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Raportul prezentat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU 
a fost primit cu deosebită satisfacție 
și deplină aprobare, întreaga asistență 

maniiestîndu-și atașamentul profund 
pentru partid și secretarul său general

Luni, 19 noiembrie, în Sala 
Palatului Republicii Socialiste 
România, au început lucrările 
celui de-al XH-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, e- 
veniment istoric de excepționa
lă însemnătate în viața parti
dului, a întregii noastre na
țiuni.

Congresul a fost precedat 
de o largă și însuflețită dezba
tere a documentelor sale pro
gramatice, dezbatere desfășu
rată la nivelul tuturor organe
lor și organizațiilor de partid, 
în rindul tuturor oamenilor 
muncii, la scara întregii țări, 
expresie a profundului demo
cratism ce caracterizează so
cietatea noastră. Aceste do
cumente au fost aprobate de 
oamenii muncii, de întregul 
popor, cu deplină satisfacție, 
cu înaltă răspundere civică și 
partinică, Congresul fiind în- 
tîmpinat, totodată, cu succese 
de seamă in toate domeniile 
construcției socialiste.

întrunit în această atmosferă
de intensă activitate politică, 
de muncă avintată și rodnică, 
de puternică angajare revolu
ționară, marele forum al co
muniștilor români va face 
bilanțul realizărilor remarcabi
le obținute în perioada care a 
trecut de Ia Congresul al 
XI-lea și va stabili, corespun
zător orientărilor Programului 
partidului și noilor cerințe și 
necesități ce decurg din realită
țile naționale și internaționale, 
direcțiile principale de acțiune 
și obiectivele prioritare pentru 
următorii cinci ani și în per
spectivă, deschizind o nouă și 
strălucită etapă în dezvoltarea 
mereu ascendentă a patriei pe 
o«lea socialismului și comunis
mului.

...Ora 9. Este momentul 
solemn al deschiderii Con
gresului.

Delegații și invitații salută 
cu multă căldură, cu entuziaste 
și îndelungi aplauze, intrarea 
în sală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului. Ei aclamă, minute in 
șir, pentru . gloriosul nostru 
partid comunist, pentru secre
tarul general al partidului.

Sala unde au loc lucrările 
Congresului, spre care se în
dreaptă gîndurile și simțăminte
le tuturor cetățenilor țării, o- 
feră, în aceste clipe, o imagine- 
simbo! a celei mai strînse uni
tăți a partidului, a coeziunii 
poporului în jurul partidului 
și secretarului său general, a 
voinței oamenilor muncii de a 
înfăptui neabătut politica 
partidului, izvorită din cele mai 
înalte aspirații ale națiunii 
noastre socialiste. Miile de 
participant scandează cu în
flăcărare „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul". Sînt 
exprimate, în mod vibrant, 
sentimentele de dragoste fier
binte, de profundă stimă și 
recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, prin 
gîndirea și fapta sa, a determi
nat creșterea rolului conducă
tor a! partidului in societatea 
noastră, a imprimat un puter
nic dinamism și spirit înnoitor 
întregii vieți social-politice, e- 
conomice și spirituale, a contri
buit în chip hotăritor Ia marile 
victorii ale construcției socia
liste în patria noastră și a ri
dicat prestigiul internațional al 
României.

In Sala Palatului domnește o 
ambianță însuflețită, sărbăto
rească, caracteristică, momente
lor de seamă din viața națiu
nii noastre. Pe fundalul scenei, 
steaguri roșii și tricolore — 
larg desfășurate — încadrează 
stema partidului. Cu litere 
mari se află înscris evenimen
tul istoric ce polarizează, în 
aceste zile, atenția și interesul 
întregii țări : „CONGRESUL 
AL XII-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN".

La Congres participă delegați 
aleși de conferințele organizați
ilor județene de partid și a 
municipiului .București — mun
citori, țărani și intelectuali, 
activiști de partid și ai orga
nizațiilor de masă și obștești, 
cadre ale forțelor noastre ar
mate —, comuniști cu expe
riență bogată, care s-au dis
tins prin abnegație și pasiune

(Continuare în pag. 2-3)

Cuvîntul de deschidere rostit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși.
In numele și din însărcinarea Comitetului Cen

tral, declar deschise lucrările celui de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Comunist Român I (Urale, 
se scandează „Ceaușescu - P.C.R. I").

In acest moment solemn, adresez tuturor dele- 
gaților și invitaților la marele forum al comuniș
tilor din România, al întregii noastre națiuni so
cialiste, un fierbinte salut revoluționar și cele 
mai bune urări I (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Adresez, de asemenea, un salut călduros, de 
la această înaltă tribună, membrilor partidului 
nostru, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, întregului popor, care, prin efor
turile sale eroice, ridică România tot mai sus 
pe treptele luminoase ale socialismului și comu
nismului I (Vii aplauze).

Sîntem bucuroși că la lucrările Congresului 
nostru participă 148 delegații din 98 de țări, re- 
prezentînd partide comuniste și muncitorești, 
partide socialiste, social-democrate, alte organi
zații ale clasei muncitoare, partide și organizații 
democratice, progresiste, mișcări de eliberare na
țională, forțe sociale și politice înaintate, anti- 
imperialiste de pretutindeni, cu care partidul 
nostru întreține relații de solidaritate și colabo
rare. In numele comuniștilor români, al întregu

lui nostru popor adresez un cald salut și cele 
mai _b.une urări tuturor oaspeților de peste ho
tare I (Aplauze însuflețite).

In cadrul ședinței festive a Congresului din 
după-amiaza acestei zile vom avea deosebita 
plăcere să primim mesajele de salut, de solida
ritate și prietenie ale tuturor delegațiilor.

Mulțumindu-vă din toată inima, dragi tovarăși 
de peste hotare, pentru participarea dumnea
voastră la marele eveniment al partidului nostru, 
considerăm că aceasta exprimă in mod elocvent 
bunele raporturi dintre partidele, organizațiile și 
popoarele noastre, precum și hotărîrea comună 
de a acționa în strînsă unitate și solidaritate 
pentru cauza progresului social, libertății și 
independenței tuturor popoarelor, pentru destin
dere, colaborare și pace în întreaga lume. (A- 
plauze entuziaste).

Intrucît la lucrările Congresului al Xll-lea par
ticipă 2 656 delegați, respectiv aproape unani
mitatea tovarășilor aleși de conferințele județene 
pentru a reprezenta pe comuniști în forumuj su
prem al partidului, consider Congresul al Xll-lea 
legal constituit și-i urez deplin succes în înde
plinirea mandatului de înaltă răspundere încre
dințat de întregul partid și popor. (Aplauze pu
ternice, îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. I", „Ceaușescu și poporul'.").

PUTERNIC
Prezenți cu inima și gîn- 

dul la marele forum al co
muniștilor, ascultind la ra
dio sau privind la televi
zoare, cetățenii patriei, ti
neri și virstnici, de la șco
lari la oameni ai muncii, 
întreaga țară a trăit ieri cu 
emoție evenimentul istoric 
de excepțională însemnăta
te al deschiderii lucrărilor

ECOU ÎN TOATĂ ȚARA
Congresului al Xll-lea al 
partidului. Raportul secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost urmărit 
cu deosebit interes și depli
nă satisfacție, produclnd un 
puternic ecou in întreaga 
țară.

Sportivii patriei, la locu
rile lor de muncă, In școli

sau aflați In pregătire, au 
ascultat Raportul secretaru
lui general al partidului, cu 
mîndrie patriotică și hotă- 
rire de a-și spori eforturile 
pentru realizări superioare.

★
în pag. 2—3, primele 

ecouri culese de repor
terii noștri.

ȘEDINȚA 
FESTIVĂ 

A 
CONGRESULUI

Congresul al Xll-lea al Parti
dului Comunist Român și-a 
continuat lucrările, luni după- 
amiază, în cadrul unei ședințe 
festive.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Stimați tovarăși,
Această ședință este consa

crată inminării mesajelor de 
către delegațiile partidelor co
muniste și muncitorești, so
cialiste, democratice, mișcărilor 
de eliberare și ale altor orga
nizații progresiste participante 
la Congresul nostru.

Doresc, încă o dată, să adre
sez, în humele Congresului 
Partidului Comunist Român, al 
întregului nostru popor, un 
salut frățesc de solidaritate mi
litantă celor 154 de delegații din 
102 țări, prezente Ia Congresul 
partidului nostru. (Aplauze).

Au înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mesaje de 
salut șefii delegațiilor partide
lor comuniste și muncitorești, 
socialiste, democratice, mișcări
lor de eliberare și ale altor or
ganizații progresiste partici
pante la cel de-al Xll-lea Con

gres al P.C.R.
întreaga asistență, în picioare, 

a salutat cu vie satisfacție me
sajele de solidaritate și prie
tenie transmise Congresului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntul secretarului general 
al partidului — puternică 
reafirmare a politicii Partidu
lui Comunist Român pusă cu 
consecvență în slujba socialis
mului și păcii, idealurilor de li
bertate. independență și pro
gres ale popoarelor, colaborării 
și prieteniei între națiuni — a 
găsit un larg și profund ecou 
în rîndurile delegaților, precum 
și ale delegațiilor străine la 
Congres, fiind subliniat, în re
petate rinduri, cu vii și în
delungi aplauze.
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revoluționară, prin competență 
șl înalte trăsături moral-politice.

Iau parte, de asemenea, 148 
delegații din 98 de țări, repre- 
sentind partide comuniste fi 
muncitorești, socialiste, social- 
democrate, alte organizații ale 
clasei muncitoare, partide și 
organizații democratice, pro
gresiste, mișcări de eliberare 
națională, forțe sbciale și poli
tice înaintate, antiimperialiste 
de pretutindeni cu care parti
dul nostru întreține relații de 
solidaritate și colaborare.

La ședință sînt prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați la București, precum și 
un mare număr de corespon
denți ai presei străine și tri
miși speciali ai unor agenții 
de presă, cotidiene și ai unor 
posturi de radio și televiziune 
de peste hotare.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
rostește cuvîntul de deschidere 
a lucrărilor Congresului.

Delegații au ales, în unani
mitate, Prezidiul Congresului, 
din care fac parte tovarășii : 
NICOLAE CEAUȘESCU, Ște
fan Andrei, Dan Mircea Anghel, 
loan Avram, Iosif Banc. Floarea 
Barbu, Dimitrie Alexandru 
Bitang, Emil Bobu, Ilie Bologa, 
Maria Caba, Virgil Cazacu, 
Elena Ceaușescu. Dorina Ceguș, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Ion 
Cristea. Petre Dănică, Constaif 
tin Dăscălescu, Miu Dobrescu, 
Eduard Eisenburger, Iosif Ecken- 
reiter, Petre Enache, Janos 
Fazekas, Viorica Fekete, Corne
lia Filipaș, Alexandrina Găi- 
■ușe, Pantelimon Găvănescn, 
Snzana Gâdea, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan. Elisabeta Ko
vacs. Maria Ion, Letiția Ionaș, 
Petre Lupu, George Macovescu, 
Ștefan 
teanu. 
Band 
Andrei 
Constantin 
Oprea, Gheorghe Pană, 
■tantin Pîrvulescu, 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Rău tu. Raveica Săndu- 
leac. Vasîle Alexa Sechel, Aneta 
Spornic, Dan-Otto Șurulescu, 
Rada Tănase, Florian Tănă- 
■escu. loan Ursu, Comeliu Velin- 
eov. Die Verdeț, Geza Vida, 
Aurica Vizitiu, Paraschiva Ro
diră Vîlcu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec.

In prezidiu iau loc, de ase
menea, conducătorii delegați
ilor de peste hotare participan
te la Congres.

Lucrările primei ședințe ple
nare sînt conduse de tovarășul 
Ștefan Voitec.

Sînt alese organele de lucru 
ale Congresului :

Comisia de validare, eompu- 
«ă din tovarășii : Dumitru 
Popa. Ion Catrinescu. Perslda 
Catană, Elvira Chirieă, Stelian 
Cîulacu, Ion Coman, Vasile 
Dancoș, Marin Enache, Ștefan 
Bfirzoiu. Nicolae Hurbean, loa- 
ehim Moga, Iulian Ploștinaru, 
Florea Ristache.

Secretariatul Congresului, al
cătuit din tovarășii : Con
stantin Dăscălescu, Virgil Ca
zacii, Nicu Ceaușescu, Tamara 
Dobrin, Alexandrina Găinușe, 
Joachim Moga, Dumitru Popa, 
Vasile Pungan, Die Rădulescu, 
Iosif Szasz. Ghizela Vass.

Congresul a adoptat, în unani
mitate, următoarea ordine de zi: 

L Raportul Comitetului Cen
tral cu privire la activitatea 
Partidului Comunist Român In 
perioada dintre Congresul al 
XI-lea și Congresul a] XII-lea 
și sarcinile de viitor ale parti
dului.

2. Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie.

S- Proiectul Directivelor Con
gresului al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român cu privire 
la dezvoltarea economico-so- 
ștală a României tn cincinalul 
1981—1985 și orientările de 
perspectivă pini fn 1990.

4. Proiectul Programului-DI- 
jectlvă de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică și 
de Introducere a progresului 
tehnic In perioada 1981—1990 și 
direcțiile principale ptnă tn a- 
■ul 2000.

8. Proiectul Programului-Di
rectivă de cercetare și dezvol
tare tn domeniul energiei pe 
perioada 1981—1990 și orientă
rile principale ptnă In anul 
1000.

8. Proiectul Programului-Di- 
rectivă de creștere a nivelului 
de trai în perioada 1981—1985 
Sde ridicare continuă a căli

ți! vieții.
T. _ Proiectul Programului-DI- 

rectivă de dezvoltare economi- 
Oo-socială a României în profil 
teritorial In perioada 1981— 
1385.

Mocufa. Angelica Mun- 
Ana Mnreșan, Ferdi- 

Nagy, Patrița Neacșu, 
Neagu, Paul Niculescu, 

Olteana, Gheorghe 
Con- 

Dumitru

8. Modificarea unor preve
deri ale Statutului Partidului 
Comunist Român,

9. Alegerea secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a Comitetului Central 
al partidului și ■ Comisiei 
Centrale de Revizie.

în continuare au fost alese: 
Comisia de redactare a pro

iectelor de hotăriri șl rezoluții 
ale Congresului, Comisia de 
presă și Comisia de examinare 
a apelurilor.

Delegații au aprobat. In una
nimitate, constituirea celor 15 
secțiuni ale Congresului și 
prezidiile acestora.

A fost aprobat regulamentul 
de desfășurare a lucrărilor 
Congresului, care vor avea loc 
atit în ședințe plenare, cit și 
în cadrul secțiunilor, pentru a 
se da posibilitatea unui număr 
cit mai mare de delegați și 
invitați să ia cuvîntul, aducin- 
du-și astfel contribuția la dez
baterea și aprofundarea proble
melor înscrise pe ordinea de 
zi.

In aclamațiile participanților, 
în entuziasmul ți însuflețirea 
generală, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU prezintă, de la tri
buna înaltului forum, Raportul 
Comitetului Central cu privire 
la activitatea Partidului Comu
nist Român in perioada dintre 
Congresul al XI-lea ți Congre
sul al XII-lea ți sarcinile de 
viitor ale partidului.

Raportul prezentat de secre
tarul general al partidului — 
înalt model de abordare crea
toare a aspectelor fundamen
tale ale dezvoltării societății 
românești în prezent și m 
perspectivi, a problemelor ac
tuale ale vieții internaționale, 
a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru
— a fost urmărit cu deosebită 
atenție, cu profundă satisfac
ție și deplină aprobare, el fi
ind subliniat, în repetate rîn- 
duri, cu vii și puternice aplauze.

La încheierea raportului, în
treaga asistență ovaționează, 
aclamă cu însuflețire pentru 
partid și secretarul său ge
neral. scandează indelung 
„Ceaușescu — P.C.R.**, două 
nume cu valoare de simbol, 
rostite într-o alăturare fireas
că, două nume atit de scumpe 
tuturor, cu profunde rezonanțe 
în sufletul și conștiința între
gii națiuni.

Delegații și invitații fac să 
răsune. în marea sală a Con
gresului, cuvintele înălțătoare 
ce înflăcărează întreaga țară, 
ce umplu de dragoste și mîn- 
drie inimile tuturor fiilor pa
triei : „Partidul — Ceaușescu
— România**, „Ceaușescu ți 
poporul", „Ceaușescu reales la 
al XII-lea Congres". Este 
scandat, în același timp, cuvîn
tul „Pace".

Participanții la Congres — 
și prin ei toți comuniștii, toți 
cetățenii patriei, bărbați ți fe
mei, tineri și vîrstnici, români, 
maghiari, germani ți de alte 
naționalități — îți reafirmă cu 
putere dragostea ți încrederea 
în partid și secretarul său 
general. în aceste momente vi
brante, de înălțător patriotism, 
entuziasmul lor este expresia an
gajamentului ferm In fața parti
dului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a munci cu 
abnegație revoluționară pentru 
a transpune în viață, in mod 
exemplar, politica partidului, 
hotărîrile pe care le va adopta 
Congresul al XII-lea, Progra
mul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
spre comunism, avînd convin
gerea nestrămutată că aceasta 
este singura cale pentru asi
gurarea fericirii ți bunăstării 
poporului.

PUTERNIC M0BIII7AII OE IIAPURTUI TOVARÂȘUIUI NICOLAf CEAUȘESCU, 
SPORTIVII NOȘTRI SE ANGAJEAZĂ FERM SĂ OBȚINĂ REZUEEATE 

SUPERIOARE ÎN PRODUCȚIE, ÎNVĂȚĂTURĂ Șl SPORT
Ieri dimineață, ca niciodată 

lntr-o zi de pregătiri, terenurile 
clubului sportiv Metalul din 
Capitală erau pustii. Tehnicie
nii suspendaseră antrenamente
le și, împreună cu sportivii, se 
aflau în fata televizorului, ur
mărind cu deosebită atenție 
Raportul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului, președin
tele țării, la cel de al XII-lea 
Congres al comuniștilor.

Se aflau în sală sportivi, 
care au adus acestui club 
muncitoresc laurii unor fru
moase victorii. Printre alții 
,1-am văzut pe Gheorghe 
Sora, campion republican la 
dirt-track, pe boxerii Mihai 
Ploieșteanu, care in 1979 a o- 
cupat locul IV In campionatele 
republicane și pe Nicolae Vi- 
șan, juniorul care promite 
să aibă aceeași ascensiune ca 
deținătorul centurii de campion 
al țării. Ion Budușan, compo
nent al clubului Metalul.

Raportul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU era 
ascultat cu deosebită atenție. 
Pe chipurile tuturor se citea o 
vie satisfacție pentru realizările 
obținute, mulți dintre ei fiind 
participant! la succesele care 
au făcut din întreprinderea lor 
o unitate industrială fruntașă 
Pe țară.

în pauză, am stat de vorbă 
cu cîțiva membri ai clubului.

— Sint emoționat ți, tot
odată, mindru de realizările 
obținute de întregul nostru 
popor, așa cum au fost arătate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne-a declarat Gheorghe Sora, 
trasator la secția motoare die
sel, campion republican la 
dirt-track. Am înțeles tacă o 
dată rolul covîrșitor al intro
ducerii tehnicii înaintate, al 
creșterii productivității muncit, 
al aplicării celor mai înaintate 
cuceriri ale științei. Cred că ți 
noi, în sport, trebuie să proce
dăm ia fel, aplicînd tot ce este 
nou în metodele de antrena
ment.

Am vrut să aflăm și părerea 
tovarășului Gheorghe Mirea, 
președintele clubului.

— Sîntem un club muncito
resc, nc-a spus acesta, și, de a-

Componenți ai unor loturi naționale urmăresc cu deosebită aten
ție, la Complexul sportiv.de la „23 August", Raportul secretarului 

general al partidului prezentat ieri Congresului al XII-lea

ceea, simțim o deosebită mîn- 
drie ascultînd cuvintele to
varășului Nicolae Ceaușescu 
privind dezvoltarea în viitor a 
Industriei noastre socialiste, ta 
care întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală este un pi
lon de bază. Stat mindru de lu
minoasele perspective ce se 
deschid patriei noastre in viito
rul cincinal, ctad România va 
intra ta rtadul țărilor eu dezvol
tare medie. Sportivii clubului 
nostru și, deopotrivă, tehnicienii 
sînt ferm hotăriți ti militeze 
cu toate puterile lor pentru a 
obține noi succese atit în 
muncă cit ți în sport, manifes- 
ttndu-și astfel adeziunea lor 
deplină față de Raportul se
cretarului generai al partidu
lui.

*'

Acordurile Imnului de stat 
se revarsă solemn, maiestuos... 
„Trei culori cunosc pe lume..." 
— ți cuvintele, atit de scumpe, 
nouă, tuturor, fac să bată si 
mai puternic inimile tinerilor 
aflați in sala cea mare a Clu
bului sportiv școlar al Liceului 
de istorie-filoiogie nr. X din 
Capitală. Pe ecranul televi

După ce au urmărit transmisia de la Sala Palatului, tinerii elevi- 
sportivi de la C.S.Ș. al Liceului de istorie-filoiogie nr. 2 discută, 
împreună cu prof. Eugen Danciu, directorul țcolii, pe marginea 

Raportului prezentat de secretarul general al partidului
Foto : L MIHAICA

AMPLE ÎNTRECERI SPORTIVE OMAGIALE
In multe localități din Întreaga țară continuă să se desfășoare am

ple și entuziaste Întreceri sportive de masă dedicate marelui forum 
al poporului nostru — Congresul ăl XII-lea al partidului.

iată dteva relatări transmise de corespondenți al ziarului nostru.

• CLUJ-NAPOCA
CJ.E.F.S., tn colaborare cu 

Comitetul județean U.T.C. șl 
Consiliul județean al sindicate
lor, a organizat Întreceri la fot
bal, handbal, volei, șah, tenis de 
masă și cros, dotate cu „Cupa 
Congresului al XII-lea al parti
dului**. Iată dștlgătorll : hand
bal : Liceul industrial 6 ; volei 
(feminin) : Liceul „Nicolae Băl- 
eescu** ; șah : Sorina Clrcu și Fr. 
Covaci ; tenis de masă : Viorica 
Macavel șl FI. Dacăl ; cros : 
Ghonghl Domokos șl Dan Mun- 
teanu (15—16 ani), Cdrina Cio- 
elăuș și Constantin Tanchlc (17— 
18 ani), Floarea Sereștean șl 
Constantin Vleru (peste 18 ani). 
(M. Radu).

• CRAIOVA
în cadrul Universității din 

Craiova s-au desfășurat mai 
multe competiții dotate cu „Cu
pa Congresului al xn-Iea al par

tidului**, la care au luat parte 
peste 1000 de studenți. Pe pri
mele locuri s-au clasat echipele 
Facultății de electrotehnică la 
fotbal, „Medicină" — baschet 
masculin, „științe economice" — 
bascii feminin, „Mecanică" — 
handbal masculin, „științe eco
nomice" — handbal femlnîh, „Me
canică" — volei feminin și „E- 
lectrotehnlcă" — volei masculin. 
(V. Popovici).

• CARANSEBEȘ
„Cupa Congresului al XII-lea 

al partidului" s-a desfășurat in 
localitate la atletism, șah, tenis 
de masă, popice, volei, baschet 
șl fotbal, reunind peste 1000 de 
iubitori al sportului. întrecerile 
rezervate elevilor au fost domi
nate de Anișoara Banlu (Șc. gen. 
nr. 8), Mariana Buligă (Șc. gen. 
nr. 7), Adrian Delepetra (Llc. 
pedagogic), Nicolae Briceag (Lie. 
Ind. nr, 7) și Eutln Bojln (Llc.

lnd. nr. 2) la atletism : Gheor
ghe Lorlnț șl Mariana Murariu 
(ambii de la Llc. pedagogic) la 
șah. Victoria la baschet a reve
nit echipei Liceului de matema- 
tlcă-flzică. Din rtndurlle tineri
lor muncitori s-au remarcat : Ma
riana Hîrloanu (C.F.R.), Nicolae 
Bobeanu (Voința) la popice ; 
Costel Flintă șl Marla Dragomi- 
rescu (ambii de la Sănătatea) au 
ctștigat întrecerile de tenis de 
mass. iar băieții de la Olimpia 
PătlElș au dominat la volei. Tro
feul la fotbal a revenit echipei 
Minerul. (M. Magda).

• PAȘCANI
Peste 350 de elevi șl tineri 

muncitori de la I.M.M.R. din 
Pașcani șl Grupul școlar ce Ii 
aparține au participat la Între
ceri de șah, tenis de masă și 
popice, mal intîi la etapa de 
masă (pe clase și secții de pro
ducție) și apoi la finalele dotate 
eu „Cupa Congresului al XII-lea 
al partidului". S-au evidențiat ti
nerii de la secțiile sculărie, pre
lucrări mecanice, R.M.U. — va
goane călători pe 3 șl < osii șl 
I ES A. (C, Euea).

zorului au apărut primele ima
gini transmise din Sala Pa
latului Republicii Socialiste 
România... Mai stăruie, „...Sîn- 
tem un popor în lume / Strîns 
unit și muncitor**... Atunci, în 
acele momente cînd, cu fireas
că nerăbdare și vădită emoție, 
se aștepta cuvîntul secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, ci
team in privirile lor senine o 
anume dîrzenie, o dorință nes
tăvilită de a face totul, pe mă
sura puterilor lor, așa cum au 
învățat ei, uteciștii, de la cei 
mai buni fii ai poporului, co
muniștii.

Aici, la această școală, la 
acest club sportiv se făuresc 
constructorii societății socialiste 
de mîine, se pregătesc viitorii 
performeri ai sportului româ
nesc. In pauza lucrărilor stăm 
de vorbă cu cîtiva dintre ei. 
„Gindurile noastre — ne spu
ne atleta Monica Matei — 
se îndreaptă tot mai sus. Ini
mile noastre bat în același ritm 
cu ale celor mai buni fii ai 
patriei, comuniștii. Ideile Ra
portului referitoare la contri
buția tinerei generații consti
tuie, pentru noi toți, un nou 
imbold în munca de fiecare zi, 
ți sintem conștient! că trebuie 
să dăm iotul, pe măsura con
dițiilor care ni se asigură". 
Profesorul Vasile Chioreanu, 
secretarul organizației de partid 
a liceului, ne spune la rîndul 
său : „Ca întotdeauna, cu clar
viziune și avint revoluționar, 
secretarul general al partidului 
ne-a prezentat tabloul Româ
niei viitoare. Am înțeles că 
trebuie să facem mai mult și 
mai bine pentru instruirea ele
vilor sportivi, pentru a da oa
meni pe măsura societății de 
miine. capabili, totodată, de a 
reprezenta cu cinste culorile 
patriei in competițiile interna
ționale".

Aceleași glnduri, aceeași uni
tate de vederi le-am lntllnit 
și printre cei care au cunoscut 
deja consacrarea sportivă. 
Campionul mondial și olim
pic. caiacistul Vasile Diba, 
este, parcă, mai emoționat de
ck atunci cînd primea medali
ile, răsplata victoriilor. „Cum 
să nu fiu emoționat, eu, care 
am văzut, cu lacrimile bucuriei 
In ochi, ureînd pc cel mai 
înalt catarg tricolorul româ
nesc ? Cuvintele rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu de 
la înalta tribună a forumului 
comuniștilor sînt expresia vie 
a dorinței fierbinte a noastră, 
a tuturor, de a vedea fluturînd 
steagul României, întotdeauna. 
Pe cel mai înalt catarg, în 
toate domeniile de activi
tate. Numai acționind așa 
cum ne-a cerut see-etarul ge
neral al partidului vom reuși 
să urcăm tot mai sus patria 
noastră". Alături de el, alți 
tineri performeri, component! 
ai loturilor de judo și canotai, 
de haltere — Mihai Burdilă, 
Mircea Tuli, Constantin Chiru 
ți antrenorii lor, Ștefan Achim 
și Gheorghe Mihăilcscu — pen- 
tatlonistul Dumitru Spîrlea. A- 
semenea lui Dîba gîndesc și 
simt cu toții ; asemenea lui 
Diba vor ca tricolorul românesc 
să fluture In toată lumea, pe 
cel mai înalt catarg, acolo sus, 
vestind victoria.

Sever NORAN 
Emanuel FANTANEANU

La Făgăraș, 
zile, s-au des 
campionatului d 
tru Divizia A 
treceri au pari 
desemnate la 1 
Lupta pentru o 

a 
apl 
nui 
co 

a i 
(ant

două locuri 
disputată, 
deschisă de 
Performera 
prinzător — 
Alba Iulia 
Bușe) care a cî 
nirile susținute, 
superioritate evi( 
Dinamo Carpați 1 
torul Brăila și ( 
cu Rapid Oradea 
Borzești șl 
București.

Principala 
nale, C.S.M. 
Georgescu) •

4—3

favo 
Bor

La sală — pe lîn.{ 
ferită in fața echi 
Alba Iulia, a cedat 
Progresul Bucureș 
întîlniri, insă, le-a 
7—0 cu Rtamo 
șl Constructorul 
C.S.U. Galați și 
Oradea și astfelfe 
secund, asigurîn] 
în eșalonul supe:

11,1 1 EZSEE3SK2I3B

PERSPECT
Campionatul d 

chipe la Juniori 
excelentă populs 
discipline sporti 
oraș Bistrița. Ti 
sute de copii și 
rit cu viu inter 
sîntem convinși 
acești spectatori 
viitorul apropiat, 
țiilor de haltere 
(Gloria — antrei 
C.S.Ș. — antreno 
fapt, pe harta 
relor din țara 
Bistrița este cor 
va ani, un cen 
tlvă, în special 
terii tinerelor cs 
In viitor, cu sp 
sportive locale și 
lor doi antrenoi 
haltere să cuno? 
și mai mare. I 
Pavel și Teodor 
consacrarea pe 
nai a lui Eugen 
nari din Bistrița 
un imbold în rj 
tatea tinerilor 1 
țeni. - .....

Așa cum am 
24 de recorduri 
categoria copii, ( 
șl 6 la Juniori 
un bilanț fave 
campionate. Des 
hotărîtor în obți 
valoroase perforr 
după cum era 
componenții lotul 
tre care unii at 
spectaculoase. N<

IN ATI
CUMPĂR 

DE AUTC
I.D.M.S. But 

la cunoștința 
cumpărător 
țară, că 
DACIA 1300 c 
în baza Decrț 
se vînd, prin 
clanțe dețină 
«ioanelor îi 
I.D.M.S. pen 
risme noi (ii 
import) care 
cumpere imed 
ritate, autotur 
1300 disponibil

Cererile se i 
dlul unită țil<|
dețină 
rismele sînt < 
către petition a 
Direcția come 
țeană, coord oi 
cest ei acțiuni

Pentru munj 
reștl și Județ 
rerile se dept
I. D.M.S. din B 
Vasile Conta 
torul 2.

Informații 
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II. 79.70/113.
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21 noiembrie a.c.l 
panților un bun 
șl frumoase satis 
vitatea obișnuită ; 
tajos sistem de J« 
considerabil de ui| 
port Ia categoria I 
că cele mai cons 
se înregistrează, _ 
variante combinat 
„cap de pod“.. 
sută sau în cotă 
pe care se pot 
premii la mal 
MAI MULTE V 
— MAI MULTE 
SUCCES 1 
Zi pentru procu 
cu numerele

Agențiile Loto-:
Început vinzarea

sportiv.de


PIONATE © COMPETIȚII •
UL ALBA 
OVAT IN

IULIA Șl C.S.M. BORZEȘTI 
DIVIZIA A DE JUDO

i de două 
finalele 

Ficare pen- 
lo. La in- 

10 echipe 
de zonă, 

•a primelor 
leoseblt de 

la scenă 
spectatori, 

iei — sur- 
onstructoru] 

Constantin 
toate întîl- 

festînd o 
7—0 cu 

, Construc- 
G ala ți, 6—1 

CU C.S.M.
Progresul

Finalele de la Făgăraș au oferit 
multor tineri prilejul valorifică
rii unor frumoase cunoștințe teh
nice. I-am remarcat îndeosebi pe 
Adrian Velicu (categoria super- 
ușoară), Nicolae Man (categoria 
semimijlocie), Constantin Șen- 
chiu (categoria grea), toți de Ia 
Constructorul Alba Iulla, Benone 
Olar (categoria superușoară) de 
la C.S.M. Borzești și Gheorghe 
Dani (categoria superușoară) de 
la Rapid Oradea.

Foarte bun arbitrajul condus 
de Mihai Platon.

Nicolae CHINDEA

MECIURI 
DIVIZIA

RESTANTE DIN 
A DE JUDO

acestor fi- 
antrenor FI. 
u întirziere 
'îngerea su
ms tractorul 

meciul cu 
4). Celelalte 
,'at detașat: 
*ațl >4?rașov 
ia, 6—1 cu 

cu Rapid 
oupat locul 

calificarea

La Iași au 
restante din 
Iată rezultatele : Politehnica Iași 
cu Universitatea Cluj-Napoca 5—2 
șl cu I.E.F.S. 4—2 ; 
tea — I.E.F.S. 4—3. 
nescu — coresp.).

avut loc partidele 
Divizia A de judo.

I.E.F.S.
I.E.F.S.

Universita
ra. Dlaco-

CONCURSUL DE 
VERIFICARE A 

TENISMANILOR FRUNTAȘI
In Sala 

Alexandria, 
nlsmani 
tat un 
verificare, Înaintea debutului lor 
oficial in sezonul indoor. Mem
brii lotului național au fost îm- 
părțițl în echipe de cîte doi Ju
cători, partidele lor fiind mult 
gustate de un numeros public. 
O primă surpriză a produs-o 
echipa Bucur-Mancaș, care s-a 
distins printr-o foarte bună com
portare și a întrecut formația fa
vorită Segărceanu-Dîrzu. Rezulta
te : Laurențiu Bucur — Florin 
Segărceanu 2—6, 7—6, 6—1 și Li- 
viu Mancaș — Andrei Dîrzu 7—6, 
6—1. în finala Întrecerilor, cu
plul Hărădău-T. Marcu a depă
șit net perechea Bucur-Mancaș 
Rezultate : Di^mitru Hărădău — 
Liviu Mancaș 6—4, 6—3 șl Traian 
Marcu — Laurențiu Bucur 
6—4. (M. Bizon, coresp.).

sporturilor din 
cei mal buni te- 

din țară au dispu- 
origkial concurs de

6—0.

LA ZI. IN ACTIVITATEA BASCHETULUI
consemnată• Prin „remiza* 

la Constanța (în meciul dintre 
Farul și C.S.U. Sibiu), disputa 
pentru calificarea în turneul fi-

LE HALTEROFILILOR JUNIORI
tere pe e- 
îonstitult o 
; a acestei 
1 frumosul 
e trei zile, 
l au urmă- 
itrecerile șl 
lulți dintre 
deveni, In 

ibri ai sec- 
a localitate 
. Carafa și 
doraru). De 
dirii halte- 
stră orașul 
at, de cîți- 
le perspec- 
ivința creș- 
Râmîne ca, 
1 organelor 
munca ce- 

tlvitatea la 
o amploare 
>lul fraților 
elea, ca și 

intern ațio- 
u — origl- 
□ule să fie 
i șl acttvl- 
ofili blstrl-

, Ion at, cele 
nale (12 la 
iunio ri mici 
l constituie 

al acestor 
un cuvlnt 
celor mai 
l-au avut, 

le așteptat, 
îtional, din- 
ut progrese 
erlm îndeo-

sebi la primii clasați la catego
ria mijlocie (C. Dabija, T. Kis- 
kalo și Gh. Dinu), care și-au de
pășit recordurile personale cu 
10—40 kg ! Și la categoriile mari 
(unde, după cum se știe, există 
importante' rămîneri în urmă pe 
plan internațional) putem eviden
ția salturile făcute de L. Mihai 
la „semigrea", V. Blaga ' 
ușoară" șl îndeosebi de 
la „grea". îmbucurător 
faptul că unii sportivi 
Beii!ng și M. Schuster ___
de Popatoma Oprea (C.S.M. Si
biu) și-au corectat simțitor re
zultatele, ca și sportivii de la 
A.S.A. Tg. Mureș (promovați a- 
cum în primul eșalon), pregătiți 
de antrenorul Al. Rad.

Aceste întreceri ne-au convins 
că sportivii din lotul național — 
sub conducerea antrenorilor L. 
lonescu șl Gh. Gospodinov — 
muncesc mult și bine. Făcînd o 
comparație între rezultatele pri
milor trei clasați de anul trecut 
cu cele din acest an, la aceeași 
competiție se constată, în medie, 
un progres de 21,7 Kfe. Pe cate
gorii doar la „muscă" consem
năm un regres de 2,5 kg. în 
rest, media îmbunătățirii rezul
tatelor este următoarea : cocoș : 
26 kg ; pană : 2,5 kg ; ușoara : 
1,5 kg ; 
mijlocie : 
45 kg î 1 
grea : 55

Există, 
printr-un 
C.M. de 
noștri să 
norafiilă.

nai al campionatului național • de 
baschet a devenit foarte echili
brată, echipelor Dinamo Bucu
rești și Steaua (singurele preten
dente la locurile 1 și 2) adăugîn- 
du-li-se Farul, Rapid, C.S.U. Bra
șov, Universitatea Cluj-Napoca și 
I.C.E.D. Deci, cinci formații în 
întrecere pentru două locuri (3 
și 4). Și celelalte participante 
duc o luptă aprigă, dar pentru 
evitarea retrogradării, 
tul la zi :

la „grea 
T. Popa 
este șl 
ca Gh. 

antrenați

_____ 2,5 kg ; ușoarL .
semimijlocie : 2,5 kg ;
41,5 kg ; semigrea : 

grea ușoară : 33 kg ; 
kg ; supergrea : 2,5 kg. 
deci, perspective ca, 

progres continuu, la 
anul

i aibă
viitor, juniorii 

o comportare o-
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Clasamen-

1. STEAUA 12 12 0 1172- 768 24
2. Dinamo Buc. 10 10 0 1020- 612 20
S. Rapid 12 7 5 853- 881 19
4. Farul 12 7 5 910- 902 19
5. C.S.U. Bv. 12 S 6 997-1030 18
4. „U“ Cj.-Nap. 12 s 9 892- 922 18
7. I.C.E.D. 12 5 7 947- 990 17
8. C.S.U. Galati 12 4 8 873- 930 16
9. Din. Oradea 12 4 8 768- 981 16

1®. C.S.U. Sibiu 12 3 9 844-1055 15
11. Poli C.S.Ș. 2 12 3 9 878-1025 15
12. Poli Iași 10 3 7 788- 846 13

Polltehnica• Jocul restanță 
Iași — Dinamo București se va 
desfășura la 4 șl 6 decembrie.
• Meciul Dinamo București — 

Maccabl Tel Avlv, care va avea 
loc ]ol (ora 18) In Sala sportu
rilor din Brașov, în cadrul gru
pei D a C.C.E., va fi condus de 
arbitrii M. Duran (Turcia) șl 
M. Mârtollini (Italia) ; comisar 
F.I.B.A. : I. Kassai (Ungaria).
• Rezultate din Divizia B de

tineret (masculin) : Politehnica 
C.S.Ș. 2II București — C.S.Ș. Tg. 
Jiu 133—32 (64—18), Universitatea 
Timișoara — Voința Timișoara 
" - (48—41), Comerțul Lie.

— Gloria De] 
(65—40), Jiul-Știința Pe- 

— Carpațl București 
““ C.S.Ș. Satu Mare

n Cluj-Napoca 
78—79 (39—50), Marina Constanța
— Electrica Flenl 73—48 (33—20), 
Știința Ploiești — Chimia Cra
iova 79—63 (31—30). (D. Daniel,
C. Crețu, C. Albu, S. B&loi, I. 
Toth, G. Tamaș, L Cornea — co
resp.).

98—90
Bolyai Tg. Mureș
126—83 ............
troșani
64—55 (38—27),
— Universitatea

HOGAR CÎȘTIGĂ „PREMIUL SPERANȚELOR"
Timpul nefavorabil (vînt pu

ternic, frig) a Influențat tatr-o 
bună măsură evoluția concuren- 
țitor aliniați la start în reuni
unea desfășurată duminică dimi
neața. Cu toate acestea, latura 
spectaculară n-a avut de suferit, 
alergările, în totalitatea lor, ofe
rind întreceri disputate, cu so
siri „incandescente" șl cîștlgă- 
tori cunoscuțl abia după trecerea 
potoului. Dintre aceștia, în mod 
deosebit s-au remarcat Hogar, 
învingător în „Premiul Speran
țelor" (alergare semlclasică), care, 
bine condus de aprantlul C. Ior- 
ga (un real talent acest „junior"), 
s-a desprins net în finalul pro
bei ; Abil (realizatorul unei va
lori deosebite — 1:26,4 — dacă 
ținem seama de coeficientul e- 
xistent) șl Santiago, care, minat 
cu multă convingere de D. To- 
duță, șl-au învins fără drept de 
apel adversarii. Au mal termi
nat pe primul loc Lazăr, instalat 
în mod surprinzător favorit (!) 
în hlturlle „Premiului Vaslui", 
pe care șl le-a adjudecat, dealt
fel, destul de ușor, Sfioasa, Ca- 
varna (ambele conduse cu multă 
exactitate de talentatul D. Popa), 
Traca] (în evidentă ascensiune 
de formă), Galeș și Victorița. 
REZULTATE TEHNICE ! Cursa 
I : 1. Galeș (C. Radu) rec. 1:47,9,

HIPISM
2. Honduras. Simplu 3, ordinea
10. Cursa a n-a ; L Traca] (G. 
Tănase) rec. 1:30,4, 2. Neguța,
3. Vaier. Simplu 2, ordinea 21,
event 8, " ................ *
a IlI-a : 
1:29,6, 2.
dinea 9, 
gător 96.
(Tr. Marinescu)

RONOSPORT INFORMEAZĂ
A 
•Sî
s de mîine, 
eră partici- 
ej de mari 
i, atractl- 
.estui avan- 
lind sporită 
bstanțial re-

Ream intim 
ite cîștiguri 
obicei, pe 

combinații 
,e sută la 
25 la sută, 

za suite de 
categorii. 

TE JUCATE 
^NSE DE 
te ULTIMA 
i biletelor

ultima tragere Loto 2 din această 
lună, care va avea loc duminică 
25 noiembrie a.c. Așadar, o nouă 
posibilitate de a obține autotu
risme „Dacia 1300“ și Importante 
cîstiguri în bani de valori varia
bile și fixe. Procurați-vă din 
vreme bilete !

rec. 1:30,4, 
Simplu 2, ____

ordinea triplă 462. Cursa 
1. Sfioasa (D. Popa) rec.
Bastia. Simplu 1,70, or- 
event 10, triplu cîști- 

Cursa a IV-a : 1. Lazăr 
rec. 1:29,3, 2.

Formina. Simplu 1,60, ordinea 8. 
event 7. Cursa a V-a : 1. I.
tlago (D. Toduță). rec. 1:29,0,
Macrou, 3. Stilat. Simplu 9, 
dinea închisă, “
triplă 5 832. <
Hogar (C. _
Gascon, “ _________ ___ ,_
ordinea 21. event 35, triplu cîș- 
tigător 688, —----
Cursa a Vil-a : 1. Lazăr (Tr. 
Marinescu) rec. 1:29,5, 2. Formi
na. Simplu 1,90, ordinea 3, event 
6. Cursa a VlII-a : 1. Cavama 
(D. Popa) rec. 1:28,7, 2. Jitaru, 
3. Hotărel. Simplu 16, ordinea 9, 
event 11, ordinea triplă 493. 
Cursa a IX-a : 1. Abil (C. Ior
ga) rec. 1:26,4, 2. Femina, 3. Fa- 
nera. Simplu 4, ordinea 11, event 
28, triplu cîștigător 115, ordinea 
triplă 229. Cursa a X-a : 1. Vic
torița (I. Oană) rec. 1:31,7, 2.
Salata. Simplu 4, ordinea 20, e- 
vent 21. Pariul austriac s-a ridi
cat la suma de 29 984 lei șl a 
fost cîștigat (50%) de patru tl- 
chete cu 7 combinații a 2141 lei 
flecare. Report : 14 997 Iei. (Rez. 
provizoriu).

Gh. ALEXANDRESCU

3.

San-
2. 

. or- 
event 24. ordinea 

Cursa a Vl-a : 1.
Iorga) rec.
Silis traru.

Vl-a :
1:29,6, 2. 

Simplu 2,

e.

osport. au
,elor pentru

ordinea triplă 244.

1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
NOEXPRES ------ —

PRO-
DIN 14 NOIEMBRIE 

1979

lei.

Categoria
5.133 lei ;

2 9 variante 25% a

Categoria 3 : 18 variante a 2.566
led ;

Categoria 4 : 101 a 457 lei
Categoria 5 248 a 186 lei ;
Categoria 6 8.140,25 a 40 lei ;
Categoria 7 262,25 a 200 lei ;
Categoria 8 : 4.083,25 a 40 lei.
REPORT CATEGORIA 1 : 279.516

ÎNTlLNIRE
CU SPORTIVI FRUNTAȘI

Sala de spectacole a 
C.C.A va găzdui astă-sea
ră, la ora 19, în cadrul 
manifestărilor dedicate 
Congresului al Xll-lea al 
partidului, o întîlnire cu 
cîțiva dintre sportivii noș
tri de frunte : scrimera
Ecaterina Stahl, handba
listul Gabriel Kicsld șl 
caiacistul Nicolae Eșanu. 
Prezintă Octavian Vlntllă.

I 
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
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VALENTIN STANESCU, FAJA IN FAJA
CU... BORUSSIA MliNCHENGLADBACH

— Valentin Stănescu, ați ur
mărit vineri la Dortmund, 
deci, în deplasare, formația 
Borussia Mdnchengladbach, 
adversara Universității Craio
va din turul III al Cupei 
U.E.F.A. Știm doar că scorul 
a fost 1—1...

— 1—1, după ce viitorii noștri 
adversari au deschis scorul în 
min. 20 pe contraatac, prin Ni
ckel, cel care avea să fie elimi
nat în min. 70 pentru faulturi 
repetate. Gazdele au egalat însă 
înainte de a se afla în superio
ritate numerică.

— Dincolo de rezultat, care 
este prima impresie pe viu 
despre Borussia Mdnchen
gladbach 7

— O echipă de un angajament 
fizic deosebit, o veritabilă mașină 
de măcinat... apărări ! Nu știu 
dacă angajamentul poate fi dus 
peste cota arătată de Borussia. 
In echipa aceasta nu există pos
turi. Toți Jucătorii se află în- 
tr-o rotație continuă. Toți sînt în 
atac, toți în apărare. M-au im
presionat în mod deosebit cele 
două extreme care ml-au amin
tit de Năsturescu și Codreanu, 
în turație maximă, din perioada 
cînd am cîștigat titlul cu Ra
pidul.

— Orice echipă, oricît de 
mare ar fi ea, are $1 puncte 
mal slabe !

— Putem spune și așa ceva, 
dacă mă refer la fundașii late
rali. Pe acolo au și forțat cel 
din Dortmund, pe acolo trebuie 
să forțăm și noi. Să nu uităm, 
totuși, că aceste puncte nevral
gice le are o echipă care de
ține Cupa U.E.F.A. !

— Cînd erați antrenor la 
Steaua, ați reușit un 0—0 de 
răsunet, la Miinchen, cu Ba
yern, dar ați ratat calificarea 
datorită meciului tur, 1—1, Ia 
București. Aveți acum șansa 
revanșei !

— întotdeauna un adversar mare 
este o șansă ! Universitatea Cra
iova are acum șansa să devină 
ea o echipă mare, așa cum 
ne-am propus. Doresc, ca întreg 
lotul cralovean, ca toți Iubitorii 
fotbalului din țara noastră, o 
calificare remarcabilă după fru
mosul succes dobîndit în dubla 
manșă cu Leeds. Dar pentru a- 
ceasta ne trebuie aceeași mobi
lizare, aceeași pregătire serioasă, 
aceeași disciplină, aceeași încre
dere. Universitatea Craiova, care 
a crescut mult în ultimul an, 
se poate califica ! Cu condiția să 
Joace șl mal bine decît cu 
Leeds !

— Față de „duelul* cu 
Leeds, acum susțineți primul 
meci în deplasare ! O altă 
șansă ? !...

— Pentru a reuși cel mai mare 
succes din istoria sa, Universi
tatea Craiova trebuie să trateze 
cu multă, multă atenție prima 
manșă, la Mdnchengladbach, unde 
va fi mal greu decît la Leeds. 
Ceea ce nu înseamnă totul. 
Pentru că și returul va fl mal 
greu decît toate jocurile susți
nute la Craiova. Știu eu acest 
lucru, știu acum și jucătorii. Ne 
rămîne, deci, să ne pregătim 
pentru unul dintre cele mai gre
le examene din cariera noastră 
sportivă !

Mircea M. iONESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ETAPEI A 16-a 

A DIVIZIEI A'
»U« Cluj-Napoca — Olimpia 

Satu Mare : V. CIOClLTEU
(Craiova) — C. Szllaghi și e. 
Feldman (ambii din Bala Mare).

C. S. Tirgoviște — F.C. Baia 
Mare j FR. COLOȘI — O. Dra- 
gomir și D. lordache (toți din 
București).

Politehnica Iași — Steaua : I. 
IGNA — I. Bungău (ambii din 
Timișoara) șl M. Moraru (Plo
iești) .

A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica 
Timișoara : c. JURJA (București) 
— D. Ologeanu (Arad) și c. 
Vlase (Craiova).

F. C. Argeș — S. C. Bacău : 
S. DRAGULICI — I. Zaharia (am
bii Drobeta Tr. Severin) și Gh. 
Ispas (Constanța).

Sportul studențesc — F.C. Scor- 
nlcești : N. RAINEA (Btrlad) — 
M. Fedluc (Suceava) și I. Măr- 
gescu (Pitești).

Gloria Buzău — F.C.M. Galați s 
O. ANDERCO (Satu Mare) — 
I. Crăciunescu (Rm. Vllcea) șl 
M. Ivăncescu (Brașov).

Jiul — Dinamo : O. ȘTRENG 
(Oradea) — Gh. lonescu și R. Pe-, 
trescu (ambii din Brașov).

Universitatea Craiova — Chimia 
Rm. Vîlcea : C. DINULESCU — 
Gh. Retezan și C. lonescu (toți 
din București).

ȘTIRI... ȘTIRI...
• UN NOU ANTRENOR LA 

F.C.M. GIURGIU. Divizionara B 
F.C.M. Giurgiu are la conducerea 
tehnică un nou antrenor, pe 
Gheorghe Gîrlea, care îl înlocu
iește pe Ștefan Roman. (Tr. 
Barbălată — coresp.).
• C. S. TIRGOVIȘTE — F. C. 

ARGEȘ 4—3 (1—1). întîlnirea s-a 
disputat duminică. A fost un joc 
frumos, cu numeroase faze de 
poartă șl multe goluri. Victoria a 
revenit la limită localnicilor cu 
scorul de 4—3 (1—1). (M. Avanu 
— coresp.).

I REZULTATELE ETAPEI A 13-a ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI C
I 
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SERIA I
Cimentul Bicaz — Ceahlăul 

Piatra Neamț 1—6 (1—6), Danu
biana Roman — Șiretul Bucecea 
4—1 (3—6), Metalul Rădăuți —
Zimbrul Suceava 2—2 (1—2), Ce
luloza Piatra Neamț — Foresta 
Fălticeni 1—6 (1—6), Cetatea Tg. 
Neamț — A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc 3—0 (1—0), Cristalul Do- 
rohoi — Dorna Vatra Dome! 0—1 
(0—0), I.M. Piatra Neamț — Me
talul Botoșani 2—0 (0—0), Avîntul 
T.C.M.M. Frasin — Laminorul Ro
man 2—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XHI-a: 1. CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 18 p (25—10), 2. Avîn
tul Frasin 17 p (26—9), 3. Foresta 
Fălticeni 17 p (21—8)... pe ulti
mele : 14. Metalul Botoșani 11 p 
(17—25), 15. Dorna Vatra Dornei 
11 p (19—31), 16. Danubiana Ro
man 9 p (16—28).

SERIA A n-a
C.S.M. Borzești — Textila Bu

ll uși 0—0, Rulmentul Bîrlad — 
C.F.R. Pașcani 1—0 (1—0), Letea 
Bacău — Constructorul Iași 1—1 
(0—0), Petrolul Moinești — Hu- 
șana Huși 3—0 (2—0), A.S.A. Iași 
— Betonul Săvinești Roznov 0—2 
(0—1), Constructorul Vaslui — 
Partizanul Bacău 1—0 (1—6), Ni- 
©oltna Iași — Minerul Comăneștl 
3—1 (0—1), Luceafărul Adj ud — 
DEMAR Mă-rășești 1—0 (1—0).

Meciul A.S.A. Iași — DEMAR 
Mărășești, din etapa a XI-a 
(pe teren 2—2), a fost omologat 
cu 3—0 în favoarea formației din 
Mărășești.

Pe primele tocuri : 1. C.SJM.
BORZEȘTI 21 p (26—6), 2. Con
structorul Iași 17 p (31—14), 3.
C.F.R. Pașcani 16 p (21—8), 4.
Nlcolina Iași 16 p (24—16)... pe 
ultimele : 15. Hușana Huși 8 p 
(10—26), 16. A.S.A. iași 3 p (5—32).

SERIA A III-a

București — Electronica Bucu
rești 3—3 (1—2), Viitorul Chlr- 
nogi — Abatorul București 2—0 
(1—0), Automatica București — 
LC.S.I.M. București 1—0 (0—0),
Ș. N. Oltenița — Tehnometal 
București 1—0 (0—0), Sirena
București — FEROM Urzicenl 
5—1 (1—0), Automecanica Bucu
rești — Danubiana București 0—0, 
Luceafărul București — Vîscoza 
București 0—1 (0—0). Voința n-a 
jucat.

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 19 p (23—10), 2. 
Sirena București 18 p (24—9), 3. 
Electronica București 17 p 
(15—9)... pe ultimele : 14—15. Au
tomecanica București 9 p (13—21),
Danubiana București 9 p (7—15),
16. Vîscoza București 8 p (12—21).

SERIA A Vl-a
ROVA Roșiori — Sportul mun

citoresc Caracal 1—0 (0—0), Re
colta Stolcăneștl — Constructo
rul Pitești 7—0 (3—0), I.O.B. Balș 
— Progresul Corabia 1—1 (1—0). 
Electrodul Slatina — Cimentul 
Flenl 1—1 (1—0), Petrolul Tîr-

• Sirena București s-a apro
piat la un punct de lidera se
riei „bucureștene“, Dunărea Că
lărași • Amonll Slobozia, În
vinsă Ia Constanța, pierde șefia 
seriei a rv-a • Scorul etapei : 
Recolta Stoicănești — Constructo
rul Pitești 7—0 I • Metalul Aiud, 
printr-o victorie In deplasare, și-a 
consolidat poziția In seria a 
Xl-a • Schimbare de lideri In 
seriile a IV-a, a VIII-a și a 
xn-a

C.S.U. Galați — Caralmanul 
Bușteni 2—0 (0—0), Carpați Si
naia — Prahova Ploiești 3—1 
(1—1), Dinamo Focșani — Olim
pia Rm. Sărat 2—0 (2—0), Victo
ria Tecuci — ' Foresta Gugești 
1—1 (1—1), Ancora Galați —Chi
mia Buzău 4—0 (2—0), Petrolul
Berea — Carpați Nehoiu 1—0 
(1—0), Chimia Brazi — Oțelul Ga
lați 3—i) (2—0), F.N.C. Săhătenl
— Petrolul Bălcol 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. 
GALAȚI 18 p (26—10), 1. Petrolul 
Berea 16 p (20—11) — 8 victorii, 
S. Prahova Ploiești 16 p (20—11)
— 7 victorii, 4. Ancora Galați 
16 p (25—17)... pe ultimele : 15. 
Petrolul Bălcol 6 p (10—23), 10. 
Chimia Buzău 6 p (13—38).

SERIA A IV-a
Chimpex Constanța — Amonll 

Slobozia 4—2 (2—0), Progresul 
Isaccea — Voința Constanța 3—2 
(1—0), Pescărușul Tulcea — Da
cia Unirea Brăila _4—0 (0—0), 
I.M.U. Medgidia — Electrica Con
stanța 2—0 (0—0), Chimia Brăila
— Marina Mangalia 0—0, Unirea
Eforie — Granitul Babadag 0—0, 
Rapid Fetești — Victoria Țăndă- 
rel 2—0 (1—0), Ș. N. Brăila — 
Șoimii Cernavodă 0—1 (0—0).

Meciul restanță din etapa a 
Xl-a, Dacia Unirea Brăila — E- 
lectrica Constanța s-a Încheiat 
cu rezultatul de 3—1.

Pe primele locuri : 1. LM.U. 
(medgidia 19 p (26—9), 2. Ma

rina Mangalia 18 p (21—15), 3.
Amonll Slobozia 17 p (40—17), 4. 
Chimia Brăila 17 p (18—16)... pe 

I ultimele : 15. Unirea Eforie 7 p
(12—30), 16. Granitul Babadag 5 p 
(6—32).

SERIA A V-a

I Flacăra roșie București — Du
nărea Călărași 2—0 (1—0), T.M.

goviște — Dinamo Zimnlcea 0—0, 
Dacia Pitești — Petrolul Bolintln 
4—1 (3—0), Progresul Pucioasa — 
Electronistul Curtea de Argeș 1—1 
(1—0), Metalul Mija — Petrolul 
Videle 1—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 19 p (23—8), 3. Dacia 
Pitești 17 p (28—14), 3. Metalul 
Mija 17 p (21—13)... pe ultimele : 
15. I.O.B. Balș 9 P (15—23), 16.
Constructorul Pitești 6 p (10—26).

SERIA A vn-a
Dlema Orșova — Metalurgistul 

Sadu 3—0 (0—0), Minerul Motru
— Lotru Brezoi 2—0 (1—0), Meta
lul Rovlnarl — Electroputere Cra
iova 0—1 (0—1), Unirea Drobeta 
Tr. Severin — C.F.R. Craiova 2—1 
(2—0), Dunărea Calafat — Progre
sul Bălleștl 0—0, s-a jucat la 
Craiova, Constructorul Craiova — 
Chimistul Rm. Vîlcea 3—1 U—0), 
Minerul Lupenl — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 5—0 (3—0), Unirea
Drăgășani — Gloria Strehaia 1—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. DIERNA 
ORȘOVA 18 p (24—12), 2. Minerul 
Motru 17 p (40—13), 3. Minerul
Lupenl 16 p (29—21)... pe ulti
mele ; 15. Metalul Rovlnarl 8 p 
(9—16), 16. Gloria Strehaia 7 p 
(11-31).

SERIA A VHI-a
C.P.L. Caransebeș — Vulturii 

textila Lugoj 1—0 (0—0), Știința 
Petroșani — Minerul Ghelar 1—2 
(0—2), Minerul Deva — Metalul 
Oțelu Roșu 5—0 (3—0), Minerul
Vulcan — Explorări Deva 1—0 
(1—0), Minerul Oravița — Electro
motor Timișoara 2—0 (1—0), Vic
toria Călan — Laminorul Nădrag 
3—0 (2—0), C.F.R. Simerla — Me
talul Bocșa 1—0 (1—0), C.F.R. Ti
mișoara — Gloria Reșița 3—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
TIMIȘOARA 18 p (21—10), 2. Mi
nerul Deva 17 p (30—11), 3. Vul
turii Lugoj 17 p (23—12)... pe ul
timele : 15. Explorări Deva 10 p 
(Hî-25), 16. Știința Petroșani 7 p 
(17—28).

SERIA A IX-a
Construcții Electrometal Cluj- 

Napoca — Recolta Salonta 3—1 
(2—1), Unirea Tomnatic — Oțe
lul Or. dr. Petru Groza 2—1 
(2—0), Armătura Zalău — Unirea 
Dej 2—0 (2—0), Minerul Suncuiuș
— C.F.R. Arad 2—1 (0—0), Voința
Oradea — Victoria meu 5—1 (1—1, 
Bihoreana Marghita — Victoria 
Elcond Zalău 6—0 (3—0), Rapid
Arad — Tricolorul Beluș 0—0, U- 
nirea Sinnicolau — Alumina Ora
dea 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCȚII CLUJ-NAPOCA 19 p 
(22—8), 2. Armătura Zalău 17 p 
(19—9), 3. C.F.R. Arad 16 p (17—8), 
4. Unirea Tomnatic 16 p (20—12)... 
pe ultimele : 15. Minerul Șunculuș 
3 p (12—25), 16. Alumina Oradea
7 p (9—17).

SERIA A X-a
Victoria Cărei — Minerul Bă- 

iuț 3—0 (1—0),. C.I.L. Slghet — Si- 
mared Baia Mare 5—0 (2—0),'
Foresta Bistrița — Silvicultorul 
Maieru 2—0 (1—0), Bradul Vișeu
— Lăpușul Tg. Lăpuș 2—1 (1—1), 
Hebe Singeorz Băl — Metalul 
Cărei 0—0, Minerul Baia Sprle
— Minerul Băița 1—1 ,(1—1).
CUPROM Bala Mare — Oașul 
Negrești 2—0 (2—0), Minerul nba- 
Selni — Minerul Rodna 2—0 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 23 p (26—7), 2. Mine
rul Bala Sprie 17 p (34—17), 3. 
C.I.~ Slghet 16 p (30—12)... pe ul
timele : 14. Hebe Singeorz Băl 
10 p (11—19), 15. Foresta Bistrița 
10 p (10—24), 16. CUPROM Bala 
Mare 8 p (20—25).

SERIA A Xl-a
Construcții Sibiu — Metalul 

Aiud 0—1 (0—0), Metalul Copșa
Mică — Vitrometan Mediaș 4—0 
(2—0), C.P.L. Sebeș — Faianța 
Sighișoara 1—0 (1—0), Oțelul Re
ghin — Sticla Arieșul Turda 1—0 
(0—0), IM1X Agnita — I.P.A. Si
biu 1—0 (1—0), Metalul Si
ghișoara — Mureșul Luduș 3—0
(2—0), Automecanica Mediaș — 
Avîntul Reghin 2—0 (1—0), Sticla
Tîrnăveni — C.I.L. Blaj 3—0
(2-0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
AIUD 20 p (31—9), 2. Metalul Si
ghișoara 17 p (24—9) — 8 victo
rii, 3. Metalul Copșa Mică 17 p 
(23—8) — 6 victorii, 4. Sticla 
Turda 17 p (23—9)... pe ultimele:
15. Construcții Sibiu 8 p (12—26),
16. Faianța Sighișoara 2 p (6—31).

SERIA A XII-a
Tractorul Miercurea Cluc — 

Progresul Odorhelu Secuiesc 0—0, 
Carpați Brașov — Precizia Săcele 
1—0 (0—0), Mobila Măgura Cod- 
lea — Torpedo Zărnești 3—0 
(2—0), Oltul Sf. Gheorghe — 
C.S.U. Brașov 2—1 (1—0), Chimia 
Or. Victoria — Carpați Covasna 
4—0 (0—0). Minerul Baraolt — 
Metrom Brașov 2—1 (0—1), Meta
lul Tg. Secuiesc — Mureșul To- 
plița 3—1 (2—1), Utilajul Făgăraș
— Minerul Bălan 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 19 p (21—11), 2. 
Progresul Odorhel 18 p (24—3), 3. 
Chimia Victoria 16 p (23—12)... 
pe ultimele : 15. C.S.U. Brașov
8 p (13—23), 16. Carpați Covasna 
7 p (5—31).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE A XIX-a ediție a „Trofeului Carpati“ la handbal feminin

3 VICTORII LA DINAMOVIADA 
DE BOX

La Sofia s-au încheiat întrece
rile tradiționalei competiții inter
naționale de box ,,Dlnamovlada“, 
la care au participat 57 de spor
tivi din șapte țări. Printre prota
goniștii turneului s-au numărat 
și pugiliștii români, care au cu
cerit trei medalii de aur prin 
Nicolae Crăciun (categoria semi- 
muscă), Gheorghe Simion (cate
goria semlmljlocle) și Teodor 
Pir joi (categoria grea). în gala 
finală, Nicolae Crăciun l-a învins 
pe Gheorglev (Bulgaria). Gheor
ghe Simion a cîștlgat la Schnei
der (R. D. Germană), Iar Teodor 
Pirjol l-a întrecut pe Rmilov 
(Bulgaria) Din echipa română 
s-au mai evidențiat Teodor Dinu 
(cocoș) Nicolae Iordache (semi- 
ușoară) șl Simion Cuțov (ușoară,) 
clasați pe locul doi la categoriile 
respective

In cadrul turneului Internațio
nal de box de la Budapesta, pu- 
gillstul român Leontin Sandu a 
obținut un frumos succes, termi- 
nînd învingător la categoria u- 
șoară. Victor Duchiu (pană) și 
Ion Dobre (mijlocie) s-au situat 
pe locul doi la categoriile res
pective.

HANDBALISTII 
DIN SELECȚIONATA 

SECUNDĂ S-AU COMPORTAT 
BINE IN R.D. GERMANA

Selecționata secundă masculină 
de handbal a României a între
prins un turneu de două jocuri 
în R. D. Germană, unde a în- 
tîlnit formația similară a țării 
gazdă In primul meci, disputat 
la Suhl, victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 20—19 (10—11), 
punctele echipei noastre fiind în
scrise de Tase S, Dumitru 5, Ma
tei l, Deacu 4, iar în cel de al 
doilea, care a avut loc la Erfurt, 
victorioși au fost handballștil ro-

După succesul rugbyștilor români

MECIUL CU POLONIA, PRILEJ DE VERIFICARE 
A UNOR NOI TITULARI

Cel de al 12-lea meci de rug
by România — Polonia a intrat 
în anale, înregistrînd în drep
tul numelui echipei noastre un 
nou și categoric succes. Desi
gur, marea diferență de scor 
(49—15) probează pertinent că 
între cele două formații este la 
ora actuală o diferență de cla
să, dar ea nu ne-a împiedicat 
să constatăm că motorul XV- 
lui nostru nu a turat din plin 
80 de minute. Nu este cazul 
să insistăm asupra cauzelor 
care au dus (după pauză mai 
cu seamă) la o anume delăsare 
în jocul rugbyștilor noștri — 
antrenorii le vor fi sesizat de
sigur mai bine — dar nu putem 
să nu ne gîndim că peste nici 
două săptămîni, Ia Montauban, 
ne așteaptă o foarte grea în
cercare, echipa Frap.ței fiind, 
se știe, o formație cu o mare

CAMPIOWUI DE BASCHET 
MASCULIN AL ASIEI

TOKIO. (Agerpres). — între 
30 noiembrie și 12 decembrie 
se vor desfășura în orașu] ja
ponez Nagoya întrecerile celei 
de-a 10-a ediții a campionatu
lui de baschet masculin al 
Asiei. La competiție și-au 
anunțat participarea reprezen
tativele a 13 țări, printre care 
R. P. Chineză, Filipine. India. 
Irak. Pakistan, Singapore, Hong 
Kong si Japonia.

FĂRĂ MĂȘTI DE OXIGEN !
Doi alpiniști britanici. Linda 

Rutland (29 ani) și John Wit- 
tock (24 ani), au reușit — cu 
cîteva zile în urmă — să atin
gă- piscul nr. 3 din Anapurna. 
înălțime 7 555 m. prin versan
tul de sud-est. a anunțat mi
nistrul nepalez al turismului. 
Succesul este cu atît' mai re
marcabil. cu cît, în condițiile 
de mare altitudine, cei doi nu 
au folosit măștile cu oxigen. 
Rutland și Wittock. ce fac par
te dintr-o expediție britanică 
de șapte persoane, se întorc 
spre bazele de plecare.

Aproape concomitent, o echi
pă de alpiniști japonezi a re
ușit să escaladeze muntele hi- 
malaian Kanjiroba. cu o înălți
me de 6 882 m, de asemenea 
fără utilizarea măștilor de oxi
gen. 

mâni cu 18—17 (10—7), prin punc
tele marcate de Dumitru 5, Matei 
4, ștet 2, Deacu 2, Tase.

LOTUL ROMÂNIEI PENTRU 
J.B. DE SCRIMA DE LA SOFIA
Pentru Campionatele balcanice 

de scrimă (Sofia, 21—25 noiem
brie) forul nostru de specialitate 
a fixat următoarele loturi : flo
retă fete, Adriana Dragomir, Ga
briela Betuker, Otllia Hochdorfer, 
Csilla Ruparcslcs ; floretă băieți, 
Mlhai Țiu, Tudor Petruș, Sorta 
Roca, Attila LOrlncz ; spadă, An
ton Pongracz. Constantin Bără
gan, Nicolae. Bodoczi, Rudolf 
Szabo ; sabie, Emil Oancea, Da
niel Costln, Alexandru Chlcullță, 
Florin Păunescu.
O SELECȚIONATA ROMANA DE 

VOLEI, LA TURNEUL 
MASCULIN DE LA LEIPZIG

Tradiționalul turneu internațio
nal masculin de volei de la Leip
zig se va desfășura, la această 
ediție, între 28 noiembrie și 2 de
cembrie. Alături de echipele Dy
namo Berlin și S.C. Leipzig, vor 
mal participa o selecționată a 
României, Ț.S.K.A. Moscova, 
multiplă cîștigătoare a C.C.E., și 
reprezentativa Bulgariei. Din se
lecționata română vor face parte 
jucători tineri, pe care antreno
rii N. Sotir, FI. Balaiș șl St. Tu
dor îi testează în vederea pro
movării lor ta reprezentativa ță
rii.
ECHIPA UNIVERSITARĂ (m) DE 
VOLEI PE LOCUL 3 LA PRAGA
In ultima zi a turneului mas

culin de volei de Ia Praga, echipa 
universitară a României a între
cut cu scorul de 3—2 (10, 9, —10, 
—10, 14) formația Ungariei. Intr-un 
alt joc, selecționata Cehoslova
ciei a învins, tot cu 3—2 (—10, 
14, 9, —7, 11) echipa Poloniei. 
Clasamentul final : 1. Cehoslova
cia, 2. Polonia, 3. România, 4. 
Ungaria, 5. R. D. Germană, 8. 
Cehoslovacia (B), 7. Bulgaria.

experiență de joc, capabilă să 
profite prompt de o relaxare, 
fie ea cît de mică, pe par
cursul celor 80 de minute ale 
partidei de rugby.

Fără îndoială că succesul de 
duminică a pompat o nouă do
ză de oxigen în plămînii echi
pei noastre și că ea va aborda 
partida cu XV-le Franței cu 
maximă atenție și responsabi
litate. Se pune întrebarea : 
este ea capabilă în momentul 
de față să facă față unei ase
menea sarcini ? Răspunsul nu 
poate să fie decît pozitiv, cu- 
noscînd valoarea de ansamblu, 
certă, a rugbyului nostru. Deși 
sînt cîteva defecțiuni. Iată, 
vom fi nevoiți, se pare, să ju
căm fără Bucos, redutabilul 
nostru transformer, omul care 
de multe ori a decis soarta 
unei partide, acum suferind- 
Stoica, rugbystul nostru „nr. 1“ 
în ultimii doi ani, a suferit 
și el un accident, pe care din 
fericire l-a surmontat, dar, a- 
tenție, el joacă acum mai mult 
cu... numele. Paraschiv și Ale
xandru, care de cîțiva ani for
mau perechea imuabilă de mij
locași ai naționalei și care se 
bucurau de unanime aprecieri 
au fost trecuți în... rezervă, fi
ind acuzați de un joc u- 
neori prea stereotip. Ne 
lipsește mult și un cen
tru (capabil a-1 înlocui cu 
succes pe experimentatul Nica), 
pe care-1 credeam găsit în per
soana sibianului Becheș, din 
păcate și el indisponibil, de
oarece Zafiescu — bun apără
tor — este un atacant lipsit 
de subtilitate. Dar, pe postul 
de pilier 7 Cine, veteranul Di
nu (57 de selecții), Cioarec 
sau Bucan ? Iată cîteva pro
bleme care se cer soluționate

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cursa desfășura

tă la Oxnard (California) a re
venit americanului Kirk Pfeffer, 
cronometrat pe distanta de 20 km 
cu 59 : 13,8. Proba feminină a 
fost cîștlgată de campioana nor
vegiană Grete Waltz, cu 1 h 08 : 
20,5.

BASCHET • în continuarea 
turneului pe care-1 întreprinde 
în S.U.A., echipa masculină a 
U.R.S.S. a jucat cu selecționata 
statului Indiana, pe care a în- 
vlns-o cu 83—82 (41—38).

HANDBAL 0 Turneul mascu
lin desfășurat în Suedia s-a în
cheiat cu victoria selecționatei 
U.R.S.S.. care în finala disputată 
la Malmd a întrecut cu 25—17 
(11—7) echipa Poloniei. în meciu
rile pentru clasament : 3—4. R.D.

CONTINUA. ASCENSIUNE A ECHIPEI ROMÂNIEI
0 VA ASIGURA DOAR MUNCA INTENSĂ, FĂRĂ PREGET

Deosebit de utilă, cea de a 
XlX-a ediție a „Trofeului Car- 
pați“, la handbal feminin, găz
duită de Sala sporturilor din 
Brașov, a înregistrat — cu fie
care nouă runda a sa — un ni
vel în permanentă creștere. 
După un început modest, în
trecerea și-a ridicat evident 
standingul valoric, cîteva din
tre întîlniri puțind fl trecute 
în rindul celor de referință. 
Mărturie stau nu numai entu
ziasmul — arareori întâlnit — 
cu care spectatorii au partici
pat la desfășurarea celor 15 
partide, ci — mai ales — opi
niile specialiștilor din nume
roase țări. Firește, la această 
deplină reușită generală a con
tribuit și buna organizare a 
competiției, asigurată de F.R.H. 
și organele locale.

Reamintind că echipele R. D. 
Germane, Bulgariei, Poloniei 
și României ș-au prezentat la 
start cu primele garnituri, că 
Uniunea Sovietică a evoluat cu 
o echipă tînără, de perspectivă 
și că țara noastră a avut în 
competiție și o echipă secundă, 
vom releva faptul că întrecerea 
a fost dominată de noua echipă 
a României și de campioana 
mondială — R. D. Germană.

Prima noastră echipă, pregă
tită de puțină vreme de cuplul 
antrenorilor Eugen Bartha și 
Remus Drăgănescu, a fost real
mente revelația competiției. 
N-am văzut de multă, foarte 

pînă în ziua meciului de la 
Montauban.

Ce au propus antrenorii pen
tru punctele nevralgice ale e- 
chipei 7 Pentru postul de fun
daș, pe Simion, un fost inter
național grivițean, care revine 
în echipa națională maturizat 
și schimbat în bine. La deschi
dere, pe colegul său de club, 
tînărul și talentatul Podărăscu. 
un atacant subtil, capabil de 
noi progrese. El a corespuns ca 
și perechea sa de la grămadă, 
Suciu, o rezervă veche, care 
merita să facă odată și odată 
marele pas, cu atît mai mult 
cu cît el asigură perfect legă
tura dintre compartimente, ceea 
ce în jocul unui „demi“ este 
esențial. Cel opt care alcătu
iesc grămada au fost menținuți 
în bloc, în formula de la Car
diff. A fost încercat 25 de mi
nute (pe postul Iul Stoica) un 
al treilea echipier al Griviței 
Roșii (formație care a atins o 
bună formă în finalul de cam
pionat), Voicu (22 de ani) pe 
cît de tînăr pe atît de talentat, 
îl socotim însă prea „crud" 
pentru un joc cu Franța, poate 
totuși, Dan Florea... Desigur, 
antrenorii naționalei, Valeriu 
Irimescu și Adrian Matecscu, 
care nu o dată și-au probat ca
pacitatea, mai dispun și de alți 
jucători de certă valoare, ne 
gîndim în primul rînd la acest 
foarte serios om care este Or- 
telecan din Valea Jiului, la doi 
înaintași tineri (Urdea și Ca- 
ragea) gata de pe acum să se 
alăture lui Dumitru, Pintca, 
Murariu, Ionescu et comp. Iată 
cît de bogate sînt rezervele 
rugbyului nostru ! Totul e să 
știm a le folosi cît mai efici
ent.

Dimitrie CALLIMACHI

Germană — Ungaria 24—19 ((li
gi ; 5—6. Danemarca — R. F. 
Germania 18—15 (7—6); 7—8.
Iugoslavia — Suedia 29—21 (12— 
13).

PATINAJ ARTISTIC • Con
cursul de la Berlin s-a încheiat 
cu proba individuală feminină 
in cate victoria a revenit campi
oanei europene Anett Potzsch 
(R.D.G.), urmată de compatrioa
ta sa Katarina Witt. Proba de 
perechi a revenit cuplului Sabi
na Baess — Tassllo Thierbach 
(R.D.G.), cu 78,40 p urmat de 
coechipierii lor Kerstin Stolfig — 
Veit Kempe, cu 74,04 p.

POLO • Echipele Vasas Buda
pesta și Montjulch Barcelona 
s-au calificat pentru turneul fi
nal al C.C.E. In ultimele meciuri 

multă vreme (credem că de 
vreo 14—15 ani), o formație 
atît de ambițioasă, atît de dor
nică să răzbată, o echipă atît 
de unită în realizarea țelului. 
Este o realizare evidentă a ce
lor doi antrenori, cum tot la 
activul lor trebuie pus și faptul 
că toate jucătoarele au benefi
ciat de o bună pregătire. Deo
sebit de important este și fap
tul că acest lot are titulari va
loroși pe aproape toate postu
rile. Portarul Viorica Ionică a 
fost intr-adevăr jucătoarea nr. 1 
a echipei, ea realizînd cele mai 
bune meciuri ale sale dintre 
cele 103 selecționări în echipa 
națională. Ionică a dat încre-

PREMIILE SPECIALE 
ALE „TROFEULUI 

CARPAȚI"
• Cea mai bună jucătoare 

a turneului — EVELYNE 
MATZ (R.D.G.).
• Cel mai bun portar — 

VIORICA IONICA (România 
A).
• Gca mai eficace jucătoare

— 26 de goluri — TATIANA 
VATEVA (Bulgaria).

9 „Cupa fair-play" — RO
MANIA B.

dere formației, a dat posibili
tatea coechipierelor să-șl re
pare greșelile (după atacuri 
ratate, ea a apărat magistral), 
a consolidat sistemul defensiv. 
Gheorghița Mălai se dovedește 
un conducător de joc abil, 
Maria Toriik si Rodica Nan- 
Marian extreme rapide, percu
tante, iar Niculina Sasu un in
ter cu șut puternic, surprinză
tor, bine plasat. Există și re
zerve apropiate valoric, lipseș
te doar un inter dreapta (stîn- 
gaci) care să completeze acest 
lot cu reale perspective.

Startul excelent luat de noua 
și tînăra noastră echipă repre
zentativă poate și trebuie să 
însemne un puternic stimulent

CAMPIONATE 
IN EUROPA

U-R.S.S. înaintea ultimei eta
pe, în clasament conduce Spar
tak Moscova, cu 48 p, urmată 
de Dinamo Kiev — 47 p și 
Șahtior Donețk — 46 p. Rezul
tate înregistrate în penultima 
etapă : Spartak Moscova—Cer- 
nomoreț Odessa 1—1 ; Dinamo 
Tbilisi — Dinamo Kiev 1—0 ; 
Șahtior Donețk — Ț.S.K.A. 
Moscova 3—2 ; Pahtakor Taș- 
kent — Dinamo Moscova 1—2 ; 
Ararat Erevan — Dinamo Minsk 
4—1 ; Kairat Alma Ata — Lo
komotiv Moscova 2—2 ; Zaria 
Voroșilovgrad — Torpedo Mos
cova 4—2 ; S.K.A. Rostov pe 
Don — Zenit Leningrad 1—0-

SPANIA (et. 10) : Athletic 
Bilbao — Espanol 2—0 ; Rayo 
Vallecano — Atletico Madrid 
4—1 ; C.F. Barcelona — Se
villa 0—0 ; Real Madrid—Her
cules 5—0 ; Real Zaragoza — 
Burgos 5—0 ; Betis Sevilla — 
Gijon 1—0 ; Almeria — Malaga
3— 2 ; Valencia — Las Palmas
4— 0 ; Salamanca — Real So-
ciedad 0—1. Clasamentul : 1.
Real Sociedad — 16 p, 2- Real 
Madrid — 16 p, 3. Gijon — 
15 p.

UNGARIA (et. 13) : Bekes- 
csaba — Ferencvâros 2—2 ; 
Pecs — Tatabănya 1—1 ; Vo- 
lân—Diosgyor 0—0 ; Zalaegers- 
zeg — Videoton 3—2 ; Szekes-

ale grupei semifinale de la Bra
tislava : Vasas — Kosice 5—4 ; 
Montjulch — Ethnlkos Pireu 
7—5. Clasament : 1. Vasas —
6 p ; 2. Montjulch — 4 p ; 3. Ko
sice — 2 p ; 4. Ethnlkos — Op.

SĂNIUȚE • Concursul de la 
Oberhof (R.D.G.) a fost cîștlgat 
de Bernhard Glass (R.D.G.). In 
proba feminină, victoria a reve
nit compatrioatei sale Melitta 
Sollmann.

TENIS ® Turneul de la Londra 
a fost ciștigat de McEnroe, care 
l-a întrecut tn finală cu 6—3, 6—4, 
7—5 pe H. Solomon, tn finala de 
dublu, McEnroe—Fleming a dis
pus cu 6—2, 6—3 de Stan Smith- 
Tomas Smid. A tn finala tur
neului de la Bogota, Peed l-a 
învins cu 6—3, 6—4 pe Velasco. 

pentru întreaga familie a hand
balului nostru. Dacă federația 
de specialitate are obligația să 
asigure condiții de pregătire și 
concursuri de verificare cu ad
versari din elita handbalului 
mondial, cluburile (îndeosebi 
Știința Bacău, Constructorul 
Baia Mare, Hidrotehnica Con
stanța, Rulmentul Brașov, Ra
pid București și Universitatea 
Timișoara, dar și celelalte clu
buri cu echipe in Divizia A) șl 
antrenorii au datoria să pregă
tească la cel mai inalt nivel 
jucătoarele selecționate în lot, 
să le folosească pe posturile 
pe care joacă în reprezenta
tivă și — mai ales — să caute 
și apoi să promoveze noi spor
tive de valoare. Trebuie bine 
înțeles că echipa națională nu 
este numai o treabă a federa
ției și a celor doi antrenori de 
Iot, ci a tuturor tehnicienilor 
handbalului nostru. Dacă pen
tru realizările ei de acum me
rită felicitări — alături de Eu
gen Bartha și Remus Drăgă
nescu — și antrenorii Constan
tin Popescu, Constantin Lache 
și alții, tot așa responsabilita
tea pentru competițiile urmă
toare, pentru creșterea valorii 
selecționatei noastre și nivelul 
evoluției ei este necesar să fie 
împărțită între toți membrii 
acestei puternice familii.

F. R. H. a inițiat consfătuiri, 
discuții periodice între antre
norii echipelor divizionare și 
cei ai reprezentativei, acțiune 
care se cere a fi continuată 
mal ales acum, in perioada de 
construcție (sau reconstrucție) 
a echipei naționale. întreaga 
perioadă de doi ani — pînă la 
intrarea ei în întrecerile inter
naționale oficiale — trebuie 
folosită intens, cu maximum 
de responsabilitate. Unirea e- 
forturilor federației cu cele 
ale tehnicienilor de la cluburi 
este singura soluție de progres.

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

fehervâr—Honvâd 0—0 ; Vasas
— Dunaujvâros 4—1 ; Uj pești 
Dozsa — Salgotarjan 2—2. Cla
sament : 1. Honved — 18 p ; 
2. Videoton — 17 p ; 3. Ferenc
vâros 17 p.

IUGOSLAVIA (et. 16) : O- 
limpia Liubliana — Banja Luka 
3—0 ; Vojvodina — Tuzla 1—0 ; 
Zelezniciar Sarajevo — Osijek
1— 1 ; Steaua Roșie — Partizan
2— 0 ; Hajduk — Sarajevo 1—0 ; 
Dynamo Zagreb — Rijeka 5—1; 
Niș — Napredak 2—0 ; Skoplie
— Zenica 2—0 ; Buducnost — 
Velez 2—0. Clasament : 1. Rad- 
nicki — 21 p ; 2. Steaua Roșie
— 21 p ; 3. Sarajevo — 21 p.

BULGARIA (et. 15, ultima a 
turului) : Ț.S.K.A. — Slavia So
fia 1—1 ; Levski Spartak So
fia — Lokomotiv 5—1 ; Sliven
— Marek 2—0 ; Pirin — Tîrno- 
vo 4—1 ; Trakia Plovdiv — 
Vrața 1—0 ; Burgas — Spartak 
2—1 ; Pernik — Lokomotiv 
Plovdiv 2—1 ; Cerno More Var
na — Beroe 0—0. Clasament : 
1. Ț-S.K.A. — 24 p ; 2. Slavia
— 22 p ; 3. Beroe — 19 p.

ALTE REZULTATE
• Echipa Australiei a susți

nut un meci amical în compa
nia selecționatei orașului Tian
jin (R. P. Chineză). Victoria a 
revenit oaspeților cu 3—0 
(1-0).

★
La Berlin, în meci amical, se

lecționata de juniori a Poloniei 
a întrecut cu 3—0 (2—0) echipa 
similară a R. D. Germane.

+
Finala turneului pentru juniori 

de ia Monte Carto se va disputa 
între selecționatele Italiei și Fran
ței. In ultimele meciuri din gru
pele preliminare : Italia — rugo- 
slavta 3—2 : Scoția — Suedia 1—0.

★
Președintele federației fran

ceze de fotbal, Fernand Sastre, 
a declarat la Paris că este po
sibil ca Franța să-și depună 
candidatura pentru organizarea 
în anul 1984 a turneului final 
al campionatului european. 
Sastre a arătat că în aceste zile 
forul francez face demersurile 
necesare pe lingă municipalită
țile unor mari orașe ce ar 
putea găzdui competiția.
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