
ȘEDINȚA COMUNA A COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

SI BIROULUI PERMANENT
ĂL CONSILIULUI SUPREM 

AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE SI SOCIALE
■ Marți, 11 septembrie, sub pre
ședinția tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările șe
dinței comune a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Biroului Permanent 
al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale.

A fost supus dezbaterii și 
aprobării Raportul cu privire la 
planul dezvoltării economico* 
sociale a României în perioada 
1981—1985, în profil teritorial.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. și Biroul Per
manent al Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale au dat o înaltă apre
ciere aportului hotăritor al 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
Ia ampla activitate de întoc
mire și fundamentare a planu
lui în profil teritorial, care, 
prin orientările și sarcinile pe 
care le conține, asigură dez
voltarea potențialului economic 
fn tuturor zonelor țării, crește
rea echilibrată a producției pe 
locuitor, sporirea gradului de 
ocupare a populației fiecărui 
județ, ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregu
lui popor.

In strinsă concordanță cu 
obiectivele fundamentale ale 
planului cincinal pe perioada 
1981—1985, prevederile referi
toare la dezvoltarea economico- 
socială a județelor asigură dez
voltarea în ritm susținut a zo
nelor și localităților țării ră
mase în urmă, valorificarea in
tensă a resurselor de care dis
pune fiecare județ, prin dez
voltarea armonioasă a produc
ției industriale, agricole și a 
celorlalte activități economico- 
sociale. Pe această bază, pină 
în 1985, în fiecare județ se va 
obține o producție globală — 
din industrie, agricultură, con
strucții, transporturi, servicii și 
din alte ramuri — în valoare 
de cel puțin 70 000 lei pe lo
cuitor; în toate județele țării 
valoarea producției globale va 
fi de peste 15 miliarde lei.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat ca în zonele și localită
țile mai puțin dezvoltate să 
fie amplasate unități econo
mice, In general de dimensiuni 
mai reduse, iar în apropierea 
marilor centre industriale să fie

create unități-satclit, In ora
șele și județele cu industrie 
dezvoltată sporul de producție 
urmează să fie obținui exclu
siv prin sporirea productivității 
muncii. Au fost stabilite mă
suri pentru dezvoltarea indus
triei mici și artizanale, lărgi
rea și diversificarea rețelei 
prestărilor de servicii, atît prin 
valorificarea pe scară largă a 
resurselor locale, cit și prin ex
tinderea cooperării in produc
ție cu industria de stat.

Măsurile stabilite de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Biroul Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale vor 
asigura, de asemenea, realizarea 
„Programului național de sis
tematizare a teritoriului și lo
calităților urbane și rurale" in 
scopul creării unei rețele de 
orașe și centre urbane reparti
zate echilibrat pe teritoriul ță
rii.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv și Biroul Per
manent al Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale au dezbătut și aprobat 
Programul Directivă dc creștere 
a nivelului de trai in perioada 
1981—1985 și de ridicare conti
nuă a calității vieții, elaborat 
din inițiativa și sub îndruma
rea directă a tovarășului 
Nioolae Ceaușescu.

Subliniind marile înfăptuiri 
obținute în țara noastră în asi
gurarea condițiilor de viață ale 
populației, comparabile cu ale 
unora dintre țările dezvoltate. 
Programul Directivă asigură 
transpunerea in viață a indica
țiilor secretarului general al 
partidului ca viitorul plan 
cincinal să constituie o nouă 
etapă în ridicarea nivelului de 
civilizație a societății noastre, 
de sporire a bunăstării intre- 
gului popor și afirmare depli
nă a personalității umane. în
tocmit pe baza prevederilor 
proiectului de Directive ale 
celui do-al XII-lea Con
gres al partidului, progra
mul situează, în continuare, în 
centrul atenției omul și nevoile 
sale, satisfacerea, în cit mai 
bune condiții, a cerințelor tu
turor membrilor societății, in 
concordanță cu un consum fun
damentat științific, ține seama

(Continuare în pag a 4-a)

DINAMO CONDUCE AUTORITAR
-PLUTONUL CICLISMULUI ROMÂNESC

...dar pentru creșterea valorii performanțelor trebuie 
să lupte întreaga iamilie a sportului nostru cu pedale

Sezonul competițional oficial 
al ciclismului nostru s-a înche
iat practic. La finele lui găsim 
—- așa cum era de așteptat — 
reprezentativa clubului Dinamo 
în fruntea ierarhiei seniorilor.

drotn), in funcție de locurile o- 
cupate pe podium,

1. DINAMO
2. CI. sp. șe. 2
3. Steaua
4. Olimpia
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Universiada din Mexic

SPORTIVII ROMÂNI AU CONTRIBUIT DIN PLIN 
LA ÎNALTUL NIVEL VALORIC AL JI M U.

• Selecționata noastră universitară de fotbal a cucerit 

medalia de bronz O Atletismul și scrima - in centrul 

programului • llie Tloroiu- favorit și la 5 000 m
CIUDAD DE MEXICO, 11 (prin telex). Vremea 

neprielnica de luni ne-a oferit posibilitatea de a 
ne materializa o intenție mai veche: aceea de a 
vâ oferi — stimați cititori — citeva date despre 
răsunătoarele performanțe realizate de două din
tre campioanele noastre mondiale universitare - 
Carmen Bunaciu și Eva Zorgo-Raduly, precum și 
un reportaj din satul olimpic. Le-am ales, dintre 
cele „11 medalii de aur", pe aceste două fete 
pentru simplul motiv că ele au adus o contri

buție substanțială la ridicarea nivelului valoric 
al Universiadei '79 și — mai ales — pentru că, 
așa cum susțin în unanimitate comentatorii pre- 
zenți aici, la Gudad de Mexico, sportivele noas
tre au devenit — grație performanțelor din 
piscina „Francisco Marquez* și de pe Stadionul 
olimpic - favorite reale ale Jocurilor Olimpice 
din 1980. Potențialul lor în permanentă creștere, 
care a marcat în Mexic o etapă importantă, le 
conferă această posibilitate. Așadar...

CARMEN BUNACIU-63,35 LA 100 m SPATE
PERFORMERA ÎNTRECERILOR DE ÎNOT

Cea mal bună înotătoa- 
ra a țării, Carmen Bu
naciu, Încheie sezonul cu 
două splendide victorii, 
cele mal prețioase din 
întreaga et carieră. Luînd 
startul în piscina olim
pică din capitala Mexi
cului în întrecerile Uni
versiadei, multipla re
cordmană șl campioană a 
României a cîștigat pro
bă de 100 m spate cu 
un timp excelent, 63.35 sec, 
superior cu 16 sutimi de 
secundă recordului sta
bilit în urmă cu patru 
săptămînl la Palma de

Mallorca, Iar apoi a în
vins de o manieră cate
gorică șl în cursa de 
200 m spsfte, performanta 
sa (2:16,20) fiind deosebit 
de valoroasă în condi
țiile unul bazin aflat la 
o altitudine de pe3te 
2000 m.

In lista celor mal bune 
performere mondiale ale 
anului. C. Bunaciu ocu
pă poziția a treia la 
100 m, fiind devansată

(Continuare 
in pag. a 4-a)

EVA ZORGO-RADULY
70 DE

Pentru Eva ZorgS-Ra- 
duly victoria de la U- 
nlversladă înseamnă în
cununarea unui sezon de 
excepție. Șl, demn de 
subliniat, faptul că cea 
mal frumoasă victorie a 
carierei recordmanei
noastre este însoțită de 
cel mai bun rezultat —
67,20 m, nou record al 
Jocurilor, nou record 
național (al 5-lea obținut 
in acest an), al doilea 
rezultat mondial al se
zonului și al treilea din 
toate timpurilel

Exact cu un 
urmă, la 
europene de 
ga, atleta 
arunca 61,14 
zultat cu care îșl în
scria pentru prima dată 
numele pe lista record
manelor României la 
aruncarea suliței. Au ur
mat, tot în toamna tre
cută, alte două recorduri 
— 62,40 m șl 63,86 m, ul
timul rezultat adueîndu-i 
locul cinci în bilanțul 
mondial al sezonului.

Suita de recorduri din 
sezonul preollmple a în
ceput în iunie cu (4,53 m, 
rezultat obținut la Dres- 
da, în concursul în care 
Ruth Fuchs ducea re-

N DRUM SPRE..:
METRI!

an în 
campionatele 

la Pra- 
clujeancă 
m, re-

cordul lumii la 69,52 m. 
Au urmat 65,90 m (iulie), 
66,2» m și 67,10 m (au
gust) și acest 67,20 m, cu 
care Eva se dovedește 
cea mai constantă spe
cialistă a celei mal... ca- 
£ cleioase probe atletica.

itr-un singur an, clu
jeanca a corectat de opt

(Continuare 
în pag. a 4-a)

VIAJA iN BLOCUL C 3 DIN SATUL SPORTIVILOR

j MIRCEA ROMAȘCANU
Dacă plasarea elevilor antreno
rului emerit Nicoiae Voicu în 
frunte nu este o surpriză, creș
terea distanței dintre dinamo- 
vlști și restul... lumii se justi
fică numai prin scăderea cuan
tumului muncii in celelalte sec
ții- Un. clasament al campiona
telor naționale • (șosea+velo-

astfel :
4
0
2
0

au

arată
7 
1
0 
0

Așadar, dinamoviștii
dat un singur titlu (cel de

Hristache NAUM

3 
0
3
2 
ce- 
vi-

(Continuare in pag. 2-3)

Amenințat, scriu ziarele, de 
două cicloane, foarte la modă 
în această parte a anului în 
zonă, Ciudad de Mexico, orașul 
celei de a X-a Universiade, a 
fost aproape toată ziua de 
luni — așa cum vă spuneam 
la începutul corespondenței 
mele — „un pămînt și o apă“ 
(a plouat cu găleata), majori
tatea întrecerilor în aer liber 
fiind amînate pentru ,a doua zi. 
în aceste condiții, ne-am gîn- 
dit să vă invităm, prin inter
mediul acestor rînduri, în 
Bulevardul Miramontes, anume 
în Blocul C 3 din „satul spor-

tîvilor*, pentru a vă face cu
noștință cu viața sportivilor 
români și starea lor de spi
rit la baza lor zilnică de ple
care șl de întoarcere. Trebuie 
să vă spunem, mai întîb că în 
acest bloc mai locuiesc si spor
tivii iugoslavi, care — de luni, 
3 septembrie — au fost marto
rii transformării continue pe 
care a suferit-o (...) intrarea la 
bloc. întîi a apărut deasupra 
ușii o felicitare adresată auto
rilor primei medalii (de 
bronz), echipa masculină de 
gimnastică a României. De 
atunci au mai apărut, zi de zi,

încă 23 de felicitări — cîto 
medalii —, cu fotografii, cu 
titluri și texte foarte suges
tive, adevărate fotomontaje 
(compuse de Septimiu Todea, 
un tînăr pe cit de simpatic, pe 
atît de harnic) care încadrează 
peretele și ușa de la intrare 
ca un fel de arc triumfal, prin 
care, rtnd pe rînd, au pă
truns, în aplauzele întregii de
legații, sportivii medaliați. La 
acest tineresc ritual ad-hoe

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Sub egida „Baciiidci". finala „ștafetei munților":

0 SPLENDIDĂ PROPAGANDĂ
ÎN FAVOAREA TURISMULUI MONTAN
în frumoasa stațiune Păltiniș, 

în zona „Trecătoarea cerbilor", 
s-a desfășurat — între 6 și 9 
septembrie — finala pe țară a 
competiției turismului de masă 
denumită „Ștafeta munților'. 
Cei mai buni „drumeți" din 16 
județe și din București, orga
nizați în echipe pe categorii 
de vîrstă (grupa A, 14—16 ani, 
B — între 17 și 30, C — între 
31 și 50, iar D — grupa vete
ranilor), au acționat cu multă 
ambiție și dîrzenie pentru cîști- 
garea numeroaselor etape de 
concurs, în scopul obținerii unui 
punctaj cit mai mare', datorită 
căruia să poată accede la po
diumul laureaților.

Concursul a cuprins o probă 
teoretică (cunoștințe dc geogra-

fie, istorie, faună, floră etc.), 
una cultural-artisțică, o probă 
practică în teren (drumeție cu 
orientare turistică) și probe 
practice speciale (trecerea unor 
obstacole, cățărare, instalarea 
cortului, pregătirea hranei, a- 
jutorul medical etc.). Cu alte 
cuvinte, s-a dat un examen 
Complex în care toți competito
rii, de la cei mai tineri iubitori 
ai drumeției montane pină la 
veterani (mulți avînd peste 70 
de ani), s-au strădui,t să facă 
dovada priceperii lor in turis
mul pe munte.

Menită să angreneze masele 
largi ale oamenilor muncii la 
practicarea turismului, pentru 
întărirea sănătății și sporirea 
capacității de muncă, cunoaște-

După primirea temei, se consultă hărțile pentru fixarea celui mai 
bun itinerar de urmat
rea trecutului istoric și a măre
țelor înfăptuiri din anii socialis
mului, „Ștafeta munților", a- 
junsă acum la a 6-a ediție, s-a 
bucurat în acest an de o largă 
participare. De remarcat că, 
alături de reprezentanții jude
țelor de munte — Harghita a 
venit cu 15 echipaje, Sibiul și

Argeșul cu cite 7 —, cele mal 
multe echipe au venit din Ca
pitală (Bucureștiul a fost re
prezentat de 11 asociații și clu
buri, unele — cum a fost Con-

Sever NORAN

(Continuare in pag, 2-3)



In cadrul „Daciadei" rr CUPA SĂNĂTATEA" CAMPIONATE ® COMPETIȚII

0 COMPETIȚIE FRUMOASA, BINEVENITA JUNIORII Șt-AU DESEMNAT CAMPIONII LA TIR

Timp de trei zile, pe terenu
rile de tenis ale bazei sporti
ve „Sănătatea" din Oradea s-a 
desfășurat o competiție ine
dită : finala Pe țară a „Cupei 
Sănătatea", aflată la prima edi
ție, întrecere organizată în ca
drul „Daciadei" de către Comi
tetul Uniunii sindicatelor pe 
ramură, în colaborare cu Con
siliul județean Bihor al sindi
catelor si asociația sportivă 
^Sănătatea" Oradea.

La concursul rezervat oame
nilor muncii din cadrul Minis
terului sănătății — este vorba 
despre finala de la Oradea — 
au participat 59 de concurenți

și 3 concurente, mulți dintre ei 
foști sportivi fruntași la alte 
discipline. Iată, de pildă, in 
prima întrecere semifinală la 
bărbați, medicul stomatolog 
Miron Baltag (de la Policlinica 
județeană Brăila), intr-un meci 
foarte disputat, l-a întrecut pe 
medicul Mircea Neșu (Oradea), 
fost component al echipelor de 
fotbal „U“ Cluj-Napoca și Cri- 
șul Oradea cu 6—3, 3—6, 6—3. 
în a doua semifinală și-au dis
putat dreptul de a participa la 
finală medicul principal de. la 
Laboratorul clinic municipal 
din Brăila Marcel Baia și me
dicul specialist în ortopedie

din Oradea Gh. Filip, pînă mai 
ieri jucător de polo în cadrul 
divizionarei A Progresul Ora
dea. Acesta a fost învins cu 
6—2, 6—2, astfel că finala și-au 
disputat-o medicii brăileni Mar
eei Baia — Miron Baltag, pri
mul cîștigînd cu 6—1, 6—2, du
pă un meci susținut cu multă 
vigoare și ambiție la cei 44 de 
ani ai săi.

întrecerea feminină a fost 
dominată de Elisabeta Peterfi, 
medic stomatolog la Policlinica 
din Satu Mare, mamă a 3 
tițe, condusă și antrenată 
soțul ei, participant și el la 
trecerea finală masculină 
competiției. Ea a dispus
mult mai tînăra sa adversară 
din finală — asistenta medi
cală Iuliana Cristic, de la Spi
talul clinic municipal din Bucu
rești cu 6—2, 6—2, fiind fe
licitată în primul rînd pentru 
victorie de fetița sa, Elisabeta. 
de 7 ani.

Cum era de așteptat, dispu
tele nu s-au ridicat la nivelul 
marilor competiții. Dar ardoa
rea și dorința de victorie a 
participanților și succesul de 
public anunță, de la prima edi
ție, o competiție de succes.

Hie GHIȘA, coresp.

fe- 
de 
în- 

a 
de

FINALA „ȘTAFETEI MUNȚILOR11
(Urmare din pag. 1)

ttrucția, antrenor Gh. Solacolu, 
cu o adevărată tabără compu
să din 12 echipaje !). Notabilă, 
de asemenea, consecventa pre
zență a sportivilor din Teleor- 
man, Tulcea și Dolj, județe do 
cîmpie, dar care au concurat la 
nivelul celor montane.

Vremea frumoasă, poziția ta
berei de corturi bine aleasă, 
chestionarele bine întocmite etc. 
au oferit celor 109 echipaje (19 
la copii, 61 la tineret, 22 la se
niori și 7 la veterani) condiții 
excelente de concurs. Finala 
celei de-a 6-a ediții a consti
tuit, totodată, un excelent 
mijloc de propagandă, județele 
realizînd o pavoazare excelentă 
(fotomontaje și expoziții cu tro
fee turistice).

— Am participat la toate 
edițiile de pină acum, ne spu
nea Gheorghe Barbu, de li 
Construcția București. La înce
put am fost doi băieți, eu ți 
Dumitriu, și două fete, Danie
la ți Ioana. După ediția a 4-a, 
au urmat două... căsătorii. Și 
astfel azi au participat 
familii : Daniela ' " 
Barbu, Ioana și 
triu.

Din echipajul 
au făcut parte 
re (Sanda Milcu 
Găleteanu), fiecare avînd 
16 ani și cîte 3 participări. Ală
turi de ele se afla și Olivia 
Popa, campioana județeană la 
tenis de masă. „Solii Băniei",

două 
ți Gheorghe 

Vasile Dumi-
Teleormanului 
două verișoa- 

și Mariana 
cîte

reprezentanții Doljului (antre
nor Virgiliu Constantinescu), 
porneau- de aici pe vîrful Cin- 
drel, pentru 
comemorativă 
de-al XII-lea 
dului.

Cea mai 
probe a fost, _ ,
drumeție cu orientare turistică. 
Din păcate, din cauza unor de
ficiențe de organizare, harta de 
concurs a fost incompletă (n-a 
fost adusă la zi cu ultimele de
talii necesare descoperirii eu 
exactitate a posturilor de con
trol și nu a avut indicat sensul 
de parcurgere a traseului), Iar 
la primul post de control, din 
traseul veteranilor, arbitrul nu 
ajunsese cînd a trecut primul 
echipaj !

Dincolo de aceste deficiențe, 
finala celei de-a 6-a ediții a 
„Ștafetei munților" s-a consti
tuit într-o splendidă propagan
dă in favoarea turismului 
montan, atingîndu-și scopurile 
pentru care s-a creat această 
competiție.

REZULTATE TEHNICE : Ca- 
teg. A : 1. Iași, 2. P. Neamț, 
3. P. Neamț II ; Categ. B : 1. 
Iași, 2. Tractorul M. Ciuc, 3. 
Voința Pitești 1 Categ. C : 1. 
Harghita, 2. Sănătatea Cîmpu- 
lung, 3. Iași ; Categ. D : 1. Să
nătatea Cîmpulung, 2. Iași, 3. 
Construcția Buc. Trofeul ediției 
a fost cîștigat de jud. Iași. Pre
miul juriului și premiul pentru 
cel mai bun bivuac : Construc
ția (Buc.).

a pune o 
în cinstea 

Congres al

placă 
celui 

parti-
dintredisputată 

desigur, aceea de

■3

DINAMO CONDUCE PLUTONUL CICLISMULUI
(Urmare din pag. 1)

teză pe velodrom, cucerit de 
Ion George de la Clubul spor
tiv școlar nr. 2 București), ce
lelalte cluburi mulțumindu-se 
cu treptele următoare ale po
diumului, adică cu un bilanț 
mai mult decît modest. Soco
tind că cele mai importante în
treceri ale sezonului au ' fost 
„Cupa F.R.C.", „Cursa Victori
ei", „Cursa Munților" și „Cupa 
Voința", iată un clasament — 
Tealizat pe aceleași principii :

1. DINAMO
2. Steaua
3. Voința PI.
Un loc I. care 

acest clasament — . , __ _
H și un loc III — au revenit 
rutierilor de peste hotare. Evi
dent, și la acest capitol dina- 
movîștii s-au detașat, nelăsînd 
nici o speranță (dacă aveau 
vreuna...) adversarilor lor din 
cluburile. sportive ale Capitalei 
sau ale provinciei. Acesta este 
motivul pentru oare echipele 
naționale — pentru „Cursa Pă
cii", Campionatul Balcanic ș.a. 
— s-au bazat îndeosebi sau 
chiar în exclusivitate — pe a- 
lergătorii de la Dinamo Bucu
rești.

S-ar putea crede — privind 
actuala „carte de vizită" a di- 
namoviștilor Teodor Vasile, 
Mircea Romașcanu, Dănuț Bon- 
ciu, Valentin Uie, Marin Valen
tin ș.a., precum și perspectivele 
lui Ionel Gancea sau ale alto
ra — că la Dinamo au fost 
reunite cele mai de seamă ta
lente. Situația nu este chiar 
așa. Tineri talentați, uneori 
chiar mai talentați decît cei 
care au pătruns pe poarta par
cului snortiv Dinamo, au fost 
cooptați în reprezentativele altor 
cluburi, dar s-au plafonat, au 
intrat foarte curînd în plutonul 
anonimilor. De aici concluzia 
evidentă și reală că secretele 
succeselor roș-albilor sînt mun
ca, sîrguința. abnegația, măies
tria antrenorului. în analiza ac
tivității celorlalte secții ar tre
bui să se pornească tocmai de 
la aceste considerente pentru 
a se ajunge la măsuri eficiente.

Ce a adus acest sezon ciclis-

3 3 0
0 0 2
0 0 1

lipsește din 
ca și un loc

mului românesc ? Prea puțin 
din ce s-a așteptat de la el. 
Poate pentru că discrepanța 
dintre rezultatele noastre' si 
cele internaționale s-a ampli
ficat de-a lungul anilor, poate 
pentru că „materia primă" care 
vine de la juniori n-are calita
tea necesară, poate pentru că 
concurenta din țară este ne
semnificativă, poate pentru că 
toate acestea s-au coroborat și 
au contribuit în bloc la neîm- 
piiniirea aspirațiilor echipei na
ționale, rezultatele anului nesi- 
tuîndu-se la nivelul exigențe
lor. Media orară a echipei de 
contratimp (100 km) este încă 
necompetitivă, lîngă cei doi oa
meni de bază — Teodor Vasile 
ți Mircea Romașcanu, care au 
fost la înălțime in toate curse
le sezonului — negăsindu-se 
alți doi de aceeași talie. La 
un moment dat Valentin Marin 
devenise si el titular, dar toc
mai cînd a fost cîștigat Cornel 
Nicolae, n-a mai dat satisfacție 
talentatul (dar atît de răsfăța
tul) „om nr. 3“. Socotim că o 
carență — îndeosebi a clubului 
campion — este aceea că îi co
coloșește prea mult pe tineri, 
socotindu-i necopți pentru ma
rele efort chiar și pe alergăto
rii care se îndreaptă spre a 
doua tinerețe. Este drept că ba
gajul cunoștințelor și al pre
gătirii cu care vin de la junio
rat este precar, dar se impune 
o trecere mai rapidă — cu a- 
juitorul medicinii — ia noile 
condiții.

Programul competițional al 
ciclismului nostru este departe 
de a satisface. Și cercul se 
închide din ce in ce mai mult, 
organizatorii de competiții ci
cliste dînd bir cu fugiții... Ma
terialele, îndeosebi cele de 
schimb, lipsesc, astfel că situa
ția a devenit îngrijorătoare. 
Alături de sprijinul pe care si
gur F.R.C. îl va primi în aceste 
direcții importante, este nevoie 
și de o mai bună chibzuire a 
inventarului, 
grabnică a 
materialele dintr-un 
costisitor. Și, mai ales, pregă
tirea la toate capitolele trebuie 
să înregistreze o nouă creștere 
calitativă.

de eliminarea 
celor ce risipesc 

plezirism

GHEORGHIU, REMIZA
CU ZAEISEN

Prin neprezentarca cubanezu
lui Ramon Hernandez, turneul 
Interzonal de la Riga se joacă 
în 18 concurenți, fiecare parti
cipant urcînd cu un loc pe ta
bela tragerii la sorți.

Partida centrală a rundei a 
5-a i-a opus pe doi dintre 
fruntașii clasamentului, marii 
maeștri Florin Gheorghiu și 
Bent Larsen, încheindu-se 
miză. Tunisianul Bouzasiș a 
smuls, cu negrele, o surprinză
toare remiză liderului turneu
lui, fostul campion al lumii 
Mihail Tal, aflat după o serie 
de 4 victorii consecutive. Ribli 
a câștigat la Griinfeld, iar Van 
Riemsdyk la Adorjan. Celelalte 
Partide s-au întrerupt.

în clasament conduce Tal cu 
4Vs P, urmat de Larsen 4 p, 
Gheorghiu 3*/j p, Polugaevskf 
3 (1), Liubojevicî, Ribli, Miles 
2‘/> (1) etc.

★
în aceste zile, șahiștii români 

fruntași vor participa la cîteva 
concursuri internaționale. Ast
fel, M. Șubă va evolua intr-un 
turneu
Berlin, Dana Nuțu va juca în 
cadrul turneului de la Plovdiv, 
iar O. Foișor va participa la 
competiția de la Primorsko 
(Bulgaria).

Cei mai tineri trăgători, Ju
niorii, și-au desemnat campionii 
pe 1979. Pușcașii s-au întrecut pe 
poligonul din Focșani, iar pis to- 
larii la Brașov. Bine s-au com
portat la întrecerile finale ținta- 
șii de la C.S. Șc. 1 București — 
care au stabilit și un nou re
cord naționali — Stăruința Bra
șov, C.S. Șc. Bacău, C.F.R. Arad, 
Dinamo București, Universitatea 
lași,, Olimpia București 
probele de pușcă, U.T. 
C.S.U. Brașov și C.T. 
dria — la întrecerile de 
O mențiune specială 
Ionel Necșulescu (C.S.
Buc.), care la pușcă standard 60 
Ijo. a reușit un valoros 595 p (a- 
vînd patru „decade*4 cu 400 p!).

REZULTATE TEHNICE ju
niori II — pușcă 60 fc: 1. I. 
Necșulescu (C.S. Șc. 1 Buc) 595 
p, 2. I. Joldea (C.FJR. Arad) 
593 p, 3. I. Muntean,u (Unirea
Focșani) 588 p. Pe echipe : 1. O- 
limpia Buc. 1746 p, 2. C.S. Șc. 1 
Buc 1740 p, 3. Stăruința Brașov 
1728 p. Junioare II : 1. Gabriela 
Kasas (Stăruința Brașov) 582 p, 
2. Daniela Popa (C.S. Șc. 1 Buc.) 
580 p. 3. Angela Molocea (Univ. 
Iași) 580 p Pe echipe : 1. Dina
mo Buc. 1729 p, 2. C.S. Șc. Ba
cău 1707 p. 3. Centrul de tir Ale
xandria 170(2 p. Pușcă 3X20 
niori n : 
G. Ionescu 
554 p, 3. I. Neagu 
Buc.) 548 p. Pe echipe : 1.
Șc. 1 Buc. 1644 p — nou record,
2. Olimpia 1598 p, 3. Dinamo 1574 
p. Junioare îi : 1. Angela Molo- 
cea 544 p, 2. Daniela Popa 586 p,
3. An da Mihalas (C.S. Șc. ~'
cău) 531 p. Pe echipe : 1. ’
Șc. Bacău 1573 p, 2. C.S. Șc. 
Buc. 1(559 p, 3. Dinamo 1054 
Pistol liber 40 f juniori : 1. 
Popa (C.S.U. Brașov) 349 p, 
S. Babii (U.T.A.) 347 p, 3.
Marcu (Olimpia) 345 p. Pe echl-

TURNEUL FINAL AL 
POLOIȘTtLOR JUNIORI

Astăzi încep ta Capitală (ba
zinul Dinamo, de la ora 9) în
trecerile turneului final al cam
pionatului național de juniori la 
polo, la care participă 9 echipe. 
Zilnic stat programate cite două 
reuniuni, 
se Încheie

— la 
Arad, 

Abexain- 
pistoi. 
merită 
Șc. 1

le I. Joldea 555
(C.S. Șc. 1

(C.S.

t ju- 
P, 2. 
BUC.) 
ȘC. 1 

C.S.

Ba- 
C.S.

1 
P- 
V. 

, s. 
n.

re-

care va avea loc la

DISPUTA INTERESANTA
PENTRU TITLURILE DE
CAMPIONI LA TALERE

BAIA MARE, 11 (prin telefon). 
Pe modernul poligon pentru pro
be cu arme de vînătoare din lo
calitate au continuat marți între
cerile finale ale campionatelor 
naționale de talere, trap și skeet. 
La proba de trap (talere arun
cate din șanț) după 100 de talere 
juniorul Grigore Tomoioagă (Stea
ua) se află la numai două puncte 
de campionul țării — 95 t — 
Mihai Ispasiu (C.S.M. Baia Mare) 
— 97 t. Tot cu 95 t a terminat 
cele patru serii și V. Antonescu 
(Steaua). în concursul juniorilor 
I conduce Gr. Tomoioagă (între
cere separată) cu 71 t din 75 
posibile. La juniori II pe primul 
loc se situează L. Mîndreanu 
(Steaua) — 64/75.

După cinci manșe la proba de 
skeet (talere lansate din turn) 
conduce Dan Buduru (Olimpia 
București) cu 123 de talere lovite 
din 125. în urma lui se află Ion 
Ionică (Unirea Joița) cu 120 t și 
Ion Toman (Vînătorul Timișoara) 
120 t. La juniori conduc timi
șoreanul I. Toman și Al. Florian 
(Unirea Joița), ambii cu 73 de 
talere lovite din 75.

(V. SASARANU — coresp.).

pe : 1. U.T.A. 1001 p, 2. Dinamo 
983 p, 3. Steaua 659 p. Pistol 
standard 304-30 f — juniori : 1.
5. Babii 575 p, 2. L. Banii (Dina
mo) 568 p 3. L. Tîrloi (Steaua) 
566 p. Pe echipe : 1. Centrul de 
tir Alexandria 1667 p, 2. U.T.A. 
1664 p, 3. Dinamo 1657 p. Junioa
re : 1. Dorina Guler (U.T.A.) 
560 p, 2. Emilia Bodrîngă (Dina
mo), 559 p, 3. Carmen Lungu 
((Dinamo) 540 p. Pe echipe : 1. 
Dinamo 1607 p, 2. U.T.A. W79 p.

HANDBAL DIVIZIA B
MASCULIN. Seria I ; Nitramo- 

nia Făgăraș — Voința Suceava 
27—19; Universitatea Iași — Trac
torul Brașov 30—26 (16—13); C.S.U. 
Galați — Comerțul Constanța 7—8 

*^5—4) ; Celuloza Brăila — Petrolul 
Ploiești 21—17 (7—8); Relonul Să- 
vlnești — Universitatea București 
17—14 (5—6). Seria a H-a: H.C.
Minaur II Baia Mare — Energe
tica Rovinari 26—8 (11—4); Uni
versitatea Craiova — A.S.A. Tg. 
Mureș 24—14 (12—6). FEMININ.
Seria I: Textila Buhuși — Re
lonul Săvinești 20—12 (7—4); Vul
turul Ploiești — Confecția Călă
rași 28—14 (10—7); Oltul Sf.
Gheorghe — Voința Galați 13—12 
(4—6); Confecția Vaslui — Uni
versitatea București 11—13 (7—5). 
Seria a H-a: Constructorul Hune
doara — Didactica Zalău 
(9—10); C.S.M. Sibiu — Avîntul 
Craiova 20—8 (11—4); Voința O-
dorhei — Sparta Mediaș 20—11 
(8—5); Voința Sighișoara — Ener
getica Drobeta-Tr. Severin 21—11 
(6—5); Constructorul Timișoara — 
Nitramonia Făgăraș 21—13 (9-^7). 
(Corespondenți: Gh. Briotă, D. 
Onciul, A. Cristea, A. Crișan, M. 
Florea, T. Siriopol, C. Crețu, I. 
Vieru, N. Costin, Tr. Lomnea, A. 
Pialoga, I. Turjan, C. Ru* 
Popovici, I. Ionescu, I. Viat?.

CLASzXMENTUL DIVIZIEI 
FEMININE A 

(după două 
ȘTIINȚA BACAU 
Rulmentul Brașov 
Univ. Timișoara 
Hidrotehnica C-ța 
„U“ Cj.-Nap.

6. Mureșul Tg. M.
7. Constr. B. M.
8. Confecția Buc.
9. Progresul Buc.

10. TEROM lași
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TENISMANII JUNIORI IN ÎNTRECERE

competiția urmînd să 
sîmbătă.

oficial de tenis ta aer
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7—5, 6—4); T.C.B. Progresul 
București' 3—1 (Cosmina Popescu
— Georgeta Onel 6—1, 6—1). în
trecerile continuă, azi, de la ora 
8 și de la 15, pe terenurile Pro
gresul (meciuri f 
1—4 băieți șl fete), 
pentru locurile 5—8.
— coresp.).

@ Pe terenurile 
Dunărea din Galați 
concursul \ 
divizionar A, „Cupa Dunării*4, în
trecere rezervată senioarelor. In 
proba de simplu pe primul loc 
s-a situat Rodica Gheorghe (Du
nărea), care a întrecut-o în fi
nală cu 6—4, 6—3 pe Dorina Brăș- 
tln (U.T. Arad). La dublu a cîș- 
tlgat perechea Dorina Brăștin — 
Rodica Gheorghe, învingătoare cu 
6—1, 6—3 în fața cuplului Elisa
beta Pălie (U.T. Arad) — Reia 
Angelescu (Dunărea). (T. SIRIO- 
POL — coresp.).
• Clasament în categoria ,,O- 

noare“ la încheierea turului: 1. 
Televiziunea, 2. I.C.P.T.T., 3. Te
nis Club București, 4. Locomotiva 
București.

Sezonul _____ ___ __
liber se încheie cu o competiție 
rezervată schimbului de mîine al 
„sportului alb“: campionatul de 
tenis pe echipe, concurs rezervat 
juniorilor, care a început ieri, 
întrecerile se vor Încheia dumi
nică după-amiază, cînd se vor 
decerna și titlurile atît la băieți 
cit și la fete. Participă formațiile 
Dinamo București, T.CJB., Pro
gresul, Politehnica București, Du
nărea Galați, Politehnica Cluj-Na
poca și Dinamo Brașov (la băieți). 
Se joacă 6 partide de simplu și 
3 de dublu. La fete (4 meciuri 
de simplu și 2 de dublu) concu
rează: Dinamo București, Steaua, 
Progresul, Politehnica Cluj-Napo
ca, Tenis Club București, Dună
rea Galați, Sănătatea Oradea și 
Clubul sportiv școlar Gheorghieni.

Cîteva rezultate, după încheie
rea partidelor de simplu: Băieți: 
Progresul București — Sănătatea 
Oradea 4—2; Politehnica Bucu
rești — Dunărea Galați 4—2 (N. 
Iatan — A. Mîndroiu 6—3, 6—3). 
Fete: Dinamo București — C.S.Ș. 
Gheorghieni 4—0 (Marllena Toto- 
ran — Magdalena Raicovici 6—7,

FINALELE CAMPIONATELOR DE BIATLON
MODERNȘl TRIATLON

Timp de două zile, în Capitală 
s-au desfășurat întrecerile cam
pionatului republican de biatlon 
șl trlatlon modern, la care au 
luat parte reprezentanți ai ju
dețelor Timiș, Ilfov șl municipiu
lui București. De reținut, în afa
ra disputelor propriu-zise, preo
cuparea forului de specialitate 
pentru organizarea unor competi
ții destinate pregătirii și formării 
unor viitori pentatloniști de va
loare. Nu ar fl rău dacă s-ar 
găsi soluții pentru lărgirea ariei 
de cuprindere, pentru a favoriza 
și mai mult selecționarea unor e- 
lemente capabile de performanțe 
bune în „sportul celor cinci spor-

OLIMPIU CELEA (VOINȚA BUCUREȘTI), CEL MAI BUN 
CICLIST IN ÎNTRECERILE DE LA CONSTANȚA

pentru locurile 
iar la T.C.B. 
(S. 1ONESCU

complexului 
_ ______ s-a încheiat 
din cadrul circuitului 

.Cupa Dunării",

turl44. Iată rezultatele înregistrate: 
biatlon (înot, cros), individual: 1. 
Cristian Caplea (București) 2295 p,
2. Eugen Virag (Timiș) 2170 p,
3. Alexandru Friedman (Timiș) 
2170 p, 4. Dragoș Pătrui (Bucu
rești) 2150 p, 5. Lucian Țintea 
(București) 2150 p, 6. Doru Meosu 
(Timiș) 2105 p; echipe — 1. Bucu
rești 6595 p, 2. Timiș 6355 p, 3. 
Ilfov 5535 p; triatlon (tir, înot, 
cros), individual: 1. Marian An
drei (București) 2800 p, 2. Dragoș 
Coca (București) 2785 p, 3. Zoltân 
Balogh (București) 2450 p, 4. 
Corneliu Kiss (București) 2440 p, 
5. loan Niemersheim (Timiș) 2200 
p, 5. Adrian Stan (Timiș) 1875 p.

In 
din 
nai . , .
timp de patru zile pe șosele din 
împrejurimile municipiului Con
stanța, și-au disputat întîietatea 
și juniorii mici, tot pe parcursul 
a patru etape, dar pe un kilo
metraj redus. Iată cîștigătorii și 
clasamentul general al curselor 
celor mai tineri cicliști din țară. 
Etapa 1: Constanța — Negru Vodă, 
60 km — Olimpiu Celea (Voința 
București) lh 35:44, medie orară 
37,600; etapa a 2-a: contratimp
pe șoseaua Constanța — Negru 
Vodă, 10 km — Vasile Mitrache

paralel cu Întrecerile cicliste 
cadrul „Criteriului internațio- 
al juniorilor", desfășurate

(C.S.S. 1 București) 15:18, medie 
orară 39,300 km; etapa a 3-a: 
Constanța — Ovidiu, 50 km — 
Florin Popescu (C.S.S. 1 Bucu
rești) lh 18:2, medie orară 38,900 
km; etapa a 4-a: cursă pe cir
cuit, în municipiul Constanța, pe 
10 ture, 20 km — Florin Popescu 
(C.S.S. 1 București) 39:15. Clasa
ment general : 1. Olimpiu Celea 
3h 48:39, 2. M. Plugaru (Voința 
București) 3h 48:49, 3. V. Mitrache 
3h 48:49. (C. POPA — coresp.).

TURNEU DE JUDO

I. D. M- S. ANUNȚA
In prezent, I.D.M.S. livrează prin magazinele sale autotu

risme DACIA 1300 celor înscriși șl programați pînâ la datele 
de mai jos : BUCUREȘTI — 31 oct. 1979 ; PITEȘTI — 36 nov.

— nov. 1979 ; BAIA MARE — îl lan. 1980 ; 
; REȘIȚA — 15 dec. 1979 ; CLUJ — 15
— 30 nov. 1379 ; TIMIȘOARA — 1S nov.

wro ; bacAu — 15 
IAȘI — 31 ian. 1980 
dec. 1979 ; BRAȘOV 
1979.

Totodată, aducem ... ______________  _ _________
autoturismelor dan import s-au efectuat plnă la următoarele 
numere de ordine din registrul I.D.M.S. : SKODA 120 “ 
12 560; MOSKVICI IMO — 3 100; LADA 1200 — 6 414; 
1500 — 6 860 ; TRABANT W1 — 1920 ; TRABANT HYC 
MUNCII) — 300.

De asemenea, iniormăim cumpărătorii că ta ziua de 
nâcă 16 sept. 1979 toate magazinele auto I.ID.M.S. vor 
autoturisme DACIA 13M șl din im ort.

la cunoștință cumpărătorilor că Bivrările

L 
LADA 
(MUN.

chimj-
Mvra

In municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a avut loc un turneu 
internațional de judo pentru ju
niori șl tineret. La întreceri au 
luat parte echipele Resursa Lodz 
(Polonia), lotul național de tine
ret al țării noastre, C.S. Șc. Uni
rea lași, C.S. Șc. Gh. Gheorghiu- 
Dej, C.S.M. Borzeștă și Politeh
nica Iași.

După două zile de concurs s-a 
stabilit următorul clasament pe 
echipe : 1. Lotul național de ti
neret 37 p, 2. C.S. Șc. Gh. 
Gheorghiu-Dej 30 p, 3. Resursa 
Lodz 21 p. in Întrecerile indivi
duale s-au remarcat : Gh. Co- 
man (60 kg), I. Mlhalache (65 
kg) șl V. Pușcașu (71 kg), <te la 
lotul nostru reprezentativ, M. 
Ispas (53 kg), B. Olar (57 kg), 
C. Prlcop (90 kg), de la localnici 
șl D. Piotka (Resursa Lodz). (G. 
GRUNZU — coresp.)
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Foto : loan ȘERBAN (Baia Mare)
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;nte cheie^ răs- 

și un final 
~ia cronicarul. 
>79, 22 000 de 
rz dar plat, cu 
6,50. Din echl- 
au mai jucat 
Iordache, An- 
imitru, iordă- 
nu (la Steaua) 
iu II, Dinu și 
/iști, cărora 
, R. Nunweil- 

plecați din 
Georgescu, 

ce la Steaua, 
joc a lui Du- 
jste în declin, 
îsit înlocuitori 
jucescu și R. 
jind și alte 
:ă cele „două 
otbalului nos- 
oduce specta-

de

colul fotbalistic de acum 5 sau 
10 ani, capabil să Ignoreze concu
rența televiziunii. împuținarea 
spectatorilor are legătura cu ca
litatea fotbalului practicat de 
echipele noastre, în prezent sta
dioanele de capacitate medie fiind 
arareori pline. Este adevărat că 
In ultimii cinci ani numărul te
levizoarelor a crescut, dar nu 
mal mult de o treime față de 
1974, că week-end-ul se practică 
mai larg, totuși cei 40000 de ab
senți de la un asemenea derby, 
Intr-un interval de cinci ani, par 
că sînt nemulțumiți, în principal, 
de calitatea fotbalului practicat tn 
divizia A.

Fotbalul de calitate, 
este produs de jucătorii 
buni care, în cazul nostru, 
au înaintat în vîrstă șl au 
ca valoare, fie că apar 
rar. Ultima 
certă 
(23 de

Cînd 
ținl la 
este mi___ ___ __
prezentativelor de la juniori la 
echipa A, ncsatlsfăcătoare. Pro
blema nr. 1 a fotbalului nostru 
este creșterea de jucători foarte 
valoroși, problemă din păcate in
suficient exploatată, pentru care, 
de regulă, nu 
nu se acordă 
există răbdare.

UN CARTONAȘ GALBEN
tn meciul de duminică, de 

Timișoara, fundașul dreapta _ 
echipei Sportul studențesc, Tănă- 
sescu, a fost faultat destul de 
tare de un adversar Încă din 
primele minute de joc. Scos pe 
marginea terenului, pentru a 
primi Îngrijiri medicale, apărăto
rul bucureștean a reintrat după 
aceea in joc, fără a cere consim- 
țămîntul arbitrului de centru, S. 
Drăgulici. Procedînd regulamen
tar, acesta l-a sancționat cu car
tonaș galben. Intimplarea de du
minică ne-a reamintit o alta, si
milară, petrecută cu o săptămînă 
in urmă la meciul de Divizia B 
Rapid — Petrolul, cînd același 
arbitru a procedat la fel cu 
fundașul ploieștean Dumitrescu, 
care ieșise pe marginea terenu
lui să-și lege una din ghete și 
care rcintrase apoi in joc fără 
acordul conducătorului partidei.

Firește, arbitrul S. Drăgulici 
trebuie apreciat pentru consec
vența și fermitatea cu care apli
că litera regulamentului, dar ce 
facem cu jucătorii care fie că nu 
cunosc, fie că ignoră anumite 
prevederi regulamentare, mizînd, 
probabil, pe neatenția sau cle
mența ,,cavalerilor fluierului** ? 
N-ar strica deloc, după cum se 
vede, ca antrenorii să atragă a- 
tenția jucătorilor lor, la antre
namente, și asupra acestor as
pecte.

xim, cînd ajunsese în reprezentati
va de tineret și se punea problema 
promovării lui în prima echipă a 
țării. Nici acum Vamanu nu re
fuză efortul solicitat la antrena
mente, dar a început să-l refuze 
pe cel cerut în meciuri, căutind 
să rezolve superficial, fără aplom
bul care-1 caracteriza, o serie de 
faze. El trebuie să înțeleagă — 
atîta timp cit încă nu-i prea 
tirziu — că evoluînd ca în partida 
cu Jiui se poate autoexclude din 
formație. In nota lui Vamanu au 
jucat și coechipierii lui de linie, 
Șoșu și Cărpucl. Nici unul din 
__1 n-a respectat indicația
conducerii tehnice de a-1 juca șl 
pe Șoiman, jucătorul cu cea mal 
mare viteză din lotul băcăuan, 
toți trei canallzind majoritatea 
acțiunilor ofensive pe stingă, spre 
Chitaru. Voit sau nu, e dificil de 
precizat. Cert este că n-au făcu
t-o nici cînd cereau tribunele a- 
cest lucru!? O fl el Șoiman mal 
puțin băcăuan decît Chitaru șl, 
deocamdată, mal puțin agreat, 
dar nu trebuie să se uite că ex
trema dreaptă a echipei este 
înzestrată cu suficiente calități șl 
POATE CONTRIBUI LA SUCCE
SELE formației sale. Și, 
rînd, să nu uite Șoșu, 
Vamanu „rampa" de 
poate... zbura Șoiman.

In primul 
Cărpucl, 
pe care

L D.

SUPĂRARE LA...

Constantin F1RANESCU

VAMANU IN REGRES,

)la jul
de B

’ROGRESUL,
DE DORUL
L CELOR
ECTATORI"
ie, duminică 
11 Republici' 
:duit un mic 
iei B, cupla- 
eștene“, care 
I-a din eșa^ 
0 de supor- 
upă caz, nu 
entele odată 
voritelor, au 

O notă în 
însemnat și 
n cele patru 
ilul, Progre- 
ărturlsiț sau 
novarea în 
:itat antreno- 
el Drăgușin 
Latea meciu- 
ce ne-a de-

VICTORIE

atractiv, 
foarte 
fie că 
scăzut 
foarte 
clasă 

Bălăci
fie că ___

____ apariție de 
internațională este 

ani).
jucătorii valoroși slnt pu- 
număr, prestația echipelor 
ediocră șl capacitatea re-

se găsește timp, 
mijloace șl nu

Aurel NEAGU

ȘOIMAN NEJUCAT...
Antrenorii echipei băcăuane 

firnaau după meciul cu Jiul 
cea mal bună partidă făcută, 
ultima vreme, de jucătorii 
care-i pregătesc a fost cea de 
Buzău, din etapa a 5-a. „AîOiv, 
toți au luptat exemplar, din pri
mul șl ptnă în ultimul minut — 
sublinia Traian Ionescu. In par
tida de astăzi, Insă, cu Jiul, ran
damentul tuturor a fost cu 50% 
mai mic șl In primul rînd al 
mijlocașilor". Intr-adevăr, cel mai 
slabi jucători băcăuani au fost 
Șoșu, Cărpucl, Vamanu. Ultimul 
(pur șl simplu) a decepționat, el 
fiind foarte departe de forma ară
tată In perioada cind 1 s-au deschis 
porțile primei echipe, cind era no
tat cu 8, 9 șl chiar calificativul ma-

a- 
că 
tn 
pe 
la 

.Acolo,

Disputa pentru balon, m meciul

Contrar uzanțelor, cînd două 
puncte cucerite (fie și oricum) 
declanșează o euforie, după me
ciul cu Chimia în cabina bene
ficiarilor, în vestiarul băimăreni- 
lor era o liniște nefirească după 
acel mărunt 1—0. Tonul ambian
ței l-a dat antrenorul Mateianu, 
care, la ieșire, a închis ușa cu un 
gest ferm. Avea privirea înegu-
rată și cute pe frunte. ”
mei, ____ , — ---- ________
decît parțial, în prima repriză,
ideea de joc preconizată. Chimia 
s-a apărat cum am intuit, supra- 
numeric, fără inițiativă în ofen
sivă, așteptînd în propriul teren 
atacurile noastre pentru a le des
trăma. Cum putea fi dlzlocat un 
efectiv masat în fața propriei 
porți ? Prin manevre continue, în
șelătoare ale oamenilor mei de
sărcinați de obligațiile fazei de 
apărare tocmai de maniera de 
joc a adversarilor. Ei s-au numit 
Condruc și Koller, în primul rînd, 
care trebuiau să circule mai 
mult, să facă să circule șl balo
nul pe trasee aparent moarte, 
pentru a-i schimba apoi brusc 
recția în zonele rarefiate ale 
renului ‘ “ z
întîmplat așa și am obținut 
neconvingător 1—0, neconform 
dominarea cvasitotală pe care am 
impus-o “.

„Băieții 
ne-a spus, n-au respectat

din fa(A. Dar nu

di- 
te- 
s-a 
un
cu

Ion CUPEN

• Duminică, la C.S. Tîrgoviște 
rezervă a fost... ESCU (adică 
Bărbulescu, ștefănescu, Dumitres
cu, Niculescu, Filipescu). Antre
norul care ne-a anunțat rezervele 
sale se numește... Popescu. • 
După „subita** indisponibilitate 
pentru meciul cu Jiul, Coman a 
reapărut în poarta echipei tîr- 
goviștene. Credem că ar fi fost 
mai logic ca în partida cu „U44 
Cluj-Napoca să fi fost titular 
Bărbulescu, care, la Petroșani, a 
apărat bine, de nota 8. • Mica 
și entuziasta galerie a lui „U“ 
a fost întîmpinată la Tîrgoviște 
cu aplauze și prezentată la stația 
de amplificare. Frumos! • Do- 
brău (spectator la Tîrgoviște) : 
„Am și uitat de cînd nu am mai 
jucat. Un an și ceva. Momentul 
reintrării sper că e pe undeva, 
pe aproape. Am intrat la facul
tate, la Cluj-Napoca, am primit 
dezlegare de la Dinamo și aștept 
să mi se dea drept de joc“. C 
în 1961—62, cînd a retrogradat din 
Divizia A, Metalul Tîrgoviște 
pierduse ambele întîlniri cu 
„U“: 0—6 la Cluj-Napoca și 0—1 
la Tîrgoviște. Au trecut 17 ani 
de atunci, dar tîrgoviștenii nu 
au uitat. Emoțiile lor au durat 
duminică doar pînă în min. 3, 
cînd Sava le-a ușurat inimile cu 
o splendidă lovitură de cap. 
® Bacău — București (Steaua) 
— Sibiu (F.C. Șoimii) — Deva — 
Petroșani, iată „traseul*4 parcurs 
de atacantul Enescu în activitatea 
sa de jucător. La sfîrșitui par
tidei Sport club 
norul Traian Ionescu 
rapidele desprinderi 
vîrf al Jiului de... 
C. Solomon. „Acest 
trebuia să plece din 
Și Ciupitu a avut de 
xamene la Craiova, dar, spre 
deosebire de Sălăjan și Stoice, 
el a făcut un adevărat tur de 
forță, pentru a ajunge, în timp 
util, la Bacău. S-a prezentat La 
echipă cu numai două ore îna
intea meciului. A intrat la pauză 
șl a fost... cel mai bun jucător 
al oaspeților...! & Badin șl Cassai 
despre S.C. Bacău: „O echipă pe cît 
de tînără, pe atît de viguroasă, am
bițioasă, tenace și cu foarte mari 
perspective. Și cînd te gîndești 
că toți jucătorii ei au fost cres
cuți de clubul sub culorile căruia 
joacă. Dacă și la noi, la Petro
șani, s-ar fi procedat la fel în 
ultimii ani, n-am fi avut acum 
atltea necazuri44. • Kaizer a jucat 
foarte bine, și duminică, pe postul 
lui Smarandache, dispărut fără ur
mă după meciul de la Galați. „Bine 
că a plecat! se spune. Așa l-am 
descoperit pe stoperul Kaizer!“.
• Portarul Roșea, în general 
slab notat în sezonul trecut, a 
făcut un meci bun la Baia Mare, 
venind de pe banca de rezerve, 
„titularul** Constantin fiind acci
dentat. Să punem revirimentul 
lui Roșea pe seama „concurenței** 
la care acum este constrîns?
• In momentul intrării în teren 
a echipei Viitorul, cineva din tri
bună l-a salutat pe jucătorul 
Șoarece și i-a* cerut să marcheze 
un gol. Dar „nouarul*4 din Scor-

Jiul, antre- 
remarca 

ale noului 
umbra sa, 
jucător nu 
Bacău". • 
susținut e- 

spre 
Tea,

niceștî s-a aflat într-o zi destul 
de neinspirată. Mai mult, el a 
mimat fotbalul, mergînd pînă la 
căderi spectaculoase in suprafața 
de pedeapsă, deși noi îl știam pe 
Șoarece bătăios in adevăratul în
țeles al cuvîntului. un pericol real 
pentru portari © In pauză, în timp 
ce se încălzea să intre în formația 
argeșeană, pentru repriza secundă, 
Dobrin a primit de la un copil 
de mingi un frumos buchet de 
flori. Internaționalul argeșean l-a 
sărutat pe puștiul buzoian. A fost 
cel mai aplaudat moment de la 
Buzău, pînă la începerea repri
zei a Il-a. Sportiv, publicul bu
zoian, deși tremura pentru vlc- 
torla favorițllor, a găsit forța 
morală să aplaude șl după aceea, 
la 1—0, o pasă de 30 metri dată 
de Dobrin. Un exemplu și pentru 
alți spectatori!... • Mai multe 
persoane din conducerea clubului 
buzoian au rămas stupefiate de 
cuvintele jignitoare pe care 
Cîrstea le-a adresat, după termi
narea partidei, antrenorului se
cund al argeșenilor, Constantin 
Oțet (principalul, Fl. Halagian, se 
afla la Atena, pentru a urmări 
formația A.E.K.) • Aproape un 
an pentru... un minut! Așa s-ai 
putea numi drama fundașului bu
zoian Petrache. După o lungă 
absență, el a Început duminică 
partida cu F.C. Argeș ca titular. 
La prima fază însă, coechipierul 
său Ivana ’ ’' "
Nicolae; ________
demarat, a centrat șl numai in
tervenția in extremis a lui Pe
trache s-a opus deschiderii sco
rului. O Intervenție salvatoare, 
plătită însă scump, cu o întin
dere în min. 1. Cum stăm cu 
încălzirea?... • Sîmbătă, la Timi
șoara, au avut loc unele schimbări 
în conducerea clubului Politehnica. 
Președinte al clubului este acum 
prof. dr. C.I. Bucur, vicepreședinți 
sînt Ion Ghidei și Toma Dobîndă 
(acesta din urmă răspunzînd de 
problemele fotbalului), Iar pre
ședintele secției de fotbal este 
prof. dr. ing. F. Covaci, decanul 
Facultății de mecanică. • „După 
pierderea lui Aurică Răduîescu, 
echipa noastră resimte lipsa unui 
adevărat conducător de joc în 
teren" — remarca după meciul 
de la Timișoara fundașul dreap
ta al Sportului studențesc, Tănă- 
sescu. și are dreptate, mai ales 
că din formația studenților bucu- 
reștenl a absentat în ultimele 
meciuri și Octavian Ionescu, a 
cărui așteptată reintrare se va 
produce, probabil, în etapa de 
sîmbătă © „Bătrînul" Dembrov- 
schi și-a făcut încă o dată da
toria. Intrînd în joc în repriza 
secundă a meciului de duminică, 
el a dat un evident impuls șl 
mai multă claritate atacului e- 
chipei sale. • Foarte bună evo
luția în meciul de la Timișoara 
a fundașului dreapta de la „Poli", 
Șunda, care anunță o frumoasă 
ascensiune. Se pare că pentru 
Nadu, fundașul titular al echipei 
timișorene, aflat acum In Mexic, 
va trebui — la reîntoarcerea lui 
— să se găsească un alt post In 
formație.

l-a deschis pe Doru 
extrema piteșteană a

In finala campionatului liceelor i

Progresul-Vulcan Autobuzul 
Foto : I. MIHĂICĂ

„Metalul — Rapid a deschis 
cuplajul mult așteptat. Din pă
cate, nivelul spectacular al par
tidei a fost modest. Rapid a 
început „tare", a ratat două-trei 
mari ocazii, dar nu s-a putut 
impune, prezentînd zone vulne
rabile în apărare, unde fundașii 
laterali pierdeau din vedere 
responsabilitatea lor în faza de

JRI • ȘTIRI © ȘTIRI • ȘTIRI
. In campta- 

avea loc 
în București, 
le la ora 17, 
cadrul seriei

Luceafărul 
11 Tg. Jiu, 
etapa a H-a.

de Mihai 
alt meci — 
se va desfă- 
ie la ora 17,

Corvlnul șl 
pentru eta- 

t va fi con- 
nita),
JVI PESTE 

brigăzi de 
stră ' au Host 

partide ln- 
sani amicale, 
a — Polo- 
amplcnatuliui 
sa disputa 
fi condus de 
la italie de 

l. Sttncan. 
ne primele 
goslaviei si 
mată la 1« 
d — va fi 
Sttncan — 
îndeplinește 

icnea ecuso- 
ie vor tunc- 
S. Drăgulici. 
■el partide 
pene toter-

cluburi vor fi conduse de arbitri 
români .* Ujpesti Dozsa Budapes
ta — Dukla Praga (C.C.E.), de 
O. Anderco — I. Igna șl Gh. 
Retezau, Perugia — Dinamo Za
greb (U.E.F.A.), de N. Balnea — 
V. Tătar și C. Dinulescu șl Di
namo Kiev — Ț.S.K.A. Sofia, de 
C. Ghiță — C. Szllaghl ’ 
Sreng.

® RAPID — RAPID 
boys) s-2 (1—0). ieri, pe 
nul „Giulești", 8 000 de spectatori 
au asistat la un meci agreabili 
Intre actuala echipă a Rapidului 
șl o selecționată feroviară de 
„oWs-boys“ în cane au precumpă
nit fotbaliștii care au adus pri
mul (și ultimul, deocamdată) titlu 
de campioană națională In vitri
na clubului. Autorii golurilor : 
Adamescu, Cojocaru, Iordache, 
Pîrvu, Zalupca, respectiv Costea 
șl D. Ene (din penalty). Vechiul 
„Rapid" a folosit următoarea for
mație : Andrei — Pop, Dupescu, 
Motroc, Greavu — Dinu, M. Mi
hai — Năsturescu, D. Ene, Neagu, 
Codmeanu. Au mal evoluat : Ră- 
mureanu. Costea, Langa și Teclu. 
(D. MORARU-SIivna).
• IN MECI AMICAL INTER

NAȚIONAL, Chimica Ttnnăveni a 
întlmit pe Arsenal Cairo, pe 
care a învins-o cu 1—0 (0—0), 
prin golul marcat de Saltelekl 
(min. 88). I. Ducan

c. Și O.

(OLDS- 
stedio-

coresp.

apărare. După pauză, Metalul 
a dominat autoritar, cu un atac 
incisiv și limpezit prin introdu
cerea în joc a lui Marin. Echi
pa din Pantelimon a avut un 
atu, de care Rapidul nu a be
neficiat : un coordonator — în 
persoana lui Ion Ion — deose
bit de laborios și clarvăzător. 
La calitatea generală mediocră 
a intîlnirii a contribuit Și arbi
trajul lui M. Buzea, cu Inter
pretări adesea personale. Jucă
torii Rapidului, Irascibili, pre
ocupați de arbitraj și de greșe
lile adversarilor, s-au conectat 
repede la „atmosferă", in detri
mentul realizărilor pur fotba
listice.

Mai bun ni s-a părut meciul 
dintre Autobuzul și Progresul. 
Progresul a jucat bine primele 
60 de minute, Autobuzul cu un 
fotbal plăcut, curat, a avut o 
comportare de ansamblu mai 
echilibrată, însă, de-a lungul 
întregii partide. _în perioada ei 
de joc forte, 
putut marca 
superficial al 
trali Grigore 
impus griji 
chipierilor, care nu au îndrăznit 
să se dezlănțuie, cum »-ar fi 
cuvenit, în ofensivă. Bun arbi
trajul lui N. Georgescu.

Ca o concluzie generală : 
entuziasmul publicului nu a 
fost răsplătit integral de presta
ția protagonistelor. Dacă mă 
întrebați care a fost cea mai 
bună echipă a cuplajului, m-ati 
pune in dificultate. Un răspuns 
ar suna totuși așa ; o echipă 
teoretică, formată In prima re
priză din fotbaliștii Progresu
lui și In a doua repriză din cel 
ai Metalului",

Progresul ar fi 
decisiv, dar jocul 
fundașilor cen
ți S. Gabriel a 

suplimentare coe-

ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI, ELEVII BRAȘOVENI 
una dintre ele ^-au marcat go
lurile. Pentru că, în primele 
40 de minute, cei care au jucat 
mai bine au fost gălătenii. Ei 
au ratat, însă, prin Rotaru, 
Dinu și Profir mari ocazii de 
gol, Coechipierul lor. Oprea, i-a 
imitat la începutul reprizei se
cunde, după care a survenit 
deschiderea scorului, Oancea 
șutind foarte puternic, din 
marginea careului, un șut care 
n-a putut fi parat de portarul 
Drăgan. A fost momentul psi
hologic al finalei. După golul 
primit, gălățenii s-au demora
lizat și n-au mai reușit să facă 
fată atacurilor rapide ale bra
șovenilor, care au marcat, in 
continuare, prin Oancea, Liciu 
(de două ori), Cibian și Aro
nică. Scor final : 6—0 (0—0) 
pentru echipa pregătită de Va
sile Popa, echipă care a ter
minat neînvinsă competiția. 6-0 
este un scor prea sever, neaș
teptat, mai ales, după curb s-au 
prezentat lucrurile în prima 
repriză. Victoria elevilor de la 
Steagul roșu este, însă, pe de
plin meritată, această formație 
practicînd un fotbal mai rea
list, mai direct, mai viguros. 
Dealtfel, brașovenii au fost și 
mai proaspeți, buna lor pregă
tire fizică ajutîndu-i să se des
prindă în repriza secundă a

La Vaslui — într-o organiza
re exemplară, cum afirmau pro
fesorul Decebal Dinu șl instruc
torul Vasile Popa, cei care s-au 
ocupat de pregătirea echipelor 
finaliste— s-au desfășurat, săp- 
tămîna trecută, partidele tur
neului final al campionatului 
liceelor, oompetiție rezervată 
juniorilor de 15—16 ani. Iată 
clasamentele celor două grupe : 
1. Liceul ind. Steagul roșu 
Brașov 6 p; 2. Liceul ind. 1 
Brăila 2 p; 3. Liceul „D. Can- 
temir" Breaza 2 p; 4. Liceul 
ind. 3 Zalău 0 p (în seria I) 
și 1. Liceul ind. I.M.N. Galați 
5 p; 2. Liceul ind. Electropu- 
tere Craiova 4 p; 3. Liceul ind. 
metalurgic.Jași 2 p; 4. Liceul 
ind. Electromotor Timișoara 2 
p. In finală s-au calificat, așa
dar, două echipe neînvinse, re
prezentantele liceenilor din 
Brașov și Galati. Mergîndu-se 
pe același drum bun al unei 
organizări „ca la carte", s-a 
hotărît ca ultimul act al în- 
treoerii să se desfășoare, în 
deschidere, la o partidă de Di
vizia A. Și finala s-a jucat la 
Bacău, pe un teren foarte bun, 
în prezența a circa 10 000 de 
spectatori, care au aplaudat 
fără rezerve cele mai frumoa
se faze ale ei ; faze derulate 
la ambele porți, dar numai la

TURISM ÎN TOATE ZONELE TĂRII
turism, I-T.1IJI.Agențiile și filialele ofiedllor județene de 

Boiourești, precum și comitetele sindic ațelor din întreprinderi 
șl instituții, continuă vaioriJlicarea locurilor in staițiiuindie de 
odihnă și cură balneară pentru trimestrul IV a.c.
• Este important de reținut că, în această perioadiă, puteți 

beneficia, de 1-a stațiune la stațiune, de tarife reduse pentru . 
cazare și masă.
• Gazdele ospitaliere, stațiunile de pe întreg cuprinsul țării, 

înrtmeg personalul ce le servește sînt în permanență în aștep
tarea oaspeților, oferindiu-le o gamă largă de servicii de bună 
calitate, diversificîndu-se în același timp serviciile suplimen
tare.
• Noi vă oferim, dv. optați pentru stațiunea preferată :

— - • - - - -- ----- Semenic, Izvoa»-
Amara,

Bușteni, Predeal, Moneasa, Slănlc-Moldova, 
rele, Borșa, Ținea, Sîngeorz Băi, Pucioasa, 
Sovata, Stâna de Vele, Ocna Sibiului, Bazna.

Informații suplimentare șl procurarea de 
agențiile șl filialele o&dBor județene de

Tușnad,

bilete la toate 
t_______________ _________ „____ _____ ____  turism, I.T.HJR.

București, precum șl la comitetele sindicatelor din întreprin
deri șl institouții.

•••3
finalei. Iată și echipele care 
s-au aliniat la fluierul arbi
trului băcăuan N. Turcu : Li
ceul ind. Steagul roșu Brașov: 
Santa ’ -
roiu), Matei, Iere, Joițescu — 
Solea, Cibian, Oancea — Balasz» 
Liciu, 
I.M.N. Galați : Drăgan 
boiaru, Roșcan, Munteanu, Che
le — Mihai, Dinu, Profir — O- 
prea. State (min. 26 Serghe), 
Rotaru.

Laurențiu DUMITRESCU

Voinea (min. 70 Co-

Aronică. Liceul ini 
do-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
© MARI SATISFACȚII LA 

LOTO. Lista marilor cîștigurl În
registrate la tragerile obișnuite 
Loto din luna august confirmă 
din nou popularitatea și atracti- 
vltatea acestui îndrăgit sistem de 
joc: OPT AUTOTURISME „Da
cia 1300", precum și TREI ClȘTI- 
GURI A CITE 50.000 lei (acestea 
din urmă obținute la categoria I 
a tragerii din 31 august, pe bi
lete achitate 25%, de către Gh. 
Ristea din Brașov, B. Ovidiu și 
M. Pănculescu — ambii din Bucu
rești) etc. Desigur, este un bi
lanț edificator șl, totodată, cea 
mal bună invitație de a vă în
cerca și dv. șansele la tragerea 
de vineri 14 septembrie. Nu ui
tați: o Astăzi șl milne sînt UL
TIMELE ZILE pentru procurarea 
biletelor • NUMAI CINE JOACA 
POATE CÎȘTIGA!

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi poate 
pe micul 
ora ÎS.40.

fi urmărită tn direct,’ 
ecran, începind de la

•k

•> •

Catcgoria 1 :
243,00 variante a

CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT 
BRIE 1979.

CONCURSULUI
DIN 9 SEPTEM-

(13 rezultate)
. 765 lei;

(12 rezultate)Categoria
4.155,00 variante a 104 leL

Întrucît valoarea cîștigurllor de 
categoria 3 a fost sub plafonul 
minim de 40 lei, fondul acestei 
categorii s-a atribuit celorlalte 
două categorii.



ȘEDINȚA COMUNĂ A COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. 

Șl BIROULUI PERMANENT 
AL CONSILIULUI SUPREM

AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE SI SOCIALE
(Urmare din pâo I)

«te necesitatea cheltuirii cu 
simț gospodăresc a fondurilor 
sociale de consum și urmărește 
evitarea oricărei risipe, a chel
tuielilor necconomicoase sau 
ueraționale.

Pe baza dezvoltării economi
ei noastre socialiste, a sporirii 
venitului național, în perioada 
1981—1985 se vor majora veni
turile tuturor categoriilor popu
lației, în mod deosebit cele 
provenite din retribuirea mun
cii, vor crește pensiile de asi
gurări sociale de stat, cele ale 
membrilor cooperativelor agri
cole de producție și cooperati
velor meșteșugărești, precum și 
ale personalului din alle sec
toare de activitate. Programul 
prevede sporirea numărului 
locurilor de muncă. îmbunătă
țirea structurii populației ocu
pate prin creșterea ponderii a- 
eesieia în ramurile neagricole. 
Va continua acțiunea de redu
cers a săptămînii de lucru, prin 
trecerea la etapa a II-a, astfel 
«neîi, pînă în anul 1985 să se 
generalizeze săptămîna de lucru 
<de 41 de ore. Statul va promo
va. ca și pînă acum, o politică 
ifle sprijinire activă a familiei, 
de ocrotire a mamei și copilu
lui, de mărire a alocațiilor 
pentru copii. Nivelul prețurilor 
la produsele de larg consum și 
a tarifelor pentru servicii va fi 
menținut în limita unui indice 
de creștere de 5—6 la sută. Va 
spori fondul locativ prin con
struirea unui important număr 
de apartamente din fondurile 
stalului și se vor dezvolta con
strucțiile de locuințe proprieta
te personală, cu sprijinul sta
tului. Programul Directivă de 
creștere a nivelului de trai în 
perioada 1981—1985 conține im
portante măsuri care asigură 
extinderea prestărilor de servi
cii,-- activitățile turistice și de 
agrement, dezvoltarea bazei ma
teriale a învățămîntului, îm
bunătățirea asistenței medicale 
a populației.

Comitetul Politic Executiv și 
Biroul Permanent al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale își exprimă 
convingerea că oamenii muncii 
— români, maghiari, germani 
Și de alte naționalități —, î« 
dubi* lor calitate de producă
tori și proprietari ai mijloace
lor de producție, își vor uni 
eforturile pentru creșterea neîn
treruptă a productivității mun
cii, îndeplinirea integrală a 
sarcinilor privind realizarea 
producției nete si fizice, cu 
consumuri cîl mai mici de ma
terii prime, materiale, combus
tibili și energie.

Comitetul Politic Executiv și 
Biroul Permanent al Consiliului

TELEX e TELEX • TELEX
ATLETISM • Tn concursul de 

Li Gateshead (Anglia), proba de 
5000 m a fost cîștigată de J. 
Goater (Anglia) cu 13:31,17. A- 
mericanul R. Haynie a terminat 
învingător la prăjină cu 5,35 m. 
.în proba feminină de înălțime 
B, Simmins (Anglia) a sărit 1,86 
m, iar cursa de 100 m plat a re
venit colegei sale 11. Hunt cu 
11,73.

BASCHET • în orașul Royat 
S-a disputat meciul feminin din
tre echipele Clermont Ferrand U- 
hiversite șl Sparta din Praga. 
Baschetbalistele cehoslovace au 
Cîștigat CU 62—49 (34—21).

CICLISM • Cea de-a 34-a ediție 
a competiției pentru , .Trofeul 
Prato“ a revenit rutierului sue
dez Bert Johansson care a par
curs 245 km în 6h 43:15. Este 
pentru a doua oară consecutiv 
cînd Bert Johansson cîștigă a- 
ceastă cursă disputată la Prato

CAMPIONATE
DE FOTBAL ÎN EUROPA
BELGIA (et. 3) : Bruges — Has- 

selt 4—0; Andcrlecht — Lierse 
4—0; Waterschei — Standard 1—3; 
Beveren — Beerschot 0—0; Ant
werp — Molembeck 0—2; Berin- 
gen — Charleroi 6—0. în clasa
ment : Lokeren 7 p. Standard 
î P și F.C. Bruges 6 p.

UNGARIA (et. 5): Vasas — Vi
deoton 5—1!; MTK — Zalaegerszeg
2—2; Gy6r — Ujpești Dozsa 2—1; 

Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale au hotărît ca 
Planul dezvoltării economico- 
socîale a României în perioada 
1981—1985, în profil teritorial, 
și Programul Directivă de creș
tere a nivelului de trai în pe
rioada 1981—1983 și de ridicare 
continuă a calității vieții să fie 
date publicității și supuse dez
baterii publice.

Comitetul Politic Executiv și 
Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale au dezbătut și 
aprobat un raport cu privire la 
corelația dintre producție, fon
dul de retribuire, numărul me
diu de personal muncitor, pro
ductivitatea muncii și retribuția 
medie, în primul semestru al 
anului in curs.

Ca urmare a dezvoltării con
tinue a activității eeonomico- 
soelale, pe ansamblul economiei 
naționale numărul personalului 
muncitor a fost, în primul se
mestru al anului, cu 213 900 mai 
mare față de aceeași perioadă 
a anului trecut, sporurile cele 
mai însemnate ale numărului 
personalului muncitor înregis- 
trîadu-se în ramurile de bază 
ale economici.

Apreciind rezultatele obținute 
în creșterea producției, produc
tivității muncii, numărului de 
personal muncitor și retribuției 
medii. Comitetul Politic Execu
tiv a indicat ministerelor, cen
tralelor, organelor de sinteză să 
la măsuri hotărî le pentru lichi
darea grabnică a lipsurilor și 
neajunsurilor manifestate îndeo
sebi în ce privește organizarea 
muncii și producției în indus
trie șî construcții. Pentru a se 
asigura corelarea indicatorilor 
planului de muncă și retribui
re, s-a cerut să se acorde o 
deosebită atenție punerii la 
timp în funcțiune a noilor o- 
biective de investiții la para
metrii proiectați, realizării și 
depășirii indicilor de utilizare 
a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor, mecanizării și automa
tizării lucrărilor cu volum 
mare de muncă, iniroducerii 
de tehnologii noi, utilizării cU 
mai înaltă eficiență a forței 
de muncă și timpului de lucru. 
De asemenea, s-au stabilit mă
suri privind trecerea unor mun
citori de la activități auxiliare 
la activități de bază, califica
rea unui număr mai mare de 
muncitori din rindul persona
lului necalificat, în special pen
tru meseriile deficiiare, atra
gerea în mai mare măsură a 
femeilor în activități producti
ve, întărirea disciplinei în mun
că și a controlului in producție.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

(Toscana). • A continuat Turul 
Cataloniei. Etapa a 4-a (198,800
km) a revenit elvețianului Josef 
Fuchs în 6h 03:16. Italianul Sa- 
ronni, unul din favoriții cursei, a 
abandonat în această etapă. Cea 
de-a 5-a etapă Segur—Baga (206 
km) s-a încheiat cu succesul spa
niolului Ricardo Zuniga înregistrat 
cu timpul de 6h 59:43. în clasa
mentul general pe primul loc se 
află acum Viccnte Bclda (Spania).

HOCHEI • Turneul de hochei 
de la Praga a continuat cu me
ciul dintre echipele Cehoslovaciei 
șl Finlandei. Hocheiștii cehoslovaci 
au cîștigat cu 6—4 (2—0, 1—1, 3—3).

TENIS • La Paris a luat sfîrșit 
meciul dintre echipele Algeriei și 
Marocului din cadrul ,,Cupel Da
vis- — ediția 1980. Tenlsmanli 
marocani au obținut victoria cu 
scorul de 4—1. în turul următor 
al competiției ei vor intîlmi la 
Casablanca selecționata Belgiei.

Bekescsaba — Honved 3—3; Sal- 
gotarjan — Ferencvaros 0—0. Cla
sament: 1. Ferencvaros — 8 p; 2. 
Videoton — 7 p.

ANGLIA. După 5 etape conduce 
Nottingham Forest, cu 9 p, ur
mată de Manchester United — 
8 p. Rezultate: Nottingham — 
Leeds 0—0; Aston Villa — Man
chester United 0—3; Derby — Ar
senal 3—2; Liverpool — Coventry 
4—0; Stoke — Everton 2—3; Wol
verhampton — Crystal Palace 1—1; 
Bolton — W.B, Albion 0—0; Tot
tenham — Brighton 2—1.

In Balcaniada de yachting M. CARP ȘI A. ARENDT
CÎȘTIGĂTORI Al REGATEI A 3-a LA „F.D."

CONSTANȚA, 11 (prin tele
fon). Marți, organizatorii și 
participanții la Balcaniada de 
yachting nu au avut motive 
de îngrijorare. Vîntul necesar 
impulsionării ambarcațiunilor 
cu vele a suflat cu intensitate, 
oferind, în acest fel, condiții 
optime de întrecere. Marea a 
fost „montată* 1 * * * * * 7 * * * 11, apărînd așa 
zișii „bizoni", valuri înspumate, 
sau valuri cu creste albe, care 
au solicitat din plin măiestria 
concurenților.

de americancele I.inda 
Jezek (cu 23 de sutimi 
de secundă), actuala 
campioană a lumii, și 
Sue Walsh (cu 7 sutimi 
de secundă). Dar tn 
timp ce Jezek și Walsh 
șl-au realizat cele mal 
bune performanțe In fi
nala campionatelor S.U.A., 
de o deosebită valoare 
(șase Înotătoare au 
coborît sub 65,oo). Car
men a obținut noul ei 
record într-o cursă so
litară, In care șl-a în
trecut adversarele cu 
peste 4 metri. De reținut 
că Bunaclu nu s-a întîl- 
ntt în tot acest an cu

ATLETISM 400 m F (finxlâ) s
1. Maria Kulciunova (U.R.S.S.)
50,38, 2. Christine Brehmer (R. D. 
Germană) 51,59, 3. Tatiana Pro-
roeenko (U.R.S.S.) 51,68... 5. Elena 
Tărîță 52,68 ; 100 mg (finală) s 1.
Lucyna Langer (Polonia) 12,92, 2.
Danuta Perka (Polonia) 12,66, S.
Vera Komisova (U.R.S.S.) 12,90...
7. Mlhaela Dumitrescu 13,40 ; 110
mg (finală) : Andrei Prokofiev 
(U.R.S.S.) 13,50 ; disc B : Wolf
gang Schmidt (R.D.G.) 66,78 m. In 
serffie probei de MO mg Horla 
Toboc a înregistrat timpul de 
52,41 și s-a calificat pentru semi
finale ; în calificări la triplusalt 
Bedros Bedroslan a sărit 16,22 m, 
caimctadu-se pentru concursul 
proprlu-zis. Intr-urna din seriile 
probei masculine de 200 m, sprin
terul italian Pietro Mcnnea a fost 
cronometrat în 19,9», timp care

R.F. GERMANIA B - ROMÂNIA 
(TINERET) 2-1 (1-0)

KAISERSLAUTERN, 11 (prin 
telefon). Marți seara, pe stadio
nul din Kaiserslautern, în prezența 
a peste 7 000 spectatori, reprezen- 
ttaa secundă de fotbal a R. F. 
Germania a întrecut la limită, 
4—1 (1—0), Selecționata de tine
ret a României. Au marcat : 
Magath (mln. 17 — din penality) 
șl Mllewskl (mtn. 58) pentru 
gazde, Suc iu (mln. 94) pentru 
oaspeți.

Regata a 3-a a fost caracte
rizată printr-o frumoasă evolu
ție a cuplului nostru Mlrcea 
Carp—Adrian Arendt, care a 
cîștigat cursa „F.D.“-urilor în- 
tr-o manieră entuziasmantă, 
care îi anunță drept candidați 
la unul din locurile fruntașe 
ale Balcaniadei.

Regata a 4-a a avut o desfă
șurare mai puțm fructuoasă 
pentru sportivii români, care 
nu au reușit să se claseze pe 
unul din primele trei locuri. Ei 
vor avea prilejul să se revan
șeze pentru acest insucces 
miercuri, cînd sînt programate 
ultimele două regate.

Marți seara, cu prilejul Con
ferinței Balcanice, s-a stabilit 
ca ediția viitoare a competiției, 
a 14-a, să se desfășoare în a 
doua jumătate a lunii august 
din 1980 în stațiunea iugoslavă 
de la Marea Adriatică, Kooper.

Rezultate : regata a 3-a : 
„F.D." : 1. M. Carp—A. Arendt 
(România), 2. D. Puh—E, Milo
sevic! (Iugoslavia), 3. N. Dimou 
— R, Eyaglos (Grecia) î „470“ :
1. S. Maljveras—A. Cerkvenicl 
(Iugoslavia), 2. I. Strauss—R, 
Strauss (Iugoslavia). 3. S. Pa-

VIAȚA ÎN BLOCUL C 3 DIN SATUL SPORTIVILOR
(Urmare din pag. 1)

asistă, participă chiar, adese
ori, și sportivii altor delega
ții, care aplaudă și ei călduros, 
Strigînd „Bravo Rumania !“ 
sau cîntînd, Blocul C 8 deve-

CLASAMENT 
PE MEDALII

După nouă zile de în
treceri, clasamentul pe 
medalii al Universiadei 
arată astfel :
1. U.R.S.S. 29 23 11
2. S.U.A 15 13 14
3. ROMÂNIA 11 3 11
4. R.D. Germană 4—1—4,
5. Ungaria 3-4-3, 6. Ce
hoslovacia 2-0-2 etc. 

CARMEN BUNACIU—63.35 LA 100 m SPATE
(Urmare din pag. t)

IN ÎNTRECERILE

rantinidis—D. Geronda (Gre
cia) I „FINN" : JUNIORI : S. 
Llakos (Grecia), 2. P. Da- 
vourlis (Grecia), 3. G. Kostov 
(Bulgaria) ! „FINN": SENIORI: 
1. T. Georgiadis (Grecia), 2. M. 
Mrdvljas (Iugoslavia), 3. D. Sa- 
rikavaris (Grecia) ; regata a 
4-a : ,,F.D.“ : I. Z. Zorici—B. 
Sirola (Iugoslavia), 2. Dimou— 
Eyaglos, 3. Puh—Milosevici : 
„470“ : Malvjeras—Cerkvenici, 2. 
G. Ertsos—P. Kaipkoulos (Gre
cia), 3. Parantinidis—Geronda j 
„FINN". JUNIORI : H. Bezik 
(Iugoslavia), 2. Liakos, 3. Kos
tov î „FINN", SENIORI : 1. Sa- 
rikavaris, 2. Georgiadis, 3. N. 
Vasiliev (Bulgaria).

Paul 1OVAN

ILIE NĂSTASE
ÎN DOUĂ FINALE

LA NORFOLK [S.U.A.]
NEW YORK, 11 (Agerpres). 

în finala turneului internațio
nal de tenis de la Norfolk 
(Virginia) americanul Gerulaitis 
l-a întrecut cu 6—4, 6—4 pe 
Iile Năstase (România).

Proba de dublu masculin a 
fost cîștigată de Perechea Ilie 
Năstase, Mei Purceii care 
a învins cu 6—2, 7—5 pe
Gerulaitis, Scott,

Aceste finale urmau să se 
dispute la 13 mai, ele fiind a- 
mînate din cauza timpului ne
favorabil.

nind, de-a lungul zilelor, unul 
din punctele de atracție din 
satul sportivilor.

Care este viața și care sînt 
preocupările la zi ale delega
ției noastre ? Firește, toată lu
mea face febrile calcule : ce 
medalii — și, mai ales, ce me
dalii de aur — se mai pot 
cuceri ? Fița Lovin sau Nata
lia Mărășescu la 800 m, Paul 
Copu la 3 000 m obstacole, 
Iliuță Floroiu, unul dintre cei 
mai simpatizați sportivi ai U- 
niversiadei, care ar putea „să 
zboare în cîștigător" (acesta a 
fost unul din termenii de ad
mirație ai comentatorilor) și la 
5 000 m ca și la 10 000 m, sau- 
poate echipa de spadă, ultima 
reprezentantă în concurs a 
scrimei românești care a pro
mis multe aici, dar pînă acum, 
a reușit prea puține...

principala el adversară. 
Unda Jezek (învingătoa
re în „Cupa Mondială" 
cu 63,75 sec), Iar pe Sue 
Walsh a învlns-o de două 
ori, în luna Ianuarie, la 
Boston șl Nashville. Iată 
șl pe primele performere 
ale anului în cursa de 
u>0 m spate:

63.12 Unda Jezek (SUA) 
63,28 Sue Walsh (SUA) 
63,35 CARMEN BUNACIU

(ROMANIA)
63.80 Libby Kinkhead 

(SUA)
63.81 Monique Bosga 

(Olanda)
63,95 Terry Andrews

(SUA)
64,02 Cornelia Pollt (RDG)
64.13 Antje Stole (RDG)

64,21 Agnes Fodor (Unga
ria)

64,23 Birgit Trelber (RDG)
Și un ultim amănunt: 

rezultatul de 63,23 la 100 
m spate, obținut de cam-

(Urmare din pag. 1)

ori recordul national* a- 
dăugindu-i 6,04 ml Ală
turi de aceste rezultate 
stau victoriile de la Uni
versiadă, de la semifina
lele și finala „Cupei Eu
ropei “ — unde a între
cut-o pe Ruth Fuchs t — 
și de la Balcaniadă, locul 
doi de la Cupa Mondială, 
unde aceeași Fuchs a de- 
vansat-o cu numai 28 de 
centimetri...

Intr-un singur sezon, 
Eva a devenit dintr-o

UNIVERSIADEI
îmbunătățește cu 4 sutimi de se
cundă vechiul record european 
deținut de Valeri Borzov de Ia 
J.O. din 1972. Cu o săptămînâ în 
urmă, tot la Ciudad de Mexico, 
Mennea dobortse recordul conti
nental la 100 m, alergînd 10,01 !

SCRIMA. Finala probei femi
nine de floretă în care s-au în- 
tttnit selecționatele U.R.S.S., de
ținătoarea titlului mondial, șt 
R.D. Germane, s-a încheiat cu o 
mare surpriză : victoria a reve
nit echipei R.D.G. cu scorul de 
9—9. Pentru medalia de bronz, 
echipa R.F. Germania a învins 
cu 9—4 pe cea a Franței.

POLO. In primul meci din ca
drul turneului final (locurile 
1—4), echipa României a întilnit 
selecționata S.U.A. Formația 
română a jucat bine pînă la 
mijlocul reprizei a in-a, cînd 
conducea cu 3—1. dar a pierdut 
în finali cu S—4 (1—1, 1—o, 1—2, 
0—1). Golurile echipei române au 
fost marcate de Nastasiu, Slăvei 
și Mtrea. Alte rezultate : U.R.S.S.

La închiderea ediției
ROMÂNIA - OLANDA

în medul pentru locurile 3—4 
ale turneului de fotbal, Selecțio
nata universitară a României a 
tatrecut pe cea a Olandei cu
4—1 (Ir—1). cucerind as(tfel media
na de bronz atribuită locu
lui X Golurile formației române

PREMIILE UNESCO 
PENTRU „FAIR PLAY“- 

1978
Recent, UNESCO a acordat 

premiile „Fair Play" pentru a- 
nul 1978 rugbystului galez 
Gareth Edwards și canoistulul 
ungur Tamas Wichmann. Spor
tivul britanic, acum retras din 
activitatea compctițională, a 
avut o comportare exemplară 
în cariera sa sportivă, timp 
de peste un deceniu și jumă
tate. La rindul său, Wichmann 
a fost premiat pentru atitudi
nea sa umanitar-sportivă arăta
tă canoistului iugoslav Mate 
Liubek, care, după un accident 
suferit la un concurs, a fost în
grijit de familia Wichmann și 
apoi, refăcut, Tamas s-a ocu
pat de pregătirea sportivului 
iugoslav. Nu mult după aceas
ta, anul trecut, la C.M. de la 
Belgrad, Liubek l-a învins pe 
Wichmann, devenind campion 
al lumii !

Trei mențiuni au lost atri
buite jucătorilor de tenis de 
masă S. Bengtsson și A. Hart
mann, precum și tenismanei 
Navratilova. Aceștia, în timpul 
unor meciuri au sesizat cîteva 
decizii greșite ale arbitrilor, cu 
toate că acestea ar fi fost în 
avantajul sportivilor, ccrînd re
petarea mingilor.

O diplomă de onoare va fi 
acordată ziaristului polonez G. 
Aleksandrowicz (65 de ani), care 
în activitatea sa profesională ș* 
de arbitru internațional di 
fotbal a militat neobosit pentru 
promovarea „fair play"-ului.

Premiile și mențiunile vor ft 
înmînate la sediul UNESCO din 
Paris, la 4 octombrie a.c.

Șanse au cu toții, moralul 
este excelent, dorința de a în
vinge și de a face noi bucurii 
celor de acasă, care au încre
dere în ei, este mai mare ca 
orieînd. Cu toții vor să în
cheie această Universiadă — în 
care s-au situat, aproape zi de 
zi, printre protagoniști, stîr- 
nind admirația tuturor, apre
cieri elogioase — cu capul sus, 
cu sentimentul datoriei împli
nite,

...Intre timp a trecut și ploaia 
(cum a trecut și dramaticul 
meci de polo cu S.U.A.. din 
turneul final, pierdut de spor
tivii noștri cu 3—4, după ce 
au condus cu 3—1), a apărut și 
soarele, primit și el cu aplau
ze de satul sportivilor. 'între
cerile Universiadei se apropie 
de sfîrșit într-o atmosferă de 
voioasă șl tinerească armonie.

pioana României, repre
zintă (după tabela inter
națională de punctaj) 
cea mal valoroasă per
formanță clin concursul 
de înot al Universiadei.

EVA ZORGO-RADULYi SPRE... 70 DE METRI ț
speranță o autentică vede
tă, o vedetă de talie mon
dială, capabilă să cîștij, 
orice concurs, cu orice 
participare. Iar dacă nive
lul atins în această vară 
poate fi considerat, în 
primul rînd, un punct da 
plecare în pregătirea se
zonului olimpic, campioa
na noastră poate aspira 
atît la depășirea specta
culoasei granițe a celor 
70 de metri în care caz 
poate aspira, fără îndo
ială, la cea mai înaltă 
treaptă a podiumului o- 
limpic de la Moscova î

— Iugoslavia 6—5 (turneul 1—4); 
Italia — Mexic 5—5; Cuba — Un
garia 5—5 (turneul 5—8) ; Canada
— Brazilia 6—3 ; Japonia — Chile
3—5 (turneul 9—12). In următoa
rea partidă polo-iștii români vor 
intflinl reprezentativa Uniunii So
vietice.

BASCHET. în turneul feminin: 
Cuba — Bulgaria 64—63 : S.U.A.
— Canada 68—62. în finală se
vor întîlni Cuba și S.U.A., iar 
pentru locurile 3—4 vor juca 
Bulgaria șl Canada. U.R.S.S. — 
iugoslavia 78—66 pentru loc urile rj_ țj

VOLEI. U.R.S.S. — Brazilda (f) 
3—1 ; Japonia — Mexic (f) 3—2 ; 
.Coreea de Sud — Japonia (m) 
3—0 ; Mexic — Canada (m) 3—2; 
S.U.A. — israel (m) 3—1.

SĂRITURI ÎN APA. Proba de 
sărituri de la platformă a fost 
cîștigată de Vladimir Aleinik 
(URSS) cu 570,81 p, urmat de :
2. David Ambarțumian (URSS) 
503,31 p • 3. Hon Pin-Il (R.P. 
Chineză) 562,05 p.

4-1 (1-1), LA FOTBAL
atu fost marcate de Cîmpeanu IT, 
Voicilă, FI. Grigore (din penadity) 
și Cămătaru. lată ..unspirezel-e* 
utiliziat : Ursache — Nicoiae, B6- 
lfini, PăJtlnișan, Muntean u II — 
Cîmpeanu II, Sabău, Caraba?ea<c 
— FI. Grigore, Cămătaru, Voicilă.


