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L XII-LEA P. C.R
In înalta funcție de

SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI

ȘEDINȚA DE» >

IERI DIMINEAȚĂ
Congresul al XII-Iea al 

Partidului Comunist Român 
și-a reluat, miercuri dimineață, 
lucrările în plen, dezbătînd în 
continuare, cu înaltă răspunde
re față de prezentul și viitorul 
țării, probleme de imensă în
semnătate pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei, pentru 
creșterea bunăstării, materiale 
și spirituale, a poporului, pen
tru înaintarea fermă, neabătu
tă, a României pe calea socia
lismului și comunismului.

Sosirea în sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost întîm- 
pinată — și în această zi — 
cu multă căldură, cu îndelungi 
și entuziaste aplauze, urale și 
ovații. Delegații și invitații 
scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul". Sînt reafirmate cu 
putere încrederea nețărmurită 
în Partidul Comunist Român, 
prin lupta și sub conducerea 
căruia și-au găsit o deplină 
împlinire idealurile scumpe de 
libertate, independență, progres 
și pace ale națiunii noastre, 
sentimentele de profundă dra
goste, stimă și recunoștință 
față de omul, revoluționarul, 
conducătorul iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este releva
tă, cu forța celei mai vii rea
lități, unitatea strînsă a parti
dului, coeziunea indestructibilă 
a poporului în jurul partidului 
și al secretarului său general.

Alături de delegați și invi
tați, la lucrări sînt prezenți 
oaspeți de peste hotare, invi
tați să participe la Congres.

Prima parte a ședinței de di
mineață a fost condusă de to
varășa Ana Mureșan.

Au luat cuvintul tovarășii 
Petru Enache, delegat al or
ganizației județene de partid 
Iași, Gheorghe Vlad, delegat 
al organizației județene de 
partid Bihor, Constantin Dăs- 
călescu, delegat al organizației 
județene de partid Brașov, Ve
ronica Sandu, delegat al orga
nizației județene de partid 
Alba, Constantin Bădiță, delegat 
al organizației județene de 
partid Mehedinți, Suzana Gâ- 
dea, delegat al organizației ju
dețene de partid Maramureș, 
Emil Bobu, delegat al organi
zației județene de partid Sălaj, 
Mihai Gere, delegat al organi
zației județene de partid Mu
reș, Vasile Stoica, delegat al 
organizației județene de partid 
Brăila, Dumitru Radu Popes
cu, delegat al organizației ju
dețene de partid Cluj, Ion Co- 
man, delegat al organizației ju
dețene de partid Timiș.

La încheierea primei părți a 
ședinței de dimineață, pionierii 
și șoimii patriei au adus mare
lui forum al comuniștilor ro
mâni omagiul emoționant al 
celor mai tinere vlăstare ale 
țării.

După pauză, lucrările Con
gresului au fost conduse de 
tovarășul Ștefan Mocuța.

Delegații au fost informați 
că la lucrările marelui forum 
al comuniștilor români au mai 
sosit reprezentantul Partidului 
Comunist din Israel, tovarășul 
Gohen Benjamin, membru al 
Biroului Politie al Comitetului 
Central al partidului, și dele
gația Partidului Comunist din 
Salvador, condusă de tovarășul 
II. A. Gonzales, membru al 
Comisiei Politice a Comitetului 
Central al partidului. Anun- 
tindu-se prezența lor la Con
gres, Ic-a fost, totodată, adre-
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VIBRANT OMAGiU, DE DRAGOSTE Șl RECUNOȘTINȚĂ, 
ADUS MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
DE CĂTRE CELE MAI TINERE VLĂSTARE ALE PATRIEI

...In sunete de trompete, în ropot de. tobe, în 
sala Congresului îji fac apariția pionieri și șoimi 
ai patriei, care poartă, cu dragoste și niindrie, 
drapelele partidului și statului, drapelul orga
nizației pionierești. Prin ei, milioanele de copii ai 
țării omagiază marele forum al comuniștilor ro
mâni, pe cel mai iubit prieten și îndrumător al 
tineretului patriei noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu glasuri cristaline, sînt rostite ver
suri de vibrantă emoție, prin care cei mai tineri 
cetățeni ai României socialiste își exprimă dra
gostea fierbinte față de partid și secretarul său 
general, recunoștința profundă pentru copilăria 
lor senină și fericită, precum și hotărirea de a 
se pregăti temeinic pentru a deveni constructori 
de nădejde ai socialismului și comunismului pe 
pămîntul patriei dragi.

In aplauzele și ovațiile celor de față, pionierii 
și șoimii patriei înmânează secretarului general 
al partidului mesajul adresat Congresului al XII- 
lea al Partidului Comunist Român și oferă bu
chete de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, care-i îmbrățișează 
cu dragoste părintească, urindu-le sănătate, suc
cese la 'învățătură și să devină demni făuritori ai 
grandiosului program de edificare a comunismu
lui în România.

Alături de copii, toți cei prezenți in sală ros
tesc cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R."

Mulțumind delegației celei mai tinere generații 
a patriei, tovarășa Ana Mureșan, care a condus 
lucrările ședinței, a spus :

„Dragi pionieri și șoimi ai patriei, salutul 
adresat de voi astăzi forumului suprem al co
muniștilor, secretarului general al partidului este 
o expresie elocventă a prețuirii și dragostei ne
mărginite pe care voi, copiii țării, generația ti- 
nără, o nutriți față de conducătorul partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de 
Partidul Comunist Român, care se îngrijesc 3e 
creșterea și educarea voastră în spiritul nobilelor 
idealuri ale umanismului socialist, ale comunis
mului. Partidul, conducerea sa, întreaga socie
tate vă înconjoară cu grijă, cu dragoste,, fac to
tul pentru ca viața voastră să fie tot mai lumi
noasă, să vă puteți bucura de o copilărie fericită, 
să creșteți, să deveniți oameni de nădejde, parti
cipant sîrguincioși la făurirea pe glia străbunei 
noastre patrii a celei mai drepte orînduiri — 
comunismul. Congresul al XII-Iea va adopta ho- 
tărîri ce deschid noi și largi orizonturi progresu
lui economic, social, științific și de cultură al 
patriei,. afirmării plenare a inițiativei și spiritu
lui creator al întregului popor, inclusiv a tine
retului, chemat să-și consacre talentul, hărnicia, 
îndeplinirii programelor de muncă și de viață 
stabilite de partid.

Mulțumindu-vă pentru caldele voastre urări, 
dragi pionieri și șoimi ai patriei, vă dorim să 
creșteți mari, să țrăiți ani mulți în fericire și 
sănătate, să munciți cu rîvnă pentru a deveni 
constructori pricepuți, demni continuatori ai co
muniștilor de azi“.

AMPLU Șl INSUFLEȚITOR PROGRAM 
PENTRU CONTINUA ÎNFLORIRE A ȚĂRII
Telegramele care continuă 

să sosească din toată țara 
pe adresa Congresului parti
dului, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, sînt mărturia 
adeziunii plenare la Raportul 
de excepțională importanță 
istorică prezentat de secre

tarul general al partidului, Ia 
toate documentele supuse dez
baterilor marelui forum. Co
muniștii, toți oamenii mun
cii din țara noastră — între 
cn.re și sportivii, antrenorii 
și întregul activ al mișcării 
sportive — își exprimă voința

unanimă pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar 
general al partidului.

★
(In pag. 2—ti, gtndurl

exprimate de sportivi).

DEZBATERILE
DIN SECȚIUNI

în cursul după-amiezii, lu
crările au continuat în cele 15 
secțiuni ale Congresului.

Secțiunea pentru dezvoltarea 
forțelor de producție șl conti
nuarea pe o treaptă superioară 
a industrializării socialiste a 
țării a fost condusă de tova
rășul Gheorghe Oprea ; secțiu
nea pentru dezvoltarea bazei 
de materii prime și asigurarea 
aprovizionării tehnico-matcriale
— de tovarășul Ion I*ățan ; 
secțiunea pentru asigurarea sur
selor de energie, creșterea po
tențialului energetic național, 
dezvoltarea producției de ener
gie și utilizarea el cu înaltă 
eficiență economică — do to
varășul Virgil Trofin ; secțiu
nea pentru cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și intro
ducerea progresului tehnic, per
fecționarea învățămîntului, pre
gătirea forței -de muncă și a 
cadrelor — de tovarășa Elena 
Ceaușescu ; secțiunea pentru 
agricultură, silvicultură, indus
trie alimentară, gospodărirea 
apelor și protecția mediului în
conjurător —■ de tovarășul 
Marin Vasile ; secțiunea pentru 
investiții, construcții, transpor
turi și telecomunicații — de 
tovarășul Iosif Banc ; secțiunea 
pentru dezvoltarea economico- 
socihlă în profil teritorial — de 
tovarășul Iosif Uglar ; secțiu
nea pentru dezvoltarea produc
ției bunurilor de consum a co
merțului interior și serviciilor 
pentru populație — da tovarășul 
Janos Fazekas ; secțiunea pen
tru probleme sociale, creșterea 
nivelului de trai și ridicarea 
continuă a calității vieții
— de tovarășul Emil Bobu ; 
secțiunea pentru politica 
financiară și ridicarea con
tinuă a eficienței activității 
economice — de tovarășul
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ȘEDINȚA DE

IERI DIMINEAȚĂ
(Urmare din pag D

sat un salut militant din par
tea conducerii P.C.R.

în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii Stere 
Virgiliu, delegat al organiza
ției municipale de partid 
București. Iosif Szasz, delegat 
al organizației județene de 
partid Harghita, Dumitru Po
pescu, delegat al organizației 
județene de partid Iași, Panle- 
limon Găvănescu, delegat al 
•rganizației municipale de 
partid București, Aurica Vi
zitiu, delegat al organizației 
județene de partid Neamț, 
Paul Niculescu, delegat al or
ganizației județene de partid 
Bacău, Vasile Cădar, delegat 
al organizației județene de 
partid Satu Mare, Eduard 
Eisenburger, delegat al organi
zației județene de partid Bra
șov, Nicolae Giosan, delegat al 
•rganizației județene de partid 
Ialomița, Ilajdu Gyozo, delegat 
■I organizației județene de 
partid Mureș, Ion Pățan, dele
gat al organizației județene de 
partid Vilcea.

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii pe 
care-i reprezintă, vorbitorii au 
exprimat deosebita satisfacție 
și apreciere, unanima aprobare 
față de strălucitul Raport pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document progra
matic de înaltă ținută științifi
că, de analiză cuprinzătoare 
a realităților societății noastre, 
care ilustrează imensa capaci
tate a partidului, a secretarului 
său general, de a pătrunde e- 
sența fenomenelor, de a des
prinde concluzii șl a formula 
teze de maximă generalizare, 
pe baza cărora se prefigurează

AMPLU Șl INSUFLEȚITOR PROGRAM 
PENTRU CONTINUA ÎNFLORIRE A ȚĂRII 

VOM RĂSPUNDE PRIN FAPTE GRIJII PĂRINTEȘTI A PARTIDULUI CEAUSESCU - PACE'
Mă aflu încă sub puternica 

impresie pe care mi-a produs-o 
citirea Raportului prezentat de 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU la deschiderea 
celui de al Xll-lea Congres al 
partidului. Magistrala expu
nere a conducătorului nostru 
iubit reprezintă pentru noi toți 
o pagină nouă în istoria po
porului nostru, o chezășie a 
drumului glorios, neabătut spre 
viitorul luminos al comunismu
lui pe care s-a înscris România 
socialistă.

Raportul oferă tuturor idei 
vii ; ne arată ce trebuie să fa
cem, cum să muncim, fiecare 
in sectorul său de activitate 
pentru a contribui la îndeplini
rea mărețelor obiective ce vor 
fi stabilite de marele forum al 
comuniștilor. Din Raportul pre
zentat putem desprinde per
manenta grijă părintească a 
partidului, a secretarului său 
general pentru asigurarea 
unei creșteri continue a bună
stării întregului popor. Cifrele 
ce ni se oferă sînt de-a dreptul

MiNDRI DE REALIZĂRILE NOASTRE, ÎNCREZĂTORI IN VIITORUL
LUMINOS AL PATRIEI

Ascultînd magistralul Ra
port prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la 
Congresul al Xll-lea al parti
dului, subliniat adesea de a- 
plauze și urale, de ovații în
delungi, m-am simțit — ase
menea tuturor cetățenilor Ro
mâniei socialiste — alături de 
pârtiei panții la lucrările mare
lui forum al comuniștilor, al 
întregului popor. Mărturisesc 
că realizările mărețe înfăptuite 
de eroicul nostru popor, sub 
conducerea partidului, in peri
oada dintre cele două congre
se, mi-au umplut inima de 
bucurie și mindrie patriotică. 
Avîntatele planuri de viitor, 
profund științifice, realiste, ca
re au la bază gindirea revolu
ționară creatoare, clarviziune, 
dragostea și grija nemărginită 
a secretarului general al parti

viitorul tot mai măreț al 
României socialiste.

în același timp, a fost mani
festat deplinul acord față de 
toate documentele Congresului 
al Xll-lea, care înmănunchea
ză, intr-o amplă sinteză, expe
riența de pină acum în edifi
carea noii societăți și abordea
ză în mod științific problemele 
complexe pe care Ie implică 
dezvoltarea viitoare a pa
triei.

Totodată, cei care au luat 
cuvîntul s-au angajat să acțio
neze, cu abnegație Și dăruire 
comunistă, pentru înfăptuirea 
politieii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
pentru transpunerea in viață a 
hotărârilor pe care Congresul 
te va adopta.

îndcplinindu-și mandatul de 
onoare încredințat, partieipan- 
ții la dezbateri au susținut din 
toată inima propunerea ea în 
fnneția supremă de secretar 
general al partidului să fie rea
les tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care reprezintă în conștiința 
țării un pilduitor exemplu de 
slujire, cu abnegație și nestră
mutată credință comunistă, a 
partidului, patriei și poporului, 
a cauzei socialismului, păcii și 
colaborării internaționale. Este 
un adevăr profund pe care toii 
cetățenii țării ii știu și pe care 
vorbitorii îl reafirmă astăzi, cu 
bucurie și mîndrîe. că de nu
mele și personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
de activitatea sa neobosită se 
leagă indisolubil cea mai rod
nică perioadă din istoria pa
triei, tot ce este mai frumos 
și mai cutezător in grandioasa 
operă ce o înfăptuim, afirma
rea plenară a României so
cialiste în lume.

în spiritul orientărilor cu
prinse în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in docu
mentele Congresului, vorbito
rii s-au angajat să mobilizeze 
pe comuniști, pe toți oamenii 
muncii, pentru accelerarea pro
cesului de înnoire și moderni

impresionante ; în conformitate 
cu Programul-Directivă de creș
tere a nivelului de trai, ni se 
arată că veniturile totale reale 
ale populației vor spori in 
1985 cu 23—25 la sută față de 
anul 1980. că se va urmări rea
lizarea unei corelații mai echi
librate între veniturile oame
nilor muncii de la orașe și sa
te, acestea din urmă urmînd să 
sporească cu 20—25 la sută. Se 
specifică, de asemenea, că 
în următorul cincinal se vor 
construi peste 1 000 000 de apar
tamente din fondurile de inves
tiții ale statului. Cu alte cu
vinte : totul pentru popor. Și 
este firesc să fie așa într-o so
cietate ca a noastră și este tot 
atît de firesc ca și noi, sporti
vii fruntași, să răspundem gri
jii părintești a partidului cu o 
cît mai demnă reprezentare a 
culorilor românești în competi
țiile internaționale de cea mai 
mare amploare.

SANDA TOM A
campioană mondială la canotaj 

dului pentru popor și vi
itorul țării mi-au întărit și mai 
mult încrederea că noi și fiii 
noștri, toți cetățenii României, 
indiferent de naționalitate, ne 
aflăm angajați ferm pe un drum 
luminos, pe drumul civilizației 
și progresului

Ca membru al partidului și 
activist sportiv mă angajez ca. 
alături de toți sportivii și an
trenorii, de întregul activ spor
tiv al județului Harghita, să 
facem totul pentru îndeplinirea 
exemplară a obiectivelor și 
sarcinilor ce ne revin din isto
ricul Raport prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a cărui realegere în înalta 
funcție de secretar al partidu
lui o dorim fierbinte.

IOAN FERENCZ 
președintele C.J.E.F.S. Harghita 

zare a industriei și agricultu
rii, pentru lărgirea bazei pro
prii de materii prime și ener
gie, pentru afirmarea largă, in 
toate domeniile producției ma
teriale, a revoluției tchnico- 
științifice, pentru realizarea 
programului multilateral de 
dezvoltare a patriei noastre 
socialiste, asigurîndu-se pe a- 
ceastă cale creșterea permanen
tă a nivelului de viață și de 
civilizație al întregului nostru 
popor.

DEZBATERILE 
DIN SECȚIUNI »

(Urmare din pag 1)

Paul Niculescu ; secțiunea pen
tru comerțul exterior și coope
rare economică internațională
— de tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu ; secțiunea pentru pro
blemele orinduirii sociale și de 
stat, perfecționarea conducerii 
științifice a societății și dezvol
tarea democrației- socialiste — 
de tovarășul llîe Vcrdeț ; sec
țiunea pentru problemele 
ideologice, ale activității poli
tice, culturale și de educație 
socialistă — de tovarășul Du
mitru Popescu ; secțiunea pen
tru problemele organizatorice 
ale vieții interne de partid și 
ale organizațiilor de masă și 
obștești — de tovarășul Con
stantin Dăscălescu ; secțiunea 
pentru activitatea internațională 
a partidului și statului nostru
— de tovarășul Virgil Cazacu. 

în cadrul dezbaterilor au luat
cuvîntul numeroși participant, 
care au analizat pe larg, in
tr-un profund spirit de exi
gență comunistă, problemele 
specifice domeniilor în care-și 
desfășoară activitatea, cuprinse 
în Raportul prezentat Congre
sului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in documentele pro
gramatice ale înaltului forum 
al comuniștilor români.

Am ascultat cu profundă 
staoție excepționalul Raport pre
zentat de secretarul general al 
partidului. în prima zi a Con
gresului. înfățișînd, ca întot
deauna, cu clarviziune si avînt 
revoluționar, cu înalt simț de 
răspundere, tabloul de mîine al 
României socialiste. Model de 
abordare creatoare a aspec
telor fundamentale ale dezvol
tării societății românești în 
prezent și în perspectivă. Ra
portul prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU oferă 
și un tablou larg al probleme
lor actuale ale vieții interna
ționale, al politicii externe a 
partidului și statului nostru. 
Faptul că România întreține 
raporturi diplomatice și con
sulare cu 134 de state ale lu
mii și relații de colaborare eco
nomică cu 140 de state de pe 
toate continentele ilustrează 
din plin prestigiul de care se 
bucură România pe arena 
mondială, politica sa fiind a- 
preciată și respectată ca o 
contribuție de seamă la cauza 
independenței popoarelor, a 
destinderii și păcii în lume. 
Aspirațiile dintotdeauna ale 
poporului nostru pentru pace 
sînt cunoscute astăzi, prin vo
cea sa cea mai autorizată, pe 
toate meridianele. Militant de 
frunte pentru pacea mondială, 
erou al păcii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut 
un nou apel la unirea pen
tru progres și pace a tuturor 
forțelor antiimperialiste, pro
gresiste, a popoarelor de pre
tutindeni. pentru colaborare, 
pentru destindere, pentru secu
ritate, pentru o lume mai 
dreaptă. Sugestivă a fost, în 
acest sens, deplina aprobare 
a delegaților la Congres, ma
nifestată prin uralele care au 
răsunat în sala Palatului : 
„Ceaușescu — pace" !

PAUL COPU
campion mondial universitar 

la atletism

Diviz 
etapa

UNIVERSITATEA CRAIOVA A REVENIT ÎN FRUNTEA CIA!
• Mcnile „rivale" ale turului — Ia egalitate de puncte înaintea der
bâtă ! • Steaua, F.C. Baia Mare și F.C.M. Galați — perfoi
• Atacanții din Bănie și cei din Trivale, in vervă (11 goluri la act

REZULTATE TEHNICE CLASAMEN

„U“ Cluj-Napoca - Olimpia Satu Mare 2-0
C.S. Tîrgoviște - F.C. Baia Mare 0-1
Politehnica lași - Steaua 1-2
A.S.A. Tg. Mureș -„Poli" Timișoara 2-1
F.C. Argeș - S.C. Bacău 5-0
Sportul studențesc - F.C. Scornicești 3-2
Gloria Buzău - F.C.M. Galați 2-3
Jiul Petroșani - Dinamo 3-1
Univ. Craiova - Chimia Rm. Vilcea 6—0

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI
Simbătă 24 noiembrie

Steaua - Univ. Craiova

(1-0) 1. UNIV. CRAIOVA 16 1
(0-0) 2. Steaua 16 1
(1-0) 3. Dinamo 16
(1-0) 4. F.C. Baia Mare 16
(2-0) 5. A.S.A. Tg. Mureș 16
(1-0) 6. F.C. Argeș 16
(1-1) 7. Jiul 16
(2-1) 8. Sportul studențesc 16
(2-0) 9. Chimia Rm. Vilcea 16

10. F.C.M. Galați 16
11. S.C. Bacău 16
12. Politehnica Iași 16
13. „U“ Cluj-Napoca 16
14. C.S. Tîrgoviște 16
15. „Poli" Timișoara 16
16. F.C. Scornicești 16
17. Olimpia S. M. 16
18. Gloria Buzău 16

Duminică 25 noiembrie

F.C. Baia Mare — Jiul Petroșani
Dinamo — Gloria Buzău
F.C.M. Galați — „U” Cluj-Napoca
Chimia Rm. Vilcea - F.C. Argeș
Olimpia Satu Mare - Politehnica lași
S.C. Bacău — Sportul studențesc
F.C. Scornicești — A.S.A. Tg. Mureș
„Poli” Timișoara — C.S. Tîrgoviște

KiOLGE
11 GOLURI : Cămătaru i 

din 11 m.
10 GOLURI : Cîrțu (Uni
9 GOLURI : Terheș (F.

Răducanu (Steaua) — 1 din
8 GOLUȚ 

Argeș) —

GAZDELE—FĂRĂ VIGOAREA DE ALTADATA
C. S. TIRGOVIȘTE - F.C. BAIA MARE 0-1 (0-0)

Stadion Municipal ; teren moale, alunecos ; timp ploios ; spectatori — 
oproximativ 6 000. A marcat: R. PAMFIL (min. 70). Șuturi la poarta s 8-10 
(pe poartâ : 6-4). Cornere : 7-9.

C. S. TIRGOVIȘTE : Coman 5 - Gheorghe 5, Ene 5, Alexandru 4, Pitaru 4 
— Tătarii 5 (min. 78 Niculescu), Dumitrescu 6, Kallo 6 (min. 64 Isala 6) — 
Grtgore 6. Marinescu 5, Greaca 6.

F. C. BAIA MARE : Arlciu 7 - Borz 6, Condruc 7. Sabâu 7, Molnar 6 - 
R. Pamfil 8, Mureșan 7 (min. 84 Ciohan), Bălan 8 — Terheș 5, Roznai 5 
(mîn. 64 Buzgâu 7), Deac 6.

A arbitrat : Fr. Coloși 5 ; la linie : G. Dragomir și D. lordache (toți din 
București).

Cartonașe galbene : MUREȘAN, CONDRUC.
Trofeul Petschovschi • 7 (pentru manifestările unor spectatori la plecarea

echipei locale și arbitrilor). 
La juniori : 4-0 (1—0).

TÎRGOVIȘTe, 21 (prin tele
fon).

Două echipe atît de „șifona
te" în etapa trecută (au pri
mit, împreună, 10 goluri fără 
să înscrie vreunul) au aruncat 
în luptă toate forțele de care 
dispun și dorința reabilitării ; 
în cele din urmă au cîștigat 
oaspeții, pentru că echipa din 
Tîrgoviște nu mai are vigoarea 
și aplombul de altădată. Deși 
a avut superioritatea teritoria
lă, formația locală s-a împot
molit la marginea careului de 
16 m. Jocul ei lent a permis, 
de multe ori, echipei din Baia 
Marc să paseze în voie, să se 
desfășoare. Dar și oaspeții au 
fost lipsiți de spontaneitate în 
fața porții. Așa a fost posibil 
ca — în min. 20, de pildă -• 
raportul șuturilor să fie de 
numai 1—2, iar primul corner 
să se înregistreze abia în min. 
25. Și ocaziile de gol au fost 
rare. După ce, în min. 2, Ma
rinescu a luftat la 6 m de 
poartă, următoarea ocazie am 
înregistrat-o Ia poarta cealaltă 
în min. 30, cînd Coman a res
pins șutul lui R. Pamfil, care 
a profitat de o greșeală ele
mentară a lui Alexandru. Nici 
în min. 39, cînd Ariciu a scă-

„PUNCTĂRI" LA ÎNCEPUTURILE REPRIZELOR...
A. S. ARMATA TG. MUREȘ - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-1 (1-0)

Stadion „23 August" ; timp frumos ; toren bun ; spectatori - aproximativ 
8 000. Au marcat: MUNTEANU (min. 5). FANICI (min. 60), DEMBROVSCHI 
(min. 81. din 11 m). Șuturi la poartâ : 10-6 (pe poartâ : 3-1). Cornere s

A.S.A. » Vunvulea 7 — Gligore 6, Unchiaș 6, Ispîr 7, Gali 6 — Biro 6, Both 
t| 7. Boloni 8 — Munteanu 6+. Fanici 7, Boxeșan 5 (min. 46 Hajnal 6).

POLITEHNICA : Suciu 6 - Șunda 6 (min. 64 Nadu 6), Volaru 6, Pâltini- 
șan 7, Borna 6 — Vișan 6, Dembrovschi 7, Lața 6 (min. 64 Șerbănoiu 6) 
- Cotec 6, Nedelcu II 7, Nucă 6. .

A arbitrat : C. Jurja (București) 8 ; la linie : D. Ologecnu (Arad) și C. 
Via se (Craiova).

Cartonașe galbene î NUCA.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1—1 (1—1).

 . - ...... .........
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TG. MUREȘ, 21 (prin telefon)
Victorie meritată, deși dificilă, 

a gazdelor, care au punctat în 
startul ambelor reprize. La pri
mul gol, MUNTEANU a exploa
tat o ezitare a stoperilor timișo
reni și a introdus mingea în 
poartă, pe lingă Suciu, surprins. 
AI doilea go! a fost mult mai e- 
Iaborat : Ia capătul unei acțiuni 
frumoase, Boloni, deosebit de ac
tiv azi, a centrat lung de pe par
tea stingă, Hajnal a plonjat, re- 
luînd cu capul, spre FANICI, ca
re a șutat spectaculos, înscriind. 
L.a 2—0 jocul părea terminat, 
scorul reflectînd plusul de insis
tență al echipei gazdă, care a 
atacat mai mult.

Timișorenii, dispuși într-o for
mulă de contraatac, au reușit cî- 
teva pătrunderi pe culoarele ra
pizilor Nedelcu și Nucă, dar vîr- 
furile, nesusținutc de linia a do
ua, au ratat în cele din urmă. Cele 
eîteva ocazii mureșene (luft 
Fanici, minutul 11, din fața por

■ .I iii wrwwt n i       •
pat mingea din mîini, Mari
nescu nu a înscris, șutind în 
portar. Cînd golul părea Ine
vitabil (min. 40), Deac a res
pins aproape de pe linia porții, 
la „capul" lui Marinescu.

După pauză, meciul a fost 
mai animat, gazdele au insistat 
mai mult, dar nu au marcat, 
deoarece Isaia (min. 66), din 
poziție excelentă, a șutat in 
Ariciu, iar FI. Grigore (min 
74), după ce a driblat pe Ari
ciu, a trimis spre poarta goa
lă, insă balonul a lovit stîlpul 
din dreapta porții, Ia „rădă
cină". Unicul gol a fost în
scris în min. 70 : Deac l-a lan
sat pe Buzgău, acesta a cen
trat și R. PAMFIL, venit din 
urmă, a reluat cu capul, de la 
8 m, și a înscris jos la colț, 
fără ca portarul Coman să schi
țeze vreun gest.

Fără ca meciul să creeze 
probleme, prestația arbitrului 
Coloși a fost slabă. Cea mai 
mare greșeală a comis-o in 
min. 31, cînd — la hențul co
mis de Borz în suprafața de 
pedeapsă — nu a acordat lovi
tura de la 11 m care se im
punea.

Constantin ALEXE

7 GOLUB 
Marc), Cin 
Napoca) —

6 GOLUI 
tea — 1 d 
Iași), Iordi 
gu (Chimii 
brovschi ( 
2 din 11 n 
studențesc)

5 GOLU 
mo), Mari 
tc), Rom 
Iași) — 1 
(F.C. An 
CIuj-Napo 
cău), Cran 
Anghel (,

Minutul 
M. Sand 
toată opc

OAS
SI

ții, „boltă" Bozeșan, minutul 14, 
la o intercepție) au avut în re
plică o mare ocazie timișoreană, 
în minutul 26, cînd Nucă, exce
lent servit de Nedelcu, a tras 
alături, din poziție clară.

După pauză, și după al doilea 
gol, mureșenii au legat ceva mai 
mult, cu concursul lui Hajnal, 
care a fost mai... tînăr decît Bo
zeșan. Cînd totul părea încheiat, 
Ia o pătrundere nesupravegheată 
a lui Șerbănoiu, din linia a doua, 
acesta este faultat de Băloni și 
arbitrul acordă just 11 metri. E- 
xecută DEMBROVSCHI (min. 81), 
dînd scorului o fizionomie mai 
apropiată de aspectul general al 
meciului. O victorie incontestabi
lă, asigurată în principal de dă
ruirea în joc a lui Boldni, care 
șl-a stimulat coechipierii mal ales 
în momentele în care timișorenii 
încercau să schimbe soarta me
ciului.

Jaon CHIRILĂ

Meci 
disputa 
și preș.1 
fotbal l 
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create 
joc. A 
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terea < 
ales p 
raport 
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apără
scris, 
propit



a A, NEAȘTEPTATĂ RĂSTURNARE DE SCOR
a 16-a

AMfNTULUI
yului 
ierele
I)

de sîm- 
etapei

JL

3 3 37-15 23
3 3 37-17 23
5 4 27-16 19
1 6 29-22 19
1 6 21-22 19
2 6 23-18 18
2 6 12-18 18
2 7 17-16 16
2 7 20-21 16
4 6 23-28 16
S 4 20-25 16
2 8 23-24 14
0 9 18-20 14
4 7 19-23 14
2 9 21-24 12
2 ...•SV 21-30 12
4 9 13-27 10
1 11 11-26 9

POLITEHNICA IAȘI - STEAUA 1-2 (1-0)
Stadion ,,23 August" ; teren greu, înmuiat de ploaie ; 

tutori - aproximativ 10 000. Au marcat: COSTEA (min. 
76), DUMITRU (min. 85). Șuturi la poartă : 18-6 (pe 
nere : 15-3.

POLITEHNICA • Bucu 5 - C. Ionescu 6, Anton 6, Ursu , 
— Romilă II 7, Simionaș 7, Florean 5 (mm. 85 D. Ionescu) 
Cioacă 6 (min. 85 Nemțeanu), Cernescu 6

STEAUA : Iordache 8 — Anghelini 6, FI Marin 7. Sameș 7, Nițu 5 - Șt. 
Popa 5, Zahiu 7, Iordănescu 7+ Dumitru 7-{- - A. Ionescu 6, Nica 5 (min. 
51 Gh. Ion 7).

A arbitrat : I. Igna 8 ; la linie : I. Bungâu (ambii din Timișoara) și 
Moraru (Ploiești), ultimul cu o greșită apiecie're a fazei din min. 61.

Cartonașe galbene : GH. ION. SIMIONAȘ
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 0-0.

timp închis ; spec
ii. ZAHIU (min. 

poartâ : 7-4). Cor-

6, Gh. Munteanu 6
Costea 7,

M.

RII

IAȘI, 21 (prin telefon).
' Ca și la Timișoara, recent, 
Steaua a primit foarte rapid 
gol, mai precis in secunda 40. 
cind COSTEA, profitînd de un 
moment de derută în defensiva 
bucurcștcană, a înscris, plasat, 
din careu. Dar, spre deosebire 
de meciul cu „Poli", azi Steaua 
n-a mai putut replica imediat 
cu aceeași forță și claritate, in- 
trucît, pe de o parte, fotbaliștii 
ieșeni au constituit un partener 
mai inspirat și mai robust de- 
cît colegii lor timișoreni, iar 
pe de altă parte, ea a prezentat 
o linie de atac improvizată. 
Așa se face că, destul de re-

pede, Romilă II și Simionaș 
s-au detașat — prin clarviziune 
în momentul 
gii de Zahiu 
chile lor de

La reluare, 
se va accentua, Costea 
47 și 49), Cernescu (min. 48), 
Florean (min. 64) și Cioacă 
(min. 67) ratînd copilărește ma
jorarea scorului. Politehnica a- 
fișa o netă superioritate, dar. 
cum avea să se vadă, meciul 
era departe de a se fi încheiat, 
urmînd perioada... de joc a Ste
lei. Mai întîi a fost faza- 
semnal din minutul 61 : Anghe- 
lini a executat de pe partea 
dreaptă a terenului un șut-

de posesie a min- 
și Dumitru, pere- 
marcaj.
ofensiva gazdelor 

(min.

centrare, 
de unde 
a reluat 
versală ; 
niâ noastră, 
mentul centrării Zahiu nu s? 
afla in poziție de ofsaid, dar 
neacordat la semnalizarea ero
nată a tușierului M. Moraru. 
Apoi, în min. 67, Iordache a 
respins în corner, la șutul pu
ternic expediat de Cioacă. 
Nouă minute mai tîrziu a ve
nit golul egalizator : Dumitru 
a centrat din poziție de aripă 
dreaptă, tot spre careul mic, 
iar ZAHIU, „pe fază", a re
luat in plasă cu capul- Dezilu
zie in tabăra gazdelor, la fel și 
in tribune, care, nemulțumite, 
firesc, cu remiza, uu intuiesc 
încă deznodâmîntul dramatic, 
cind liderul, matur, sesizind 
degringolada ieșeană, încearcă 
și obține victoria : în minutul 
85, la capătul unei acțiuni per
sonale a lui Iordănescu, A. Io
nescu trimite balonul în „trans
versală", mingea revine Ia DU
MITRU, care, atent, o impin
ge in plasă, din apropiere, cu 
genunchiul : 2—1 și... tribunele 
amuțesc.

Gheorghe NICOLAESCU

paralel cu careul mic. 
Zahiu, venit în viteză, 
imparabil sub trans- 

gol valabil, după opi- 
întrucît în mo-

JOC EXCELENT AL CRAIOVENILOR
UNIVERSITATEA CRAIOVA - CHIMIA RM. VÎLCEA 6-0 (2-0) 

o.S^and'°,? ■■Central" bun î <i"’P noros ; speclatoii - aproximativ
25 000. Au marcat : CAMATARU (mm. 13, din panatty min 31 63 si 7/1??frAN.ESCU (min- 65)- C,RTU ("’In. 70). ȘuturiP|Q pa^rtâ" 26-> (pe’poarth 
18—3). Cornere : 9—2.
8,Un!îhn*»W’„IkA : Boldicl 7~ Nesrîlo 8. Ștefănescu 9. B^mbescu 8 (mîn. 
82 rihhoi), Ungureanu 7 - Geolgâu 8. Beldeanu 8. Bălăci 8 (min 81 Do- 
nașe) - Crișan 8, Cămătaru 10, Cîrțu 7.

CHIMIA; Roșea 5 - Lepâdatu 5 (min. 70 Bârbuț 5), Iordan 5. Basno 5. 
e* “ 7’ C2,ean 5» Carabageoc 5 - Teleșpan 5, Stanca 5 (min.

46 G. Stan 5), Gingu 5.
A arbitrat : C. Dinufescu 9 j ta linie : Gh. Reteron si C. Ionescu (toii din 

București). '
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 4-0 (1-0). ,

dv. Craiova) — 2

Craiova).
Baia Mare), M.
m.

: Radu II (F. C. 
in 11 m.
Koller (F.C. Baia 

anu („U“ Cluj- 
din 11 m.
Cernescu și Cos

ii m (Politehnica 
icu (Steaua), Gin
im. Vîlcea), Dem- 
li“ Timișoara) — 
l. Sandu (Sportul

//LOVITURĂ DE TEATRU ÎN MINUTUL 90

Augustin (Dina- 
:u (C.S. Tîrgoviș- 

II (Politehnica 
11 m, Iovănescu 

Batacliu („U“ 
Antohi (S.C. Ba- 
(F.C.M. Galați), 

i“ Timișoara).

BUZĂU, 21 (prin telefon).
Meci de mare angajament, dis

putat pe un teren greu, care a 
cerut jucătorilor eforturi deose
bite, presărat cu faze de-a drep
tul dramatice la ambele porți. 
Jucind excelent, mai ales tn re
priza a doua, cind s-au apărat 
ordonat, cu calm și maturitate și 
au contraatacat ingenios, avin.-i 
trei vîrfuri de atac insistente, ex
celent susținute de Cramer, gălă- 
țenii au repurtat o meritată vic
torie, argumentată in speciai de 
buna lor pregătire fizică, de dis
ciplina tactică și de ingenioasa 
desfășurare a contraatacului.

Buzolenii au început bine par 
tida și in min. 17 au deschis 
scorul dintr-un penalty transfor
mat de STAN, sancțiune acorda
tă pentru un fault în careu co
mis de Țolea asupra atacantului 
central local. După două minute, 
șansă de majorare a scorului, dar 
Hagioglu respinge excepțional la 
șutul lui Negoescu. Gălățenii ti- 
postează ferm și, după o dublă 
ratare (Majaru și Orac in min.

GLORIA BUZĂU - F.C.M. GALAȚI 2-3 (1-1)
Stadion Gloria ; teren îmbibat cu apă, alunecos ; timp ploios ; spectatori 

- aproximativ 12 000. Au marcat: STAN (min. 17, din 11 m), OLTEANU 
(min. 38), ORAC (min. 75). GHIZDEANU (min. 78). MAJARU (min. 90). Șu
turi la poartă : 14-12 (pe poartă : 7-6). Cornere : 14-6.

GLORIA ; Cristian II 6 — Ivana, Nicolae 8, Petrache 5, Tulpan 6 — Do- 
bre 5 (min. 69 Stanciu 5), Toma 6, Ghizdeanu 7 — Negoescu 6, Stan 6, 
Petreanu 5 (min. 46 Gh. Radu 5).

F.C.M. GALAȚI : Hagioglu 8 — Cojocaru 7, Constantinescu 7 (min. 29 Vlod 
8), Olteanu 8, Țolea 8 — Bejenaru 7, Cramer 8, Moțoc 7 (min. 69 Burcea 
7) — Majaru 8, Balaban 8, Orac 8.

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) 9 ; la linie : I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea) și M. Ivâncescu (Brașov).

Cartonașe galbene : STAN, TOMA, ȚOLEA. COJOCARU.
Cartonașe roșii : IVANA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 5-3 (3-1).

CRAIOVA, 21 (prin telefon).
Studenții craioveni au con

firmat excelenta formă sporti
vă în care se află. Cu excepția 
primelor 13 minute, cind fun
dașii vîlceni au reușit într-ade- 
văr să stăvilească iureșul gaz
delor. mai ales prin aplicarea 
jocului la ofsaid, partida a a- 
vut tot timpul un singur sens, 
spre poarta lui Roșea, acesta 
fiind obligat să scoată de șase 
ori balonul din plasă, 
ția ar fi putut fi și mai 
pentru Chimia, deoarece 
mărul ocaziilor clare pe 
gazdele le-au avut puteau 
dea o dimensiune dublă _ 
rului final. Prima schimbare 
a tabelei de marcaj s-a pro
dus în min. 13 : CAMATARU 
a executat imparabil lovitura 
de la 11 m acordată just de ar
bitru pentru hențul comis de 
Iordan in suprafața de pedeap
să. De acum încolo, cra- 
iovenii atacă „în valuri", îșl 
sufocă pur și simplu adversa-

Situa
rea 
nu

ca re 
să 

sco-

11 •
rii. Apar mai întii marile ra
tări ale lui Bălăci (min. 26). 
si Crisan (min. 30). dar apoi 
vine minutul 31, cind CĂMATA- 
RU nu „iartă" în urma unei ac
țiuni personale de toată fru
musețea. Asistăm în conti
nuare la un ioc ..de-a șoare
cele cu pisica", 
balist craiovean 
luxul să dribleze la infinit...

La reluare, Chimia, descum
pănită. primește gol după 
gol : CAMATARU (min. 63 — 
acțiune personală). ȘTEFĂ- 
NESCU (min. 65). CÎRȚU (min. 
70 — reluarea mingii venită 
din bară la sulul Iui Negrilă) 
Și din nou CAMATARU (min. 
77). O victorie și un joc exce
lent al gazdelor, care i-au cam 
îngrijorat pe cei doi trimiși ai 
echipei Borussia Monchenglad- 
bach, antrenorul secund Wolf 
Werner și vicepreședintele clu
bului. Helmut Grashoff.

Gheorghe NERTEA

fiecare fot- 
permițîndu-șl

l meciulu' Sportul studențesc Scornicești :
reluat, in plasă, mingea centrată de O. Ionescu, cu 
apărătorilor adverși. Foto : Ion MIIIAICA

21), egalează OUTEANU (mm. 3S), 
care reia un balon revenit din 
bară la șutul de la 23 m al lui 
Cramer.

Repriza a doua se desfășoară 
In nota de dominare a Gloriei. 
Gazdele atacă furibund, dar fă
ră... busolă. In min. 49 ratează 
Nicolae, iar In min. 62 Vlad sal
vează de pe linia porții. Oaspeții 
atacă cu deschideri lungi pe a- 
ripi și slnt de fiecare dată peri
culoși. In min. 75 ei iau condu
cerea : Cramer face o cursă pe 
aripa dreaptă, centrează și ORAC 
marchează cu capul. Trec numai 
trei minute și Gloria obține ega- 
larea In urma unei frumoase ac
țiuni personale a lui GHIZDEA-

........................- •
NU. Jocul devine nervos, gazdele 
asaltează poarta adversă, apar 
cartonașe galbene șl unul roșu 
(Ivana, în min. 87, a lovit un 
adversar cu pumnul). Arbitrai O. 
Anderco acordă două minute de 
prelungiri pentru întreruperile 
survenite în joc. Se părea că ne 
îndreptăm spre un meci egal, 
dar gălățenii declanșează un nou 
contraatac : o dublă greșeală a 
portarului Cristian II și a fun
dașului central Petrache este spe
culată abil de MAJARU și gălă- 
țeanul înscrie un gol care răs
plătește devotamentul ta joc al 
echipei sale.

Radu URZICEANU

CAMPIOANA A DEJUCAT 
TACTICA BĂCĂUANILOR

F.C. ARGEȘ - S.C. BACĂU 5-0 (2-0)
bun ; timp umed ; spectatori — aproximativ 4 000.
36), IOVĂNESCU (min. 43), RADU II (min. 58, și 

Șuturi Ia poartă : 18—8 (pe

7 — M. Zamfir 8, Stancu 7,

Stadion „1 Moi" ; teren 
Au marcat : IATAN (mîn. 
86), CHIVESCU (min. 72). 
nere : 8-2.

F. C. ARGEȘ ; Speriatu
— Iatan 7. Chivescu 7 (min. 79 Toma), iovănescu 8 
62 Rotea 7), Radu II 8, Dobrin 9.s. c. : ' ’ , ‘
Cărpuci 5, Solomon I 5 (min. 73 Vcmanu 
5, Pana i te 6.

A arbitrat : S. Drâgulici 9 ; Io linie : 
Severin) și Gh. Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene : LUNCA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0

poartâ : 8-6). Cor-

Cirstea 7, Ivan II 8 
D. Nicolae 6 (min.

Lunca 5, Elisei 6 -BACAU : Ursache 6 - Andrieș 6, Cotargîu 5, -------- _. -------- .
- - ■ . _ . . .. Soșu _ verjgeanu 5, Antohi

I. Zoharia (ambii din Drobeta Tr.

(1-0).

ȚII - 0 SURPRIZA PLĂCUTĂ
JL STUDENȚESC - F.C. SCORNICEȘTI 3-2 (1-0)
•Micii ; teren moale ; timp umed, rece ; spectatori — aproxi

marea! : IORGULESCU (min. 41), ȘOARECE (min. 54). CHI- 
, M. SANDU (min. 74) și P. MANEA (min. 79). Șuturi la 
•a poartă : 10—4). Cornere : 10—10.
IDENȚESC : Moraru 7 - Tânosescu 7, Cazan 7, B. Grigore 7, 
— lorqulescu 7, Șei bănică 7 (min. 78 Munteanu I), O. lo-

Marlan 6 (min. 65 Margelatu 6), M. Sandu 7, Chihoia 7. 
4CEȘTI : Anghcl 7 - Llcfi 7. Mcrtinescu 7, Ciocioonă 6, A.
Manea 7. Șt. Badea 6 (min. 69 Fl. Dumitrescu 6). P. Petre 7 
lin. 65 Ciobanu 6), Pițurcâ 6, Șoarece 7.
4. Hainea (Birlad) 8 ; la linie : M. Fediuc (Suceava) 
te,ti).
o v schi : 10. La juniori : 11-0 (4—0).

PUTEREA DE LUPTA Șl A SPUS CUVINTUL
JIUL PETROȘANI - DINAMO 3-1 (2-1)

Stadion Jiul : teren greu, noroios ; timp însorit ; spectatori - aproxima
tiv 8 000. Au marcat: STOICHIȚA (min. 8 și 48), GLONȚ (min. 16) și BUCU- 
KtSCU (min. 18). Șuturi la poartă : 12-5 (pe poartă : 5-2). Cornere : 6-5.

JIUL : Cavai 7 — P. Grigore 6 (min. 88 Bedo), Bădin 7, Rusu 7, Miculescu 
7 - Varga 6 (min. 86 Enescu), Ciupitu 7, Stoico 6 - " 
8, Sălăian 5.

DINAMO : Eftimescu 4 (min. 53 Ștefan 7) - Lucuțâ
6, Stânescu 5 — Bădilaș 5, Augustin 6, I. Moldovan 7» 
Glonț 8.

A arbitrat : O. Ștreng (Oradea) 6 ; la linie, foarte 
Gh. Ionescu (ambii din Brașov).

Cartonașe galbene : STÂNESCU, SALAJAN, BUCURESCU, P. GRIGORE, LU- 
CUȚA, STOICHIȚA, CUSTOV, I. MOLDOVAN

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2-0 (1—0).

Bucurescu 6, Stoichițâ 

5, Ghițâ 7, I. Marin
Custov 6 - Țâlnar 7. 

bine : R. Petrescu jl

riare angajament, 
-un tempo alert 
vu multe faze de 
ealizate de ambele 
iuda dificultăților 
area terenului de 
ît, pe merit, for- 
iților bucureșteni. 
aai mari omogeni- 
plus de maturitate 
în fazele de poar- 
ivinși, oaspeții au 

plăcută surpriză 
r avîntat, prin pu
tă dovedită și mai 
primarea lor sub 
ceea ce le-a per

ieze, pe ansamblul 
anumit echilibru 

perioade ale între- 
i inițiativa si chiar 
■ezultat de egalita- 
a fost deschis in 

ixecutarca unei lo- 
■olt. cind IORGU- 
ofitînd de ezitarea 

adverși, a în- 
șut plasat, din a- 

rții. în min. 54 s-a

produs egalarea : A. Mincu 
centrat lung de pe stingă 
ȘOARECE a reluat, eu capul, 
în plasă. Șase minute mai 
tîrziu, același Șoarece ratează 
dintr-o poziție favorabilă un 
gol care ar fi putut da un alt 
curs jocului. La mai puțin de 
un minut de la consumarea a- 
cestei faze, o frumoasă acțiu
ne de atac a gazdelor se înche
ie cu un șut splendid al Iui 
CHIHAIA sub bara transversa
lă a porții lui Angliei și stu
denții bucureșteni sint cei care 
iau conducerea : 2—1. In min. 
74. M. SANDU — bine servit 
de O. Ionescu și avantajat oa
recum de plasamentul greșit 
al arbitrului de centru, care a 
incomodat în intervenție pe a- 
părătorii oaspeți — a mărit di
ferența de scor la două goluri, 
în min. 79, P. MANEA șutea- 
ză, „dintr-o bucată" Ia poartă, 
făcind Inutilă intervenția lui 
Moraru și stabilind rezultatul 
final »1 intilnirii.

Mihai IONESCU

a
și

PITEȘTI, 21 (prin telefon).
Obținînd de obicei rezultate 

egale în deplasare, sau pier- 
zînd la scoruri strînse, S. C. 
Bacău a clacat de această dată, 
întilnind pe campioană într-o 
dispoziție de joc deosebită. E- 
vident că băcăuanii nu și-au 
schimbat tactica de joc care a 
dat roade de atîtea ori : au 
aplicat (sau s-au străduit să 
aplice) marcaj strîns în pro
pria treime de teren, ieșind 
pe contraatac ori de cite ori 
s-a ivit ocazia. Dar F. C. Ar
geș nu a atacat cu pase ste- 
reotipe sau incursiuni indivi
duale, ușor de contracarat. Și-a 
propus (și a reușit) să scape 
din „menghina" marcajului 
prin demarcaj continuu și pase 
surprinzătoare, al căror maes
tru s-a dovedit din nou Do
brin, care devia baloanele fă
ră preluare, pe singura traiec
torie pe care vajnicul 
„păzitor", Andrieș. n-ar fi 
(ut să o intuiască.

Treptat-treptat, derutată, 
amăgită de golurile 
curgeau în poarta sa (min. 36 
— IATAN, din apropiere, scă
pat de sub supraveghere ; min. 
43 — IOVĂNESCU, din voleu ; 
min. 58 și 86 — RADU II. 
fructificînd pasele dibace ale 
Iui Iovănescu și Dobrin ; min. 
72 — CHIVESCU, cu capul la 
„păianjen"), echipa oaspete a 
devenit tot mai puțin riguroa
să, slăbind marcajul, încercînd 
insă să forțeze și ea golul. 
A reușit chiar 6 șuturi pe 
poarta lui Speriatu, dar toate 
de la distanță, ușor de antici
pat. De notat că cel mai disci
plinat „soldat" al lui Tr. Io-

nescu a rămas pînă în final 
Andrieș, „umbra" lui Dobrin. 
Dar degeaba...

ton CUPEN

PETROȘANI, 21 (prin tele
fon).

Cum 
nut sub 
Dinamo 
remiza, _ 
le absențe notabile din forma
ție. își fortificase linia de mij
loc și miza pe contraatacuri 
care să surprindă greaua de
fensivă a gazdelor pe un te
ren aproape imposibil. Bucu- 
reștenii, însă, s-au izbit de ma
rea putere de luptă a Jiului 
care uneori a depășit și regu
lamentul, în primul rînd dir. 
vina* unui arbitru care, nesanc- 
ționind la timp, din start, „in
trările" lui P. Grigore și Au
gustin, avea să fluiere apoi tîr
ziu și să amplifice starea de 
nervozitate. Echipa lui V. 
Tîlmaciu a cîștigat, însă, pen
tru că a muncit mai mult, dar 
și pentru că dinamoviștii au 
ucat practic... fără portar timp 

de 55 minute 1 Primul gol îl 
realizează STOICHIȚA, in 
min. 8, după ce Eftimescu și 
Lucuță ezitaseră înlr-o fază 
simplă. Dar peste alte 8 mi
nute gazdele cunosc mari emo-

în ultimul meci susți- 
Parîng reușise un 1—1. 
viza și de data aceasta 
chiar dacă avea destu-

ții. Le debutul său în ,,A“, 
GLONȚ înscrie abil din afara 
careului pășind cu dreptul pe 
„prima scenă". Bucuria oas
peților se risipește peste 2 mi
nute, cînd Miculescu zvîc- 
nește frumos Ia un corner, tri
mite o lovitură de cap spre 
gol și BUCURESCU împinge 
balonul în plasă de la numai o 
palmă de linia porții.

Jiul punctează decisiv, la 3 
minute după pauză» cînd STOI- 
CHIȚA insistă, Eftimescu ezită 
iarăși, Lucuță e depășit și el și, 
deși căzut, atacantul pelroșc- 
ncan reușește să trimită balo
nul în poartă : 3—1. De acum 
înainte, oaspeții ies mai insis
tent la atac. Glonț se remarcă 
și Augustin ratează o bună o- 
cazie (min. 73). Dar gazdele 
rezistă într-un meci aspru, ner
vos, plin de cartonașe.

Mircea M. IONESCU

său 
pu-

dcz- 
care

ÎN SFÎRȘIT, O VICTORIE!
„U" CLUJ-NAPOCA - OLIMPIA SATU MARE 2-0 (1-0)

Stadion Municipal ; feren moale ; timp ban i spectatori - aproximativ 
10 000. Au morcat : CIMPEANU II (min. 13. din penalty) și RADUȚA (min. 
57). Șuturi la poartâ t 13-7 (pe poartâ : 8-3). Comoro : S-5.

„U" CLUJ-NAPOCA : Moldovan 7 - L. Mihol 7. Moș 5, Ciocan 8. I. Mu- 
feșan 8 — Boca 5, Suciu 7, Cîmpeanu II 8 — Dobrotă 7, Vidican 5 (min. 57 
Răduțâ 7), Batacliu 6.

OLIMPIA ; Feher 7 - Pinter 6, Kaiser 7. Matei 7. Bathorl II 7 - V. Mure- 
șan 6 (min. 75 Pop), Helvei 6, Balogh 6 — Hațeganu 6, Demarcek 6, Both I 
(min. 14 Ghencean 6). _ _ ..

A arbitrat : V. Ciocilteu (Craîovo) 9 j la linie : E. Feldman șl C. Sulaghi 
(ambii din Baia Mare).

Trofeul Petschovschi : 10. La Juniori : 1—1 (1—1).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
• Pentru pârtieipanții Ia con

cursul Pronosport de 
25 decembrie a.c., redăm 
sticurile antrenorului 
F.C.M. Brașov, Nicolae

1. Avellino — Inter
2. Catanzaro — Lazio
3. Fiorentina — Perugia 

Juventus — Cagliari 
Milan — Napoli

Pescara — Bologna 
Roma — Ascoli 
Udinese — Torino 
U. T. Arad — Corvinul 
Unirea — F. C. Bihor 
Portul — F.C.M. Brașov 
Energia — F. C. Constanta 
Gaz metan — Progresul

CLUJ-NAPOCA, 21 (prin te
lefon).

Avidă de două puncte (mai 
ales obținute acasă...), echipa 
gazdă a început partida inhi
bată, iar oaspeții — si ei cu o 
situație precară — obstructio
nist. Totuși, deschiderea sco
rului a venit destul de repede, 
in min. 13, cind Suciu, excelent 
deschis in adincime de L. Mi
hai, a fost faultat în careu și 
CÎMPEANU II a transformat 
lovitura dc la 11 m : 1—0. 
Toată lumea aștepta ca stu
denții clujeni să „dea drumul" 
la joc, dar ei au continuat să 
paseze defectuos (Boca și-a fă
cut o reintrare nesemnificati
vă) și să conducă prea mult 
balonul. Ceea ce a dat posibi
litatea sătmărenilor să revină 
în atac și, în min. 27 și 29, să 
șuteze periculos la poarta lui

Moldovan, prin Kaiser și, res
pectiv. Helvei. Moș este un pe
ricol pentru propriul careu, ne
reușind să respingă atacurile 
adverse decît prin hențuri.

După ce în min. 53, V. Mu- 
reșan a irosit o nouă ocazie a 
sătmărenilor, clujenii și-au mă
rit avantajul, tot dintr-o fază 
fixă. RADUȚA, abia intrat în 
teren (min. 57), a executat pu
ternic o lovitură liberă de la 
20 m și, din „zid", mingea a 
ricoșat în poartă pe lîngă Fe- 
her, care ratase startul : 2—0- 
în ultimele 10 minute am con
semnat atacuri alternative la 
cele două porți și trei mari ra
tări : Batacliu (min. 81) și toți 
trei atacanții clujeni (!) in min. 
85 ; iar la poarta lui Moldovan, 
Demarcek (min. 86). Și, în 
sfîrșit, universitarii clujeni au 
obținut o victorie acasă.

Paul SLAVESCU

duminică 
prono- 
echipei 
Proca :

X,2 
X 

1,X
1 
1

X
1
2

1,X,2 
X,2

2
1,X 

X
• Astăzi este ULTIMA ZI pen

tru procurarea biletelor la trage
rea LOTO de mîine, 23 noiembrie 
a.c. Agențiile Loto-Pronosport vă 
așteaptă pentru a vă încerca și 
dv. șansele. NUMAI CINE JOA
CA POATE CIȘTIGA !

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 21

NOIEMBRIE 1979

4.
5.
C.
7.
3.
9. 

10. 
11. 
13. 
13.

Extragerea I : 22 37 15 18 9 8
Extragerea a Il-a : 32 28 44 

41 1 10.
Fond total de cîștiguri : 1.029.792 

lei, din care : 276.516 lei, report 
la categoria 1.

Au fost puse în vînzare, ta 
casele obișnuite, biletele de 
intrare la derby ui etapei a 
17-a a Diviziei A, STEAUA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA, 
care se dispută sîmbătă 24 
noiembrie, pe stadionul din 
bd. Gliencca, cu începere de 
la m ele 14.

Publicul spectator este tacu- 
noștințat că la casele și a- 
gențiite obișnuite, precum și 
ia casele stadionului biletele 
se vor găsi numai pînă sîm
bătă la ora 12.



Il

SORIN ROCĂ (ROMÂNIA),

în sălile din Arad și Timi
șoara se dă astăzi startul în 
cea de a XVIII-a ediție a 
„Trofeului Carpați" la handbal 
masculin. Tradiționala întrecere 
internațională reunește la start 
formații de valoare deosebită, 
dintre care patru (România, 
It. D. Germană, Polonia și 
Iugoslavia) sînt calificate pen
tru turneul olimpic Ce va fi 
găzduit anul viitor de capitala 
Uniunii Sovietice.

Cele opt formații au 
împărțite în două grupe :

A — ROMÂNIA A. 
GERMANĂ, UNGARIA, 
VEGIA.

B — IUGOSLAVIA, 
NIA, BULGARIA, 
NIA B.

Echipele din cadrul aceleiași 
grupe vor juca fiecare cu fie
care (alternativ, în sălile din 
Arad și Timișoara), în cadrul 
rundelor programate joi, vineri 
și sîmbătă. După ziua de pau
ză, de duminică, primele două 
clasate din fiecare grupă vor 
evolua în turneul pentru locu
rile 1—4 (rezultatul din grupă

fost

r. n: 
NOR-

POLO- 
ROMA-

IN
ieri, 

volei 
etapei

7 CAMPION BALCANIC LA FLORETĂ
9 Selecționata României iniilnește Norvegia

Azi, la Arad și Timișoara, primele partide
al
ză
meciurile
Sala sporturilor din Arad. Ul
timele două clasate în grupe 

pentru 
desfăsu- 
din Ti-

celor două calificate oontea- 
în noua fază a întrecerilor), 

fiind găzduite de

vor juca în turneul 
locurile 5—8, ce se va 
ra în Sala sporturilor 
mișoara.

Âșadar. o întrecere 
ploare, o 
așteptăm 
valorică 
noastre, 
este mai .
ții mai puternice, dar organi
zatorii întrecerii doresc să ve
rifice prima noastră echipă na
țională în condiții cit mai grele 
de concurs, s-o supună unui e- 
xamen multilateral, unui test 
cît mai apropiat de nivelul e- 
xigențelor firești pentru o e- 
chipă care are obiectiv câști
garea titlului olimpic. Să nu

de am- 
compctiție de la care 

o nouă ascensiune 
a reprezentativelor 

Sigur, prima grupă 
echilibrată, cu forma

uităm că la Jocurile Olimpice 
reprezentativa noastră va evo
lua în grupa A, alături de e- 
chîpele U.R.S.S.. R. D. Germa
ne, Poloniei, Elveției și învin- 
găloarea zonei americane !

Cele două orașe gazdă, cen
tre cu tradiție în handbalul 
nostru, ambele avind formații 
care activează în Divizia A. 
vor asigura — sîntern 
condiții optime de 
participantelor la 
Carpați", iar publicul 
și Timișoara va fi la . 
celui din Brașov (care a dat 
săptămina trecută,

siguri — 
evoluție 
„Trofeul 

din Arad 
înălțimea

cu prilejul

DE AZI

R. D. GERMANA

FAVORITELE S-AU
„CUPA ROMÂNIEI"
în „Cupa României" Sa 

s-au desfășurat partidele 
a Vl-a. Iată amănunte ;

FEMININ
Rapid — Știința Bacău 

(4, 6, —14, 3). Cu mai multă con
centrare în finalul setului al trei
lea, giuleștencele ar fi putut cîș- 
tiga acest meci — pe care l-au 
dominat net — fără a ceda vreun 
set. Remarcări : Maria Ivanov, 
Venera Hoffman, Eugenia Rebac 
(R), Mioara Bistriceanu, Marga
reta Pescaru (Ș). Arbitri : Gh. 
Ferariu — Brașov, N. Grigorescu 
— București, 
coresp.)

Universitatea 
rul Constanța 
10, 9). Partidă 
te greșeli de ambele parii. Vic
toria a revenit unviersitarelor, 
care s-au impus mai mult prin 
ambiție și putere de lupta. Evi
dențieri : Alexandrina Constan- 
tinescu, Gabriela Cojocaru (U) 
Maria Stadnic, Gulniza Gellil (1). 
Arbitri : V. Arhire — Brașov, I. 
Petrovici — București.

Dinamo — Maratex B. Mare 
3—1 (10, 4, —12, 5) Oaspetele au 
opus o frumoasa rezistență sex
tetului bucurcștean, care, a cîști
gat, totuși, destul de clar dato
rită experimentatelor sale jucă
toare. De remarcat, de asemenea, 
modul cum s-a încadrat .in echi
pa dinamovistă junioara de 16 
ani Mirela Pavel. (GH. laz.AR).

Penicilina Iași — Universitatea 
Craiova 1—3 f 
—7). Gazdele ; 
se recunoască 
un adversar mai . _____
marcări : Georgeta Popescu, 
dia Sava, de la gazde, respectiv 
Chima Petru, " ------
rut și Camelia 
I. Niculescu — 
ca — Bacău, 
coresp.)

Olimpia Oradea — Chimpex 
Constanța 2—3 (11, —11, 14, —13, 
—4). Meci foarte disputat, dar cu 
multe carențe tehnico-tactice. 
Oaspetele s-au impus printr-un 
joc mai ordonat. Remarcări : 
Eva Szep de la gazde, respectiv 
Emilia Mănăilă și Ileana Stati.

1

(D. DIACONESCU

București — Fa 
3—2 (—11, 6. —12 
cu destul de mul-

(10, —12, 
au trebuit 

învinse
i puternic.

—6, 
să 
do 

He- 
N'a-

Constanța Milita- 
Ursaclie. Arbitri : 
București. I. Stui- 
(M. MACOVEI —

IMPUS
LA VOLEI
Bonțoiu — Zalău, C. 
Timișoara. (I. ghișa

Arbitri : M.
Paduraru —
— coresp.).

Universitatea Timisoara 
C.S.U. Galați 0—3 (-4,-5, —8).

MASCULIN
- Uni- 

(-17, 
foarte 
bucu- 

face

Calculatorul București 
versitatea Craiova 0—3
—14, —7), O partidă
viu disputată, în care
reștenil nu au putut 
față unei echipe mai experimen
tate, de la care s-au rcmEtrcat 
Braun, Dumitru și Popescu. Ar
bitri ; I. Izvoranu — București, 
O. Manițiu — Brașov (N. ȘTE
FAN

Viitorul 
ceava 1—3 , ...
Victoria a revenit echipei care a 
greșit mai puțin, și aceea a fost 
formația suceveana, gazdele fiind, 
din nou, învinse pe teren pro
priu. Arbitri : D. Nedelcu —
București, Gh. Ciutac — Iași. (I. 
IANCU — coresp.).

Steaua — Politehnica Timi
șoara 0—3 (—11, —13, —15).
Partidă frumoasă, dar gazdele, 
cu mulți juniori în sextet, au 
trebuit să se recunoască învinse 
de studenți, care au avut in Du- 
garschi pe cel mai bun jucător. 
Arbitri : I. Șovăială șl I. Voicu, 
ambii din București. (I. TIMUC 
— coresp.)

<• Partida Dinamo — Delta Tul- 
coa s-a încheiat cu 3—0 in favoa
rea formației bucureștene, deoa
rece tulcenii nu s-au prezentat. 
O hotărîre definitivă urmează să 
adopte comisia de competiții.

Explorări B. Mare — Silvania S. 
Silvaniei 3—1 (—13, 9, 14, 8). Par
tidă maraton, care a durat peste 
două ore. Cel mai buni jucători: 
Arbuzov, Ignișca, Balaș de la 
gazde, respectiv Strauff, Urzică și 
Bădiță. Arbitri : M. Luțescu — 
Satu Mare, I. Pintea — B. Mare. 
(V. SASARANU — coresp.).

Tractorul Brașov — Petrolul 
Ploiești 3—2 (11, —10, —11, 6, 11). 
Fără 4 titulari, dar cu tînărul 
Banea în vervă, brașovenii au 
reușit o prețioasă victorie. Arbi
tri : G. Dumitru și R. Farmuș. 
(M. BARA).

coresp.).
Bacău — C.S.M. Su- 
(-13, -11, 9, -li).

PROGRAMUL
Arad

Ora 16,30 :
— UNGARIA

Ora 18 : ROMÂNIA A - 
NORVEGIA

Timișoara
Ora 16.30 : IUGOSLAVIA — 

BULGARIA
Ora 18 : ROMÂNIA B — PO

LONIA

ediției feminine a „Trofeului 
Carpați“, o adevărată lecție de 
modul cum trebuie susținută o 
reprezentativă națională) și-i 
va susține permanent pe „tri
colori", va răsplăti cu aplauze, 
handbalul 
clasă.

Nutrim 
ediție a 
va însemna — < 
tele de vedere 
reușită, că ea va marca cuce
rirea unei noi trepte pe dru
mul revenirii echipei României 
în fruntea ierarhiei handbalu
lui mondial.

adevărat, de înaltă

speranța că actuala 
„Trofeului Carpați" 

din toate punc- 
o deplină

Hristache NAUM
Aseară, in 

la Floreasca, 
internațional ______ .... ___
dintre echipele Steaua și S.K.A. 
Kiev. Oaspeții au terminat învin
gători cu scorul de 29—27 (15—14). 
Revanșa va avea loc vineri, de la 
ora 18,45, tot în sala sporturilor 
de la Floreasca.

sala sporturilor de 
s-a disputat meciul 

amical de handbal

SOFIA, 21 (prin telefon). 
Miercuri dimineața, în sala 
„Hristo Botev" din complexul 
sportiv universitar, au început 
întrecerile din cadrul Campio
natelor Balcanice de scrimă cu 
probele individuale de floretă 
(băieți) și sabie. Confirmînd 
așteptările, floretiștii români 
au dominat prima probă. Cu 
patru sportivi în turneul final, 
ei au ocupat locurile 1, 3, 4 și 
6 după o dispută în general 
fără istoric, care s-a aflat la 
discreția lui SORIN ROCA, 
nou] campion balcanic de se
niori. în turneul final el a 
realizat 4 victorii : cu 5—2 la 
Anghelov șl Jekov, cu .5—3 la 
Petruș și 5—4 la Lorinczi și a 
pierdut cu 2—5 la Mihai Tiu. 
De notat faptul că Sorin Roca 
a evoluat foarte lucid și lejer 
și în tururile anterioare cîști- 
gînd toate asalturile.

Clasamentul turneului indivi
dual : I. S. ROCA (România) 
1 v, campion balcanic; 2. Iu
lian Jekov (Bulgaria) 3 v; 3. 
Mihai Țiu (România) 3 v; 4. 
Tudor Petruș (România) 3 v: 
5. Panko Anghelov (Bulgaria) 
1 v; 6. Atila Lorinczi (Româ
nia) 1 v.

Sorin Roca a 
printre cîștigătorii 
de seniori în 1976, 
dar în proba pe 
anul acesta a cîștigat 
balcanic la tineret (individual 
Și pe echipe), tot la Atena. El 
a început scrima cu 9 ani în 
urmă, fiind un produs al re
numitei școli din Satu Mare, 
avînd ca antrenori pe Fr. Do- 
mokos și Ștefan Hauklcr. Fa
ce parte din echipa C. S. Satu 
Mare.

La sabie, turneul final nu a 
început pînă la ora transmisiei 
noastre. Este de semnalat șl 
aici comportarea bună a scri- 
merilor noștri Florin Păunescu 
și Alexandru Chiculiță, califi
cați în finală alături de spor
tivii bulgari Ciomakov, Marin- 
cevski, Mateev și Etropolski. 
Ceilalți doi scrimeri care au 
reprezentat țara noastră, Da
niel Costin și Emil Oancea, au 
rămas în semifinale, ambii eu 
cite 2 v. Mai aproape de tur
neul final s-a aflat Costin, ca
re l-a condus cu 3—1 pe Cio
makov, dar a pierdut pînă la 
urmă asaltul cu 3—5.

Joi dimineața vor intra tn 
concurs floretistele și spada
sinii în probele individuale.

Tiberiu STAMA

ViRCINIA RUZiCI
A DEBUTAT LA BRIGHTON

mai figurat 
Balcaniadei 
la Atena, 
echipe, iar 

titlul

I

După cum am mai anun
țat, echipa Dinamo Bucu
rești, campioana de baschet 
a României, susține astăzi 
returul întilnirii cu Maccabi 
Tel Aviv, din cadrul Cupei 
Campionilor Europei. în me
ciul tur, Maccabi, actuala 
fruntașă a grupei — din 
care mai fac parte Aris Sa
lonic șl Efes Istanbul — a 
cîștigat pe teren propriu cu 
97—€9.

LONDRA, 21 (Agerpres). — 
în primul tur al turneului in
ternațional de tenis pe teren 
acoperit de la Brighton (An
glia) jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 6—3 
6—4 pe Helen Anliot (Suedia). 
Alte rezultate : Wade — Anto- 
ncpolis 6—2, 6—2 ; Redondo — 
Kiyomura 6—3, 6—1 ; King — 
Tceguarden 6—3, 6—2 J Hanika 
— Smith 6—3, 6—2 î Buda- 
rova — Cuypers 6—2, 7—6.

10 HALTEROFILI ROMÂNI
LA BALCANIADĂ

Intre 
brie, 
Vranje 
avea loc Balcaniada de haltere, 
rezervată seniorilor. ~ 
competiție, devenită tradițională, 
vor lua parte și 10 halterofili ro
mâni, printre care I. Cocioran 
(cat. 52 kg), C. Cliiru (56 kg), 
E. Chivu (67,5 kg), Gh. Căpri- 
ceru (82,5 kg), Șt. Tasnadi 
(100 kg) și Șt. Kreicik (+110 kg).

Alături de reprezentativa Ro
mâniei vor participa selecționa
tele Bulgariei (una dintre cele 
mal puternice din lume), Gre
ciei, Turciei, Iugoslaviei și Alba
niei.

30 noiembrie și 2 dcccm- 
In localitatea iugoslavă 
(în apropiere de Niș) va

La această

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concursul femi

nin de maraton, desfășurat la 
Tokio, a fost ciștigat de sportiva 
engleză Joyce Smith, care a 
parcurs distanța de 42,195 km în 
2h 37:48,0'. tnvlngătoarea, în vîrs- 
tă de 42 de ani, s-a desprins pe 
ultimii 10 km, întreeînd-o pe co
echipiera sa Gillian Adams, cla
sată pe locul secund, cu 2h 
39,23.0.

BASCHET • In continuarea 
turneului pe care 11 întreprinde 
in S.U.A., echipa masculină a 
U.R.S.S. a Jucat cu selecționata 
din Charlottesville, pe care 
vins-o cu 75—74 ""
cenko a Înscris 30 
pa sovietică.

FOTBAL a La 
preliminariile C.E. de tineret : 
Anglia — Bulgaria 5—0 (3—0) • 
La Tbilisi : ---------- " ~

(45—38). 
p pentru

a în- 
Tka- 
echl-

Leicester, 
de

ta

U.R.S.S. R. D.

Germană 2—1 (2—0), la echipe de 
tineret • La 24 noiembrie, la 
Diosgyor se va disputa meciul 
dintre echipele Ungariei și Ceho
slovaciei, în cadrul preliminariilor 
turneului olimpic. Pentru acest 
joc, federația de specialitate din 
Ungaria a alcătuit un lot 
jucători, din care fac parte 
tre alții, Vereb, Katzirz, 
Salam on, Kutasi, Nagy, 
Borostian, Kiss și Fekete.

GIMNASTICA • Desfășurat în 
orașul vest-german Lubbeck, me
ciul internațional de gimnastică 
dintre selecționatele secunde 
masculine ale R. F. Germania și 
R. P. Chineze s-a încheiat cu vic
toria oaspeților : 554,35—548,75 p.

HANDBAL • In ultima zi a 
turneului feminin de la Haga s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Ungaria — Cehoslovacia 14—13

Olanda

de 17 
prin- 

Santo, 
Tatar,

le—8), Polonia (B) 
17-11 (8-8).

rugby • Turneul unional da 
la Lvov a fost cîștigat de echipa 
Slava din Moscova, care a între
cut in finală, cu scorul de 7—6 
formația din Kutaisi. Pe ' '
HI. xv-le din Alma-Ata.

TENIS * In clasamentul 
lui premiu FLLT conduce 
zul Bjorn Borg cu 2 367 .. 
mat • de John McEnroe (S.U.A.) 
— 2 269 p, Jimmy Connors
(S.U.A.) — 2 0-13 p. • Rezultate 
din turneul de la Buenos Aires : 
Vilas — Prajoux 5—3, 6—4 ;
Lendl — Arguello 6—2, 6—1 ; Go
mez — Fontana 3—6, 6—3, 8—6 ; 
Taroczy — Robledo 6—3. 6—4.

locul

mare- 
suede- 
P. ur-

IN PRELIMINARIILE C. E

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
LA CLUJ-NAPOCA, ULTIMUL TURNEU AL TURULUI 

DIVIZIEI A LA BASCHET FEMININ
Turul campionatului național 

de baschet feminin se încheie 
prin turneul care se desfășoară, 
de astăzi pînă duminică, în Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca. Pro
gramul celor patru etape cuprin
de mai multe meciuri interesante, 
ca, de pildă, Mobila Satu Mare 
— Crișui Oradea. Universitatea 
Cluj-Napoca — Rapid București 
(joi), Crișui — „U-‘ Cluj-Napoca, 
Rapid — Voința Brașov (vineri), 
Voința Brașov — Crișui. Uni
versitatea Timișoara — Rapid. 
Mobila — Politehnica C.S.Ș. 2 
București (sîmbătă), Politehnica 
C.S.Ș. 2 — „U4* Cluj-Napoca, 
Voința București — Mobila și 
Crișui — Universitatea Timișoara 
(duminică, zi în care are loc șl 
partida dintre echipele codașe. 
Olimpia București și Carpați Sf. 
Gheorghe).

Astăzi, în ziua Inaugurală a în
trecerilor, au loc întilnirile : de 
la ora 9 : Progresul — Voința 
București, Mobila — Crișui ; de 
la ora 15 : Olimpia — Politehnica 
C.S.Ș. 2, Voința Brașov — Uni
versitatea Timișoara și „U“ Cluj- 
Napoca — Rapid.

înaintea acestor jocuri , clasa
mentul competiției se prezintă 
astfel :

studenții clujeni au jucat cu 
multă ambiție și foarte atent în 
primele două reprize, ceea ce 
le-a asigurat o meritată victorie. 
In ultima parte, ei au cedat pa
sul. Autorii golurilor : Albert 4, 
Gy orgy pali 4, Eros 2, Sail o 2, 
Sprencz, Lajos, respectiv L. Pe
ter 2, Csergb, Ban, A. Peter, 
Torok, Boer și Szokely.

Avîntul Gheorgheni — Progre
sul Miercurea Ciuc 5—3 (2—1,
1—1, 2—1). Meci foarte disputat, 
în care cel mai bun a fost por
tarul Gergely (Avîntul), prompt 
și foarte sigur în intervenții. Au 
înscris : Suket 2, Barabaș, Da
niel și Tamaș, respectiv Salomon, 
Kedves, Pall. (V. PAȘCANU — 
coresp.)

DIVIZIA A LA TENIS DE MASĂ

1. MOBILA 7 5 2 527-464 12
2. Polit. CSȘ 2 6 5 1 477-421 11

3. Voința Buc. G 5 1 445-407 11
4. Voința Brașov 743 483-428 11
5. „U“ Cj.-Napoca 7 4 3 482-445 11
6. Crișui G 4 2 435-372 10
7. Rapid G 4 2 460-409 10
8. Univ. Timiș. R 3 3 392-393 9
9. Progresul 6 1 5 386-473 7

10. Carpați 707 353-529 7
11. Olimpia 606 335-434 6

AVÎNTUL GHEORGHENI CONTINUĂ VICTORIILE ÎN 
SERIA SECUNDĂ A DIVIZIEI A LA HOCHEI

MIERCUREA CIUC, 21 (prin 
telefon). — în localitate au con
tinuat întrecerile turului secund 
din seria a Il-a a Diviziei A la 
hochei. Ca și pînă acum, aceste 
dispute au fost dominate de for
mația Avîntul Gheorgheni. Iată 
amănunte da la partidele de 
marți :

A.S.E. Sp. studențesc — Liceul 
Miercurea Ciuc 7—7 (2—3, 5—1.
0—3). In acest meci scorul a avut

o evoluție palpitantă : min. 15 
2—0 pentru A.S.E. ; min. 20 3—2 
pentru Liceul ; min. 35 7—4 pen
tru A.S.E. și min. .52 7—7 ! Au 
marcat : Moldoveanu 2, Steinberg 
2, Jinga 2, Bișu. respectiv Gerc- 
zuly 2, Satmari, Bariț, Kohn, 
Balla și Bartalis.

Agronomia Cluj-Napoca — Tîr- 
nava Odorhei 14—8 (5—1, 7—3,
2—4). Dornici să-și la revanșa 
după înfrîngerea din primul tur,

In cea de a treia etapă a re
turului Diviziei A de tenis dc 
masă s-au Înregistrat următoa
rele rezultate : feminin : C. S. 
Arad I — Spartac Buc. 5—0, 5—0; 
Progresul Buc. — c. S. Ș. 
Craiova 5—1, 5—3 ; Voința Bu
zău — C.S.M. Iași 3—5. 2—5 ;
Gloria Buzău — C.S.Ș. Viitorul 
Pitești 5—0, 5—6 ; C.S.Ș. Slatina 
— Politehnica Buc. 4—5, 5—3 ;
partida C. S. Arad II — C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea a fost amînată ; 
masculin : Progresul Buc. — Glo
ria Buzău 9—2, 9—4 ; Comerțul
Tg. Mureș — C.S.M. Cluj-Napoca 
1—9, 2—9 ; Universitatea Craiova 
I — Locomotiva Buc. 9—2, 9—3 ; 
C.S.Ș. Craiova — Tractorul Bra
șov 9—3, 2—9 ! : Universitatea Cra
iova II — Politehnica Buc. 9—2, 
9—0 ; C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc — 
A.S.A. BUC. 9—2, 9—2.

Așadar, statu-quo în fruntea 
clasamentelor și rezultate, in 
continuare, scontate. Surprinde, 
însă, desigur, că școlarii cralo- 
venl au reușit să învingă în pri
ma zi pe Tractorul Brașov, cu 
9—3, pentru ca a doua zi să 
piardă cu 2—9 1 O victorie la un 
asemenea scor, urmată de o in

fringers atît de categorică nu 
pot II explicate decît de cei doi 
antrenori...

Avem o explicație, In schimb, 
asupra acelor 4—5, 5—3 din me
ciul C.S.Ș. Slatina — Politehnica 
Buc., de la antrenorul Laurențiu 
Gheorghiu : jucătoarea Nela Stoi- 
nea, din prima formație, cîndva 
in evidența specialiștilor federa
ției, devine tot mal mofturoasă, 
joacă după chef, vrea să facă... 
ce vrea ea 1 Așa a făcut la 
„Top-12“, la Arad, așa a jucât 
în partida cu Losonczi. Sigur câ 
soluția nu constă în scoaterea el 
de la masa de joc, cum a făcut 
antrenorul Gheorghiu și cum a 
început să fie tot mal la modă 
(la Buzău, de exemplu, antreno
rul Emil Băciolu a scos-o ta se
tul n pe Corina Dona, la 3—8, 
după ce pierduse primul set cu 
0—21 la Verebceanu). Dacă s-au 
epuizat toate celelalte mijloace 
educative, sportiva poate fi scoa
să nu de la masa de joc, ci din 
secție, pentru o vreme, pînă cînd 
se hotărăște să ia, nu să dea 
lecții antrenorului, la o virată 
cind abia deslușește alfabetul te
nisului de masă. (M. CJ.

Ieri s-au desfășurat mai 
multe meciuri în preliminariile 
campionatului european de 
fotbal.

. La Leipzig (gr. a IV-a) in
tr-o partidă decisivă s-au în- 
tilnit reprezentativele K. D. 
Germane și Olandei. Meciul 
s-a încheiat cu rezultatul de 
3—2 (1—2) în favoarea echipei 
Olandei.

Astfel, echipa Olandei s-a 
calificat pentru turneul final. 
Aite rezultate, în gr. I, la Bel
fast : Irlanda de Nord — Irlan
da : 1—0 (0—0). Meciul An
glia — Bulgaria a fost amînat 
pentru joi din cauza ccții.

în grupa a Il-a, la Bruxel
les: Belgia — Scoția: 2—0(1—0).

în grupa a 7-a, la Izmir : 
Turcia — Țara Galilor : 1—0 
(0-0).

Meci amical, la Tbilisi : 
U.R.S.S. — R. F. Germania 
1—3 (0—1).

Alte amănunte în ziarul de 
mîine.

TURNEUL 
MONTEVIDEO '80

BUENOS AIRES, 21 (Agerpres). 
— Federația argentiniană de 
fotbal a confirmat participarea 
echipei Argentinei, deținătoarea 
titlului mondial, la turneul in
ternațional ce se va desfășura 
în luna decembrie a anului viitor 
la Montevideo. După cum s-a mai 
anunțat, la acest turneu au fost 
invitate toate echipele care de-a 
lungul anilor au cîștigat campio
natul mondial : Brazilia. Argen
tina. Anglia, Italia, R. F. Ger
mania, Uruguay.
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