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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.
intr-un spirit de înalta responsabilitate și exigență comunistă 

ăuIncTput dezbaterile asupra problemelor Înscrise pe ordinea de zi

ȘEDINȚA DE w u
Marii. 20 noiembrie, au con

tinuat, în Sala Palatului Repu
blicii, lucrările celui de-al 
XlI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, eveniment 
de seamă in viata partidului și 
a tării, trăit cu însuflețire, cu 
deplină satisfacție și aprobare, 
eu înaltă conștiință și răspun
dere partinică, de toți fiii pa
triei. / .

La reluarea lucrărilor, dele
gații și invitații salută cu vii 
și îndelungi aplauze sosirea în 
sală a tovarășului Nlcolae 
Ceausescu, a celorlalți to
varăși din prezidiul Congresu
lui. Asistăm din nou la mo
mente de vibrant entuziasm. 
Participanții aclamă cu putere 
pentru gloriosul nostru partid 
comunist, forța politică condu
cătoare a societății, călăuzitorul 
încercai al poporului pe calea 
luminoasă a socialismului și 
comunismului, inima și conști
ința vie a națiunii, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, de 
a cărui viață și activitate re
voluționară este indisolubil le
gat tot ce se înfăptuiește în 
România socialistă, spre binele 
și fericirea cetățenilor ei. 
Se scandează eu înflăcărare 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu 
reales la al XlI-lea Congres".

La lucrări sînt prezente 
delegațiile străine invitate să 
participe la Congresul parti
dului nostru.

Prima parte a ședinței de di
mineață este condusă de to
varășul Ilie Verdeț.

Tovarășul Vasile Vîlcu a pre
zentat Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie.

Au început, apoi, dezbaterile 
in plen asupra problemelor în
scrise pe ordinea de zi. Au 
luat cuvintul tovarășii Gheor- 
ghe Pană, delegat al organiza
ției municipale de partid Bucu
rești, Ion Avram, delegat al or
ganizației municipale de partid 
București, Corneliu Velincov, 
delegat al organizației județene 
de partid Galați. Alexandrina 
Găinușe, delegat al organizației 
județene de partid Bacău,

DIMINEAȚĂ a
Gheorghe Dinu, delegat al or
ganizației județene de partid 
Prahova.

Tovarășul Dumitru Popa a 
prezentat Raportul Comisiei de 
Validare.

Congresul a aprobat Rapor
tul Comisiei de Validare.

In continuare, au luat cuvîn- 
tul tovarășii FiTa Matei, dele
gat al organizației Județene de 
partid Olt, Ioana Coșeru, dele
gat al organizației municipale 
de partid București, Miu Do- 
brescu, delegat al organizației 
Județene de partid Dolj.

După pauză, ședința a fost 
condusă de tovarășa Alexan
drina Găinușe.

Congresul a ales, în unani
mitate, Comisia pentru pregă
tirea propunerilor de candidați 
în vederea alegerii organelor 
superioare ale partidului, alcă
tuită din tovarășii : NICOLAS 
CEAUȘESCU, Haralambie A- 
lexa, Dumitru C. Alexe, Iosif 
Banc, Vasile Bărbulet, loan 
Benko, Dumitra Birsan, Mihail 
Blag, Emil Bobu, Maria Bro
dea. Vasile Cădar, Elena 
Ceaușescu, Marius Cojocaru, 
Ion Coman, Constantin Dăscă- 
lesou, Tudor Done, Gheorghe 
Dumitrache, Sabin Faur, Eva 
Feder, Marțian Fuciu, Dumitru 
Fuiorea, Gheorghe Găvruș, Su- 
zana Gâdee, Ion Geană, Mihai 
Gere, Valerian Ghineț, Maria 

. Ghițulică, Mihai Grigorescu, 
Elisaveta Jicărean, Elisabeta 
Kovacs, Sofia Magdalena, Pe
tru Mihalache, Gheorghe Nilca, 
Ioan Morar, Grigore Munteanu, 
Ana Mureșan, Marin Nedea, 
Paul Niculescu, Gheorghe Pană, 
Vasile Pană, Anicuța Panciu, 
Florea Pîrlogea, Dumitru Po
pescu, Ion Popescu Putori, Va
sile Potop, Cared Santa, loo 
Sîrbu, Aneta Spornic, Gheorghe 
Stoica, Marin Ștefanache, Gheor
ghe Tănase, Florica Toma, Ion 
Ursu, Ilie Verdeț, loan Verme- 
șan, Ștefan Voitec, loan Andrei 
Wcingartner.

In continuarea dezbaterilor 
generale, au luat cuvintul to
varășii Ilie Verdeț, delegat al

(Continuare în pag. 2-3)

ÎNSUFLEȚITE MESAJE 

PE ADRESA CONGRESULUI
La încheierea ședinței de dimineață, s-a anunțat că pe 

adresa Congresului ai XlI-lea al Partidului Comunist Român, 
a tovarășului Nieolae Ceaușescu personal, au sosit, pinâ în 
prezent, 5 300 de telegrame și scrisori, prin care organe și 
organizații de partid, de masă și obștești, organe de stat, 
colective de muncă din industrie și agricultură, din instituții 
de invățămint, știință, artă și cultură, sănătate, unități militare, 
lucrători de la oficiile diplomatice ale României din străină
tate, activiști ai partidului cu stagiu din ilegalitate, oameni 
ai muncii din diverse domenii de activitate urează succes 
deplin lucrărilor Congresului.

Intr-o unitate impresionantă, expresie a voinței comuniști
lor, a întregului nostru popor, autorii acestor mesaje reafir
mă, in unanimitate, cu entuziasm și nemărginită încredere, 
mandatul dat delegaților la Congres de către conferințele 
județene de partid, ca tovarășul Nieolae Ceaușescu să fie 
reales în funcția supremă de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Cu mîndrie patriotică, numeroasele colective muncitorești 
raportează Congresului realizările închinate acestui mare 
eveniment istoric, îndeplinirea înainte de termen a planului 
de producție, darea în funcțiune a unor noi și importante 
capacități industriale.

Telegramele conțin angajamentul ferm a! organizațiilor de 
partid, al unor mari și puternice colective din unități indus
triale și agricole, din instituții de invățămint și cultură, de 
a milita neobosit pentru a traduce în viață, la un nivel cali
tativ superior, obiectivele istorice pe care Congresul al XlI- 
lea al partidului le pune in fața întregului nostru popor.

In numele participanților la marele forum al comuniștilor 
români, au fost exprimate cele mai calde mulțumiri tuturor 
celor care au adresat telegrame și scrisori Congresului, îm
preună cu urări de noi succese in activitatea închinată pro
gresului și prosperității României socialiste.

ȘEDINȚA DE DUPĂ-AMIAZĂa a
Prima parte a ședinței de du- 

pă-amiază a fost condusă de 
tovarășul Vasile Vîlcu.

Au luat cuvintul tovarășii 
Elena Ceaușescu, delegat al or
ganizației județene de partid 
Argeș, Emanuel Babici, delegat 
al organizației municipale de 
partid București, Gheorghe Cu
țite!, delegat al organizației ju
dețene de partid Brașov, Angelo 
Miculescu, delegat al organiza
ției județene de partid Ilfov. 

Lina Ciobanu, delegat al orga
nizației județene de partid Bo
toșani, Miron Mircea Ncgrilă. 
delegat al organizației județe
ne de partid Sibiu, Ludovic 
Fazekas, delegat al organizației 
județene de partid Maramureș, 
Florian Tănăsescu, delegat ai 
organizației județene de partid 
Timiș, Veronica Harnagea, 
delegat al organizației județene 
de partid Vaslui, Ilie Răuțescu, 
delegat al organizației județene
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de partid Gorj, Ștefan Mocuța, 
delegat al organizației județene 
de partid Cluj.

In continuare, lucrările au 
fost conduse de tovarășul Fer
dinand Nagy.

Farticipanții au fost informați 
că la Congresul partidului au 
mai sosit reprezentanți ai Parti
dului Comunist din Norvegia, 
Partidului Comunist Peruan, 
Partidului Socialist Revoluțio
nar Peruan.

Au fost exprimate cele mai 
calde mulțumiri pentru prezența 
lor la forumul comuniștilor ro
mâni și Ie-a fost adresat tm 
salut militant din partea con
ducerii Partidului Comunist 
Român.

La dezbateri au luat apoi 
cuvintul tovarășii Ștefan Voitee. 
delegat al organizației județene 
de partid Dolj, Mihail Floreses, 
delegat al organizației județene 
de partid Argeș, Ioniță Bagi», 
delegat al organizației județene 
de partid Timiș, Teodora San
du, delegat al organizației ju
dețene de partid Botoșani, Ma
rin Nedea, delegat al organiza
ției județene de partid Teleor
man, Virgil Trofin, delegat al 
organizației județene de partid 
Brăila, Aneta Spornic, delegat 
al organizației județene de 
partid Dolj, Emilian Toth, dele
gat al organizației județene de 
partid Caraș-Severin, Marin 
Ivașcu, delegat al organizației 
județene de partid Cluj, Ion 
Dincă, delegat al organizației 
județene de partid Prahova, 
Radu Beligan, delegat al orga
nizației municipale de partid 
București.

In numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii pe 
care îi reprezintă, vorbitorii au 
exprimat profunda satisfacție 
și mîndrie patriotică, totala 
adeziune și înalta apreciere fa
ță de magistralul Raport pre
zentat de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, față de toate docu- 

(Continuare in pag. 2—3)



LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII-LEA AL P. C. R.
ȘEDINȚA DE
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organizației județene de partid 
Cluj, Neculai Agachi, delegat 
a] organizației Județene de 
partid Galați, Ion Stoian, dele
gat al organizației județene de 
partid Constanța, Dan Otto Su- 
ruleseu, delegat al organizației 
Județene de partid Hunedoara. 
Dinu Daniliuc, delegat al orga
nizației Județene de partid 
Ilfov, Eva Feder, delegat a'

ȘEDINȚA DE DUPĂ-AMIAZĂ ■i a
(Urmare din pag. I)

mentele programatice ale Con
gresului, documente de primor
dială însemnătate pentru desti
nele patriei, care, întrucliipînd 
aspirațiile cele mai scumpe ale 
poporului nostru, stabilesc ori
entările fundamentale ale dez
voltării țării, asigură înaintarea 
fermă, neabătută, a Românie* 
pe drumul de luptă și glorii 
al edificării societății socialiste 
ți comuniste-

Indeplinindu-și mandatul de 
onoare încredințat, ei au susți
nut cu căldură propunerea ca 
In funcția supremă do secretar 
general al partidului să fie re
ales tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, cel mai iubit și 
stimat fiu al națiunii noastre, 
exponentul strălucit al intere
selor și năzuințelor întregului 
popor. își găsese expresie în 
această opțiune fermă senti
mentele de dragoste și recu
noștință ale tuturor cetățenilor 
patriei, aprecierea unanimă pe 
care o dau înaltelor calități ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

/n Capitală, intr-o atmosferă entuziastă

15000 DE COPII SI TINERI, 
PARTICIPANT! LA CROSUL 

DEDICAT CONGRESULUI PARTIDULUI
în mod firesc, intr-o zi de 

toamnă tîrzie, parcul I.O.R. din 
Capitală — situat in jurul la
cului numit pînă nu demult 
Balta Albă — ar fi rămas trist 
Pe burniță, ceață și frig, pu
țini s-ar fi încumetat să vină 
aici, unde vîntul, foarte activ, 
încrețea fruntea lacului, plim
ba, demoralizant, cantități mari 
de frunze uscate.

Duminică, insă, n-a fost așa. 
Parcul I.O.R. din cartierul 
Balta Albă nu numai că n-a 
fost pustiu, dar a trăit una 
din cele mai deosebite zile din 
viața sa, găzduind, am zice, un 
„cros gigant", la care au luat 
parte peste 15 000 de copii și 
tineri din sectorul 3 al Capita
lei. Da, mai mult de 16 000 de 
participanți la o acțiune ini
țiată de către Comitetul de 
partid al sectorului 3, manifes
tare in cadrul „Daciadei", de
dicată Congresului al XII-lea 
al partidului. încă de diminea
ță — era ora 8 — tramvaie, 
troleibuze și autobuze au adus 
spre parcul amintit mii de pio
nieri și școlari, tineri din în
treprinderi și instituții, trans- 
formindu-1 intr-un adevă
rat furnicar multicolor. Căciu
lite, treninguri, fețe îmbujorate 
de frig, sute de profesori preo
cupați „să nu piardă vreun co
pil", să-și înscrie elevii în pro
bele deschise diferitelor cate
gorii. Fiindcă au fost Întreceri 
pentru 7 categorii de vîrstă, 
mcepînd cu șoimii de 6 ani și 
terminînd cu tineri de peste 19 
ani. în total, am aflat, In a- 
ceastă mare competiție dedica
tă marii sărbători a comuniști
lor au concurat elevi de la 47 
de școli generale și licee, oa
meni ai muncii din 37 de în
treprinderi și instituții ale sec
torului. O reușită sportivă a 
consiliului pentru educație fi
zică și sport, a consiliului sin
dicatelor, a consiliului organi
zației pionierilor și comitetului 
U.T.C. din sector -— care au 
depus eforturi deosebite pentru 
organizarea unei întreceri orna- 
giale de asemenea amploare 
(au existat pînă și programe ti
părite cu schița parcului, or
dinea alergărilor, traseele
fa).

Despre întrecerile propriu- 
zlse — cu un asemenea număr 
de participanți — se pot spune, 
firește, multe lucruri. Fiecare 
plecare, cu sute sau chiar peste

DIMINEAȚĂa
organizației județene de partid 
Bihor, Simion Săpunaru, dele
gat al organizației Județene de 
partid Argeș, Stan Cazan, dele
gat al organizației județene de 
partid Buzău, Dore] Mihai Popa, 
delegat al organizației județene 
de partid Mureș, George Ma- 
eovescu, delegat al organiza
ției județene de partid Argeș, 
Nicolae Constantin, delegat al 
organizației județene de partid 
Arad, 

strălucit conducător revoluțio
nar, patriot înflăcărat și emi
nent militant al mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, neobosit luptător pen
tru propășirea României și fe
ricirea poporului român, pentru 
cauza socialismului și păcii, 
pentru înfăptuirea idealurilor 
de libertate, independență și 
progres ale tuturor națiunilor, 
pentru înțelegere și colaborare 
internațională. în realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu ca 
secretar general al partidului, 
comuniștii, întregul popor, văd 
garanția sigură a înfăptuirii 
neabătute a Programului parti
dului, a hotăririlor Congresului 
al XII-lea, a obținerii unor noi 
și strălucite izbinzi in construi
rea socialismului și comunis
mului.

Totodată, au fost reafirmate 
puternicul atașament Ia politica 
internă și externă a partidu
lui, precum și voința unanimă 
de a contribui, cu abnegație 
și dăruire comunistă, la trans
punerea în viață a hotăririlor 
pe care Congresul le va adopta,

I 000 de sportivi — era de-a 
dreptul emoționantă ; mai mult 
decit impresionantă seriozita
tea cu care copiii, tinerii au 
dorit să participe la acest cros 
dedicat marelui forum al co
muniștilor, al întregului popor. 
S-au mai găsit cîțiva... grijulii, 
care, de pe margine, dădeau 
sfaturi copiilor aflați în con
curs să se menajeze pe un a- 
semenea timp. Nimeni nu-i au
zea însă. Copiii au învățat, se 
pare, foarte bine că sportul le 
e prieten, indiferent de starea 
vremii ; bun rezultatul tineri
lor de la „Republica" la cate
goria „tineri din întreprinderi",
II dintre ei fiind printre pri
mii 20 sosiți. Ca dealtfel și al 
tinerelor de la „Eorangicul",

ENTUZIASTE ÎNTRECERI SPORTIVE OMAGIALE
De pe întreg cuprinsul țârii 

continuă să sosească la redacție 
vești despre numeroasele compe
tiții sportive omagiale dedicate 
Congresului al XII-lea al parti
dului. Iată citeva din acțiunile 
organizate In cinstea marelui 
eveniment.
• PITEȘTI
In Sala sporturilor din locali

tate, clubul F.C. Argeș a orga
nizat, duminica trecută, In cins
tea celui de al XII-lea congres 
al partidului, o competiție de 
minitotbal, la care au luat parte 
echipe ale cluburilor Petrolul 
Ploiești, Progresul Vulcan și F.C. 
Argeș. S-au disputat meciuri la 
trei categorii de virată. La „11 
ani” a cîștlgat Petrolul, urmată 
de F.C. Argeș șl Progresul Vul- 
oan. Iată șl clasamentele la ce
lelalte două grupe : F.C. Argeș, 
Petrolul șl Progresul Vulcan — 
la „13 anl“ ; F.C. Argeș, Progre
sul Vulcan șl Petrolul — la „14 
anl“. Dintre copil s-au remarcat 
C. latan, FI. Dinu, M. Mlhai, 
I. Bobu șl E. Melu (F.C. Argeș), 
V. Oprea, L Bealcu (Progresul 
Vulcan) șl M. Ivan (Petrolul). 
Modurile s-au desfășurat non
stop timp de S ore șl au fost 
urmărite de peste 2000 spectatori. 
„Următoarea acțiune de acest fel 
— sublinia Mlhal Ianovschl, an
trenor la centrul de copil plteș- 
tean — va avea loc In decem
brie, cu prilejul aniversării Re
publicii".

• RIMNICU V1LCEA
Luceafărul, Speranța, Fulgerul, 

Dacia, Viitorul, Progresul șl u- 
nirea — aceasta este ordinea fi
nală a echipelor participante la 
Întrecerea dotată eu „Cupa Con
gresul al XD-lea al P.C.R.*, or
ganizată de clubul Chimia Rm. 

ele deschizînd țării, poporului 
nostru, noi și luminoase per
spective de progres și bu
năstare.

In același timp, intr-un spirit 
de înaltă responsabilitate și 
exigență comunistă, vorbitorii 
au făcut o analiză profundă a 
activității desfășurate în indus
trie, construcții, agricultură, în 
toate domeniile vieții noastre 
economice și sociale, eviden
țiind succesele deosebite obți
nute de oamenii muncii în con
strucția socialistă. Au fost re
levate, de asemenea, în mod 
critic și autocritic, neajunsurile 
și lipsurile care mai există, ex- 
primindu-se hotărirea fermă de 
a acționa cu toată răspunderea 
pentru înlăturarea acestora, 
pentru îmbunătățirea continuă 
a muncii, pentru ridicarea ca
lității și eficienței întregii acti
vități economico-sociale.

în cadrul dezbaterilor, s-a 
arătat că, în spiritul orientări
lor fundamentale cuprinse în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Progra
mul partidului, precum și in 
conformitate cu noile cerințe și 
necesități ce decurg din reali
tățile naționale și internațio
nale, se va acționa, cu toată 
energia și competența, pentru 
lărgirea bazei proprii de mate
rii prime și energie, accelerarea 
procesului de restructurare a 
industriei prin creșterea priori
tară a ramurilor de prelucrare 
avansată, pentru dezvoltarea și 
modernizarea susținută a pro
ducției agricole, pentru o cali
tate nouă, superioară, în în
treaga activitate economică. A 
fost manifestată, totodată, bo- 
tărîrea de a asigura afirmarea 
largă a revoluției tehnico-știin- 
țifice in toate domeniile de 
activitate, sporirea aportului 

oarecum in aceeași situație 
demnă de relevat...

Iată și pe primii clasați, pe 
categorii de virstă, la „Crosul 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R." : Alexandra Luca, Vir
gil Grigore (6—8 ani), Constan
ța Tuinea, Bogdan Tudor (9— 
10 ani), Luminița Ciochină, 
Gabriel Bușu (11—12 ani), Ma
riana Dumitrache, Vasile Ni
colae (13—14 ani), Lena Ilie,

VUcea. La această competiție fot
balistică s-au aliniat numai co
pil nelegitimați. Gh. Ceaușilă s-a 
dovedit a fl cel mai eficace, cu 
47 de goluri marcate. „Poate că 
el va fi virful de atac pe care 
n căutăm de atlta vreme" — 
afirmă Tr. Popa, antrenorul Ju
niorilor Chimiei. Alțl copil re
marcați : A. Dinu, N. NiCă, V. 
Cocioabă, I. Vulpe (L. D.).
• CUGiR
Acțiuni dedicate Congresului al 

XII-lea al P.C.R. au avut Toc 
și La Cuglr. Timp de trei zile, 
în organizarea Ireproșabilă a A- 
sociației sportive „Metalurgistul", 
s-au întrecut peste 1 000 de co
pii, tineri șl vîrstnici.

Crdsul, cea mal populară ac
țiune de masă, a adus la start 
peste 600 de elevi din școlile 
generale, liceele Industriale și 
muncitori de la întreprinderea 
Mecanică. Terenul variat și gre
utățile traseului au făcut Între
cerea deosebit de interesantă. 
Iată cîștigătorii : copii — fete : 
Paula Duță ; băieți — Ștefănuț 
Mircea ; juniori III : Maria Lazăr 
și Mugurel Ștefănuț ; juniori H : 
Ioana Bure ea și Ion Avram ; 
juniori I : Adina Avram și 
Gheorghe Hăprian ; seniori: loan 
Petcu.

Tenisul de masă, prezent și el 
la această manifestare, a scos In 
relief buna pregătire a copiilor 
Simona Nef șl Adrian Paraschlv 
șl a juniorilor Ramona Roșea șl 
Florin Mureșan, cîștigători me
rituoși ai Întrecerii.

Școlile generale și liceele In
dustriale și-au trimis ambasado
rii și la competiția de tir — 
arrriă cu aer comprimat. învin
gători au fost la categoria 12—13 
ani : Angela Iancu și Liviu Tu
dor, iar la categoria 16—18 ani, 
Silvia Buetin și Stelian Tătaru. 

științei la modernizarea econo
miei naționale, la realizarea 
progresului multilateral al pa
triei. S-a subliniat, de aseme
nea, că vor fi întreprinse toate 
măsurile ce se impun pentru 
onorarea, în condiții exemplare, 
a sarcinilor de export, în ve
derea creșterii eficienței comer
țului nostru exterior.

Cei care au luat cuvîntul au 
relevat că vor milita cu fermi
tate pentru dezvoltarea demo
crației socialiste și întărirea auto- 
conducerii muncitorești, pentru 
îmbunătățirea muncii ideolo
gice și politico-educative, a în
tregii activități de formare a 
omului nou, cu o înaltă con
știință socialistă, pentru pro
movarea susținută a principii
lor eticii și echității socialiste.

Participanții la discuții au 
arătat că vor acționa pentru 
perfecționarea stilului și meto
delor de muncă ale organelor 
și organizațiilor de partid, pen
tru ca ele să se manifeste pre
tutindeni ca forță dinamică, de 
avangardă a maselor de oameni 
ai muncii, pentru ridicarea con
tinuă a rolului politic conducă
tor al partidului in întreaga 
viață economico-socială. aceasta 
constituind chezășia îndeplinirii 
cu succes a hotăririlor ce vor 
fi adoptate la Congresul al 
Xn-lea al P.C.R.

Vorbitorii au reafirmat angaja
mentul colectivelor lor de mun
că de a-șl pune întreaga ener
gie și capacitate creatoare în 
slujba progresului și prosperi
tății neîntrerupte a patriei, a 
creșterii continue a bunăstării 
întregului popor — scopul su
prem al politicii partidului nos
tru.

Lucrările Congresului con
tinuă-

Dăducu Guga (15—16 ani), Ma- 
ricica Drăgan, Stan Nicolaescu 
(17—18 ani), Iosefina Puflea, 
Mișu Rolca (tineri din Între
prinderi). Cele 7 cupe au re
venit, în ordinea categoriilor de 
vîrstă amintite, școlilor genera
le nr. 86, 33. 57, 41, liceelor 23 
August și I.O.R., Întreprinderii 
Republica.

Modesto FERRARINI

La competiția de șah au parti
cipat sportivi de categoria I șl 
candidați de maeștri din orașele 
Alba Iulia șl Cugir. Au ciștfgat 
în ordine ștefan Puia și Ion Za- 
harla, ambii de la A.S.M. Cuglr.

Tot în cinstea marelui eveni
ment s-a desfășurat și „Cupa 
Metalurgistul" la handbal mascu
lin și feminin cu participarea e- 
chlpelor din oraș, lată ciștlgă- 
torii : fete — Șc. gen. nr. 2 șl 
Liceul lud. nr. 2 ; băieți — Șc. 
gen. nr. 2 șl Liceul Ind. nr. 1. 
Câștigătorilor le-au fost oferite 
diplome șl premii. (Fl. Sandu).

• BRAȘOV
Comisia Județeană de popice 

BrașoV a organizat o competiție 
dotată cu „Cupa Congresului al 
XD-lea al partidului" rezervată 
Jucătorilor de performanță din 
cele patru echipe divizionare A 
din localitate. Iată cîștigătorll : 
seniori : Iosif Tismănar (Rul
mentul) 494 p.d. (din 100 lovituri 
mixte) ; juniori : V. Boel (Flacă
ra) 443 p.d. ; senioare : Mariana 
Constantin 455 p.d. și junioare : 
Maria Czompok (ambele de la 
Hidromecanica) 404 p.d. (C. Gru
ia).
• FETEȘTI

C.J.E.F.S. Ialomița a organizat 
un cros In parcul de agrement 
al orașului Fetești, la startul că
ruia s-au aflat 224 de sportivi 
din Călărași, Slobozia, Amara și 
Fetești. Pe lista clștigătorllor și-au 
înscris numele : Rodica Anghel 
(Călărași) — 800 m junioare, 
Mlhaela Marin (Slobozia) — 600 
m, Petruța Pavel (Călărași) — 
1000 m, Adriana Coman (Călărași)
— 1200 m, T. Tătaru (Călărași)
— 800 m, N. Pavel (Călărași) — 
1000 m, R. Cîrlig (Slobozia) — 
2000 m, M. stoian (Slobozia) — 
2500 m și C. Costea (Slobozia)
— 3500 m. (Gh. Brines cu).
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La ora de educație 
fizică $i spori, 

proî. Viorel Avram 
Iși imparic strădania 

muncii:
CÎTE

DE
Profesorul de educație fizică 

Viorel Avram își desfășoară ac
tivitatea la Școala generală nr. 
191 din Drumul Taberei și este 
de părere că la orele de sport, 
precum și la întrecerile din ca
drul „Daciadei" nu toți elevii 
participă efectiv.

— Vă referiți, desigur, la școa
la unde funcționați 7

— Da, la școala generală nr. 
191.

— în alte unități cu același 
profil există o preocupare per
manentă pentru atragerea tutu
ror copiilor în activitatea spor
tivă.

— Cunosc.
— Există, de asemenea, un 

mare interes pentru amenajarea 
de noi terenuri simple de sport 
în curțile școlilor.

— Am auzit.
— Pentru participarea efectivă 

a elevilor la orele de educație 
fizică șl — mai departe — la 
întrecerile „Daciadei", unele școli 
generale au, spre exemplu, cîte 
4—6 panouri de baschet ! Dum
neavoastră, la școala generală 
nr. 191, cîte aveți 7

— 39
★

Profesorul Viorel Avram este 
ceea ce unii numesc „un om 
original". In urmă cu trei ani, 
bunăoară, a cerut transferul la 
„191", fiindcă la Școala generală 
nr. 170, unde funcționa, îșl.w a- 
menajase o splendidă bază spor
tivă. îl „ispitise", cu alte cuvin
te, curtea acestei școli din Dru
mul Taberei, deoarece... nu era 
nici măcar asfaltată în întregi
me, iar în mijloc mai avea și 
un fel de moviliță greu de înlă
turat, rămasă cine știe de cînd. 
în două nopți a întocmit pro
iectul noii baze sportive, iar în 
dreptul „movilitei", pe hîrtia de 
calc, a pus un semn de între
bare. Unii au optat pentru în
grădirea acestei zone și planta
rea ei cu trandafiri. Alții au fost 
de părere că lalelele ar oferi 
un cadru mult mai adecvat. Co
munistul Viorel Avram a dat să 
se înțeleagă că este de acord cu 
ambele propuneri, s uger în d — Ia 
rîndul lui — șl... o pancartă 
mare, așezată în vîrful „pirami
dei", pe care se obliga să scrie : 
„Aici zace lipsa de interes pen
tru plăcerea copiilor de a se juca 
în aer liber

— Deci, 39 panouri de bas
chet, aproape 20 terenuri spor
tive în curtea unei singure școli, 
nu 7

— Nu. API 
zează interlo

Profesorul ; 
ceea ce nun 
țiativă, cu dr 
rie“. Stîlpii 
confecționați 
torul părinți 
fiecare, cu 
așezate în e 
folosirea spa 
Fiind, totuși! 
re... susțin - 
și niște cîxl 
dul lor, să... 
— o plasă d 
cimp, de bai 
renuri supra 
mos, în cul<|

— Un fel 
la tcadftt; r 
toată ziua. 1 
tă. tovarășe

— Corectă, 
pul celor ap 
renuri de sp<

— șl totuși 
că rîtr toți i 
tiv la orele 
rile „Daciad(

— Pentru 
nu înțeleg, 
două repreze 
chet, iar rest 
„EFECTIV" 
toți copiii sâ

@ CAMPIONAT]
CAMPIONATUL DE POLO - ED

DEBUTEAZĂ IN 1979 I
Cea de al 35-lea campionat de 

polo al României (ediția 1980) 
ne oferă o primă noutate : spre 
deosebire de edițiile precedente, 
de această dată Întrecerile vor 
începe mult mai devreme — încă 
din acest an — și se vor încheia, 
conform tradiției, în luna octom
brie a celui viitor. Așadar, iubi
torii acestui sport își vor revedea 
echipele favorite din prima se
rie valorică a Diviziei A chiar la 
2 decembrie, dată cînd cele 6 
formații și anume Dinamo Bucu
rești, Voința. CIuj-Napoca, Rapid 
București, Cri șui Oradea, C.N. 
A.S.E. București și Progresul 
București se vor alinia la startul 
unui nou „maraton" cu patru tu
ruri și un turneu final în două 
manșe.

Astfel, s-a 
rile din prim 
șoare în 5 et 
toare : 2, 6, 
brie. In cont 
chipe se vor 
Napoca — în 
brie — în c< 
conțin d pentr 
competiției.

O ultimă șl 
rit ca jucăto 
buc ureș tone 
trecerea norrr 
bilgatorii per 
Divizia A) în 
brie, cei de 
poca la 30 n 
la Crișul Ora

ASTĂZI, ETAPĂ IN „CUPA ROMÂNIE

16 Din nou, o etapă Interme
diară în „Cupa României", echi
pele de volei prezentîndu-se, as- 

ItăzL, ia startul rundei a Vl-a. 
Capitala polarizează atenția prin 
numărul mare de meciuri — I jumătate din ele sînt programate 
In sălile bucureștene —, dar și 
în provincie vor avea loc cîteva 
dispute care se anunță intere
sante. La feminin se vor desfă- 

Ișura întflnirile : Rapid — Știința 
Bacău (sala Gdulești, ora 16), U- 
niversitatea București — Farul 
Constanța (sala Dinamo, ora 

114,30), Dinamo — Maratex B. 
Mare (sala Dinamo, ora 17), Pe
nicilina Iași — Universitatea Cra
iova, Universitatea Timișoara — 

IC.S.U. Galați și Olimpia Oradea 
— Chlmpex Constanța. în disputa 
băieților vor avea loc partidele : 
Calculatorul — Universitatea Cra- 

Iiova (sala Olimpia, ora 16,30), 
Steaua — Politehnica Timișoara 
(sala Floreasca, ora 16,30), Di
namo —- Delta Tulcca (sala Dina- 

Imo, ora 16), Explorări B. Mare 
— Silvania S. Silvaniei, Tractorul 
Brașov — Petrolul Ploiești, Viito
rul Bacău — C.SJML Suceava.

Dum&noM^ Pe 
leanu.

• Explorări 
zentanta noa* 
canică" și dc 
va juca direr 
petiției în ci 
Mirefs Atena, 
9 decembrie î 
La 16 decemb.

• Clubul a 
acțiuni de s 
marți și vinei 
in sala din ( 
tru băieții năJ 
tineri,

• Colegiul i 
al arbitrilor 
fără frecvență 
unor noi cavi 
înscrieri la s<

S-AU

IS In vederea apropiatelor con
fruntări internaționale, in loturile 
reprezentative au fost selecționați: 

f Mariana Ion eseu, Irina Petculeț, 
I Iuliana Enescu, Victoria Banciu, 

Doina Săvoiu, Victoria Georgescu,

I Maria Mititelu, Mariana Godja, 
Corina Crivăț, Crina Georgescu, 
Lia Catarig, Elena Piron, Ileana

IDobroschi, Valorica Maier, Ioana 
Liteanu, Norica Moise în lotul 
feminin, respectiv Sterea, Maca- 
vei, Stoian, G. Enescu, Hinda, 

ICăta-Chițiga, Spînu, Mina, Geană, 
R. Enescu, Slabu, Șteflea, Glz- 
davu, Staicu, Popescu, Oros,

MIERCUREA 
lefon). — La 
dhn localitate 
mele jocuri d 
al seriei s-ecur 
hochei. 
încheiat cu i 
interesant fiin< 
țiile învingător 
care, cite 9 gt 
mănunte de W 
țări.

Avîntul Ghet 
Odorhei 9—1 
Partidă închei.® 
modă a echipe; 
care s-a detajg 
marcate de Ta 
Lengyel, GySrj



Astăzi, etapa a 16-a a Diviziei A

MINGE SI CITE UN COS 
IASCHET LA DOI COPII!
E 70 ! preci- 
il nostru.

el Avram este 
,un om cu ini- 
e fată de mese- 
ali de baschet, 
deșeuri, cu aju- 
u fost prevăzuți 
două panouri 
ri opuse. Deci, 
i la maximum, 
lpi de susține
ri loc în loc — 
menite, la rîn- 
Ină — după caz 
lei, de tenis de 
ton. Așadar, re

marcate fru- 
iferite.
;enă rulantă, ca 
are-~Je „joacă** 
nea esfe corec- 
asor 1
»ta fiind șl sco- 
e 70 de minlte-

ineați la, început 
. participă efec- 
,port, la întrece- 
De ce ?
prin „EFECTIV- 

exemplu, ca 
ve să joace bas- 
ă privească. Prin 
eleg ca absolut 
rticipe, minut cu

minut, la ora de educație fizică, 
la celelalte întreceri pe care Ie 
organizăm. Or, noi nu reușim 
EFECTIV acest lucru cu toate 
clasele.

★
Profesorul Viorel Avram este 

ceea ce numim „un om de sport**. 
Au, să zicem, oră de educație fi
zică pionierii din clasa a IV-a. Pe 
terenurile de sport — excepțio
nal Întreținute — apar 40 de co
pii In echipament roșu. In con
cepția comunistului Viorel Avram 
cea mai mare nelegiuire este 
să-i furi copilului joaca ! Deci, 
cite o minge și cite un coș de 
baschet la doi elevi. Se joajcă 
1 la 1 pentru : folosirea la ma
ximum a orei de sport ; dezvol
tarea spiritului de observație, a 
judecății logice, a capacității de 
sistematizare, de autodepășire. 
Se lucrează pe ateliere, deoarece 
s-a observat că forma de orga
nizare în atelierul modern al 
școlii este superioară datorită 
individualizării procesului de În
sușire a tehnicii.

Așadar, 70 de terenuri de sport, 
fără a avea pretenția că toți 
elevii participă efectiv la orele 
de educație fizică, la întrecerile 
din cadrul „Daciadei*. Unii au...

Vasile TOFAN
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IN CENTRUL ATENȚIEI, 
MECIURILE DE LA IAȘI, 
CLUJ-NAPOCA
• „U" dorește să-și întrerupă 
seria eșecurilor pe propriul te
ren, Olimpia vrea (din nou) să 
ciștige „afară" • La Tirgoviște, 
față în față două echipe cu un 
țel comun - reabilitarea • In 
Dealul Copoului, o partidă der
by • Greu examen pentru 
„Poli" la Tg. Mureș • Ce-și 
propune S.C. Bacău pentru jo
cul cu campioana țării ? Desi
gur... egalul • Sportul studen
țesc și F.C. Scomicești țintesc 
distanțarea de „zona de foc".
• Visul Gloriei : predarea lan
ternei I • Jiul (cele mai puține 
goluri înscrise) - Dinamo (cele 
mai puține goluri... primite) • 
Craiovenii - gata să profite de

o defecțiune a liderului.

ȘI BUZĂU
CLASAMENTUL

JOCURILOR

1. STEAUA 15 9 3 3 35-îfl 21
2. Uni». Croicvo 15 9 3 3 31-15 21
3. Dinamo 15 7 5 3 26-13 19
4. F.C. Baia Mare 15 8 1 6 28-22 17
5. A.S.A, Tfl. Mureș 15 8 1 6 19-21 17
4. Chimia Rm. VI. 15 7 2 6 20-15 16
7. F.C. Argeș 15 7 2 6 18-18 16
S. S.C. Bacâu 15 4 8 3 20-20 16
9. Jiul 15 7 2 6 9-17 16

10. Polit. lași 15 6 2 7 22-22 14
11. Sportul stud. 15 6 2 7 14-14 14
12. C.S. Tirgoviște 15 5 4 6 19-22 14
13. F.C.M. Galați 15 5 4 6 20-26 14
14. „Pofi* Tim. 15 5 2 8 20-22 12
15. Cluj-Nap. 15 6 0 9 16-20 12
16. F.C. Scornrcești 15 5 2 8 19-27 12
17. Olimpia Satu M. 15 3 4 8 13-25 10
18. Gloria Buzău 15 4 1 10 9-23 9

Obiectivele noului antrenor

ĂV

al echipei, ion NVNwniiER

PROGRAMUL

Cluj-Napoca
Tîrgoviste : 
lăți:

Tg. Mure; :
Pitești : 
București :

Buzău : 
Petroșani ; 
Craiova :

UNIVERSITATEA - OLIMPIA 
CLUBUL SPORTIV - F.C. BAIA 
POLITEHNICA - STEAUA

(partidă televizată)
A.S.A. -----------
F.C. ARGEȘ 
SPORTUL STUD.

(Stadionul Republicii)
GLORIA - F.C.M. GALAȚI
JIUL - DINAMO
UNIVERSITATEA - CHIMIA RM. VILCEA

Toate partidele încep la ora 14

SATU MARE 
MARE

- „POLI" TIMIȘOARA
- S.C. BACAU ’
- F.C. SCORNICEȘTI

BULETINUL DE ȘTIRI 
AL DIVIZIONARELOR A

acasă?..' Fotografia a fost făcută dimineața, etnd 
<vram lucrează... voluntar, programul său fiind 

după-amiază l

• COMPETIȚII •
A 1980

tărît ca mechi- 
tur să se deslâ- 

■, la datele urmă-
13 șl 16 decern

are, cele șase e- 
?.î.n til.nl la Cluj-

19 șl 23 decern
ai unul turneu 
turul al doilea al

: F.R.N. a hotă- 
celor < formații 
se prezinte la 

>r de cor^spl (o- 
1 participarea tn 
lua de 29 nolem- 
Volnța Chij-Na- 
mbrie, Iar cel de 
i la 1 decembrie.

LA VOLEI"
Chiba, Mîțu, Gir-

laia Mare, repre- 
5l in „Cupa Bal- 
îătoarea trofeului, 
n turul 2 al com
pania formației 
Turul are loc la 
deplasare, returul 

i la Baia Mare.

aua organizează 
ecție în flecare 
între orele 18--20, 

lea Plevnei, pen
ați în 1965 și mal

micipal București
Inițiat un curs 
pentru pregătirea 

eri ai fluierului, 
iul C.M.B.E.F.S,

„CUPA 
MARAMUREȘULUI" 

LA TIR REDUS
La Baia Marc s-a desfășurat 

concursul de tir dotat cu „Cupa 
Maramureșului**, rezervat probe
lor cu aer comprimat. Cel mai 
bun rezultat al reuniunii aparține 
juniorului II, Ion Joldea, de la 
C.F.R. Arad, pregătit de antre
norul Ion Quintus, care a reușit 
863 p la pușcă 10 m, nou record 
național al categoriei. Maria La- 
katoș (C.S.U. Oradea) a reușit, 
la senioare, 380 p. iar Olimpia 
Rus, de la același club, 363 p, 
la categoria junioare n, la ace
eași probă. (Cornel POPOVICI — 
coresp.).

„CUPA COVASNA" 
LA BADMINTON

In organizarea C.J.E.F.S. Co- 
vasna, a Consiliului județean al 
sindicatelor și a Comitetului ju
dețean U.T.C., s-a desfășurat, 
timp de trei zile, in sala de gim
nastică a Liceului de filologie-ls- 
torie din Sf. Gheorghe, prima edi
ție a unui reușit concurs de bad
minton, dotat cu „Cupa Covăs
ită". Au participat 65 de sportivi 
din 8 orașe ale țârii, remareîn- 
du-se cei din Tg. Mureș, Timi
șoara și București. dștigâtori, 
la simplu bărbați — Ștefan Nyâri 
(Gloria Timișoara), simplu femei 
— Csilla Kozma (Electromureș 
Tg. Mureș), dublu bărbați — Șt. 
Nyări — st. Kokosl (Gloria Ti
mișoara), dublu femei — Csilla 
Kozma — Adriana Gherghel (E- 
lectromureș), duWu-mixt — St. 
Nyări — Cristina Sipoș-Iost 
(Gloria Tim.). Clasamentul pe o- 
rașe : 1. Tg. Mureș 35,5 p, 2. Ti
mișoara 27 p, 3. București 11 p, 
4. Reșița 8 p, 5. Reghin 6 p, 6. 
Cluj-Napoca 5 p. (Gh. BRIOTA, 
coresp.).

ELUAT JOCURILE SERIEI SECUNDE IN 
DIVIZIA A LA HOCHEI
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• UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA. Indisponibil la stu- 
denți : A. Mureșan, incert Ba- 
tacliu. • OLIMPIA a deplasat 
tot lotul, cu excepția lui Marcu, 
accidentat.

• C. S. TÎRGOVISTE. Pen
tru meciul de azi, Sava este 
indisponibil, iar folosirea lui 
Pitaru șl Kalîo — incertă • 
F. C. BAIA MARE. După a- 
micalul de la Rm. Vîlcea, unde 
au pierdut cu 4—3, băimărenii 
și-au continuat drumul ]a Tîr- 
goviște. Este incert Koller, 
care s-a prezentat la un «m- 
trol medical la București, diupă 
accidentul suferit.

• POLITEHNICA IAȘI nu 
va aduce modificări „ll“-lui 
care, în etapa precedentă, a 
învins Jiul. 0 STEAUA a sosit 
ierj la Iași fără Agiu (acciden
tat j abia luni i s-a dat ghipsul 
jos) și Stoica (suspendat). La 
aceste două absențe certe, in 
formația bucureșteană au mai 
apărut două semne de între
bare : Maree] Răducanu ți C. 
Zamfir, ambii accidentați.

• A. S. A. TG. MUREȘ are 
un singur absent : Pîslaru, sus
pendat. • 
MIȘOARA 
pe Anghel, 
Mehedințu,

• F. C.

POLITEHNICA Ți
nu va putea conta 

nerefăcut, și pe 
suspendat.

ARGEȘ. A 
duminică la Tîrgoviste cu 
Tirgoviște, pierzînd cu 
Nu se 
care în 
CĂU a 
Buzău 
Gloriei 
C. Solomon este accidentat, pu- 
nîndu-i-se un picior în ghips, 
după partida din etapa prece
dentă, de la Tg. Mureș.

• GLORIA BUZĂU îl are 
indisponibil pe Simion. Dumi
nică, buzoienii au pierdut pe 
teren propriu (1—3) întâlnirea 
amicală cu S. C. 
posibilă utilizarea 
centrul liniei de 
clubul i-a ridicat

jucat
C. S.
4—3. 

anunță nici o modifi- 
formatie. • S. C. BA- 
evoluat duminică la 

și a dștigat în fata 
din localitate, cu 3—1.

• F. C. M. GALAȚI a plecat 
ieri la prânz cu autocarul la 
Buzău, fără portarul Oană — 
accidentat.

• JIUL prezintă întregul lot 
valid. Se anunță formația 
standard, cu Ciupitu la mijloc.
• DINAMO se află de ieri la 
Petroșani. Fără Dădu Geor
gescu (operat de menise), fără 
Dinu (în continuare acciden
tat). Se speră în folosirea lui 
Cheran. După toate probabili
tățile. Mulțescu nu va juca 
împotriva fostei sale echipe, 
care l-a consacrat. In schimb, 
aflăm de posibilul debut al lui 
Glonț, provenit <le la Chimia 
Tr. Măgurele.

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA anunță că va uti
liza formația standard. Luni au 
revenit în localitate si jucăto
rii de la lotul reprezentativ 
care au și participat la antre
namentele comune. • CHIMIA 
RM. VÎLCEA a susținut dumi
nică un joc amical cu F. C. 
Baia Mare, pe care l-a câștigat 
cu 4—3. Antrenorul Marcel 
Pigulca nu anunță modificări 
in formație.

• SPORTUL STUDENȚESC 
nu îl poate utiliza pe Cățoi, 
suspendat. Restul jucătorilor 
sînt apti de joc. • F. C. 
SCORNICEȘTI nu contează, în 
continuare, pe aportul a trei 
dintre jucătorii săi de bază — 
accidentați — și anume : Stan- 
ciu, Lică și Fană.

Ion Nunweiller este noul an
trenor al echipei naționale de 
juniori. In perioada 15—19 no
iembrie, această echipă a efec
tuat un turneu de două 
în Republica Democrată 
mană.

— Primul meci l-am 
nut la Mukhlen, ne-a spus Ion 
Nunweiller, la înapoierea în 
țară. Scor 1—1 (1—1). Gabor
a marcat pentru „tricolori". Și 
partida a doua, de la Sonnen
berg s-a încheiat cu același 
scor (a înscris Rednic), dar 
gazdele au egalat în minutul... 
80 dintr-un ofsaid de 5 m! 
Partida a fost televizată și 
comportarea echipei noastre 
(Alexa — Ungureanu, Tătăran, 
Marinescu, Rednic — Niță, Ilic, 
Fîșic — Gabor, Sertov, Matei ; 
au mai jucat Viscereanu, Frun
ză și Bîrsan) apreciată una
nim,

— Care dintre jucători 
produs o impresie 
noului antrenor 
de juniori ?

— Gabor este 
trat din această 
pot reproșa decît randamentul 
mai scăzut în faza de apărare. 
Un model de dîrzenle și dărui
re, un foarte bun mobilizator 
pentru coechipieri este Tătăran. 
Rednic se remarcă prin con
stanță și plecări surprinzătoa
re și eficace în atac, iar por
tarul Alexa prin reflexe și si
guranță în intervenții. La mij
loc se află trei jucători talen- 
tați, care pot mult mai mult 
decît au arătat în campionat și 
în cele două jocuri cu selec
ționata R. D. Germane.

— Cc-i lipsește, după opinia 
dv., selecționatei U.E.F.A. '80 7

— Un vîrf veritabil. In me
ciurile de la Mukhlen și Son
nenberg au fost încercați pe 
acest post Sertov, Frunză, Ga
bor și Bîrsan. Nici unul nu a 
răspuns așa cum trebuie la co
menzi. Ne gîndim să încercăm 
și cu Fîșic, un jucător tehnic, 
bun șuteur cu ambele picioare.

jocuri 
Ger-

susți-

au 
deosebită 

al selecționatei

cel mai inzes- 
generație. Nu-i

— Ce consideră Ion Nun
weiller că trebuie să fie între
prins pentru ca echipa căreia 
i-a preluat frînele să devină 
redutabilă, cu șanse de califi
care Ia Turneul final U-E.F.A. ?

— Vreau să subliniez că, 
înainte de toate, se va reveni 
de la formula 1—4—4—2 la o 
așezare mai firească, 1—4—3—3, 
în care cei trei mijlocași să 
confere calitatea necesară evo
luției echipei. O mai bună or
ganizare a jocului, un marcaj 
care să. intre în sînge tuturor 
componenților lotului, partici
parea conștientă și eficientă ia 
ambele faze ale jocului — iată 
obiectivele prioritare pe care 
ni le-am propus. Dar nu vom 
putea să le realizăm decît 
FORȚÎND LA ANTRENAMEN
TE, atît cantitativ, cît și cali
tativ, Sînt cu toții jucători ti
neri si nu văd vreun motiv 
care să ne împiedice să ridicăm 
cota pregătirii la nivelul ce
rințelor, Ia nivelul pretențiilor. 
Sper că în această privință să 
primim ajutorul clubului Lu
ceafărul și al Liceului Electro- 
aparataj, unități care, dealtfel, 
ni l-au și promis.

— Care este următoarea ac
țiune a Iotului 7

— în 28 noiembrie vom juca 
la București cu selecționata 
similară a Bulgariei. Acest 
meci, ca și celelalte pe care 
le vom susține pînă în primă
vară, vizează de fapt un sin
gur țel : calificarea pentru faza 
finală a Turneului U.E.F.A. 
Din 1974, juniorii români n-au 
mai trecut de pragul prelimi
nariilor acestei competiții. 
Partidele cu Turcia (12 martie 
la Izmit și 2 aprilie pe teren 
propriu) nu vor fi ușoare, dar 
hopul trebuie să fie trecut și 
eu unul voi face tot ce-mi stă 
în puteri pentru ca echipa lui 
Alcxa, Rednic, Fișic și Gaber 
să joace din nou în... R. D. 
Germană, țara care va găzdui 
în 1980 Turneul final U-E.F.A.

Laurențiu DUMITRESCU

Bacău. Este 
lui Stan în 
atac, căruia 
suspendarea.

fotba- 
care 
„Da- 

mîine 
întrec

Populara competiție 
listică „Cupa României", 
se desfășoară în cadrul 
dadei", programează 
o nouă etapă, în care se
28 de echipe, în principal din 
campionatele diviziilor B și C 
ți trei formații de „județ". 
Echipele din categoriile inferi
oare sînt gazde. Iată medurile 
etapei de mîine, programată 
La ora 13,30 : Minerul Comă- 
nești — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Cristalul Dorohoi 
— Constructorul Iași. Cimentul 
Medgidia — Della Tulcea, Șoi
mii Cernavodă — Metalul 
București, Minerul Filipeștii de 
Pădure — Petrolul Ploiești,

S. M. Caracal — Rulmentul A- 
lexandria, Flacăra Horezu — 
Minerul Rovinari, Dunărea Ca
lafat — Rapid București, Meta
lul O(elu Roșu — Strungul 
Arad, Minerul Suncuiuș — 
F. C. Bihor, Metalotehnica Tg. 
Mureș — Gloria Bistrița, Uni
rea Dej — C. F. R. Cluj-Napoca, 
Victoria Călan — Minerul Deva, 
Utilajul Făgăraș — Tractorul 
Brașov.

tn caz de egalitate, după 90 
de minute, jocurile se prelun
gesc cu două reprize a cite 15 
minute, iar dacă egalitatea 
persistă departajarea se va face 
prin executarea loviturilor de 
La 11 m.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMAI ASTAZI ȘI HUNE... 

Agențiile Loto-Pronosport conti
nuă astăzi șl mline vlnzarea bi
letelor pentru tragerea obișnuită 
Loto de vineri 23 noiembrie a.c. 
Partlciptnd cu mai multe bilete, 
aveți mal multe șanse de * 
Înscrie ‘ “
marilor 
dtțlonal 
joc, la 
larltate 
și numeroase premii Substanțiale

. a vă
șl dv. numele pe lista 
clștlgători la acest tra
și avantajos sistem de 

care se atribuie cu regu- 
autoturisme „Dacia 1300“

In bani. Printre cei mal recenți 
mari
Anton
care a
„Dacia 
tragerii

clștlgători se numără și
A. Puskas 
obținut 
1 300“ la categoria I a

___ din 9 noiembrie a.c., pe 
un bilet achitat 100%. La trage
rea de vineri 23 noiembrie puteți 
avea și dv. satisfacții asemănătoa
re, bineînțeles cu "
vă procura, astăzi 
lete cu numerele

din Brașov, 
un autoturism

condiția de a 
sau mline bi- 
pref erate.

OBIȘNUITA 
------------ 21

• ASTĂZI se va desfășura 
pe stadionul Autobuzul partida 
restantă din Divizia B — seria 
a Il-a — dintre Autobuzul și 
Luceafărul București. Meciul 
va începe la ora 14.

Duminică
25 noiembrie, 

UN NOU PRILEJ 
DE SATISFACȚII I

CIUC, 20 (prin te- 
atinoarul artificial 
:-au disputat pri- 
itr-un nou turneu 
e a Diviziei A la 
I a întrecerii s-a 
•zultate scontate, 
faptul că forma- 

e au înscris, fie- 
uri ! Dar, lată a- 
i aceste con fir un- 

rgheni — Tîrnava 
5—1, 0—0, 4—0).
A cu victoria co- 
1 din Gheorghenl, 
at prin punctele 
naș 2, Barabaș 2, 
y, Suket, Binder,

Antal. Pentru Tîrnava a înscris . 
Torok.

Agronomia Cluj-Napoca — Li- | 
ceul Miercurea Ciuc 9—3 (3—0,
3—1, 3—2). Joc de slabă factură i 
tehnică, dominat de studenți. Au I 
marcat : Gyflrgypall 2, Lajos 2, I 
ErCs 2, Darvas 2, Miklos, respec
tiv Gerczuly 2, Gergely.

Progresul M. Ciuc — A.S.E. I 
Sportul studențesc 9—4 (4—0, 3—2, ■ 
2—2). Partidă frumoasă, dinamică, 
mai ales în ultimele două repri- I 
ze. Punctele au fost realizate de I 
Pali 3, Kocsis 2, Kedves 2, Texe, 5 
Salomon, respectiv de Martin, 
Bîșu, Gh. Florian, GyorgypaH. | 
(Vaier PAȘCANU — coresp.) !

CĂLIMĂNEȘTI - CĂCIULATA...
...sau, în același loc și tn același timp, tratament, cură de aer, 

odihnă la munte și o vacanță reconfortantă.
Situată in depresiunea subcarpatică Jiblea-Berislă vești, la 

adăpostul munților împăduriți al Coziei și ai plaiului Frăsinet, 
stațiunea se bucură de un climat temperat-continental, blind, 
cu vînturi relativ slabe. însă „comoara" el o constituie izvoa
rele de apă atermale și termale, sulfuroase, clorurate, bromu- 
nate, sodice, calcice, magneziene.

Baza de tratament, cu Instalații din cele mai modeme, asi
gură in condiții excelente tratarea afecțiunilor tubului diges
tiv, ale veziculei și căilor urinare. De asemenea, se pot trata, 
cu rezultate bune, diferite forme de reumatism, afecțiuni neu
rologice periferice, afecțiuni ginecologice (ca boli asociate), 
afecțiuni ale căilor respiratorii superioare.

Hoteluri și vile, cu grad diferențiat de confort, asigură o ca
zare după preferințe.

Cluburile, sălile de lectură, sălile de spectacol, cinematogra
fele, terenurile de sport, drumețiile și excursiile organizate de 
filiala de turism din localitate satisfac în bună măsură cerin
țele turiștilor de £-și completa timpul liber in mod plăcut și 
util.

Bilete șl informații suplimentare se pot obține de la -toate 
agențiile și filialele oficiilor județene de turism, precum și de 
la cele ale I.T.H.R. București.

• TRAGEREA ___
PRONOEXPRES DE ASTAZI, 
noiembrie 1979, se desfășoară la 
ora 16,30 in sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Stalcovlci nr. 42 ; "numerele cîș- 
tigătoare vor fl televizate și ra
diodifuzate in cursul serii.

CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT

CONCURSULUI 
DIN 18 NOIEM

BRIE 1979

<zj 
ot 
D

CQ 
D 
O.

Categoria 1 : (13 rezultate) 
variante 25% — autoturisme , 
da 1300".

Categoria 2 : (12 rezultate) 
variante a 8.7S8 lei.

Categoria 3 : (11 rezultate) S 
variante a 807 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : : 
leL

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1 jucate 25% au fost 
obținute de IOAN CROITORU 
din ARAD și PETRU MOISA din 
loc. NEGREȘTI — OAȘ județul 
Satu Mare,

M,25

15.095

Oricine joacă poate cîș- 
tiga AUTOTURISME „Da
cia 1300“ sau IMPORTAN
TE SUME DE BANI de 
valori fixe șl variabile. 
PROCURAȚI DIN VREME 
BILETE CU .........
PREFERATE ! 
Loto-Pronosport 
la dispoziție pînă 
24 noiembrie a.c.

MAI MULTE
JUCATE — MAI 
ȘANSE DE SUCCES 1

NUMERELE
Agențiile 
vă stau 
simbătă

BILETE 
MULTE



De mîine, la Arad și Timișoara,,,Trofeul Carpați" la handbal masculin

ECHIPELE ROMÂNIEI-O NOUĂ ÎNCERCARE
DE RELANSARE VALORICĂ

Nici nu s-au stins încă ecou
rile întrecerii feminine (Brașov, 
13—18 noiembrie) și iată că a- 
tenția iubitorilor handbalului 
se va îndrepta spre ediția mas
culină a „Trofeului Carpați", 
programată intre 22 și 27 no
iembrie, in sălile din Arad și 
Timișoara. De această dată este 
vorba de o dispută cu un pro
nunțat caracter de verificare a 
potențialului, în vederea Jocu
rilor Olimpice de la Moscova, 
patru dintre cele opt formații 
participante la acest tradițio
nal turneu — aflat la ediția a 
XVIII-a — aflîndu-se printre 
competitoarele olimpice.

La Arad și la Timișoara s-au 
făcut intense pregătiri pentru 
găzduirea acestei importante 
manifestații sportive interna
ționale. Cele opt echipe au fost 
împărțite în două serii: A — 
România A, R. D. Germană, 
Ungaria, Norvegia și B — Iu
goslavia, Polonia, Bulgaria și 
România B. Este, desigur, cu
noscut faptul că reprezenta
tivele României, R. D. Germa
ne, Poloniei și Iugoslaviei sînt 
calificate pentru turneul olim
pic de anul viitor și — mai 
ales — că primele trei echipe 
se află în aceeași serie... Este 
și motivul pentru care în tri
bunele sălilor din Arad și Ti
mișoara. pe lingă miile de en
tuziaști spectatori, se vor afla 
și numeroși specialiști, mulți 
dintre ei însoțiți de... video- 
magnetofoane, de aparate de 
filmat și înregistrat. Concluzi
ile turneului de la Arad și Ti
mișoara vor conta (firește) 
foarte mult în pregătirile pen
tru J.O.

Competiția programează zil
nic cite două meciuri în fie
care dintre sălile celor două 
orașe. Orarul este același (ora 
16.30 — primul meci, ora 18 
— cel de al doilea), fiecare

Echipele Româ
niei intră 
ambiții în 
întrecere.
formație — pregă
tită de antrenorii 
Lascăr
Nicolae Nedef — 
se află, după o 
suită de victorii 
(cu Elveția la 
București și Bra
șov, cu R. F. Ger
mania — campioa
nă a lumii — la 
Munchen si Bo
blingen) care i-a 
mărit optimismul, 
dorința de a lup
ta cu și mai mul
tă ardoare pentru 
revenirea pe po
diumul de premie
re al marilor în
treceri internațio
nale. Atuurile sale 
sînt o apărare mult 
mai decisă decît 
în sezonul trecut 
și un atac condus 
cu abilitate de 
Radu Voina, în 
care interii Miro- 
niuc și Stingă au 
o contribuție net 
superioară 
țiilor 
Fără 
feul 
buie 
ne î 
omogenizare, 
creștere a poten
țialului colectiv și 
— nu în ultimă 
instanță — de îmbogățire a 
palmaresului. Mai ales acum, 
înaintea „Super Cupei" campio
nilor mondiali și olimpici 
(R. F. Germania, 18—22 
cembrie), întrecere care 
buie să ne relanseze în concer
nul internațional al handbalu
lui.

cu mari 
această 

Prima

Pană și

cvolu- 
anterioare. 

îndoială, „Tro- 
Carpați" tre

să însem- 
un prilej de 

de
Ștefan Birtalan rămîne „tunarul nr. 1“ al 
echipei noastre, unul dintre cei mai eficienți 

sportivi ai handbalului internațional
Foto : Dragoș NEAGU

de- 
tre-

și generos rezervor de autenti
ce talente. Șl de la ea așteptăm 
o creștere a valorii, performan
te care să indice un drum 
ascendent.

Hristache NAUM

Luni-seară, in capitala Mexicului:

REUȘITĂ DEMONSIHAȚIE A ECHIPEI 
FEMININE DE GIMNASTICĂ A ROMÂNIEI

CIUDAD DE MEXICO, 20 
(prin telex). — Luni-seară, în 
sala de sport Juan de la Bar
rera din capitala Mexicului, 
umplută pînă la refuz, echipele 
de gimnastică feminină ale 
României și Mexicului au sus
ținut un concurs demonstrativ, 
cu exerciții liber alese, in ca
drul pregătirilor pe care cele 
două reprezentative le efectu
ează în comun în vederea 
apropiatelor campionate mon
diale de la Forth Worth-Dal
las.

în fața a peste 5 000 de en
tuziaști spectatori, care au a- 
plaudat cu multă căldură evo
luțiile celor două echipe, an
trenorii emeriți Marta și Bela 
Karoiy au folosit acest concurs 
demonstrativ pentru o utilă 
verificare a întregului lot, Na
dia Comăncci, refăcută după 
indispoziția care a lmpiedicat-o 
să evolueze în meciul cu An
glia, s-a prezentat într-o formă 
remarcabilă, publicul aplaudîn- 
d-o îndelung, pentru nivelul și 
maniera în care ea și-a pre
zentat, cu deosebire, exer
cițiile la paralele și sol. Cu 
multă siguranță șl precizie au

evoluat și celelalte gimnaste 
românce : Emilia Eberle, Melita 
Ruhn și Dumitrița Turner. An
ca Kiss — la sol — și Marilena 
Neacșu — la bîrnă — s-au si
tuat, de asemenea, în centrul 
interesului publicului spectator. 
Rodica Dunca și Marilena Vlă- 
dârău au avut, Ia rîndul lor, 
prestații reușite la sărituri și 
sol.

Spectatorii mexicani, buni 
cunoscători ai gimnasticii, au 
răsplătit cu ropote de aplauze 
reușita demonstrație a echipe
lor de gimnastică ale României 
și Mexicului, demonstrație care 
a evidențiat buna pregătire a 
tuturor celor opt sportive ro
mânce, omogenitatea lor la un 
nivel ridicat, varietatea și ori
ginalitatea exerci țiilor prezen
tate, aceleași cu care echipa 
României va evolua și la apro
piatele campionate mondiale 
din Statele Unite,

Transmis pe canalul II al te
leviziunii mexicane, concursul 
demonstrativ al ' echipelor 
României și Mexicului a fost 
urmărit, de asemenea, de peste 
20 de milioane de telespecta
tori.

Vineri și simbâtâ, in Capitalâ:

CONCURS INTERNAȚIONAL DE GIMNASTICĂ
Iubitorilor de gimnastică din 

Capitală li se oferă prilejul de 
a urmări, la finele acestei săp- 
tămîni, un interesant concurs 
internațional. Este vorba de 
întîlnirea amicală dintre echi
pele feminine ale Clubului

sportiv școlar Triumf București 
și C. S. Ilonvcd Budapesta. în
trecerea va avea loc în sala de 
la ștrandul Tineretului, vineri 
și sîmbătă de la orele 16 și pro
gramează exerciții liber alese.

dintre echipe urmînd să evolu
eze, alternativ, la Arad și Ti
mișoara. în acest fel se va o- 
feri iubitorilor handbalului din 
ambele orașe posibilitatea de 
a urmări evoluția tuturor par- 
ticipanților la cea de a XVIII-a 
ediție a „Trofeului Carpați".

Echipa secundă, aflată sub 
conducerea antrenorilor Eugen 
Trofin și Cezar Nica, a reali
zat și ea o suită de rezultate 
meritorii (locul doi la prima 
ediție a Balcaniadei, o victorie 
— în deplasare — în fața for
mației secunde a R. D. Ger
mane), dovedindu-se un real

AZI, MECIURI DECISIVE IN PRELIMINARIILE C E.

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
• Astăzi, de la ora 18, și 

vineri, de la aceeași oră, în 
sala Floreasca din Capitală va 
avea Ioc o dublă întîlnire in
ternațională de handbal mas
culin între formațiile Steaua 
București (în care va evolua 
și Cristian Gațu) și S.K.A. 
Kiev.
• La Tg. Mureș a avut loc, 

recent, un turneu internațional 
feminin, la care, alături de ci
te va divizionare A și B din 
țara noastră, a luat parte și 
echipa ungară M.V.S.C. Debre
țin. Victoria a revenit echipei 
Mureșul Tg. Mureș, care a to
talizat 10 puncte și care a în
vins în ultimul meci formația 
oaspe cu 20—19.

• Selecționatele de juniori

și junioare ale României au 
întreprins, nu de mult, un tur
neu in R. D. Germană și Po
lonia. Speranțele handbalului 
nostru au avut, în general, o 
comportare bună, impunîndu-se 
printr-un joc rapid și sigur, 
mai ales în apărare. Rezultate : 
juniori ; România — R.D.G. 
16—14 (6-4) și 14—19 (5—9),
România — Polonia 16—9
(10—6) și 17—10 (8—9) ; juni
oare : România — R.D.G. 23—21 
(9—12) și 14—14 (6—9), Româ'-
nia — Polonia 17—21 (6—12) și 
16—12 (8—6). S-au remarcat:
Roșea, D. Porumb, Jianu — la 
juniori, Oacă, Bălăci (sora mai 
mică a fotbalistului de la Uni
versitatea Craiova), Rădoi — 
la junioare.

Pe afișul preliminariilor cam
pionatului Europei figurează azi 
nu mal puțin de șase meciuri, 
la care se mal adaugă, sîmbătă, 
încă unul. Dintre acestea, unele 
sînt decisive.

In grupa I, sedecționata Angliei 
susține pe teren propriu partida 
cu Bulgaria. O victorie sau un 
rezultat de egalitate le va asigura 
britanicilor calificarea. Un alt 
meci interbritanic în aceeași 
grupă : Irlanda de Nord — 
Irlanda.

Foarte Importante sînt și tn- 
tîlnlrile din grupa a n-a : Por
tugalia — Austria și Belgia — 
Scoția. îndeosebi meciul de la 
Lisabona este important, el con
stituind o confruntare directă în
tre primele clasate. O victorie a 
lusitanilor (un meci mal puțin 
jucat) le oferă acestora mari

A FOST ALCĂTUIT
PENTRU MECIUL

PARIS, 20 (Agerpres). — Co
misia de selecție a Federației 
franceze de rugby, întrunită la 
Toulouse, a definitivat lotul 
reprezentativei Franței, care 
va întîlni, la 2 decembrie, la 
Montauban, echipa României, 
în meci pentru campionatul 
european ,,Cupa F.I.R.A.". E- 
chipa franceză va avea urmă
toarea alcătuire : Aguirre, Go-

„XV“-le FRANȚEI 
CU ROMÂNIA

urdon, Bertranne, Codorniou, 
Costes, Caussade, Gallion. Ri
ves, Cristina, Joinel, Haget, 
Marchal, Salas, Dintrans, Pă- 
paremborde. Rezerve : Paco, 
Lees, Beguerie, Yves, Laurent, 
Pardo, Vivies.

SE PROIECTEAZĂ ORGANIZAREA 
UNEI „CUPE MONDIALE" LA RUGBY

PARIS, 20 (Agerpres). — Se 
preconizează organizarea unei 
„Cupe Mondiale" la rugby, com
petiție la care ar urma să par
ticipe echipe din circa 20 de țări, 
printre care Anglia, Țara Gali
lor, Scoția, Franța, România, Noua 
Zeelandă, Australia, Argentina, 
U.R.S.S., Italia, Japonia, Irlanda, 
S.U.A. Referindu-se la acest pro
iect, Albert Farrasse, președintele 
federației franceze de specialita
te, a declarat : «La sfirșitul a- 
cestei luni va avea loc o reu
niune unde vor fi examinate 
problemele legate de organizarea 
acestei noi competiții. Sînt con
vins că In viitorul apropiat Cupa 
Mondială la rugby va deveni o 
realitate, ceea ce va constitui un 
impuls pentru acest frumos și 
spectaculos joc".

șanse de calificare. Să nu uitam 
că, la Viena, portughezii au cîș- 
tigat cu 2—1.

O întîlnire decisivă are loc la 
Leipzig, hi cadrul grupei a IV-a : 
R. D. Germană — Olanda. In ca
zul in care formația gazdă va 
obține victoria, ea se va califica 
pentru turneul final. Pentru ob
ținerea aceluiași obiectiv, olande
zii au nevoie doar de un punct. 
Prin urmare un scor egal va a- 
duce selecționata Olandei pe lo
cul 1, la egalitate de puncte (12) 
cu Polonia șl R. D. Germană, 
dar cu un golaveraj superior.

în sflrșlt, partida din grupa a 
VH-a, dintre Turcia și Țara Ga
lilor, are mal puțină importanță 
pentru locul 1, deoarece R. F. 
Germania are prima șansă (me
ciuri pe teren propriu cu Turcia 
șl Malta) pentru calificarea In 
turneul final.

Sîmbătă, în grupa a V-a, Ce
hoslovacia are un joc ușor în 
compania selecționatei Luxem
burgului. O victorie sau un med 
egal le va aduce cehoslovacilor 
calificarea.

REZULTATE
• Cea de-a 9-a ediție a turneu

lui internațional pentru juniori 
de la Monte Carlo s-a încheiat

cu victoria selecționatei Franței, 
care a întrecut in finală cu sco
rul de 3—2 (1—1) echipa italiei. 
Golurile au fost marcate de An- 
ziani. PaganeUi, Morice, respec
tiv Galderisi și Mosposi. In me
ciul pentru locul trei, reprezen
tativa Scoției a învins cu scorul 
de 1—0 (1—0) formația Ceho
slovaciei. • Disputată la Pr-aga, 
partida internațională amicailă 
dintre echipa locală Sparta și 
formația Dynamo Dresda s-a în
cheiat cu scorul de 1—0 (1—0)
în favoarea jucătorilor cehoslo
vaci.

CAMPIONATE

POLONIA (etapa a 13-a) X 
G.K.S. Katowice — Arka Gdynia. 
4—0 ; Szombierki Bytom — L.K.S. 
Lodz 1—2 ; Zaglebie Sosnowiec — 
Slask Wroclaw 1—0 ; Odra Opola 
— Legia Varșovia 0—0 ; Stal 
Mielec — ^/isla Cracovia 2—0 ; 
Lech Poznan — Gomik Zabrze 
0—1 ; Widzew Lodz — Ruch 
Chorzow 2—1 ; Zawisza Byd
goszcz — Polonia Bytom 0—0. 
Clasament: 1. Szombierki — 19 p; 
2. Slask 18 p ; 3. Legia — 16 p.

ELVEȚIA : In meci restanță : 
Chiasso — Chenois 2—1. După 12 
etape, în clasament conduce 
Grasshoppers Zurich, cu 19 p, 
urmată de F.C. Zurich — 18 p 
și Servette Geneva — 17 p.

ECHIPELE DE TENIS DE MASĂ ALE R.P. CHINEZE
AU EVOLUAT ÎN SUEDIA

STOCKHOLM, 20 (Agerpres).- 
Ia orașul suedez Arvika s-a des
fășurat dubla intilnlre internațio
nală amicală dintre selecționatele 
Suediei șl R.P. Chineze. In am
bele meciuri victoria a revenit 
sportivilor din R.P. Chineză : la 
feminin cu 5—0, iar la masculin cu

5—2. Iată principalele rezultate: fe
minin : Liu Yang — Christine 
Hellman 2—0 ; Xie Xhunying — 
Anneli Hemvall 2—0 ; masculin î 
Wang Hulan — Bengtsson a—1 ; 
Carlsson — Yle Saike 2—1 ; Cal 
Zhenhua — Bengtsson 2—1.

TURNEEJL DE BOX 

„MÂNUȘA DE AUR“
BELGRAD, 20 (Agerpres). — 

Tradiționalul turneu internațional 
,,Mânușa de aur“ va reuni în 
acest an 64 de pugiliști din 9 
țâri : Bulgaria, Elveția, Franța, 
R.D. Germană. România. Suedia, 
Ungaria, U.R.S.S. și Iugoslavia.

Primele reuniuni sînt progra
mate în zilele de 26 și 27 no
iembrie în orașele Svetozarevo 
și Șabaț, iar gala finală se va 
desfășura la 29 noiembrie la 
Belgrad.

ATLETISM • Cursa Interna
țională desfășurată la Princeton 
(Pennsylvannia) a fost ctștlgată 
de kenyanul Henry Bono, cro
nometrat pe distanța de 10 km 
cu timpul de 28:19,4. Este pentru 
a treia oară, în ultimii patru ani, 
cind cunoscutul fondist termină 
învingător in această Întrecere.

BASCHET • Reprezentativele 
Iugoslaviei șl Poloniei își conti
nuă turneul tn S.U.A. Prima a 
jucat la Columbia (Missouri) în 
compania echipei locale Tigers și 
a pierdut cu 61—73 (27—31). Cea 
de a doua a evoluat la Tulsa 
(Oklahoma) cu selecționata uni
versității locale. Gazdele au în
vins cu 86—83 (48—41) • Echipa 
Partizan Belgrad și-a început tur
neul de opt meciuri în Algeria. 
In primele trei partide, baschet- 
baliștll Iugoslavi au învins cu

88—72 o selecționați a Algeriei, 
cu 114—45 echipa U.S. Kahraba
șl cu 77—69 
WatanL

formația Darak el

HOCHEI • După 12 etape, în
campionatul U.R.S.S. continuă să

PATINAJ • Proba masculină 
din concursul de patinaj artistic 
de la Haga a revenit sportivului 
englez Robin Cousins (145,5 p), 
urmat de canadianul Gorden For
bes (138,9 p) • Cursa masculină 
de 509 m din cadrul concursului

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

conducă Ț.S.K.A. Moscova (36 p), 
urmată de Dinamo Moscova 
(32 p) șl Spartak Moscova (29 p). 
Rezultate din etapa 12 : Ț.S.K.A.
— Traktor Celiabinsk B—2, Dina
mo Moscova — Aripile Sovietelor 
Moscova 6—4, S.K.A. Leningrad
— Sokol Kiev 3—3, Dinamo Riga
— Himik Voskresensk 3—3.

de patinaj viteză de la Inzell 
a revenit finlandezului Jukha 
Salmela cu timpul de 39,05. In 
proba similară feminină, pe pri
mul loc s-a situat Brigitte Flieri 
(R.F.G.) — 43,45.

SCHI • Austriacul Andre Ar
nold a cîștlgat proba masculină

de slalom de la Soelden (Aus
tria). El a fost urmat în clasa
ment de norvegianul Ivar Hals- 
nes șt elvețianul Walter Tresch.

TENIS • în primul tur al tur
neului de la Bologna, jucătorul 
cehoslovac Pavel Slozil l-a în
vins cu 3—6, 6—4, 6—3 pe ita
lianul Antonio Zugarelli. Alte 
rezultate : Birner (Cehoslovacia) 
— O. Parun (Noua Zeelandă) 
7—6, 6—4 ; Vasselin (Franța) —
Moretton (Franța) 4—6, 7—5, 6—1; 
Meyer (S.U.A.) — Hrebec (Ce
hoslovacia) 6—2, 6—3.

TENIS DE MASA • La Sofia, 
în meci pentru „Cupa orașelor 
tîrguri“, echipa locală Postenec a 
învins cu 5—2 formația belgiană 
Vander Vellen.

VOLEI • Legia - Dukla Li
berec 3—0 (11, 3, 9) în meci
masculin disputat la Varșovia.


