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înlr-o impresionantă unitate de voință, întregul | 
I nostru popor aprobă întru totul șl sprijină Ierm f 
| poziția delegației române la Consiâtuirca | 
| Comitetului Politic consultativ al Tratatului de la | 
| varșovia, apreciind câ această poziție răspunde in 
| cel moi Înalt grad intereselor supreme ale națiunii g 
g noastre socialiste, cauzei independenței șl g 
| suveranității naționale, Întăririi destinderii, g 

g colaborării șl păcii in întreaga lume
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RASPUNZiN» NUMEROASELOR SOLICITĂRI 
DIN PARTEA OAMENILOR MUNCII 

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
S-A iNTiLNIT CU REPREZENTANȚI 

Ăl CLASEI MUNCITOARE, ȚĂRĂNIMII, 
INTELECTUALITĂȚII Șl TINERETULUI

Inîîlnirea cu reprezentanți ai clasei muncitoare
Tovarășul Nicolae Ceauș eseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întîlnit, sîmbătă, 25 noiem
brie, la sediul C.C. al P.C.R^ 
cu numeroase delegații de 
oameni ai muncii, reprezentind 
mari colective de muncă din 
întreprinderi din Capitală și 
din județe ale țării, care au ex
primat rugămintea să fie pri
mite de secretarul general >1 
partidului pentru a fi informa
te mai pe larg asupra desfășu
rării Consfătuirii de la Mosco
va a _ Comitetului Politie Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, pre
cum și în legătură cu activita
tea. și poziția delegației Româ
niei Ia această consfătuire.

La intilnire au luat parte to
varășul Manea Mănescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, tovarășii

întilnirea cu reprezentanți ai țărănimii,

intelectualității
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

s-a întîlnit, sîmbătă, la sediul 
Comitetului Central al partidu
lui, cu delegații ale oamenilor 
de știință, artă și cultură, din 
cadrul invățămintului, ale tine
retului, ale Consiliului Național 
aJ Agriculturii, care au adresat 

X’ secretarului general ai partidu
lui, președintele României, ru
gămintea să fie primite pentru 
a fi informate mai detaliat asu
pra hotăririlor Consfătuirii de 
la Moscova a Comitetului Poli
tic Consultativ al Tratatului de 
la Varșovia, a pozițiilor adop
tate de delegația țării noastre 
în problemele dezbătute.

La intilnire au participat to
varășul Manea Mănescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Iosif Banc, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară. Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Emil 

Divizia A de fotbal, etapa a 14-a

CAMPIOANA SE DISTANȚEAZĂ?
O Lanterna roșie („Poli" Timișoara) învinge un fost (recent) lider (F. C. Baia Mare) 
® S. C. Bacâu și Universitatea Craiova : „remize* în deplasare • Miercuri, un derb/ 

de clasament: Steaua — F. G Argeș

REZULTATE TEHNICE
F.C, Baia Mare - Politehnica Timiș. 0-2 (0-0»
F.C. Olimpia S.M. — A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (1-0)
F.C. Argeș — Gloria Buzâu 2-0 (1-0)
Dinamo — Steaua 1-1 (1-1)
F.C Corvinul — Univ. Craiova 1-1 (1-0)
U.T.A. — S.C. Bacău 1-1 (1-01
C.S. Tîrgoviște - Sportul studențesc 3-0 (1-0)
Politehnica iași — Jiul Petroșani 2—0 (2—0)
Chimia Rm. Vilcea — F.C. Bihor 3-1 (1-1)

ETAPA VIITOARE (miercuri 29 noiembrie)
Gloria Buzău - U.T.A.
Sportul studențesc - F.C. Baia Mare
F.C Bihor - F.C. Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș - Politehnica lași
S.C. Bacău — Dinamo
Jiul — C.S. Tirgovișto
Politehnica Timișoa ra — Chimia Rm. Vilcea
Steaua — F.C Argeș
Univ. Craiova — F.C. Olimpia Citiți in vaginile 3—3 relatări de la jocurile celei 

te a U-a etape a Diviziei A

1. STEAUA 14 7 4 3 25-16 18
2. F.C Argeș 14 8 1 5. 22-15 17
X Politehnica lași 14 7 3 4 15-10 17
4. F.C Baia Mare 14 8 1 5 16-14 17
1 Dinamo 14 5 6 3 17-10 16
6. CS. Tîrgoviște 14 7 2 5 16-13 16
7. Univ. Craiova 14 5 5 4 18-12 15
X Olimpia 14 7 1 6 15-16 15
9. S.C Bacău 14 6 2 6 17-12 14

10. U.TA. 14 5 4 5 21-16 14
11. Jiul 14 5 3 6 16-18 13
12. Sportul stud. 14 4 5 5 18-20 13
IX A.S-A. Tg. Mureș 14 4 5 5 14-21 13
IX Corvinul 14 5 2 7 18-21 12
15. Gloria Buzău 14 S 2 7 16-23 12
16. Chimia Rm. V. 14 3 5 6 15-26 11
17. F.C Bihor 14 4 2 8 16-24 10
IX Politehnica Tim. 14 3 3 8 10-18 9

Iașii Bane. Virga Cazaca Cna- 
stantia Dăscălesc*. Paul Niea- 
lescu. Dumitra Popesc*. Virgil 
Inrfa. Iosif Vgtar. Ștefan Voi
te*. Ștefan Andrei, Vacile 
Musai.

Tovarășul .Vieoiae Ceaașescn 
a fost intimpinat ea vibrantă 
căldură și însuflețire de parti- 
ripanțil la această intilnire — 
muncitori, maiștri. tehnicieni, 
ingineri — români, maghiari, 
germani Și de alte naționali
tăți, care an ovaționat îndelung 
pentru partid și secretarul său 
general. S-a scandat, ea însu
flețire, minte ia șir „Ceaoșese* 
— P-CJL “, „Ceaușescu și po
porul 7*. „Ceaușescu — Pace î*.

In această fierbinte manifes
tare a delegațiilor clasei munci
toare și-au găsit expresie sen-

(Cmsîinsure în pop. a 4-c)

și tineretului
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupa, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Pană, Ion Fă- 
țan. Dumitru Popescu. Gheor
ghe Radulescu, Leon te Răutu. 
Virgil Trofin, Iosif Cglar, Kie 
Verde), Ștefan Voitee. Ștefan 
Andrei, Ion Coman, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț, Ion 
Ursa, Vasile Marin. Vasile Mu
sai-

Cei prezenti la Intilnire aa 
intîmpinaț ea deosebită căldură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-și, și eu acest pri
lej, prin puternice și îndelungi 
aplauze, adeziunea totală la po
litica internă și externă a par
tidului și statului nostru, hotă- 
rirea nestrămutată de a-și adu-

(Continuare ia pag. a 4-a)
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ECHIPA FEMININĂ
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Crosul „A 60-a aniversare a creării

statului național unitar român4*

REVĂRSARE DE TINEREȚE
PE 0 ȘOSEA CU REZONANȚE ISTORICE

Ia p'.in efort — elevele din școlile generale
Foto : Dragoț NEAGU

Hctărit lucru, toamna aces
tui an a devenit o ferventă— 
Mbtteare * sportului. Cum alt
fel s-ar putea explica faptul că, 
duminică de duminică, ea o- 
ferâ condiții excelente de des
fășurare competițiilor In aer 
liber, inv-tlnd soarele să zim- 
bească celor care populează te
renurile de sport și stăvilind 
orice „încruntare* a viatului 
sau 1. termometrelor ?

Ieri dimineață, pe șoseaua 
tancului d n București. In or
ganizarea sectorului X sute și 
sute de tineri din peste 29 de 
școli generale, opt licee să 
multe întreprinderi cunoscute 
in toată țara au luat startul 
in crosul închinat cetei de a 
60-a aniversări a creării sta
tului național unitar romăn.

Ieri, multe au fost de na
tură să ne am .ntraseă de 1 
decembrie 1911: locul de des
fășurare — șoseaua tancului — 
ne-a dus eu gindol la Avram 
Iancu. cel care in fruntea oș
tilor de moți a cerut „unirea 
Ardealului cu Tara-. Denumi
rea Lceelor participante — 
„Mihai Viteazul*. „George Coț- 
bcc*. „Alexandru Sab:a- și a 
întreprinderilor care și-au tri
mis competitorii — „23 August", 
„Republica- etc. ne-au purtat 
de asemenea gindul pe trep
tele istoriei.

întrecerea s-a desfășurat sub 
egida „Daciadei*. Încă un pri
lej fericit de a aminti tuturor

CLASAMENTUL 

câ actul de la 1 Decembrie 
1918 aducea, sub același drapel, 
pe toți urmașii harnicilor și vi
tejilor „Daciei Felix*.

Bunii și străbunii tinerilor 
participant la acest cros au 
luptat cu credință pentru păs
trarea ființei naționale a po
porului nostru — sub steagul 
lui Ștefan cel Mare sau Mi
hai Viteazul, la Mărăsesti, in 
1918 sau la Cărei. In 1944 — 
și poate mulți dintre ei au

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

ECHIPA CLUBULUI STEAUA, PENTRU A 18-a OARĂ
CAMPIOANĂ IA LUPTE LIBERE

0. S Onești și Nicclina lași au retrogradat din prima divizie

Componența echipei campioane și antrenorii lor
Foto : Vasile BAGEAC

După două zile de întreceri, 
în sala clubului Progresul din 
Capitală a luat sfîrșit turneul 
final al Diviziei de lupte li
bere. Deși lipsită de aportul a 
doi dintre titulari (I. Arapu și 
T. Seregely — suspendați), e- 
chipa clubului Steaua a cu
cerit din nou titlul de cam
pioană (pentru a 18-a oară 
consecutiv), de data aceasa 
chiar mai ușor decît se aș
tepta. După un început cu e- 
moții — M. Pircălabu (neres
tabilit după boală) pierduse 
întilnirea cu principalul său 
adversar, V. Stănescu (Dinamo 
Brașov), treptat, sportivii clu
bului Steaua au început să-și 
valorifice integral șansele, clai- 
sîndu-se pe primul loc la opt 
din cele zece categorii I

Spre deosebire de alte edi
ții, in care lupta pentru pri
mul loc în campionatul pe e-

Dl HORITĂ A ROMÂNIEI 
CAMPIOANĂ BAECANICĂ

Sîmbătă seara au luat sfîrșit, 
la Kladovo, Întrecerile din ca
drul ediției a Xl-a a Campio
natelor balcanice de scrimă 
(seniori). După ce vineri 
(noaptea tlrziu) a fost cunos
cută prima clasată fn proba 
de sabie pe echipe — aceasta 
fiind reprezentativa Bulgariei — 
sîmbătă au fost desemnate și 
cîștigătoarele în ultimele două 
probe pe echipe, la floretă fete 
— România, iar la spadă — 
Bulgaria, ceea ce, desigur, a 
echivalat cu o mare surpriză.

Faptul că sabrerii bulgari au 
reușit să devină campioni bal
canici (5—2, în finală, cu echi
pa țării noastre) nu a mirat pe 
nici unul dintre tehnicienii a- 
flați fn marginea planșei, știut 
fiind că învingătorii au aliniat

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

în C.C.E. pe echipe (m)

la tenis de masă

C.S.M. CLUJ-NAFOCA
A ÎNVINS CATEGORIC

PE TEMPO TEAM AMSTERDAM:
5-0

Amănunte In pagina a 4-a

chipe era mult mai echilibrată, 
de data aceasta componenții 
formației militare s-au pre
zentat mult mai bine pregă
tiți, cîștigînd detașat întrece
rea. Clasamentul final este e- 
dificator : 1. Steaua 73 p, 2. 
Dinamo Brașov 59 p, 3. Stea
gul roșu Brașov 50 p, 4. Hi
drotehnica Constanța 48 p, X 
C.S.M. Cluj-Napoca 37 p, 6. 
A. S. Vulcan București 35 p, 
7. C.F.It. Timișoara 30 p. 8. Vul
turii Textila Lugoj 28 p.

La această mare diferență 
de puncte (față de echipa cla
sată pe locul secund — Dina
mo Brașov) s-a ajuns datorită 
faptului că luptătorii militari 
au cîștigat majoritatea întîlni- 
rilor directe cu componenții

Mihai TRANCĂ

(Continuare ta pag. 2-3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII
Campionatele naționale 

de șah 
JUNIORUL NEGULESCU 

IL ÎNVINGE 
UNGUREANU !

Divizia A de volei

TRACTORUL, STEAUA SI UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
AU CIȘTIGÂT IN DEPLASARE

PE
campionatului national 
de șah a început la

Finala 
masculin 
Băile Herculane sub semnul unei 
surprize de proporții. Juniorul 
ploieștean Adrian Negulescu, în 
vîrstă de 17 ani, debutant intr-o 
competiție de asemenea amploa
re, l-a învins cu negrele, în nu
mai 23 de mutări, pe maestrul 
internațional Emil Ungureanu, 
dînd parcă tonul unui turneu 
care se anunță pasionant. Runda 
inaugurală a mai furnizat cjteva 
rezultate * 
finalei, 
Corvin 
primul 
Negulescu) a cîștigat,

de volei s-a desfășurat, sîmbătă și duminică, o nouă 
feminin și a 7-a la masculin). A fost o etapă a gaz- 
obținut victoria în 9 din cele 12 partide. Cele mai

în Divizia A
etapă (a 8-a la
delor, care au —,----- ----------  — - -
bune rezultate le-au realizat : Tractorul Brașov la Tulcea și Univer
sitatea Timișoara la Constanța.

MASCULIN

interesante. Veteranul 
maestrul internațional 

Radovici (care a fost 
profesor al iul Adrian 

__ „____ ; z -i.' J '. după în
trerupere, în fața timișoreanului 
Neboisa Ilijin, iar Volodea Vais- 
man l-a învins pe Mircea Pavlov. 
Celelalte partide au fost remize : 
Urzică — Mititelu, Șubă — Stan- 
ciu. Ciocâltea — Voiculescu și 
Grunberg — Ghindă.

In runda a doua au fost decise 
trei partide. Voiculescu a ciști- 
gat, cu negrele, la Negulescu, 
Ilijin, cu albele, la Vaisman, iar 
Urzică, cu negrele, la Ungureanu 
(care începe concursul cu două 
Infringeri consecutive, handicap 
greu în condițiile unui turneu 
atit de scurt). Egalitatea a fost 
consemnată în întîlnlrile Ghindă
— Ciocănea, Stanciu — Grun
berg, Pavlov — Șubă și Mititelu
— Radovici. In clasament conduc 
cu 1*/. p Urzică, Voiculescu și 
Radovici.

C.S.M. DELTA TULCEA—TRAC
TORUL BRAȘOV 2—3 (13, 11, —12, 
—10, —8). Partidă spectaculoasă, 
încheiată cu un rezultat surpriză. 
In partea a doua a meciului, 
gazdele n-au mai rezistat asaltu
lui brașovean, Tractorul reușind 
să egaleze și apoi să cîștige. Cei 
mai buni jucători : Ispas, Spinu 
(Delta), respectiv Sterea și Oda- 
giu. Arbitri : D. Rădulescu și L 
Covaci (București).

a băimărenilor care insă, m se
tul 2, au evoluat neatent, cedîn- 
du-1. S-au evidențiat : Arbuzov, 
Băgăian și Paraschivescu de la 
Explorări, Vinătu, Lukacs și Bu- 
garschi. Arbitri : V. Dumitru
(București) și L. Griin (Tg. Mu
reș).

C.S.M. SUCEAVA — STEAUA 
8—3 (—13, —13, —14). O evoluție 
bună a sucevenilor care au con
dus in primul set cu 5—0. in al 
doilea cu 12—5, iar în al treilea 
cu 14—2. Finiș formidabil al for
mației campioane. S-a remarcat 
LepâdĂtescu (C.S.M.), cel mai 
bun de pe teren. Arbitri : I. 
Stoica (Bacău) și Gh. Popescu 
(Suceava) (D. Georgescu din Plo
iești nu s-a prezentat).

C.S.U. GALAȚI — .U« CLUJ- 
NAPOCA 3—0 (11, 3, 14). Prima 
victorie a studenților gălățeni în 
acest campionat. Remarcați : Sîr- 
bu. Enescu (C.S.U.) și Popa 
(,,U“). Arbitri : N. Găleșanu și 
K. Farmuș (București).

FEMININ
PENICILINA LAȘI — RAPID 

BUCUREȘTI 3—0 (10, 5, 9). Joc 
la discreția gazdelor, care au de
monstrat că alcătuiesc o echipă 
mai omogenă și mai eficace în 
atac. Ieșencele au prezentat un 
sextet întinerit. S-au remarcat : 
Lucreția Mirea, Ana Chirițescu 
(Penicilina) și Eugenia Rebac 
(Rapid).

CHIMPEX CONSTANȚA — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 2—3 
(5, —14, 14, —9, —14). Joc foarte 
bun, în care timișorencele au a- 
rătat mai multă omogenitate. Din 
rîndul acestora. In formă deose
bită au fost Maria Antonescu, 
Doina Popescu și Anca Gbeor- 
ghițoiu. De ia gazde s-au remar
cat : Mariana Ivanov, Mana Sze- 
kely și Doina Săvoiu. Arbitri : 
Z. Pătru și M. Albuț (București).

.V'
★

La Mediaș, în sala de festivi
tăți a Hotelului Central din lo
calitate, a început finala femi
nină. Tragerea la sorți a dat ur
mătoarea ordine concurentelor pe 
tabela de turneu :

1. Ioana Miroslav, 2. Elena Ră
ducanu, 3. Marina Pogorevici, 4. 
Dana Nuțu, 5. Eugenia Ghindă, 
6. Rodica Reicher, 7. Maria Albu- 
leț, 8. Mariana Nechifor, 9. Ligia 
Jicman, 10. Lia Bogdan, 11. Ele
onora Gogîlea, 12. Gabriela Ol- 
teanu, 13. Gertrude Baumstark, 
14. Margareta Mureșan, 15. Mar
gareta Teodorescu, 16. Elisabeta 
Polihroniade.

In prima rundă s-au înregistrat 
rezultatele : Miroslav — Polihro
niade 0—1, Răducanu — Teodo
rescu 0—1, Pogorevici — Mure- 
Îan 0—1, Nuțu — Baumstark 
A—1/?» Ghindă — Olteanu ‘A—V2, 

Reicher — Gogîlea 1—0, Albuleț 
— Bogdan */•»—V9» Nechifor — Jic
man 0—1.

DINAMO — VIITORUL BACÂU 
3—0 (1, 11, 3). Cu excepția setu
lui 2, cînd oaspeții au condus 
de cîteva ori, Viitorul nu a pus 
probleme deosebite jucătorilor 
dinamoviști. Cei mai buni : Enes
cu, Girleanu (Dinamo), Pădura- 
ru și Popa (Viitorul). Arbitri : 
C. Pitaru (Sibiu) și I. Șușelescu 
(București).

Răducanu 
Pogorevici 

Nuțu —

SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI 
— UNIVERSITATEA CRAIOVA 
3—0 (7, 14, 11). Victoria gazdelor 
a fost clară, dar studenții craio- 
veni au opus o dîrză rezistență, 
în special în seturile 2 și 3. S-au 
remarcat : Bujilă, Strauff (Sil- 
vania). Braun și Popescu (Uni
versitatea). Arbitri : 
mir (București) 
(Cluj-Napoca).

Al. Drago- 
și V. Chioreanu

DIVIZIA A LA
Sîmbătă s-au disputat pe 

tinoarul din Suceava jocurile 
timei etape a turului secund 
grupa a Il-a a Diviziei A la 
chei. In general, s-au înregistrat 
rezultate normale, cu excepția 
ultimei partide, în care Metalul 
Rădăuți a suferit cea de a doua 
înfrîngere pe teren propriu, de 
această dată în fața formației 
studenților clujeni, care a jucat 
excelent două reprize.

Iată ultimele rezultate : Agro
nomia Cluj-Napoca — Avintul 
Gheorghieni 7—4 (1—2, 2—1, 4—1); 
Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc — 
Avîntul Gheorghieni 1—6 (0—0,
1— 3, 0—3) ; Liceul nr. 1 Miercu
rea Ciuc — Tîmava Odorhei 9—3 
(3—0, 3—1, 3—2) ; Metalul Ră
dăuți — Agronomia Cluj-Napoca
2— 8 (0—2, 0—4, 2—2).

După consumarea acestui tur 
secund, în grupa a Il-a a Divi
ziei A, în clasament pe primul 
loc se află Metalul Rădăuți.

I. MÎNDRESCU — coresp.

pa- 
ul- 
din 
ho-

Sîmbătă seara, la București, a 
avut loc cel de al doilea meci 
restant dinți e Steaua șl A.s.E. 
Sportul studențesc. Ca și in pri
mul joc, consumat vineri seara, 
victoria a revenit lejer echipei 
campioane, Steaua. De această 
dată scorul a fost 16—5 (8—2,
4—1, 4—2), prin punctele marcate 
de Gheorghiu 5, Cazacu 3, Olenici

EXPLORĂRI 
POLITEHNICA 
(4, -13, 1, 1).

HOCHEI

BAIA MARE —
TIMIȘOARA 3—1

Victorie categorică

FARUL CONSTANTA 
CLUJ-NAPOCA 3-0 (18, 18, Z>-
Prima victorie a constănțencelor, 
care au jucat bine doar în ulti
mul set. Pină atunci, ele s-au 
angrenat în jocul de uzură al 
oaspete! or. In general — nume
roase greșeli la preluări, servicii 
și pase Remarcate : Maria Ena- 
che, Maria Stadnic, Gulmiza Ge- 
lil (Farul). Dana Nicolaescu și 
Valerica Maier (»U“). 
M. Albuț și Z. Patru.

DINAMO — MARATEX BAIA 
MARE 3—0 (2, 6, 9). Victorie in 
60 de minute a dinamovistelor, 
care nu au primit o replică deo
sebită din partea maramureșen- 
celor. Cele mai bune jucătoare 
au fost : Alexandrina Constanti- 
nescu, Victoria Banciu, Irina Pet- 
culeț (Dinamo) și Constanța Bă- 
lășoiu-Iorga (Maratex). Arbitri : 
V. Tilcă (Craiova) și C. Șovăia
lă (Ploiești).

Arbitri :

'jGft
iȘI SCHIMBĂ ROLURILE

Divizia A, etapa a 14-a

DOUA „CAPETE DE AFIȘ

Două echipe s-au bucurat in aceste trei luni de campionat 
dc o adevărată ploaie de adjective, stirnită de evoluția lor 
cu totul neașteptată. La polul superior — F.C. Baia Mare, 
„surpriza-surprizelor", născută, parcă, din spuma mării in 
luna august, cînd a învins, pe litoral, lotul reprezentativ, 
evoluția sa ulterioară în campionatul in care abia promovase 
eclipsind și complexind etape in șir toate formațiile cu 
renume ale fotbalului nostru. La polul inferior — Politeh
nica Timișoara, echipă cu tradiție și cu greutate, care după 
cîteva „accidente" de start a ajuns la un moment dat de 
nerecunoscut, fiind o de nimeni așteptată ducă a bătăilor" 
pe orice teren evolua. Ei bine, cele două „capete de afiș" 
— fiecare în felul său — și-au schimbat, în ultima vreme, 
la fel de surprinzător, „foaia de parcurs", F.C. Baia Mare 
luind patru bătăi una după alta, in timp ce „Poli" s-a pus 
pe victorii, ultima repurtînd-o (culmea... simetriei) chiar 
pe terenul echipei care acum numai o lună părea un indis
cutabil lider al turului.

Ce morală se poate desprinde din aceste două „aventuri" 
ale campionatului nostru ? Greu de spus. In general vorbind, 
echipele noastre au dovedit de nenumărate ori că sint ca
pabile de orice fel de surprize, cimpul lor de variație de la 
o lună la alta, de la o săptămină la alta, sau chiar de la 
o zi la alta fiind realmente de domeniul computerelor, pen
tru care nu există „soluțiile imposibile" pe care le gindesc 
iubitorii obișnui ti ai fotbalului.

Cit de imprevizibile sint căile campionatului nostru ne-a 
dovedit-o și „derbyul etern" Dinamo-Steaua. Cine și-ar fi 
închipuit eă si fără Sătmăreanu II, și fără Dudu, și fără 
Augustul, ji fără Custov (c* să nu mai vorbim de titularii 
clasici din trecut Lucescu. Dumitrache și Radu Nunweiller), 
Dinamo va ține in șah echipa campioană in formație c* și 
completă ? Și uite că a ținut-o ! In itira lui— Țălnar. cam 
nimeni nu l-a deranjat pe Dinu, stăpin autoritar pe o ju
mătate de teren. Handicapată serios in „calculele hirtiei", 
jueind eu ramai un sfert din vechii titulari. Dinamo ne-a 
convins o dată mai mult că munca și pregătirea și angaja
rea totali rimin cheile de boltă si in fotbal.

Marius POPESCU
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AU LUPTAT CA SĂ NU PIARDĂ,

NU CA SA CÎȘTIGE...

V. Huțanu, 
și Bcrdilă — 

Gh. Constanti- 
— A.S.E. Spor- 
A condus O. 
cele două linii 

Becze.

2, Popescu, Popa, 
Nistor, prakab 
Steaua, Vlad 3, 
nescu și Florian 
tul studențesc. 
Barbu, ajutat la
de St. Enciu și I.

Marți și miercuri au loc, pe 
patinoarul „23 August", alte două 
partide restante : Dinamo — S.C. 
Miercurea Ciuc și Steaua — Uni
rea SI. Gheorghe. In conformi
tate cu o ultimă hotărîre -a Bi
roului federal, jocurile vor în
cepe la ora 14,45 și 17.

C.S.U. GALAȚI — ȘTHNTA 
BAC AU 3—6 (4, 10, 10). Pe fondul 
unei riposte modeste, gazdele 
au realizat o victorie facilă. Re
marcate : Maria Obreja, Florenti
na Itu și Maria Matei (C.S.U.). 
Arbitri : R. Farmuș și N. Găle
șanu.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 3—0 
(11, 5, 8). Victorie meritată a
craiovencelor care au avut în Ma
ria Buzatu și Marilena Dubinciuc 
cele mai bune jucătoare. De la 
oaspete s-a remarcat : Marilena 
Țurlea. Arbitri : C. Manițiu (Bra
șov) și V. Voicu (București). 
(Corespondenți : P. Comșa, I. 
Mîndrescu, T. Siriopol, Daniel 
Diaconescu, M. Ștefan, V. Săsă- 
ranu, Dumitru Diaconescu, C. 
Popa, Șt. Gurgui).

I
I
I
I
I
I

CROSUL „A 60-A ANIVERSARE"

(Urmare din pag. 1)

făcut parte din valurile care 
au tălâzuit, într-o toamnă au
rie ca aceasta, spre Alba Iu- 
lia, pentru a da glas 
de înfăptuire a unirii Ardea
lului cu Patria mumă.

La startul care s-a 
categorii de vîrstă — școli ge
nerale, licee, muncitori din în
treprinderi — s-au aliniat 
competitori din București, dar 
rădăcinile genealogice ale aces-

voinței

dat pe

STEAUA, CAMPIOANĂ LA LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

formației brașovene. Vasile 
Pușcașu (100 kg) l-a învins prin 
tuș pe Stelică Morcov, Enachc 
Panaite l-a fixat cu umerii pe 
saltea pe Andrei Ianko, Gigei 
Anghel l-a depășit clar pe 
Constantin Moldovan, iar tînă
rul Csaba Barkoczy a obținut 
o victorie surprinzătoare în 
fața multiplului campion al 
țării Emilian Cristian. Echipa 
campioană, Steaua, a aliniat 
următorul lot. în ordinea ce
lor zece categorii : V, Vișan, 
A. Vlăsceanu, A. Șuteu, G. An
ghel, O. Dusa, M. Pîrcălabu, 
C. Barkoczy, I. Ivanov, V. Puș
cașu, E. Panaite (antrenori Gh. 
Șuteu și Al. Geantă).

Dacă ocupanta locului se
cund (Dinamo Brașov) se putea 
prevedea pe parcursul con
cursului, disputa pentru ce
lălalt loc pe podiumul meda
liatelor nu s-a încheiat decît 
la ultimele meciuri ale tur
neului final, dînd cîștig de 
cauză brașovenilor. Foarte bine 
pregătiți, luptătorii din Con
stanța au concurat cu multă 
ambiție și a lipsit extrem de 
puțin ca ei să ocupe locul 
performanță foarte valoroasă

pentru reprezentanta unei aso
ciații sportive. Din rîndul e- 
levilor antrenorului 
Kenan s-a remarcat 
Nicolae Petcu, clasat pe pri
mul loc la categoria 74 kg și 
selecționat în lotul național de 
către antrenorul federal Ion 
Crîsnic.

Cuvinte de lauă se cuvin 
și echipei Vulcan (antrenor I. 
Chirilă), care, 
prima oară în 
o comportare 
pînd locul 6.

Izmail 
tînărul

prezentă pentru 
Divizie, a avut 
meritorie, ocu-

lupte greco-ro- 
echipelor anga- 
pentru evitarea 
a purtat ani-

I

o proxima tiv :
11). Șuturi la

— L Marin 6,

DINAMO - STEAUA 1-1 (1-1)
,.S^d‘°.n D,nOm0 * *eren bun ; timp frumos ; Spectatori —
U00C. Ași marcat : STOICA (min. 7) ,< I. MOLDOVAN (mia.

Poartă : 6-5). Corner. : 3-7.
DINAMO: Eftimescu 7 - Cheran t. Gh țo 7. Dinu 7-f-, Lucuță 6 

Uiagnoa «. I. Moldovan 7 - Țălnar 5. Țevi 5. Vrincecnu 5.
STEAUA : lordoțhe 7 - Nițu 6. Agiu 7. Same, 7. Vigu 7 - Za hm «, Dumi

tru 4 (mm 45 Ad Ionesco 5), Stoica 4. lordânescu 4 - M. Răducanu 5. 
AeJenei 5 (mm. 73 Gheorghe Ion 6).

A arbitrat : C. Bărtsulescu 7 ; la linie : C. Iurja ;i V. Roșu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : STOICA
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-2 (0-0).
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• Ca și la 
mane, turneul 
jate în lupta 
retrogradării 
prenta unei dispute extrem de 
dîrze, ca și cum fiecare meci 
ar fi constituit o finală de 
campionat. Păcat că antrenorii 
formațiilor A.S.A. Oradea (39 
p). C.S.M. Iași (38), I.O.B. Bals 
(35), Rapid Arad (35), C. S. 
Onești (32) și Nicolina Iași 
(30) n-au manifestat același in
teres pentru campionatul pe 
echipe pe întreg parcursul a- 
nului. Primele patru au reușit 
să se salveze de la retrogra
dare, C. S. Onești și Nicolina 
Iași părăsind Divizia.

tora nu-s doar din inima țării, 
ci de pe toate meleagurile pa
triei. Mihaela Miron (locul 2 
la întrecerea liceenelor) are 
mama din Cluj-Napoca iar ta
tăl din Botoșani. Stelică Gri- 
gore — locul 2 la întrece
rea băieților — are părinții 
din Argeș, iar alți concurenți 
își au bunicii 
hedinți, Timiș, 
Baia Mare. Pentru toți, acest 
cros a însemnat, simbolic, o 
unire în sport, pentru rezul
tate cît mai valoroase, sub e- 
gida marii competiții sportive 
naționale „Daciada**.

Și acum, iată rezultatele : Școli 
generale, fete : 1. Georgeta Dima 
(Șc. 61), 2. Elena Costaclie (Șc. 
66), 3. Luminița Malciu (Șc. 77) ; 
băieți : 1. Marin Mircioiu 
51), 2. Adrian Rădulescu (Șc. 46), 
3. Constantin Tudorache (Șc. 62). 
Licee : 1. Daniela Andreescu 
(Lie. 2), 2. Mihaela Miron (Lie. 
econ. 3), 3. Anicuța Pucheanu 
(Lie. Electroaparataj) ; băieți : 1. 
Cornel Andrei (Lie. ,.23 August"). 
2. Stelică Grigore (Lie. ,.A. Sa- 
hia“), 3. Ștefan Cristian (Lie. 2). 
Tineri din întreprinderi. 1 : Ion 
Bădoi (..Progresul“-încălțăminte), 
2. Dumitru Ilie („Neferal"), 3. 
Ion Eftimie („ Progresul").

în Ilfov, Me- 
Harghita sau

2.

(Șc.

Loto

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Asemenea meciului disputat 
miercuri pe același stadion 
(Dinamo — Universitatea Cra
iova) și cel de ieri (Dinamo — 
Steaua) a fost, în mare mă
sură, lipsit de virtuțile unui 
adevărat derby. Pentru a 61-a 
oară față în față, cele două 
vechi rivale au situat disputa 
dintre ele sub nivelul multora 
din precedentele lor confrun
tări directe și sub condiția lor 
actuală de fruntașe ale cla
samentului. Este drept că s-a 
jucat de ambele părți cu oa
recare ambiție, uneori chiar 
aspru (fără ca arbitrul să dea 
mai multe avertismente, cum 
s-ar fi cuvenit), dar numai în 
faza de apărare, ambele echipe 
demonstrind destul de limpede 
că sînt mai interesate să nu 
primească, decît să dea goluri, 
să nu piardă, decît să cîștige. 
Cu alte cuvinte, atît Dinamo 
(care are, însă, scuza absen
ței din formație a cîtorva ti
tulari : Sătmăreanu II, Dudu 
Georgescu, Augustin, Custov), 
cît și Steaua (în al cărei „un
sprezece" și-a făcut reintrarea 
Dumitru) au fost mai puțin pre
ocupate de a construi și mai 
mult de a destrăma acțiunile 
ofensive ale adversarului, evo- 
luînd cu o prudență exagerată, 
tatonîndu-se îndelung și mulțu- 
mindu-se în final cu rezulta
tul de egalitate, pe care 11 a- 
preciem și noi ca echitabil, deși 
lidera clasamentului avea con
diții pentru a forța victoria.

Această manieră de joc a 
dăunat însă calității partidei, 
a lipsit-o de spectacol. Ca o 
consecință directă, fazele de 
poartă au fost destul de rare

și puțin periculoase. Steaua a 
deschis scorul (în min. 7) în 
urma unei grave greșeli a lui 
Țălnar. care, venit înapoi, a 
trimis _ fără motiv și prea în
cet mingea spre propriul por
tar, STOICA a interceptat și, 
după ce l-a tentat pe Efti- 
mescu, a înscris lejer. Dinamo 
a egalat patru ' '
ziu printr-una 
țiuni ofensive 
blic în acest 
lui Vrînceanu __________
de I. MOLDOVAN.

în rest, cîteva șuturi mai 
precise de la distanță (îndeo
sebi din lovituri libere) apă
rate fără mare dificultate de 
portari. Destul de puțin, deci, 
de la un așteptat derby intre 
două echipe de frunte ale fot
balului nostru.

Constantin F1RANESCU

minute mai tir- 
din puținele ac- 
gustate de pu- 
meci, centrarea 
fiind fructificata

Pronosport informează:
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 26 
BRIE 1978

I. Dinamo — steaua
II. F. C. Baia Mare — 

nica Timișoara
III. Olimpia —

NOIEM-

X
Politeh-

2
Tîrgu 

Mureș 1
IV. F.C. Argeș — Gloria Bu

zău 1
V. Corvinul — Univ. Craiova X
VI. U. T. Arad — S.C. Bacău X
VII. C. S. Tîrgoviște

tul studențesc
VIII. Politehnica
IX. Chimia Rm.

hor
X. Avellino —
XI. Juventus —

A.S.A.

Iași — Jiul 
V. — F. C.
Fiorentina 
Asccil

Spor-
1 
1

Bi- 
1

X
1

xn. Napoli — Milan X
XIII. Perugia — Torino X
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI: 

1.100.455 LEI.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO 2 DIN 26 NOIEM

BRIE 1978
Extragerea I : 64 5 72 25
Extragerea a n-a : 8 11 17 42
Extragerea a HI-a : 62 15 20 53
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 

600.199 lei.
Plata cîștlgurilor se va face în 

Capitală începînd din 5.XH.1978 
pină la 26.1.1979, în țară aproxi
mativ din 8.XH.1978 pină la 26.1. 
1979, Iar prin mandate poștale 
aproximativ dia 8.XH.1978.
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GAZDELE S-AU JUCAT CU
F.C. CORV1NUL HUNEDOARA - UNIM

Stadion Ccnrinul ; teren bun ; timp închis, ră 
ti»; 12 000. Au marcat: VAETUȘ (min. 10), rel 
Șuturi la poartă : 17-5 (pe poartă : 9-2). Conul

CORVINUL : I. Gabriel 6 — Bucur 5, Gălan 51 
(min. 73 Georgescu i), Nkje 6 (min. 55 Angell 
Agud 5, Văetus 5.

UNIVERSITATEA : Lung 9 — Negrilă 6, Tilihoi 
— Donose 7, Geolgâu 7, Bălăci 6 — Crișan 4 
(min. 44 Marcu 7). Ciobanu 7.

A arbitrat : N. Rainea (Birlod) 9 : la linie 
(ambii din București).

Trofeul Petschovschi : 9. la juniori : 2-0 (1-0)1

HUNEDOARA, 26 (prin telefon}
Așa cum începuse meciul cu 

ocazia de gol din min. 9 a 
lui Lucescu. rezolvată în cor
ner de un picior (craiovean), 
cu șutul lui Văetuș, in min. 
14, pe 
sperau 
mare a 
careul 
dificare 
se va produce în min. 16 : Lu
cescu centrează in diagonală, 
la semiinălțime, și VAETUȘ, cu 
un șut din întoarcere, deschide 
scorul. Acest avantaj în loc 
să deconecteze echipa gazdă, 
paradoxal, o face să devină 
nervoasă. Totuși apar trei 
faze fierbinți la poarta lui 
Lung, care puteau să con
tureze victoria hunedorenilor : 
în min. 30 — Nicșa șutează pu
ternic. dar portarul craiovean 
parează uluitor ; min. 34 —

lingă poartă), gazdele 
într-un succes. Ca ur- 
presiunii exercitate în 

oaspeților, prima mo
pe tabela de marcaj
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[SE PARE] NU LE PRIEȘTE POLITEHNICA
jfTTelefon) 
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” 9
F.C. BAIA MARE - POLITEHNICA TIMIȘOARA 0-2 (0-0)

Stadion 23 August ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ : 
12 000. Au marcat : DEMBROVSCHI (min. 54), ANGHEL (min. 81). Șuturi la 
poartă : 4—4 (pe poartă : 2—3). Cernere : 5—0.

F.C. BAIA MARE : Ariciu 5 — Molnar 5, Condruc 5, Sabâu 5, Borz 5 — P. 
Radu 5, Koller 5 (min. 46 Deac 5), Mureșan 6 — Sepi 5, Terheș 5, Roz noi 5 
(min. 60 Bălan 5).

POLITEHNICA : Catena 7 — Vișan 7, Pâltinișan 8, Mehedințu 8, Borna 7 - 
Roșea 7, Dembrovschi 8, Șerbănoiu 7 — Anghel 7, Cotec 7, Petrescu 7 (min. 
46 Nadu 8).

A arbitrat : I. Rus (Tg. Mureș) 9 ; la linie : C. Teodorescu (Buzău) și Gh. 
Racz (Brașov) — ambii foarte bine.

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

spre gol decît cu prețul unui 
fault la marginea suprafeței 
de pedeapsă.

După pauză, atunci cînd era 
de așteptat ca gazdele să for
țeze deschiderea scorului, „ma
șina de pase“ timișoreană a 
intrat în funcție, a calmat jo
cul, l-a ordonat, i-a dat un 
plus de creativitate în fazele 
din jumătatea de teren a ad
versarului. Drept urmare, ba
lanța întîlnirii s-a înclinat clar 
în favoarea oaspeților care, e-

voluînd aproape de valoarea 
lor reală, au reușit să înscrie 
de două ori, două goluri foarte 
frumoase : in min. 54, 
DEMBROVSCHI care a 
lizat din afara careului 

lui Nadu și 
același Nada a 
din viteză, lui 

acesta a trimis 
plasă. Și astfel,

prin 
fina- 
mare 

ino centrare a 
min. 81, cind 
pasat frumos, 
ANGHEL ți 
din voleu în .___
F. C. Baia Mare părăsește din 
nou Învinsă propriul teren In 
fața unei echipe cu aceiași 
nume : Politehnica.

TATA 0 TOAMNĂ ÎNTREAGĂ!
Mihai IONESCU

ARĂDENII AU ÎNSCRIS MULT PREA... REPEDE
U.T.A. - SPORT CLUB BACĂU 1-1 (1-0)

Stadion U.T.A. ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ : 10 000. 
Au marcat : CORAȘ (min. 1), respectiv PANA (min. 62). Șuturi ta poartă : 
14-7 (pe poartă : 8—3). Cornere : 12-6.

U.T.A. : Jivan 8 — Bubele 6, Kulda 7, 
55 Bîtea 6), Schepp 7, Broșovschi 6 — 
Coraș 6.

S.C. BACĂU : Ursache 9 — Andrieș 
Cărpuci 8, Șoșu 7, Vamam. 8 (min. 78 
Mihu 5 (min. 35 Pană 7).

A arbitrat : C. Ghiță (Brașov) 8 ; ta îîrue : T. Batanovici (lași) și 
Drogul ici (Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : ANDRiEȘ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—0 (1—0).

Gașpar 7, Giurgiu 6 — Leac 6 (min.... —----- ---- - -7.Cura 6 (min. 74 Gali 6), Dcmrde

7, Lunca 7, Catarg ta 8, Elisei 7 
C. Solomon) — Chtaaru 7, Antohi 6.

ARAD, 26 (prin telefon)
U.T.A. a deschis extrem 

repede scorul (min. 1) : • reu
șită combinație intre Broșovsciri 
și CORAȘ l-a lăsat pe ultimul 
singur in interiorul careului ; 
apărarea băcăuană a fost sur
prinsă, înaintașul arădan a re
luat plasat, mingea a intilmt 
stilpul din dreapta al porții lui 
Vrsache de unde a ricoșat in 
plasă. U.T.A. a mai avut rf- 
teva atacuri sporadice. două 
dintre ele, ale lui Domide (min. 
13) și Cura (min. 37). fiind re-

de

DIVIZIA B

S.

Coraș, dar balonul a trecut ra
zant cu transversala. In min. 
57, Ursache este salvat de bară 
la lovitura de cap executată de 
Cura. Iată însă că. în min. 62, 
oaspeții își văd eforturile în
cununate de succes, obținind 
egalarea : Vamanu a luat o ac
țiune pe cont propriu, a driblat 
doi adversari, i-a plasat balo
nul pe stingă lui PANA care, 
absolut singur, l-a introdus în 
plasă. Peste numai un minut, 
o „bombă* a lui Chitaru a dat 
emoții spectatorilor, dar Jivan 
s-a întins și a respins balonul 
in corner. Din acest moment, 
întreaga echipă a U.T.A.-ei s-a 
aCat In jumătatea de teren ad
versă. Bîtea (min. 76), Coraș 
(min 77) irosesc bune ocazii, 
iar Ursache se opune apărind, 
in situații limită, de la numai 
citiva metri, șuturile lui SchepD 
(min. 87), Bîtea (min. 88) și 
Domide (min. 90).

Gheorghe NERTEA

I. VILCEA - F.C. BIHOR 3-1 (1-1)
" bun : timp frumos ; spectatori — aproximativ :
BAGEAC (min. 11), M. MARIAN (min. 34), STANCA

87). Șuturi la poartă : 24-« (pe poartă : 13-4).

spădotu 6, Barbut 7. Savu 5, Cincă 7 - Iordan 7.
Telejpan 8, Coca 6, C. Nieolae 8.

- Z. Naghi 5. Bigan 6. Zare 7, Kiss 7 - Noom «,
— Luoou 6, Georgescu 5, Molnar 5.

I ; la linie : R. Stincan (ambii din București) și V. 
klCOLAE. IORDAN, NAOM.
la juniori : 0-1 (0-1).

ri telefon) 
k victorie, 
ci una în 
eptembrie, 
bacău ! — 
kpo rapid, 
eschiderea 
I Naghi se 
Bnscrie în 
lește acest 
Lșpan pă- 
feui biho- 
Lapoi spre 
lenit decis 
p, înscrie 
Lșează e- 
I fazele Ia 
leced cu 
kurilor se 
tul primei 
L 22 și 24 
lata făcu- 
bs la șu
tat metri 
I Coca și 
I în poar-

tă. Și, cînd toată lumea aștepta 
al doilea gol în poarta lui Vidac, 
el a venit, împotriva cursului 
jocului, în cealaltă poartă, la sin
gurul contraatac al bi ho renilor din 
prima repriză: fundașul Kiss avan
sează pînă la marginea careului 
advers, centrează spre M. MA
RIAN care, dintr-un unghi difi
cil, înscrie un gol de care se 
face vinovat și portarul Roșea...

Repriza secundă este mult mai 
săracă în faze de poartă, se joa
că lent, confuz, cum dealtfel este 
și ... arbitrajul lui Fr. Coloși. Vîl- 
cenii domină teritorial, dar nu 
reușesc să înscrie decît în finalul 
partidei, în min. 84 prin STAN
CA (la o lovitură liberă execu
tată de Lepădatu) și în min. 87 
prin COCA (la o lovitură liberă 
executată de C. Nieolae), obți- 
nînd o victorie pe deplin merita
tă, pe care au așteptat-o o toam
nă întreagă...

Laurențiu DUMITRESCU

ARMA SECRETA"• ••
? - GLORIA BUZĂU 2-0 (1-0)
,n^î^ 2. sPec^ai®r* ~~ aproximativ : 7 000.

Șuturi la poartă :
un ; timp rrumos ; spectato

24) și MOICEANU (min. 
knere : 6-3.
8 — Bârbuiescu 7, Stancu 

kj 8 — Turcu 5 (min. 46 
Nieolae 6.

«na 6, Nicotae 
lin 5 (min. 46 
Constanța) • ;

6, Petrache 
Negoescu 
la linie :

7, Za mfir 
Moiceanu

7, Ivan 6 —
7), Dob rin 4

6, Tulpan
6), Stan 7, ____
N. Raab (Cîmpta Turzii)

6 — Toma 6, 
Radu 5.

•LAE
i juniori : 3-0 (S-O).

fon)
ciuda 

Lr.ută de 
Lată in 
rei hăx- 

I pentru 
|e forțe. 
Lai mult, 
I drumul 
kia de 
Inie, mai

GOL
-0) 

pproxlma- 
in. 64).

I— Dina 7 
bcescu 6,

iu rec nu 6 
Cîrțu 5

ales in prima repriză, iar Dobrin 
a fost incomodat In postura de 
Eivot „lipit" de stoperul NicoUe.

1 prima parte, după două mari 
ocazii ratate de Iovănescu (min. 
11 și 18) ZAMFIR deschide sco
rul (min. 24), din apropiere, ca 
In fața butului de rugby, după 
o centrare lungă a lui Bărbu- 
lesscu. Apoi, buzoienii echilibrea
ză și ratează două ocazii fru
moase (Vlad min. 39, foarfecă 
acrobatică șl, ta min. 41, Marin 
pe lingă bară).

După pauză, buzoienii devin 
parcă mai activi, dar nu reușesc 
să se apropie, deoarece Stan 
joacă izolat. F. C. Argeș insistă, 
spre final, și obține golul deve
nit „clasic" al lui MOICEANU 
(min. S3), care reia, cu capul, 
centrarea lui Bărbulescu. După 
două minute Negoescu este faul
tat fa careu, dar Stan, obsedat, 
probabil, de poziția sa de gol- 
geter, ratează penalty-ul care ar 
ti ilustrat mai bine realitatea a- 
cestui joc de... rutină.

I. Buzea loan CHIRILÂ

as din 
»at, în- 
nin. 45 
gea ca 
[și era
ta post, 
se im- 
tn pro- 
pectivă, 
t ceva 
prea lui 
Kensiva 
luloase. 
I același 
le cri- 
este la 
hin. 64, 
l CIO- 
n. StU- 
I atacă 
L min. 
hin. 80 
L acea-

;cu

FL. GRIGORE, IN MARE VERVĂ
C.S. T1RGOVIȘTE - SPORTUL STUDENȚESC 3-0 (1-0)

Stadion Municipal ■ teren bun ; timp foarte frumc ; ^ectatori - oproi - 
ÎISSv, J2 °00~.*u,moTCO‘ : ENE 37). R- G«IGOR£ (mm. 43) MAxI-
r^UT ta POOrtâ : 21-7 tP< pOC"’J = Ccnwrw : 1*_7.
C^S. TiRGOVIȘTE : Co men 7 — P^ta.-u 8. Enoch- 7, Ene 8. R. Alcmadhw 7

- Fumco 7 (min. 75 Mru 7). Tâtaru 6. Kai io 8 - FL Grigc-e 9. Sees 4 
(min. 55 Grecca 7), Marinescu 7.

SPORTUL STUD. : Lazăr 7 - Stroe 6. Cozen 6 (etin. 40 Menea 4). B. Gri
gore 8, Căței 6 — Radulescu 8, Șerbănică 6. O. tocesc- 4 — M. Mihai 4 
(min. 55 Munteanu 6), torgulescu 7, Chihcîa 6.

A erbitrat : O. Anderco (Satu Mare) 9 ; ta Knie : V. Ctociltea {Grato^c) si 
M. Fediuc (Suceava).

Cartonose galbene : IORGULESCU. CAZAN.
Trofeul Petschorschi : 10. La juniori : 3-2 (2-2).

• —■■■ .
TIRGOVIȘTE, 26 (prin telefon)

Cu excepția unei perioade de
10—15 minute de după reluare, 
cînd bucureștenii au jucat mai 
activ, meciul s-a desfășurat tot 
timpul în nota de pronunțată su
perioritate a tărgoviștemlor care
— prin acțiuni dinamice, varia
te, încheiate ou multe șuturi la 
poartă — au hărțuit continuu 
apărarea studenților. Gazdele au 
realizat un foarte bun joc de 
ansamblu (dominați totuși de 
eforturile și realizările personale 
ale lui Pitaru, Kailo și mai ales 
FI. Grigore). în fața unei echipe 
care a prins o zi deosebit de 
bună, oaspeții au dat o replică 
sub așteptări, mai ales în atac, 
compartiment în care au contat 
doar pe insistența lui Iorgulescu 
și acțiunile de ridicată tehnici
tate ............................

De 
viște 
min. 
la o

ale lui Rădulescu. 
la început C.

stăpînește
6, ratează ___
lovitură liberă),

S. Tîrgo- 
terenul. în 

Sava („cap“ 
în min.

SERIA I
ETAPA A 15-a

17 Furnică întîrzie să șuteze 
de la 8 m, iar la min. 26 Cazan 
respinge de pe linia porții o 
minge care se îndrepta spre pla
să la ,,capul" lui Marinescu. în 

Lazăr respinge excepțio- 
corner ,, bomba* lui FI. 
Se execută lovitura de 

fundașul _______ r
atac, reia sec în plasă :

min. 36 
nai în 
Grigore. 
colț și 
venit în , ___ ____ ___ _____
1—0. După pauză, oaspeții au o 
scurtă perioadă de joc mai bun, 
dar tot ----------------- .
înscriu, 
GORE, 
central, 
gul, de , ___________ ,____
Gazdele atacă și au o bară în 

“O bună
Radu Ies - 
(min. 72),

central ENE,

tîrgoviștenii sînt cei care 
în min. 63, cind FL. GRI- 
de pe post de atacant 
șutează puternic cu stîn- 
la 14 m, la semiînălțime.

min. 66 prin Furnică, 
acțiune personală a lui 
cu rămîne fără rezultat 
iar scorul partidei este fixat 
peste 10 minute de MARINESCU, 
care reia, din apropiere, un ba
lon respins de Lazăr.

Radu URZICEANU

F.C BRAJLA - F.C CONSTANTA 
2-1 (2-1). a. iftKTS : Twa (mia.
15). Bwfcracaa (sia. 25), respect* 
Drogăm (mia. W).

F.CM. GALAȚI - C_S-M. SUCEAVA 
2-1 fO-8). Aaterff gotaeSlor : Owae’ 
(am. 7C). Botaboa (mm. 72). respec 
ter Ounțo (MU 75).

VIITORUL VASLUI - CONSTRUCTO
RUL IAȘI 1-1 (1-f). Au aercot : 
Spirea (min. 30) pentru Viftond. Pa- 
ctoțecnu (min. 50) pentru Construc
torul’.

DELTA TULCEA - LCLM. BRAȘOV 
1—1 (0-1). Autorii golurilor : Rotaru
(min. 53 din 11 m) pentru Detta. 
Funkstem (min. 34) pentru I.CI.M.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - PRO
GRESUL BRĂILA 3-0 (2-0). Au mar
cat : Pescaru (min. 9) și Bucur (min. 
34 și 47).

TRACTORUL BRAȘOV - MINERUL 
GURA HUMORULUI 3-0 (0-0). Au 
înscris : Sima (min. 72), Oancea 
(min. 81) și Sfrijan (min. 87).

OLTUL SF. GHEORGHE _____
MONIA FAGARAȘ 1-1 (0-1). Autorii 
golurilor : Sebestien (min. 70) pentru 
Oltul, Popescu (min. 38) pentru Ni
tramonia.

Re'-ctăr de Jc Tr. Enoche, Gh. Ar- 
MW, M. Flareo, P. Comșc, C. Gruia. 
V. Secărwonu, Gh. Briatâ, P. “ 
fi V. Doruș.

Enochs

1. F.GM GALATI 15 12 0 3 35-15 24
L Steagul roșu Bv. 15 10 1 4 23- 9 21
X C-S.M. Suceava 15 8 3 4 26-14 19
4. F.C. Constanța 15 8 2 5 28-16 18
X Viitorul Vaslui 15 8 1 • 20-16 17
4. F.C Brăila 15 8 1 4 17-17 17
7. I.C.I.M. Brașov 15 8 3 6 23-22 15
8. Constructorul lași 15 6 3 6 18-17 15
9. Muscelul C-lung 15 7 0 8 22 22 14

18. Tractorul Bv. 15 4 1 8 18-21 13
11. Victoria Tecuci 15 6 1 8 19-24 13
12. Nitramonia Fâg. 15 4 5 6 17-23 13
13. Oltul Sf. Gh. 15 5 3 7 12-19 13
14. Relon-Ceah. P.N. 15 6 1 8 10-18 13
15. Minerul G. Hum. 15 4 1 8 10-21 13
16. Portul Constanța 15 5 1 9 18-22 11
17. Delta Tulcea 15 5 1 9 16-20 11
18. Progresul Brăila 15 4 2 9 9-25 10

NITRA-
(duminică 3 de-

Steagul 
F. “

PORTUL CONSTANȚA - RELON- 
CEAHLAUL P. NEAMȚ 3-0 (1-0). Au 
marcat ; Nedelcu (min. 9 și 82) și 
Biliboacâ (min. 71).

ETAPA VIITOARE _____
cembrie) : Viitorul Va-slui _
roșu Brașov, Delta Tulcea - F. ~C. 
Constanța, Relon-Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. Suceava, I.C.I.M. Brașov — 
■Muscelul Cîmpulung, Portul Constanța
— F.C. Brăila, Oltul Sf. Gheorghe — 
F.C.M, Galați, Progresul Brăila — 
Minerul Gura Humorului, Nitramonia 
Făgăraș — Victoria Tecuci, Construc
torul lași — Tractorul Brașov.

SERIA A II-a

DE CE NUMAI 45 DE MINUTE?
POLITEHNICA IAȘI - JIUL PETROȘANI 2-0 (2-0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ : 
15 000. Au marcat: COSTEA (min. 10), ROMiLA (min. 34). Șuturi la poartă: 
11—4 (pe poartă : 4—1). Co me re : 9—4.

POLITEHNICA ; Bucu 8 — Micfcș 5, Anton 7, Nepotu 7, Mihalcea 5 (nota 
scăzută pentru faulturi repetate) — RomUă 9, Simianaș 8. Q lonescu 6 
(min. 80 Florean) — D. lonescu 6 (min. 51 DănHă 6), Cern eseu 8, Costea 8.

JIUL : Co vai 8 — P. Nieolae 4 (pentru faulturi repetate), Bădin 6, Ciuprtu 
7, P. Grigore 5 - Stoian 6, Mu Ițe seu 6, Sfaichițâ 6 (min. 50 Dumftroche 6) - 
Sălăjcn 6, Guran 6, Bucurescu 7.

A arbitrat s Gh. Retezan 9 ; la Ante : N. Petriceanu și V. hranovici (toți 
din București).

Cartonașe galbene : BADIN. 
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 4-1 (2-1).

IAȘI, 26 (prin telefon)
In timp ce echipa gazdă a 

avut o primă repriză excelentă, 
în care a practicat un joc rapid, 
cursiv, cu dese schimbări de di
recție și cu multe acțiuni la 
poarta adversă, timp în care a și 
înscris două goluri spectaculoase, 
prin care s-a detașat net de e- 
chipa adversă. Jiul g-a mulțu
mit sâ se baricadeze la 18 m, 
fără a schița nici cea mai fira
vă acțiune ofensivă. Faptul că 
n-a șutat niciodată pe spațiul 
porții in prima repriză demon
strează acest lucru. Cum s-au 
înscris golurile 7 In min. io Si- 
mionaș execută o lovitură libe
ră de la 13 m, Cern eseu „ia 
fața*4 fundașilor ad verși și șu- 
tează puternic de la 8 m. Ca vai 
respinge spectaculos, dar COS
TEA. nesupravegheat de adver
sari, înscrie din apropiere : 1—0. 
In min. 34, ROMILA ia o acțiu
ne pe cont propriu și, la capă
tul unui slalom in suprafața de

pedeapsă adversă, șutează 
unghi, fără ~ '
tru Caval : 
ofensivă a
Ir. min. 42, 
de Bucurescu. a ratat.

In repriza secundă. Politehnica 
nu mai urmează aceeași linie 
constructivă și Jiul începe să se 
vadă mai mult în teren. Ceea ce 
nu a Însemnat, însă, șl o pre
zență și mai decisă a oaspeților 
la poarta Iui Bucu, singurul lor 
șut pe poarta acestuia, din În
treaga partidă, fiind cel din mi
nunii 73, cind Muițescu a exe
cutat o lovitură liberă de la 
18 m și Bucu a respins specta
culos in comer, iată deci că fie
care din echipe a jucat cfte 45 
de minute, dar prestația Poli-

_ - din
nici o speranță pen- 
2—0. Singura acțiune 
Jiului s-a consumat 
cind Sălăjan, lansat

Paul SLAVESCUUN SINGUR GOL ȘI APOI... DESTULE EMOȚII
F.C. OLIMPIA SATU MARE - A.S. ARMATA TG. MUREȘ 1-0 (1-0)
Stadion Olimpia ; teren bun ; timp însorit, dar rece ; spectatori — aproxi

mativ : 7 000. A marcat : ȘTEȚCA. Șuturi ta poartă : 22-6 (pe poartă : 5-4). 
Cornere : 6—7.

F.C. OLIMPIA ; Haralambie 8 — V. Mureșan 7, Pop 6, Smarondache 
Popa 6 — Sabou 5, Kaiser 7 (min. 90 Bathori II), Both I 8 - Hațegcnu 
Pataki 5, Ștețca 6 (min. 78 Helvei).

A.S.A. : Vunvulea 6 — Kortesi 5 (min. 46 Bozeșan 5), Unchiaș 7, Ispir 
Onuțan 6 — Biro I 6, Boloni 7, Gali 5 — Fazekaș 7, Fantei 6, Hoinal 
(min. 36 Both II 6).

A arbitrat : C. Dinulescu (București) 8 ; ta linie : V. Topan (Cluj-Napocc) 
și C. Sziiaghi (Baia Mare).

Cartonașe galbene : KAISER.
Trofeul Petschovschi : 9. La Juniori : 2-2 (0-2).

• fWI II ■

SATU MARE, 26 (prin telefon)
F. C. Olimpia a stăpînit tere

nul In primele 45 de minute, 
cînd a depășit total pe roș-al- 
baștri. Nu a înscris decît o dată 
(min. 18) : Sabou a executat un 
corner, Both I stopează mingea 
cu pieptul, aceasta ajunge 
ȘTEȚCA. care o expediază 
plasa. Pînă atunci, Olimpia 
tea deschide scorul Încă

8.
6,

7,
4

la 
tu 

pu- 
din

min. 
orice 
taki a 
revenit 
la 3 m, 
poartă.
țeganu _______
să deschidă scorul. în
repriză am notat faptul că A.S.A. 
a pătruns pentru prima dată in 
terenul Olimpiei în min. 13 !

6, prin fundașul Pop, și în 
caz în. min. 7, dnd Pa- 

șutat in bară, mingea a 
la Ștețca și acesta, de 
a trimis-o cu capul peste 
Un minut mai tîrziu, Ha- 
a avut și el posibilitatea 

această

BUCUREȘTI - META-
1—1 (0—0). Autorii go-

AUTOBUZUL
LUL PLOPENI . , _____
Iurilor : Munteanu (min. 55) pentru 
Autobuzul, Cismaru (min. 49) pentru 
Metalul.

DINAMO SLATINA - 
PLOIEȘTI 2-0 (1-0). Au 
Stanciu (min. 1 din 11 m) 
ctoagă (min. 80).

PETROLUL 
marcot : 
,i Min-

- ELEC-RULMENTUL ALEXANDRIA____
TROPUTERE CRAIOVA 2-0 (1—0). Au 
rr.scri, : Gh. Radu (min. 40) ,1 Voi- 
cilă (min. 85).

GAZ METAN MEDIAȘ - PROGRE
SUL VULCAN BUCUREȘTI 2-0 (1—0). 
Autor.i golurilor : loarțâ (min. 15) 
Dulău (min. 87).

CHIMIA TR. MĂGURELE 
LUL BUCUREȘTI 1-0 (1-0). 
Andrei (min. 43).

- META. 
A inKris:

POIANA CIMPINA - Ș.N.
1—0 (0—0). A maree • ; Preda
77).

OL TEN IȚA 
(min.

SERIA A IU-a
C.l±. SIGHET - CHIMICA 

VEN| 2—0 (1—0). Au marcat : 
(min. 9) fi Cioban I! (min. 
11 m).

T1RNA- 
Culda 

70 din

ÎND. SÎRMEI C. TURZII
BISTRIȚA 2-0 (0-0). Au ______
Pantelimon (min. 59, autogol) și Mol
dovan Imin. 85).

GLORIA 
înscris :

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN - 
ȘOIMII SIBIU 2-1 (1-0). Autorii go
lurilor : Pițurcâ (min. 13), Morohai 
(min. 78), respectiv Țurlea (min. 61).

Relatări de la Nic. Ștefan, D. Mi
hail, M. Bizon, A. Cri stea, Ț. Negu- 
lescu, M. Țacăl, D. “ 
ghie și Gh. Manafu.

Gruia,

După pauză, însă, contrar tu
turor așteptărilor, oaspeții au a- 
vut o puternică revenire și ceea 
ce părea a fi un simplu 
de paie- * 
tatea lui 
min. 42) 
cetul o

a
dar și ocaziile 
Astfel. In min. 
apoi Fanid au

_ „foc
(ne referim la posibili- 
Both n de a egala in 

a devenit încetul cu în- 
realitate. Nu 
atacat cu mai

MINERUL MOLDOVA NOUA 
VICTORIA CALAN 3-0 (1-0). Autorii 
golurilo* ! I. Constantin (min. 41), 
Nestorovici I (min, 58) 
II (min. 60).

(min. 
și Nestorovici

numai că 
multă vi- 
s-au in-

53. Boze- 
trecu-t pe
59 și 70,

A.S.A. 
goare, 
mulțit 
șan și _________
lingă egal are. In min. . 
același Bozeșan ți apoi Bdlfinj 
(fericită intervenția lui Haralam- 
bie) amină și ei egalarea. Și 
militarii o vor „amina"... ta con
tinuare : ta min. 87, Both n a 
trimis, cu capul, milimetric pe 
lingă poarta Olimpiei. Să mai 
notăm faptul că in această parte 
a jocului, deși s-a apropiat in 
destule rinduri de poarta lui 
Vunvulea, Olimpia a expediat un 
singur șut pe poarta oaspeților 
(Pataki în min. 79).

Mircea TUDORAN

C.F.R. CLUJ- 
Au înscris :

MINERUL ANINA 
NAPOCA 5-0 (1-0).
Groza (min. 16), Șchiopa (min. 65), 
Platagâ (min. 72 
(min. 77).

și 89) și Ignat

DACIA ORAȘTIE 
1—0 (0-0). Unicul _
lizat de Nenu (min. 48).

- F.C.M. REȘIȚA 
gel o fost rea-

METALURGISTUL CUGIR - AURUL 
BRAD 0-0.

U.M. TIMIȘOARA 
DEVA 0-0.

MUREȘUL

„U- CLUJ-NAPOCA - C.F.R. TIMI
ȘOARA 1-0 (0—0). Autorul golului': 
Cîmpeanu (min. 57).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA - MINERUL 
CAVNIC 2—1 (0—1). Au marcat : Pe

1.
2.
3.
4.
5.
8.
7.
8.
9.

10.
11.
12. 
IX
14.
15.
IX
17.
18.

RULMENTUL Alei. 
F.C.M. Giurgiu 
Metalul Plopeni 
Metalul Buc. 
ViiL Scomicești 
Dinamo Slatina 
Rapid Buc. 
Autobuzul Buc. 
Petrolul PJ. 
C.S.M. Dr. Tr. S. 
Poiana Cimpina 
Șoimii Sibiu 
Ș.N, Oltenița 
Progresul V. Buc, 
Chimia Tr. Măg. 
Gaz metan 
Electroputere Cy. 
Chimia Brazi

ETAPA VIITOARE 
cembrie) : Viitorul

ÎS 
15 
15 
15
15
15 
ÎS
15 
15
15
15
15
15
15
15
15
15 
15

7
8
•
7
8
7
5
7
8
8
6
4
4
8
5
4
5
4

5
3
2
4
2
3
8
2
2
2
2
5
5
1
3
4
2
3

3
4
5
4
5
5
4
4
7
7
7
8
8
8
7
7
8
8

19- 9
20- 18 
22-14
21- 14
22- 17 
29-23
23- 14 
22-16 
25-20
19- 22 
21-25
15-16 
12-18 
17-23
12- 25
13- 17
20- 30 
15-28

19
19
18
18
18
17
18
18
U
14
14
13
13
13
13
12
12
11

(duminică 3 de- 
__ _ _____  Soomicești — 

Rulmentul Alexandria, Gaz metan Me
diaș — Chim:a Brazi, Electroputere 
Craiova — Rapid București, Ș.N. Ol
tenița — Metalul Plopeni, Petrolul 
Ploiești — C S.M. Drobeta Tr. Severin, 
Șoimi: Sibiu — Autobuzul București, 
F.C.M. Giurgiu — Chimia Tr. Măgu
rele, Metalul București — Poiana Cim- 
pino. Progresul Vulcan București — 
Dinamo Slatina.

povici (min. 48 din 11 m),
(min. 58), respectiv Stențel

Relatări de ka S. Pralea, 
P. Sumanuan, P. Lungu, 
M, Vilceanu, C. Crețu, I. 
I. Ghișa.

Rozsa 
(min. 16).

P. Tonea,
3. Crețe, 
Lespuc *

1. „U- Cluj-Napoca 15 10 3 2 25- 7 23
2. Gloria Bistrița 15 8 3 4 24-10 19
3. Aurul Brad 15 8 2 5 25-16 18
4. Minerul Anina 15 8 1 6 29-18 17
5. C.F.R. Cluj-Nap. 15 8 1 6 18-16 17
6. Minerul M.N. 15 8 0 7 16-16 16
7. F.C.M. Reșița 15 5 5 5 25-18 15
8. Dacia Orăștie 15 6 3 6 12-15 15
9. înfrățirea Orad. 15 6 2 7 19-21 14

10. Minerul Cavnic 15 6 2 7 24-27 14
11. Ind. sîrmei C.T. 15 7 0 8 16-20 14
12. Chimica Tîm. 15 6 2 7 15-22 14
13. Metalurg. Cugir 15 5 4 6 14-24 14
14. C.I.L. Sighet 15 5 3 7 21-25 13
15. C.F.R. Timiș. 15 5 2 8 19-19 12
16. Mureșul Deva 15 5 2 8 14-19 12
17. U.M. Timișoara 15 4 4 7 14-21 12
18. Victoria Călan 15 5 1 9 12-28 11

ETAPA VIITOARE (duminică 3 de-
cenrbrie) : Dacia Orăștie — Minerul 
Anina, Minerul Cavnic — C.F.R. Cluj- 
Napoca, Chimica Tîrnăveni — F.C.M. 
Reșița, C.F.R. Timișoara — Ind. sîrmei 
C. Tu.zii, înfrățirea Oradea — 
Minerul Moldova Nouă, Victoria Câ- 
tan — U.M. Timișoara, Metalurgistul 
Cugir — C.I.L. Sighet, »,U- Cluj-Na- 
poca - Aurul Brad, Mureșul Deva — 
Gloria Bistrița.



INTÎLNIREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

cu reprezentanți ai clasei muncitoare

in C.C.E. pe echipe (m) h tenis de masă

C.S.M. CLUJ NAPOCA A ÎNVINS CATEGORIC
PE TEMPO TEAM AMSTERDAM: 5-0

(Urmare din pag. 1)

timenlele de nețărmurită dra
goste, de înaltă prețuire, pe 
care întreaga noastră națiune le 
nutrește față de conducătorul 
partidului și statului nostru, 
pentru activitatea sa neobosită 
consacrată înfloririi patriei, bu
năstării și fericirii poporului, 
triumfului cauzei generale a 
socialismului și păcii în lume.

In cadrul întilnirii au luat 
cuvintul Gheorghe Buruc, lăcă
tuș la întreprinderea „23 Au
gust” din București, Erou al 
Muncii Socialiste, Nicolae Cea
pă. maistru miner la întreprin
derea minieră Aninoasa, Mir
cea Roibu, maistru turnător la 
Șantierul naval Galați, Erich 
Fajth, șef de atelier la între
prinderea de construcții metali
ce Reșița, Ion Mihăilă, munci
tor la întreprinderea metalur
gică Iași, Iosif Szabo, maistru 
la Combinatul chimic Tirnă- 

veni, Mihai Blag, maistru oțe- 
lar Ia Combinatul metalurgic 
Cîmpia Turzii, Erou al Muncii 
Socialiste.
în numele participanților, 

tovarășul Constantin Dăscăles- 
cu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu- rugămintea 
fierbinte să ia cuvîntul.

Primit cu cele mai calde sen
timente, in ovațiile ți uratele 
celor prezenți, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmări
tă cu deosebită atenție, cu de
plină aprobare și intensă sa
tisfacție, ea fiind subliniată, în 
repetate rînduri, cu vii și înde
lungi aplauze. In sală a domnit 
tot timpul o atmosferă de pu

INTÎLNIREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu reprezentanți ai țărănimii, 
intelectualității și tineretului

(Urmare din pag. I)

ee din plin contribuția Ia trans
punerea In viață a hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea, înalta 
stimă, considerație și dragoste 
față de secretarul general al 
partidului.

La întîlnire au luat cuvîntul 
tovarășii Radu Voinea, rectorul 
Institutului politehnic din 
București, Laurențîu Fulga, vi
cepreședinte al Uniunii scriito
rilor, Aurel Groapă, director 
tehnic al Institutului central de 
chimie. Marin Nedea, președin
tele Consiliului intercooperatist 
Purani, județul Teleorman. Radu 
Bcligan, directorul Teatrului Na
țional din București, Vasile 
Drăgănescu, șef de secție la 
Institutul de fizică, secretar al 
comitetului de partid, Ion Cri- 
șan. directorul Institutului de 
cercetări și proiectări pentru 
construcția de mașini, Andrei 
Balint, președintele cooperativei 
agricole de producție din co
muna Săcele, județul Brașov, 
Vasile Bontaș. președintele Con
siliului U.A.S.C. din centrul 
universitar București, Valeria 
Ceoceonică, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie.

In numele participanților, to
varășul Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, a ru
gat din inimă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să ia cuvin
tul în încheierea întilnirii.

BOXERI ROMÂNI
LÂ TURNEUL ;,RING SOFIA"

SOFIA (Agerpres). — Cea 
de a 5-a ediție a turneului in
ternațional de box „Ring So
fia" va începe Ia 29 noiembrie 
în sala Universiada cu partici
parea a peste 80 de pugiliști 
din 14 țări.

La această competiție boxtd 
nostru va fi reprezentat de 5 
pugiliști : Niță Roba, Ion Lun- 
gu. Ion Budușan. Marin Ifrim 
și Aristide Stavăr. 

ternică însuflețire, de profundă 
vibrație patriotică. S-a scandat 
minute în șir „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — Pace !“, 
„Ceaușescu, România, stima 
noastră și mîndria !“, „Vom 
munci și vom lupta, pacea o 
vom apăra

Participanții — și prin ei în
treaga noastră clasă muncitoare 
— și-au reafirmat astfel încre
derea în gloriosul Partid Comu
nist Român, simțămintele de 
nețărmurită dragoste, stimă și 
recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și-au _ ex
primat totala adeziune și înal
ta apreciere față de activitatea 
pe care a desfășurat-o la Con
sfătuirea de la Moscova, un 
exemplu însuflețitor de slujire 
devotată a intereselor supreme 
ale poporului român, ale Româ
niei socialiste, ale cauzei ge
nerale a socialismului, progre
sului social și păcii in lume.

Pătrunsă de înalta răspunde
re ce-i revine, clasa noastră 
muncitoare și-a reînnoit hotă- 
rîrea de a acționa, cu toată 
energia, împreună cu întregul 
popor, pentru înfăptuirea poli
ticii interne de construire a so
cialismului și a politicii externe 
a partidului și statului nostru, 
de luptă fermă pentru cauza 
destinderii, dezarmării, securi
tății și păcii, pentru întărirea 
colaborării cu toate țările so
cialiste. cu toate statele, pentru 
făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte. Ei s-au angajat 
că, Ia fel ca și pînă acum, vor 
face zid de netrecut în jurul 
partidului, vor fi apărătorii 
dîrji și neînfricați ai năzuințe
lor de pace și libertate ale po
porului nostru, care, prin poli
tica clarvăzătoare a partidului 
și statului, prin neobosita acti
vitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și-a căpătat un loe 
demn între popoarele lumii.

întâmpinat cu puternice ți în
delungi aplauze, ia cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este urmărită cu 
profund interes și deosebită 
atenție. Prin aplauze repetate, 
cei prezenți dau expresie gra
titudinii față de prodigioasa 
activitate a secretarului general 
al partidului, președintele Româ
niei, de modul strălucit cu care 
și cu ocazia Consfătuirii de la 
Moscova s-a făcut interpretul 
năzuințelor sacre ale poporului 
nostru de a trăi in pace și în
țelegere cu toate națiunile lu
mii, de a fi lăsat să-și consa
cre toate forțele, întreaga ener
gie făuririi unei vieți libere și 
fericite in patria sa.

Făcindu-se mesagerii gînduri- 
lor și sentimentelor largilor ca
tegorii de oameni ai muncii — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — pe care 
le-au reprezentat Ia noua întîl
nire cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanții și-au 
reafirmat voința de a se uni și 
mai strîns in jurul partidului, 
al secretarului său general, de a 
înfăptui neabătut Programul 
Partidului Comunist Român, de 
a contribui cu abnegație și dă
ruire la înflorirea continuă a 
patriei, la creșterea prestigiului 
internațional al Românie] so
cialiste, la realizarea idealurilor 
de pace și progres ale omenirii.

• TELEX • TELEX
BASCHET • Rezultate din tu

rtii H al „Cupei Liliana Ron- 
chettt". Teksid Torino — Gand 
93—59 ; Montceau les Mines — 
— Slavia Fraga 61—73 ; U.B.V. 
Vlena — Sbojnm Gdansk 77—105; 
CIR Lisabona — K.P.S. Brno 
44—76 ; L.K.S. Lodx — Akademik 
Sofia n—73.

HANDBAL • In continuarea 
turneului pe care-1 întreprinde 
In țările scandinave, echipa mas
culină de handbal a U.R.S.S. a În
trecut Danemarca cu 19—15 (10—9).

RUGBY * Echipa Noii Zeelan- 
de a jucat la Londra cu repre
zentativa Angliei șt a cîștigat cu

CLUJ-NAPOCA, 26 (prin te
lefon). In Sala sporturilor din 
localitate un public numeros 
a aplaudat victoria categorică 
(5—0) obținută de echipa mas
culină de tenis de masă a C.S.M. 
Cluj-Napoca în fața campioa
nei Olandei, Tempo Team Am
sterdam, în turul al doilea al 
Cupei campionilor europeni pe 
echipe. Experimentatul Șerban 
Doboși, alături de tinerii săi 
colegi Simion Crișan și Zsolt 
Bohm — campioni europeni de 
juniori pe 1978 — s-au pregă
tit serios pentru această întîl
nire, pe care au cîștigat-o net, 
lăsînd adversarilor doar două 
seturi. Olandezii au aliniat for
mația : Nico van Slobbe, Han 
Gootzen și Karel Dekken. care 
l-a înlocuit pe Hijne, gripat, 
cu puțin timp înaintea plecă
rii spre România.

IN FINALĂ LA TOKIO:

CONNORS - NĂSTASE 6-2, 6-4
TOKIO (Agerpres). In finala 

turneului de tenis de la Tokio, 
Jimmy Connors l-a întrecut cu 
6—2, 6—4 pe ilie Năstase. In se
mifinale, Năstase l-a învins pe 
Amaya cu 6—4, 7—6, iar Connors 
a dispus de Dupre cu 6—4, 6—1. 
La dublu, pe primul loc s-a cla
sat perechea Dupre, Amaya, care 
a învins în finală cu 4—6, 6—4, 
6—1 pe Ilie Năstase și John Aus
tin.

Turneul de șah
de la Buenos Aircs

GHEORGHIU LA 0 JUMĂTATE 
DE PUNCT DE LIDER

BUENOS AIBES, 26 (Agerpres).
— In turneul international de 
șah de la Buenos Aircs, după 9 
runde, conduce Rafael Vaganian 
cu 6'/, p, urmat de Florin Gheor
ghiu, Browne și Smlslov — S'h 
p, Andersson și Panno — 5 p, 
Keene, Najdorf — 4>A> p. Rezul
tate din runda a 9-a : Vaganian
— Browne 1—0 ; Gheorghiu — 
Panno remiză ; Najdorf — Pa
lermo 1—0 ; Andersson — Smis
lov remiză ; Keene — Quinteros 
remiză. In runda a 8-a Gheor
ghiu a remizat cu Browne.

Divizia A la baschet feminin

RAPID - DOUĂ VICTORII ÎN FAȚA UNIVERSITĂȚII TIMIȘOARA
FEMININ

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
RAPID 0—2 : 84—89 (42—45) șl
80—88 (53—45). In ambele zile,
întrecerile au fost echilibrate, 
spectaculoase, cu neprevăzute 
răsturnări de scor, elemente da
torită cărora se poate spune câ 
derbyul a fost onorat. Cîteva 
mențiuni privind desfășurarea 
partidelor. Simbătâ : 43—32 pen
tru Rapid In min. 16, apoi 63—62 
pentru Universitatea ta min. 31. 
De aici feroviarele, eu Gabriela 
Bosco principală realizatoare și- 
recuperatoare, preiau conduce
rea și obțin 87—73 ta min. 38, 
după care a urmat o revenire 
puternică a studentelor, soldată 
insă doar cu micșorarea handi
capului. Duminică, timlșorencele 
au dominat ta prima repriză, dar 
ta continuare n-au putut trece 
de apărarea deosebit de tenace 
a campioanelor, care au reușit 
intercepții șl contraatacuri ta se
rie, capitole la care s-au eviden
țiat Gabriela Bosco si Ștefania 
Basarabia. Drept urmare. Rapid 
a egalat și a luat conducerea, pe 
care n-a mai cedat-o. Bucu- 
reștencele au demonstrat, din 
nou, coeziune, disciplină tactică. 
Tînăra formație a gazdelor a a- 
vut perioade lungi în care șl-a 
valorificat individualitățile, dar 
șl momente în care s-a lăsat de
pășiți, ta primul rtad din cauza 
insuficientei experiențe ta parti
dele decisive. Au marcat : Gross

• TELEX • TELEX •
16—6 (10—6). • în Campionatul 
european, la Barcelona, Polonia 
a Învins Spania cu 16—7 (13—7).

TENIS. s Turneul feminin de 
la Tokio a fost ciștigat de tînăra 
americană Tracy Austin (15 ani) 
care ta finală a dispus cu 6—1, 
6—1 de Martina Navratilova !

TENIS DE MASA a Probele pe 
echipe ale celui de-al 4-lea cam
pionat al Asiei, ce se desfășoară 
la Kuala Lumpur, au fost ciști- 
gate de formațiile R. P. Chi
neze. tn finala masculină R. P. 
Chineză — Japonia 5—0. iar ta oea 
feminină R. P. Chineză — RTD. 
Coreeană 3—0.

Iată cum s-au desfășurat me
ciurile : Doboși-Gootzen 2—0 
(8, 21), Crisan — van Slobbe 
2—1 (—19, 9, 11) ; Z. Bohm — 
Dekken 2—1 (18, —16, 11) ; Do
boși — van Slobbe 2—0 (19, 10) 
și Z. Bohm — Gootzen 2—0 
(13, 14).

Jucătorii români s-au impus 
prin binecunoscutele lor cali
tăți : varietatea serviciilor și 
incisivitatea tn atac, pentru a 
păstra în permanență inițiativa. 
Jucătorii oaspeți, ceva mai lenți, 
au opus tn general rezis
tență în prima jumătate a se
turilor, dar posibilitatea româ
nilor de a utiliza o gamă va
riată de servicii, de a juca In 
forță tot timpul și de a ataca 
primii și-au spus cuvîntul. La 
sfîrșitul’ întilnirii, două decla
rații : JOS NEEP. conducăto
rul delegației olandeze : „Româ
nii au fost mai buni. Păcat că 
Hijne, cel mai bun jucător al 
nostru, s-a îmbolnăvit, iar van

ECHIPA EEMIN1NĂ DE
(Urmare din pag. 1) 

formația standard de seniori, 
în timp ce noi am concurat cu 
Pantelimonescu, din prima gar
nitură, alături de care au tras 
Păunescu și D. Marin, două din 
„speranțele" lotului român. 
Chiar și în aceste condiții, în
să, disputa finală a fost echi
librată, două dintre asalturi în- 
cheindu-se cu victoria la limită 
a trăgătorilor bulgari. Realiza
tori : Hristov 3 v, Ciomakov și 
Marincevski, respectiv D. Ma
rin 2 v.

Floretistele noastre, în 
schimb, s-au impus fără drept 
de apel în fața celor bulgare 
(5—0) pe care le-au întrecut în 
mai puțin de 60 de minute I 
Ecaterina Stahl s-a revanșat 
după eșecul de la „individuale", 
din turneul de baraj, obținînd 
maximum de victorii (3), în 
timp ce Marcela Moldovan și 
Gabriela Betuker au „punctat" 
și ele cîte o dată. Meciul s-a 
oprit la 5—0 pentru că, prac
tic. echipa României nu mai 
putea fi Întrecută (ar mai fi 
fost de tras 4 asalturi). Adver
sarele sportivelor noastre au

234-17, Czmor 104-5, Golan 204-27, 
Casettl 234-8, Szlghety 64-10,
Cristea 04-11, Așteleanu 3 + 2, 
respectiv Bosco 20+20, Basarabia 
14+21, Barta 2+14, Ghiorghișan 
2+4, Csîkos H+8, Andreescu 25J-9, 
lordache 15+12. Cuplurile N. Bi- 
escu — L Szabo și G. Dutka — 
M. Dlmancea au asigurat o bună 
desfășurare a partidelor.

Dumitru STÂNCULESCU
P.T.T. — CRIȘUL 0—2 : 52—90 

(24—50) și 30—79 (25—50). Orăden- 
cele, bine conduse în teren de 
NicuJescu și Constantinescu, au 
jucat bine și au cîștigat pe me
rit în fața unor adversare timo
rate. Cele mai bune : Niculescu 
18-1-8, Constantinescu 16-4-8, res
pectiv Tabără 14+14. (N. TOKA- 
CEK, coresp.).

OLIMPIA — VOINȚA BRAȘOV 
0—2 : 61—66 (28—32) și 65—69
(31—35). Mal decise sub panouri, 
brașovencele au cîștigat pe me
rit. S-au remarcat : Iatan
16+13, Bîră 22+13, respectiv Pe
trie 18 4-24, Adler 20-4-8. (G. OC
TAVIAN, coresp.)

PROGRESUL — CLUJ-NA
POCA 0—2 : 73—87 (43—43) și
G9—75 (35—34). Deși au jucat fără 
Mathe (suspendată) și Bolovan 
(accidentată), clujencele au cîști
gat ambele meciuri, datorită res
pectării (de această dată) a dis
ciplinei tactice. Cele mai bune : 
Aszalos 16 + 26. Schuster 18+8, 
respectiv Hagiu 20+13. (O. GU- 
ȚU, coresp.)

VOINȚA BUCUREȘTI — C.S.Ș. 
PLOIEȘTI 2—0 : 92—49 (60—20) șl 
79—56 (35—j6) .

POLITEHNICA — MOBILA SA- 
TU MARE 2—0 : 54—53 (26—25) șl 
81—57 (42—25). Prima parti
dă a fost extrem de echili
brată, oaspetele conducînd pî
nă în min. 20 cu 26—25. Apoi 
studentele au revenit și. într-un 
final strîns, au cîștigat ia limită. 
Duminică, gazdele au evoluat mal 
bine și, conducînd chiar din 
start, au înregistrat o diferență 
apreciabilă. Evidențiate : Cuțov 
16+13, Fillp 4+24, Cvatal 94-20, 
respectiv Mihalie 304-14, Cio
can 14+23, Baru 2+12. (N.A.).

MASCUUN
I.C.E.D. — RAPID 1—1 ! 65—70 

(36—36) și 80—76 (48—30).
In ambele partide inițiativa a 

Slobbe se află și el după o con
valescență de trei săptămini. 
C.S.M. a aliniat o echipă mai 
omogenă, cu un Doboși avind 
o mare experiență, cu un Z. 
Bohm rapid, căruia îi întrevăd 
un mare viitor și cu un Crișan 
ale cărui servicii sînt foarte 
greu de returnat". Antrenorul 
emerit PANETH FARKAS : 
„Deși am bătut cu 5—0, meciu
rile au fost foarte disputate, 
cu scoruri în general strînse. 
Am cîștigat mai ales pentru că 
nu am cedat inițiativa și am 
fost mai buni în momentele- 
cheie. Ne așteaptă un meci 
greu, cu Sparta Praga, dețină
toarea trofeului, in rîndurile 
căreia joacă cunoscuțîi Orlow
ski, Ovcarik și Kafka".

în turul III al aceleiași com
petiții, echipa feminină a C.S. 
Arad urmează să întîlnească pe 
campioana Suediei, BTK Var- 
bergs, în prima jumătate a lu
nii decembrie, la Arad.

FLORETĂ A ROMÂNIEI
încercat totul pentru a obține 
un rezultat cît mai strîns. N-au 
reușit, însă, declt să se afle în 
preajma româncelor în trei din 
cele 5 asalturi pierzînd la li
mită (Stahl: 5—4. cu Lakova și 
Ivanova, Moldovan : 5—4 cu 
Iordanova).

Surpriza ultimei zile a com
petiției a constituit-o rezultatul 
probei de spadă pe echipe : 5—4 
pentru scrimerii bulgari, în fi
nala cu spadasinii noștri. După 
ce au condus cu 3—1, lăsînd 
impresia că vor cîștiga fără 
dificultate, trăgătorii noștri au 
„redus motoarele", ieșindu-și 
din cadență. Au fost egalați la 
3. Apoi, Zidaru a readus în 
avantaj echipa României, prin- 
tr-o victorie in extremis ia 
primul dintre spadasinii bul
gari, Stoianov (5—4). Nu mai ră- 
mînea decît ca unul din cei doi 
trăgători din echipa noastră. 
Cîmpeanu sau M. Popa să ob
țină o victorie. Din păcate, am
bii s-au complicat, în loc să 
aleagă calea cea mai simplă 
spre reușită...

In seara de duminică lotul 
țării noastre s-a înapoiat în 
Capitală.

aparținut baschetbaliștilor de 
la I.C.E.D., dar rapidiștii, deși 
au fost conduși cu 10 punc
te ta primul meci, au avut re
surse să revină șl să cîștige o 
partidă ce părea pierdută. Du
minică, tatîlnirea a fost ia fel 
de echilibrată, dar I.C.E.D.. cu 
Grădișteanu ta vervă, a reușit să 
obțină victoria. Intr-un final 
foarte fierbinte. De reținut că pi
votul de la I.C.E.D. a evoluat eu 
patru greșeli personale din mi
nutul 15 al primei reprize. Cel 
mal buni : Grădișteanu 12+30. 
Molnar 22+10, respectiv Bulancea 
15+16, Baclu 16+10.

Nicoleta ALDEA
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— C.S.U. BRAȘOV 1—1 : 80—88
(33—41) șl 93—86 (40—40). Jocuri
pe muchie de cuțit. Sîmbătă, 
brașovenii au exploatat cîteva 
greșeli ale gazdelor, comise ta fi
nal. Duminică, studenții de pe 
Bega au refăcut ta repriza se
cundă un handicap de io puncte 
și au luat un avans pe care l-au 
menținut datorită apărării agre
sive. Coșgeteri : Minzat 16+22, 
Copăceanu 10+24, respectiv Mo- 
raru 16+17, Tecău 17 + 26. (D. St.)

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — C.S.U. SIBIU 2—0 : 118 — 
72 (54—32) șl 100—79 (57—41). Tl- 
năra echipă siblană. deși a lup
tat cu ambiție, a fost depă
șită categoric de o forma
ție net superioară valoric. Re
marcați : Barna 27+18, Ruh- 
ring 94-13, Crăciun 14+13, 
respectiv Șerbănescu 6+29, Chi- 
rilă 2+16. Bleahu 14+3. (M. RA
DU — coresp.)

DINAMO — POLITEHNICA 2—0: 
120—75 (70—31) șl 135—73 (64—42). 
In ciuda diferenței de scor, me
ciurile au fost foarte frumoase, 
cu multe faze spectaculoase sub 
ambele panouri. Cei mai buni : 
Novac 18+0, Chivulescu 13+12, 
Niculescu 22+16, respectiv Ermu- 
rache 26+27, Marinache 104-18, 
Petrof 18 + 12.

STEAUA — C.S.U. GALATI 
2—0 : 99—71 (50—33) și 94—61
(45—26).

FARUL — URBIS BUCUREȘTI 
l-t : 106-7» (53-37) și 121-81
(52—48).

Peak» aMfoStâte*!


