. 
Neamț 1—0 (0—0), Minerul Co-
mănești — Oituz Tg. Ocna 3—1 
(2—0) — s-a jucat la Bacău, Pe
trolul Moinești — Bradul Roznov 
5—0 (1—0>. Cimentul Blcaz — Par
tizanul Bacău 2—0 (1—0), Con
structorul Vaslui — I.M. Piatra 
Neamț 6—0 (2—0), Aripile Bacău
— DEMAR Mărășești 1—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. ENERGIA 
GH. GHEORGHIU-DEJ 22 p 
(23—6), 2 Letea Bacău ZI p
(29—10), 3. Partizanul Bacău 17 p 
(22—12) . pe ultimele : 15. Cetatea 
Tg. Neamț 7 p (8—21), 16. Oituz 
Tg Ocna 3 p (7—27).

seria a m-a
C.S.U. Galați — Prahova Plo

iești 1—0 (0—0), Avîntul Urziceni
— Unirea IDSMSA Focșani 1—1 
(0—1). Dinamo Focșani — Petrolul 
Bălcol 6—1 (0—1), Foresta Gugești
— Metalosport Galați 4—0 (1—0), 
Petrolistul Boldești — Carpațl Ne- 
hoiu 2—0 (1—0), Chimia Buzău — 
Ancora Galați 0—2 (0—0), Petro
lul Berea — Olimpia Rm. Sărat 
0—0, Oțelul Galați — Luceafărul 
Adj ud 3—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
FOCȘANI 20 p (30—7), 2. Dinamo 
Focșani 20 p (30—8), 3. Prahova 
Ploiești 19 p (40—11), 4. C.S.U. 
Galați io p (23—8)... pe ultimele: 
15. Carpați Nehoiu 7 p (9—26), 16. 
Petrolul Berea 6 p (19—33).

SERIA A IV-a
Cimentul Medgidia — victoria 

Tăndărel 1—0 (1—0), Pescărușul 
Tulcea — Granitul Babadag 2—1 
(1—1) Electrica Constanța — Da
cia Unirea Brăila 2—0 (0—0),
Voința Constanța — Tractorul VI- 
zlru 3—0 (0—0), Azotul Slobozia
— Marina Mangalia 3—2 (2—1),
Unirea Tricolor Brăila — Chim- 

Stcaua, F.C. Argeș — Dinamo 
etc.) vor avea influențe hotări- 
toare asupra configurației cla
samentului Diviziei A pentru 
prima sa parte. Dacă notăm șl 
asaltul unora dintre concuren
tele plasate acum în coada cla
samentului — în primul rind 
Politehnica Timișoara — înțe
legem că finalul sezonului de 
fotbal va fi fierbinte, că îndir- 
jirea cu care echipele își vor 
disputa întîietatea va crește. 
Dar nu trebuie de fel să creas
că și nesportivitalea, incorecti
tudinea, manifestările necivili
zate din teren sau din tribune. 
Or. din păcate, s-au înregistrat 
în ultima perioadă unele ase
menea acte care impietează a- 
supra corectei și normalei des
fășurări a partidelor, viciază 
atmosfera sportivă de pe sta
dioane. Prevenirea lor rămine 
o datorie a tuturor factorilor 
activității fotbalistice : 

clubului buzoian și antre
norii echipei au rămas însă 
fermi pe poziția inițială: nu 
va juca nici Cristian — deși 
„rezerva" Stelian urma 
*ă-și facă reintrarea după 
o lungă absență, fiind o- 
perat de menise; nu va juca 
nici Ghizdeanu, chiar dacă 
Înlocuitorul tău, Vlad, pă
rea o soluție mai puțin e- 
ficace la mijlocul terenului. 
Și duminică Gloria a ciști- 
gat Clar și pe merit, reu
șind în același timp, prin 
efortul colectiv ai echipei, 
să dovedească justețea mă
surii luată împotriva ce
lor care se abat cu bună 
știință de la obligațiile per
formanței. Să dovedească, 
de fapt, că nimeni nu este 
de neînlocuit, mai ales cînd 
devine o nedorită excepție.

Mihai IONESCU

pex Constanța 3—1 (1—9), Șoimii 
Cernavodă — I.M.U. Medgidia
3—1 (1—9), Unirea Eforie — Ar- 
rublum Mădn 4—0 (3—0)

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA IS p (18-19), 2, 
Pescărușul Tulcea 17 p (31—20),
3. Unirea Tricolor Brăila 17 p 
(25—13), 4. Azotul Slobozia 17 p 
(29—19)... pe ultimele : 15. Trac
torul Viziri. 7 p (12—S3), 16. Ar- 
rubium Mădn 4 p (12—41).

SERIA A V-a
Unirea Tricolor București — 

T.M. București 2—1 (1—0), Flacă
ra roșie București — Automatica 
București 0—0, Automecanica 
București — Voința București 3—2
(2—1), I.C.S I.M. București — E-
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

• Echipele din Focșani in fruntea seriei a lll-a • Abatorul pen
tru prima oară pe locul 1 in „grupa bucureșteană* • Flacăra 
Moreni ciștigă derbyul cu ROVA și redevine lideră in seria a 
Vl-a • Fosta divizionară B Carpați Sinaia conduce din nou in 
seria a Xll-a 9 Pandurii Tg. Jiu ciștigă cu 3-1 la Craiova ți tota

lizează cel mai mare punctaj (23) dintre liderii seriilor.
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lectronlca București 1—0 <9—0),
Mecanica fină București — Uni
rea Bolintin 1—0 (1—0), Abatorul 
București — Tehnometal- Bucu
rești 2—1 (1—1), Celuloza Călărași
— Sirena București 1—0 (0—0).
Medurile Luceafărul i București
— Viscoza București și Victoria 
Lehliu — Luceafărul n București 
au fost aminate pentru 29 noiem
brie.

Pe primele locuri (după etapa 
a xv-a : 1. abatorul 22 p 
(19—13), X TM.B. 21 p (29—15), 
3. Mecanica fină 21 p (22—11)... 
pe ultimele : 17. Victoria Lehliu 
6 p (11—29) — din 14 jocuri, 18. 
Luceafărul I 5 p (14—27) — din 
14 jocuri.

SERIA A Vl-a
Flacăra Automecanlca Moreni

— ROVA Roșiori l—o (1—0), ci
mentul Fieni — Progresul Cora
bia 1—1 (1—1) Răsăritul Caracal
— Dacia Pitești 2—o (1—0), Meta
lul Mija — Dinamo Alexandria 
0—0, l.O.B. Balș — Electronistul 
Curtea de Argeș 3—1 (1—0), Con
structorul Pitești — Recolta Stol- 
cănești 0—0 Chimia Găeștl — Pe
trolul Videle 2—1 (1—0). Cetatea 
Tr Măgurele — Progresul Pu
cioasa 2—3 (1—3).

Pe primele locuri : 1. FLACĂ
RA MORENI 20 p (31—7), 2. RO
VA Roșiori 19 p (24—8), 3. Meta
lul Mija 17 p (20—5)... pe ulti
mele : 14. Cetatea Tr. Măgurele 
10 p (20—25), 15. Constructorul
Pitești 13 p (10—26), 16. Electro
nistul Curtea de Argeș 9 p 
(13—23).

După cum se știe, joia tre
cută s-a disputat pe Stadionul 
Republicii din Capitală meciul 
de cupă dintre Rapid și Me
talul București. Deși se cu
noaște rivalitatea sportivă din
tre echipele bucureștene, cele 
două formații și-au apărat șan
sele în mod corect, sportiv. 
Victoria a revenit echipei Me
talul cu 3—2. „In teren nu s-a 
întîmplat nimic grav, jucătorii 
nu mi-au creat probleme. De
altfel, am scos un singur car
tonaș galben" — ne declara 
arbitrul partidei, Nicolae Pe- 
triceanu.

Spre finalul meciului, un 
grup de spectatori s-a apro
piat de banca de rezerve a 
echipei Metalul. Unii s-au ur
cat pe acoperișul de tablă, în- 
cercind să se răfuiască cu 
dțiva dintre jucătorii de aici. 
Cind s-a terminat partida, hu
liganii s-au dedat la alte fapte 
reprobabile, condamnabile. Unii 
au năvălit pe teren și s-au 
îndreptat spre arbitrul de 
centru și spre jucătorii echi
pei Metalul. L-am intîlnit du
minică pe arbitrul N. Petricea- 
nu, la Tg. Mureș, unde a ar
bitrat meciul de Divizia A. Era 
încă abătut, indignat cind. spu
nea : „M-au lovit după Joc, in 
drum spre cabine, iar urmările 
ar fi putut fi mult mai grave. 
Au intervenit insă Necula Răda- 
canu, antrenorul secund Teofil 
Codreanu, jucătorii Rapidului, 
în frunte cu Grigoraș. Lăuda
bilă — atitudinea acestor spor
tivi".

Necula Răducanu ne-a ară
tat, cu fiecare prilej, că are o 
inimă mare, un suflet cald de 
adevărat sportiv și coleg. In 
tragicul accident suferit, cu ani 
în urmă, de Sportul studen
țesc, deși el însuși traumati
zat, a fost primul care a in
tervenit să-și salveze colegii 
accidentați, unii aflați între 
viață și moarte. A făcut-o mai 
tîrziu, la fel, intr-un caz ase
mănător. Iar acum, iată, deși 
era spectator la meciul Ra
pid — Metalul, a intervenit 
să-l salveze pe arbitru. S-a 
înfruntat cu huliganii, s-a 
expus pericolului, a fost lovit, 
dar l-a protejat pe N. Petri-

SERIA A VH-a
Oonstructorul Craiova — Pan

durii Tg. Jiu 1—3 (1—1), Con
structorul Tg. Jiu — Unirea Dră- 
g&șani 1—9 (0—0), Lotru Brezoi
— Progresul Bâilești 4—1 (2—0), 
Chimistul Rm. Vîlcea — C.FR. 
Craiova 0—0, Metalurgistul Sadu
— Bistrița Băbeni 1—1 (1—1), Glo
ria Drobeta Tr. Sev. — Metalul 
Rovinari 2—1 (1—1) Minerul Vul
can — Diema Orșova o—0. Mine
rul Lupeni — Minerul Motru 2—1 
(0-0).

Pe primele locuri : L PANDU
RII TG. JIU 23 p P9—19), x 
C.FR. Craiova » p (22—8), 3. Mi
nerul Lupeni 14 p (26—12)... pe 
ultimele : 14. Minerul Motru 1 p

(20—18). 15 Progresul Bâilești I p 
(17—23). 16 Constructorul Tg Jiu 
9 p (13—24)

SERIA A Vm-a
Vulturii Textila Lugoj — Meta

lul Oțelu Roșu 3—0 (1—0). Uni
rea Alba Iulia — ICRAL Timișoa
ra 2-1 (2-0). Unirea Sinnicolau
— Laminorul Nădrag 2—0 (0—0). 
Minerul Oravița — Gloria Reșița
1— 0 (0—0) Electromotor Timișoa
ra — CF_R Simeria 1—0 (0—0). 
Metalu. Bocșa — Unirea Tomna
tic 1—1 (1—0) Minerul Ghelar — 
Metalu’ Hunedoara 5—0 (3—9),
Știința Petroșani — C.I.L. Blaj
2- 1 (1—1).

Pe primele locuri : L VULTU
RII LUGOJ 18 p (27—12), Z. Uni
rea Sînnlcolau 17 p (18—11), 3.
Unirea Tomnatic 16 p (22—11), 4. 
Laminorul Nădrag 16 p (27—19)... 
pe ultimele : 14. C.F.R. Simeria 
9 p (11—17). 15 C.I.L. Blaj 9 p 
(10—18). 16 Metalul Hunedoara
9 p (9—26)

SERIA A IX-a
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 

Strungul Arad 0—0. Rapid Arad
— Minerul Suncuiuș 4—1 (0—0),
Sticla Arieșul Turda — Voința O- 
radea 2—1 (0—1) Bihoreana Mar- 
ghita — CM. Cluj-Napoca 3—1 
(1—0) Tricolorul Beiuș — Con
structorul Arad 2—1 (1—0), Teh- 
nofri.» Cluj-Napoca — Victoria 
ineu 1—0 (0—0). Metalul Aiud — 
Minerul Bihor 6—0 (1—0), Unirea 
Dej — Recolta Salonta 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 18 p (22—6), X Sticla 

ceanu. Bravo Răducanu !, ju
cător care ar merita un pre
miu al sportivității, al fair- 
play-ului. Cuvinte frumoase se 
pot spune și despre Codreanu, 
și despre Grigoraș, despre toți 
coechipierii lui, care, ca adevă- 
rați sportivi, au trecut peste a- 
mărăciunea infrîngerii, și-au 
protejat partenerii de joc, do
vedind o atitudine de toată la
uda.

Conducerea clubului Rapid 
ne-a făcut cunoscute opiniile 
jucătorilor săi în legătură cu 
cele petrecute. Am spicuit cî- 
teva. N. Manea : „Atitudinea 
huliganică a unor indivizi cer
tați cu etica sportivă ne-a in
dignat. Respingem ca toată 
ho țări rea faptele lor, le înfie
răm și dorim ca asemenea ma
nifestări să nu mai aibă loc 
pe terenurile de sport; ele 
aduc doar deservirii echipei 
noastre, întunecă atmosfera ee 
trebuie să existe în jurul u- 
nui meci de fotbal". B. Pîrvn: 
„Prin prezentele rinduri, țin 
să-mi exprim dezaprobarea, 
mihnirea mea pentru cele pe
trecute la sfirșitul meciului cu 
Metalul. Actele comise de 
așa-ziși suporteri ai echipei 
noastre sînt incalificabile și 
încalcă toate normele eticii. 
Acești huligani, care nu au 
nimic comun eu sportul și eu 
clubul nostru muncitoresc, de 
mare tradiție sportivă, au în
călcat grav cele mai elemen
tare norme de conduită civili-

ROMÂNIA-UNGARIA [JUNIORI],
ÎN PRELIMINARIILE TURNEULUI U.E.F.A.
Selecționata de juniori a 

țării noastre va debuta, mîine, 
în preliminariile Turneului 
U.E.F.A., ediția 1979. Meciul cu 
Ungaria, programat pe stadio
nul Tractorul din Brașov, este 
privit de jucători și antrenorii 
k>r cu toată seriozitatea și cea 
mai elecventă dovadă în a- 
ceastă privință o constituie rit
mul accelerat al pregătirilor e- 
fectuate în ultimele două săp- 
tămîni, cind Pavel, Geolgău,

Turda 18 t> (21—7). 3. Bihoreana 
Marghita 17 p (20—10)... pe ulti
mele : 15. Minerul Bihor I p 
(16—25) 16 Recolta Salonta I p
(19—21).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — Lâpușul Tg. 

Lăpuș 5—1 (2—0), Oașul Negrești 
— CUPROM Baia Mare 1—0 (1—0), 
Hebe Singeorz Băl — Victoria 
Card 1—9 (1—9). Silvicultorul Mă- 
leru-Anleș — Rapid Jibou 5—1 
(1—0). Bradul Vișeu — Minerul 
Baia Sprte 1—0 (1—0), Minerul
Băiuț — Viitorul Șimleu 3—9 
(1—9). Mineral Bălța — Minerul 
Rodna 3—1 (1—1), Mineral Bba- 
Seini — Someșul Saiu Mare 2—1 
(*-•).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 19 p (33—14), X 
Someșul Satu Mare 13 p (30—11), 
X Minerul Rodna 19 p (25—11), 
X Minerul Băița 16 p (TI—14)... 
pe ultimele : 15. Lăpușul Tg. Lâ- 
puș 10 p (19—26), 16. Viitorul Șim- 
leu I p (14—40).

SERIA A Xl-a
Mureșul Luduș — Carpațl Mlrșa 

1—2 (1—0), Avintul Reghin — Fo
resta Bistrița 2—0 (0—0), INTER 
Sibiu — Sticla Tirnăveni 2—0 
(1—0). Metalul Sighișoara — Oțe
lul Reghin 3—0 (0—0). Construcții 
Sibiu — Chimia Or. Victoria 1—I 
(0—0), Automecanica Mediaș — 
I.P.A. Sibiu 1—0 (1—0). I.M.I.X.
Agnita — Utilajul Făgăraș 2—1 
(0—0), Metalul copșa Mică n-a 
jucat, deoarece avea ca adversa
ră Textila Cisnădie, echipă ex
clusă din campionat.

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MIRȘA 19 P (23—9), X Metalul 
Sighișoara 17 p (21—6), 3. Chimia 
Victoria 16 p (17—8).., pe ultime
le : 14. Metalul Copșa Mică 9 p 
(13—26) 15 Mureșul Luduș 8 p
(20—22).

SERIA A XlI-a
Minerul Baraolt — Metrom Bra

șov 2—1 (1—1) Tractorul Miercu
rea Ciuc — Torpedo Zărnești 3—0 
(2—0), Progresul Odorhei — Vii
torul Gheorgheni nu s-a dispu
tat. Carpați Brașov — I.R.A. Clm- 
pina 1—0 (0—0). izvorul Tg. Se
cuiesc — Măgura Codlea 2—0 
(0—0), Carpați Sinaia — Avîntul 
Mîneciu 2—0 (1—0), Precizia Să- 
cele — C.S U. Brașov 1—0 (1—0), 
Caralmanul Bușteni — Minerul 
Bălan 1—0 (0—0).

Pe primei» locuri : 1. CARPAȚI 
SINAIA 18 p (23—11), 2. Metrom 
Brașov 17 p <27—13), 3. Viitorul 
Gheorgheni 17 p (20—8) — din
12 jocuri... pe ultimele : 14. Pre
cizia Săcele 10 p (11—14), 15. Car
pați Brașov 10 p (10—20), 16.
I.RA. Cîmpina 5 p (7—31).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții din lo
calitățile respective. 

zată. Atît eu, cit și coechipierii 
mei, ne desolidarizăm de a- 
semenea indivizi,' care aduc 
sportului cele mai grave pre
judicii, iar echipei noastre, atît 
de simpatizată de marele pu
blic, numai deservicii".

Declarații asemănătoare, care 
condamnă cele petrecute, ne-au 
mai trimis tinărul portar I. 
Mânu, Al. Grigoraș, antrenorul 
I.. Motroc. „Conducerea clubu
lui Rapid, se spune în scri
soarea semnată de FI. Tănă- 
sescu, președintele clubului, 
dezaprobă manifestările necu
getate ale acestor huligani și 
roagă să se facă publică pă
rerea jucătorilor, angajindu-se 
ea, pe viitor, să ia toate mă
surile pentru ca asemenea acte 
să nu se mai petreacă pe te
renurile de sport".

Jucătorii Rapidului, opinia 
publică sportivă resping pe 
falșii suporteri ai acestei e- 
chipe si condamnă cu toată 
tăria actele huliganice. Este de 
datoria clubului feroviar $i a 
organelor in drept să-i depis
teze pe făptași și să-i pedep
sească după gravitatea ’.aptelor 
comise. Asemenea indivizi nu 
au ce căuta pe stadioanele 
noastre, unde trebuie instaura
tă o atmosferă de disciplină, 
cu adevărat sportivă, pentru 
care trebuie să militeze toți 
cei ce activează în sfera fot
balului, inclusiv marea masă 
» spectatorilor.

Ivana, D. Zamfir, Pop, Rednic, 
Suciu și ceilalți componenți ai 
lotului au trebuit să facă față 
unui efort mult mai mare decit 
cel cu care erau ei obișnuiți 
la cluburi.

Duminică, selecționata a sus
ținut un ultim joc de verificare 
in compania echipei de juni
ori a întreprinderii de trans
porturi din orașul Brașov și 
a înscris 7 goluri fără să pri
mească vreunul.

Partida de mîine va începe 
la ora 14. In deschidere este 
programat un meci între Lu
ceafărul ’63 și o selecționată 
de juniori a Brașovului.

Elevii vor putea intra gra
tuit la acest atractiv cuplaj 
fotbalistic.

ARBITRII ETAPEI
DE MÎINE (a 13-a)

IN DIVIZIA A
F. C. Corvinul — steaua î S. 

DRAGULICI (Drobeta Tr. Seve
rin) — T. Andrei (Sibiu) și V. 
Topan (Cluj-Napoca).

Jiul — Politehnica Timișoara s 
C. DINULESCU (București) — 
Gh. Jucan (Mediaș) și c. Teodo- 
rescu (Buzău).

F. C. Bihor — A.S.Â. Tg. Mu
reș : N. RAINEA (Blrlad) — C. 
Zzilaghi (Baia Mare) și V. Roșu 
(București).

Politehnica Iași — Chimia Rm. 
VUcea : C. GHIȚA (Brașov) — 
R. Stincan și G. Dragomir (ambii 
dm București).

S. C. Bacău — Olimpia Satu 
Mare : N. RAAB (Cîmpia Turzii)
— Gh. Ispas (Constanta) și V. 
Clocii teu (Craiova).

Sportul studențesc — Gloria 
Buzău : V. TATAR (Hunedoara)
— M. Moraru (Ploiești) și O. 
Streng (Oradea).

U.T.A. — F. C. Baia Marc 1 
C. BARBULESCU — N. Georges
cu și C. Jurja (toți din Bucu
rești).

Dinamo — Universitatea Craio
va s O. ANDERCO (Satu Mare)
— M. Fediuc (Suceava) șl N. Di- 
nescu (Rm. Vîlcea).

C.S. Tîrgoviște — F. C. Argeș 1 
FR. COLOȘI (București) — Gh. 
Racz (Brașov) și Fl. cenea (Ca
racal).

ȘTIRI... ȘTIRI...
• CUM SE VOR JUCA MIINE 

MECIURILE DIN CAPITALA. 
Etapa a 13-a programează In Ca
pitală două interesante partide. 
Meciul Dinamo — Universitatea 
Craiova se va disputa pe stadio
nul Dinamo, iar intilnirea Spor
tul studențesc — Gloria Buzău 
se va desfășura pe stadionul Re
publicii. Ambele jocuri vor înce
pe la ora 14.

a A ÎNCETAT DIN VIAȚA 
CUNOSCUTUL ANTRENOR ȘTE
FAN (FANE) CIRJAN, dascăl al 
multor generații de fotbaliști. 
Toți cei care l-au cunoscut, ju
cători, antrenori Iubitori al fot
balului îi aduc un pios omagiu.

C.FR
C.FR


.JIDINJA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag. 1) 

acțiuni ți eforturi comune, la 
democratizarea vieții interna
ționale. la afirmarea unei po
ziției noi, de destindere, ți 
colaborare egală intre națiuni, 
de respect al dreptului . po
poarelor de a se dezvolta liber, 
fără nici un amestec diu afară.

Convorbirile au relevat aten
ția deosebită pe care România 
ți Iugoslavia o acordă realiză
rii securității europene, trans
punerii efective în viață, ca un 
tot unitar, a prevederilor 
Actului final al Conferinței de 
la Helsinki, dezvoltării colabo
rării neîngrădite intre statele 
continentului nostru. Cei doi 
președinți au arătat, totodată, 
că țările noastre, situate in re
giunea Balcanilor, acționează 
pentru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă in care să 
domnească încrederea, relații 
de bună vecinătate și colabo
rare, aceasta fiind ți o contri
buție importantă la înfăptuirea 
securității europene.

Apreciind importanța deose
bită a continuării și consolidă
rii procesului de destindere, 
precum și a dezvoltării unei 
largi cooperări internaționale., 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au exprimat 
hotărîrea României și Iugo
slaviei de a acționa pentru li
chidarea subdezvoltării si fău
rirea noii ordini economice 
mondiale pentru realizarea 
unor măsuri eficiente concrete, 
de dezarmare și în primul rînd 
de dezarmare nucleară, pentru 
abolirea politicii de forță și.so
luționarea problemelor litigioa
se exclusiv pe «ale politică, 
pașnică, pentru participarea Ia 
viața internațională a tuturor 
statelor, fără deosebire de mă
rime sau orînduire socială, și 
îndeosebi a țărilor mici și 
mijlocii, a țărilor n curs, de 
dezvoltare, a țărilor nealiniate, 
care reprezintă marea majori
tate a omenirii.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
ți Iosip Broz Tito au reafirmat 
hotărîrea Partidului Comunist 
Român și Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia de a contribui la 
întărirea relațiilor de colabo
rare și solidaritate dintre parti
dele comuniste și muncitorești, 
dintre toate detașamentele cla
sei muncitoare, pe baza egali
tății în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, răspunde
rii fiecărui partid și mișcări în 
fața propriei clase muncitoare, 
a propriului popor.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Iugoslavia . s-a 
bucurat de adeziunea entuziastă 
a întregului nostru popor, care 
dă o înaltă prețuire activității 
neobosite a secretarului gene
ral al partidului pentru crește
rea rolului si prestigiului 
României socialiste in lume, 
pentru cauza generală a socia
lismului. progresului și păcii.

Aprobînd în unanimitate în
țelegerile și concluziile la. care 
s-a ajuns cu prilejul vizitei. 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru înfăptui
rea lor în viață, pentru dezvol
tarea și mai intensă, pe mul
tiple planuri, a prieteniei, soli
darității și colaborării româno- 
iugoslave.

în timpul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat, 
de asemenea, o informare cu 
privire la vizita de stat efec
tuată în țara noastră intre 8 
si 11 noiembrie, de președintele 
federal al Renub"’<'ți Austria, 
dr. Rudolf Kirchschliiger.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat deplina satisfac
ție față de rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor la ni
vel înalt româno-austriece con
semnate în Comunicatul co
mun semnat de cei doi pre
ședinți, în care se subliniază

DUPĂ DEBUTUL RUGBYȘTILOR ÎN C. E.
(Urmare din pag. 1)

Olejniczak jucînd acum la clu
buri franceze. Tot greul a ră
mas pe umerii talentatului C. 
Jageniak (nr. 8), se vede însă 
prea înguști pentru a se opune 
unei întregi grămezi a români
lor, ale cărei posibilități de ex
primare tehnico-tactică sînt 
mult prea avansate spre a mai 
putea fi dejucate. Unde se ob
servă cit de prolific a fost 
turneul din Marea Britanie *

Așteptăm cu încredere me
ciul de peste mai puțin de două 
săptămîni cu XV-le Franței. 
Putem spune că am devenit, 
prin prisma jocului ultimelor 
rezultate, favoriți! Ceea, ce nu 

ea pregnanță hotărîrea Româ
niei și Austriei de a extinde 
și diversifica cooperarea eco
nomică, tehnico-științifică si 
culturală, de a conlucra tot 
mai strins, atit pe plan bila
teral, cit ți pe arena interna
țională, în folosul ambelor sta
te și popoare, in interesul cau
zei securității, păcii, colaborării 
în Europa și in întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că dialogul dintre cei 
doi președinți, desfășurat în
tr-o atmosferă de înțelegere si 
stimă reciprocă, pune în lu
mină bunele raporturi statorni
cite între statele noastre, sen
timentele de prietenie si con
siderație pe care și Ie nutresc 
reciproc cele două popoare.

S-au apreciat în mod deose
bit rezultatele obținute în sfe
ra relațiilor economice, precum 
și noile înțelegeri care deschid 
perspective ample cooperării 
româno-austriece în acest do
meniu, hotărîrea de a se fina
liza intr-un timp cit mai scurt 
proiectele de cooperare indus
trială și tehnică stabilite la re
centa sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale, in vederea du
blării volumului schimburilor 
comerciale in 1980, față de 
1975, extinderii cooperării fir
melor și organizațiilor din Ro
mânia și Austria pe terțe piețe.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat, de asemenea, însemnă
tatea deosebită a schimbului de 
opinii intre cei doi președinți 
în probleme actuale ale vieții 
internaționale, care a scos în 
evidență concordanța punctelor 
de vedere asupra unui mare 
număr de probleme cu care 
este confruntată in prezent o- 
menîrea.

O deosebită importanță au 
aprecierile celor doi șefi de 
stat cu privire la necesitatea 
amplificării eforturilor pentru 
înfăptuirea securității și co
laborării pe continentul euro
pean, impulsionării realizării 
prevederilor Actului final de 
la Helsinki ca un tot unitar, 
inclusiv în ceea ce privește de
zangajarea militară și dezar
marea in Europa, fără de care 
nu poate fi concepută pacea pe 
continent.

Comitetul Politic Executiv 
preciază hotărîrea celor două 
țări de a acționa pentru solu
ționarea diferendelor dintre 
state prin mijloace pașnice, pe 
calea tratativelor între părțile 
direct interesate, fără amestec 
din afară, pentru înlăturarea 
folosirii forței sau amenințării 
cu forța din viața internațio
nală, pentru realizarea dezar
mării generale, și în primul 
rind a dezarmării nucleare, 
pentru făurirea unei noi or
dini economice internaționale 
care să creeze condițiile pen
tru o colaborare pe baze egale 
a tuturor statelor și să asigure 
dezvoltarea mai rapidă a țări
lor rămase în urmă, progresul 
economic și social al întregii o- 
meniri.

Aprobînd în întregime activi
tatea desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu acest pri
lej, Comitetul Politic Executiv 
a subliniat că întilnirile și 
convorbirile la nivel înalt au 
ridicat pe o treaptă superioară 
raporturile de prietenie și co
laborare multilaterală româno- 
austriece, spre binele și in in
teresul ambelor țări și popoare, 
contribuind, în același timp, la 
cauza destinderii internaționale, 
făuririi unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

în legătură cu rezultatele vi
zitei președintelui federal al 
Republicii Austria in țara noas
tră, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsurile corespunză
toare de îndeplinire in cile mai 
bune condiții a acordurilor și 
înțelegerilor convenite.

Comitetul Politic Executiv a 

trebuie să conducă spre auto- 
mulțumire (mai ales că în par
tida de duminică nu chiar totul 
a funcționat perfect — echipa 
s-a „încălzit" greu, s-a acționat 
adesea individualist etc.), ci, 
dimpotrivă, spre o muncă și 
mai plină de abnegație, pentru 
că, se știe, în sport, ca și în 
viață, celui ce se oprește pen
tru a-și savura succesul „clipa 
de respiro" îi este, uneori, fa
tală.

Iată cum am apreciat — în 
limbajul cifrelor — comporta
rea rugbyștilor noștri : Tudose 
8 — Marin 6, Nica 7, Constan
tin 6, Motrescu 9 — Bucos 6, 
Paraschiv 8 — Stoica 7, Dumi
tru 8, Murariu 6 —M. Ionescu 

ascultat, de asemenea, o infor
mare cu privire la rezultatele 
vizitei efectuate in țara noas
tră, între 12 si 11 noiembrie. 
Ia invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și a primu
lui ministru al guvernului ro
mân, Manea Mănescu, de că
tre primul ministru al Republi
cii Turcia, Bulent Ecevit.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că vizita — moment 
marcant in extinderea colabo
rării prietenești dintre Româ
nia și Turcia — a reconfirmat 
hotărîrea celor două părți de 
a conferi noi dimensiuni relați- 
ilor tradiționale de bună veci
nătate și cooperare pe multi
ple planuri dintre cele două 
popoare care trăiesc in același 
spațiu geografic, animate de 
sentimente de prietenie și res
pect reciproc.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că un rol decisiv in 
evoluția pozitivă a raporturi
lor româno-turce au întilnirile 
la nivel înalt, tot mai frecven
te în ultimii ani, înțelegerile 
convenite cu prilejul vizitei de 
a se intensifica, in anii ce vin, 
colaborarea reciproc avantajoa
să, prin folosirea mai largă a 
multiplelor posibilități oferite 
de economiile celor două țări. 
Comunicatul comun, dat publi
cității la încheierea vizitei, ho- 
tăririle la care s-a ajuns pre
văd noi acțiuni de cooperare 
româno-turce intr-o serie de 
domenii importante, creșterea 
și diversificarea schimburilor 
comerciale, precum și in alte 
sfere de activitate.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază că intensificarea rela
țiilor româno-turce constituie 
o contribuție importantă Ia a- 
firmarea raporturilor de bună 
vecinătate și colaborare în 
Balcani — expresie a intere
selor și aspirațiilor profunde 
ale popoarelor din această re
giune, factor important pentru 
edificarea securității, colaboră
rii și păcii in Europa și în 
lume. Comitetul Politic Execu
tiv relevă cu satisfacție conclu
ziile dialogului româno-turc Ia 
nivel înalt cu privire la nece
sitatea transformării Balcanilor 
într-o zonă a păcii și cooperă
rii, a rezolvării problemei Ci
prului, prin reluarea, in cel 
mai scurt timp posibil, a ne
gocierilor intre reprezentanții 
comunității turco-cipriote și 
greco-cipriote, pentru a se pu
tea ajunge la o reglementare 
reciproc acceptabilă, pașnică și 
durabilă, potrivit intereselor 
celor două comunități.

Ampla trecere în revistă a 
problemelor internaționale a e- 
vidențiat, totodată, hotărîrea 
celor două țâri de a acționa 
pentru soluționarea justă a pro
blemelor complexe care con
fruntă omenirea, pentru gene
ralizarea pe arena mondială a 
principiilor egalității in drep
turi și respectării independen
ței fiecărei națiuni, pentru li
chidarea subdezvoltării și fău
rirea noii ordini economice in
ternaționale, pentru dezarmare, 
în primul rînd pentru dezar
mare nucleară, pentru promo
varea fermă a tratativelor paș
nice în soluționarea probleme
lor litigioase dintre state. S-au 
evidențiat multiplele posibili
tăți existente pentru o și mai 
strînsă colaborare între Româ
nia și Turcia pe acest tărim.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca guvernul, ministe
rele, instituțiile centrale care 
concură la buna dezvoltare a 
relațiilor pe multiple planuri 
româno-turce să ia măsuri co
respunzătoare pentru transpu
nerea în viață a hotărîrilor sta
bilite cu ocazia vizitei în Ro
mânia a primului ministru al 
Republicii Turcia, Bulent E- 
cevit.

8, Daraban 8 — Ioniță 84’, 
Munteanu 8, Dinu 74-.

Nu e lipsit de interes să ve
dem care este opinia antreno
rului federal Valeriu Irimescu 
despre meciul de la Lublin: 
„A fost un joc de bună factu
ră tehnică, la care au contri
buit și polonezii, destul de cu
rajoși. In partea a doua a re
prizei I, băieții noștri au avut 
cea mai sigură evoluție : joc 
bine organizat, transmitere co
rectă spre treisferturi. în re
priza secundă s-au irosit multe 
ocazii, făcindu-și loc prea mult 
individualism ceea ce nu tre
buie să se intîmple — și sint 
convins că nu se va mai întîm- 
pla — in partida de Ia 3 de
cembrie !“

TENISUL MONDIAL
ȘI-A DESEMNAT LAUREATELE
Virginia Ruzici pe locul 4, în clasamentul 

final al „Turneului campioanelor4*
PALM SPRINGS, 20. — In 

ultima zi a întrecerilor din ca
drul „Turneului campioanelor" 
la tenis (n.n. duminică după 
amiază), s-a desfășurat meciul 
pentru locurile 3—4 ale probei 
de simplu. între Virginia Ru
zici și cunoscuta campioană 
engleză Virginia Wade s-a dat 
o luptă foarte strînsă. în spe 
cial în prima parte a jocului. 
Ruzici conduce cu 6—5 în pre
lungirile setului întîi, dar nu 
poate evita egalarea și tie- 
breakul. In acesta, adversara 
ei servește mai bine și se dis
tanțează (tie-break decis la 
7—3). în setul doi, românca 
reușește să ia conducerea con
tra serviciului, la 2—1. Urmea
ză două ghemuri acert dispu
tate și Wade reia inițiativa, 
pe care o păstrează pînă la 
sfîrșit. Scor final : 7—6, 6—3 
pentru Virginia Wade.

Imediat după această partidă, 
jucătoarea noastră a trebuit să 
susțină și partida de dublu 
pentru al treilea loc al clasa
mentului. Partenera sa, Mima

De azi, la Kladovo

SCRIMA ROMÂNEASCĂ LA ORA 

CAMPIONATELOR BALCANICE
• Loturile României au ca numitor comun : tinerețea
• 16 candidați la medalii, in special în probele 

de floretă și spadă
La Kladovo (Iugoslavia) va 

avea loc, începind de azi și 
pînă la 25 noiembrie, ediția 
1978 a campionatelor balcanice 
de scrimă, una din întrecerile 
internaționale de tradiție care 
încheie anul competiționaL Vor 
participa, ca de obicei, scri- 
meri din Bulgaria, Grecia, 
România, Turcia și din Iugo
slavia, țara organizatoare.

România, inițiatoarea compe
tiției și, de-a lungul desfășură
rii ei, cîștigătoare a celor mai 
multe medalii și locuri de pe 
podium, va prezenta și de data 
aceasta, la toate probele, lo
turi tinere, încercînd, alături 
de cîțiva trăgători și trăgătoare 
cu mai multă experiență, și pe 
alții în măsură să-și confirme 
talentul și să facă noi pași spre 
consacrare. într-adevâr, cerco- 
tînd fișele participanților noștri 
la campionatele balcanice de la 
Kladovo putem constata cu sa
tisfacție că avem în față cel 
mai tînăr lot pe care România
1- a aliniat la această întrecere.

Iată de ce lotul țării noastre 
pentru Kladovo cuprinde, de 
pildă, la floretă bărbați, alături 
de Petre Buricea și Florin Ni
colae (ei înșiși sportivi sub 25 
de ani), pe Eugen Roșu și Zsolt 
Huszti. Ultimul, elev din Satu 
Mare, s-a afirmat în acest an, 
impunîndu-se atenției tehnicie
nilor noștri.

Floreta feminină va fi repre
zentată de Ecaterina Stahl, 
mult prea cunoscută pentru a 
mai fi necesară o prezentare 
specială, Marcela Moldovan, și 
ea consacrată la nivelul elitei, 
precum și de două foarte tine
re sportive, Gabriela Betuker 
și Florentina Munteanu. Dacă 
despre Betuker se poate afirma 
că. deși n-are 16 ani, a și de
butat In competițiile interna
ționale, în schimb Munteanu 
este realmente la primul ei 
concurs de anvergură, pe care 
și—1 dorește, desigur, o reu
șită.

Și la spadă, lingă doi trăgă
tori experimentați, cum sînt 
Octavian Zidaru și Mihai Popa, 
se vor afla alți doi scrimeri 
încă „nerodați" în confruntări 
sportive mai dificile : Miklos 
Bodoczi și Dorel Cîmpeanu.

în fine, în proba de sabie

„TURNEUL PRIETENIA" 
LA HOCHEI

MOSCOVA, 20 (Agerpres). — 
La Minsk se desfășoară în a- 
ceste zile competiția de hochei 
„Turneul Prietenia", rezervată 
echipelor de juniori.

în primele două meciuri sus
ținute, selecționata României a 
terminat la egalitate: 5—5 
(3—1, 2—1, 0—3) cu formația 
R.P.D. Coreene și a pierdut cu
2— 9 (0—4, 2—2, 0—3) în fața 
formației R. D. Germane.

Jausovec, a jucat mai bine de 
data aceasta, ambele echipiere 
dînd o replică susținută cuplu
lui de vedete Franjoise Durr 
— Virginia Wade. Cea mal 
bună în întrecere 3 fost Durr, 
campioana franceză asigurîn- 
du-și majoritatea punctelor șl

CLASAMENT FINAL
1. Chris Evert
2. Martina Navratilova
X Virginia Wade
4. Virginia Ruzici
5. Betty Stove
6. Kerry Reid
7. Wendy Turnbull
8. Regina Marsikova

o victorie muncită. Cîștigă 
Durr—Wade cu 6—2, 1—6. 6—L.

Pe locul intîi al probei s-au 
clasat Billie Jean King și Mar
tina Navratilova, care întrec 
In finală pe Kerry Reid—Wendy 
Turnbull cu 6—3, 6—L

Ion Pantelimonescu va avea 
drept coechipieri pe Dumitru 
Marin (coleg de club, la Dina
mo București), Florin Păunescu 
și Alexandru Chiculiță, ultimii 
încă la vîrsta junioratului.

Caracteristica loturilor noas
tre reprezentative este așadar 
tinerețea, în primul rînd, ceea 
ce anticipează o mare dorință 
de afirmare, o permanentă an
gajare. Avind drept modele 
cîțiva scrimeri mai rutinați, cu 
un bagaj larg de procedee teh
nice și cu o viziune clară asu
pra modului cum trebuie pre
gătită strategia luptei de pe 
planșă, nădăjduim ca acest exa
men de... sfîrșit de an (ca
lendaristic) al cadeților să fie 
rodnic în rezultate și, mai ales, 
edificator pentru forul de re
sort, în ceea ce priveș*e per
spectiva.

Prezența la marginea planșe
lor a unor antrenori-pedagogi 
cum sînt profesorii Iosif Zilahi 
(floretă bărbați), Ștefan Haukler 
(floretă fete). Victor Teodores- 
cu (spadă) și Hariton Bădesctt 
(sabie) — nu întimplător soli
citați întrucît mulți dintre foș
tii sau actualii lor elevi vor 
concura la aceste campionate 
— reprezintă un argument in 
sprijinul obținerii unui bilanț 
global bogat, care să confirme 
valoarea școlii românești de 
scrimă.

Tiberiu ST AM A

TELEX
BASCHET • Reprezentativa 

masculină a R. P. Chineze și-a 
încheiat turneul în S.U.A., jucînd. 
la „ Madison Square Garden" 
din New York cu echipa Univer
sității Rutgers. Jocul s-a termi
nat la egalitate : 84—84 (47—48).
MU Tieh-ciu. cel mai înalt bas
chetbalist din lume (2,26 m), a 
înscris 23 p pentru formația oas- 
pe. â Dincolo de Ocean se află 
și selecționata masculină a Bul
gariei, care a evoluat la Tulsa 
(Oklahoma) in compania echipei 
universității locale. Gazdele au 
eîștigat cu 95—92 (41—36).

FOTBAL • New York Cosmos 
a jucat la La Paz cu formația 
locală Car-Bolivar. Fotbaliștii bo
livieni au obținut victoria cu 2—9 
(1—0). a Turneul de juniori de 
la Monte Carlo a fost eîștigat 
de echipa Iugoslaviei : 3—2 (1—2) 
în finala cu Franța. Pentru locul 
3 Italia — Anglia 2—1 (0—0).

natație • Echipele Pro 
Recco (Italia) și Montjuich (Spa
nia) s-au calificat pentru turneul 
final al C.C.E. la polo. In ultima 
zi a turneului de la Barcelona : 
Pro Recco — Montjuich 8—8 ; 
Ethnikos (Grecia) — Kosice (Ce
hoslovacia) 7—5. Toate cele pa
tru echipe au totalizat cite 3 p. 
departajarea fiind făcută la go
laveraj.

TK.N1S • După o finală de 3 
ore și jumătate, John McEnroe 
l-a Învins cu 6—7, 6—4, 7—6, 5—2 
pe Tim Gullikson, In turneul de 
la Wembley — Londra. La dublu: 
McEnroe, Fleming — Hewitt, 
McMillan 7—5. 4—6, 6—4.
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