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APRECIERE UNANIMĂ A MODULUI STRĂLUCIT 
ÎN CARE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

CONDUCE ȚARA SPRE ÎNDEPLINIREA IDEALURILOR
NOBILE ALE SOCIALISMULUI Șl COMUNISMULUI

Joi dtmineața au fost reluate 
lucrările în plen ale celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, consacrate 
dezbaterii documentelor progra
matice aflate pe ordinea de zi 
a marelui forum al comuniștilor 
români.

Sosirea în sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost întîm- 
pinată cu îndelungi și entu
ziaste aplauze șl ovații. S-a 
scandat cu putere „Ceaușescu 
— P.C.R.“, „Ceaușescu și po
porul", participanții la Congres 
dînd, din nou, glas sentimente
lor de profundă dragoste și 
prețuire față de cel care, în 
fruntea partidului și statului, 
iși dedică întreaga energie și 
putere de muncă propășirii pa
triei și poporului, ridicării 

ADEZIUNE FIERBINTE, GÎNDURI
Șl SENTIMENTE DE RECUNOȘTINȚĂ

Din întreaga țară continuă să so
sească pe adresa Congresului, a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
telegrame prin care se exprimă ade
ziunea fierbinte la Raportul prezen
tat de secretarul general al partidu
lui, la celelalte documente supuse 
dezbaterilor.

în același timp, comuniștii, toți 
oamenii muncii din patria noastră,

printre care se numără sportivii, an
trenorii și activiștii mișcării sportive, 
iși manifestă dorința fierbinte ca to
varășul Nicolae Ceaușescu 
reales în înalta funcție de 
general al partidului.

♦
în pag. 2—3, gînduri 

timente exprimate de sportivi.

să fie 
secretar

și sen-

României pe înaltele culmi ale 
progresului și civilizației so
cialiste.

La lucrări au asistat delega
țiile de peste hotare, invitate 
să participe la Congresul par
tidului nostru.

Prima parte a ședinței de di
mineață a fost condusă de to
varășul Petru Enachc.

Au luat cuvintul tovarășii 
Ana Murcșan, delegat al orga
nizației județene de partid 
Dîmbovița, Janos Fazekas, dele
gat al organizației județene 
de partid Bihor, Vasile Sava, 
delegat al organizației județene 
de partid Suceava, Ștefan An
drei, delegat al organizației ju
dețene de partid Sibiu, Victoria 
Ene, delegat al organizației ju
dețene de partid Dîmbovița, Ion 

Badi, delegat al organizației 
județene de partid Dolj, Ale
xandrina Mocanu, delegat al 
organizației județene de partid 
Vrancea, Leonte Răutu, delegat 
al organizației județene de par
tid Alba, Radu Voinea, delegat 
al organizației municipale de 
partid București, Niculina Mo
rarii, delegai al 
județene de partid

organlzației 
Ialomița.

Cu mare atenție 
și interes, partici
panta urmăresc lu
crările marelui fo
rum al comuniș

tilor

După pauză, lucrările au fost 
conduse de tovarășa Cornelia 
Filipaș.

Farticipanții la Congres au 
fost anunțați că la lucrările 
forumului comuniștilor români 
au mai sosit reprezentantul 
Partidului Cooperatist din Ma-

(Continuare in pag. 2—3)
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mar-
con-

fie

ț n consens cu în-
1 tregul partid, cu 

întregul popor, parti- 
cipanții la Congres 

susțin cu toată căldu
ra și însuflețirea pro
punerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător 

și revoluționar, cel 
mai iubit și stimat fiu 

al națiunii noastre, 
personalitate 

cântă a epocii 
temporane, să 

reales în suprema 

funcție de secretar 
general al partidului, 
care reprezintă che
zășia sigură a suve
ranității și demnității 

naționale, înfloririi 
patriei, înaintării ei 
ferme pe calea lumi
noasă a socialismu
lui și comunismului, 

ridicării permanente 

a nivelului de trai, 
material și spiritual, 
al poporului, creșterii 
contribuției României 

la triumful cauzei so
cialismului și păcii, 
la edificarea unei 
lumi mai drepte și 
mai bune, care să 

asigure libertatea, in
dependența și pro
gresul tuturor națiu
nilor.



LUCRĂRILE CONGRESULUI

AL XII-LEA AL P.C.R.

Sub egida „DACIADEIU

FIMALEIE PE TARA AIE „CUPEI COMtR]UL“

(Urmare din nag I)

rea Britanic, David Wise, se
cretar general al partidului, re
prezentantul Partidului Labu
rist din Marca Britanic, Neville 
Hough, membru al Consiliului 
Executiv National al Partidului, 
reprezentantul Partidului De
mocratic Gabonez, Maurice 
Yocko, ambasador al Republi
cii Gaboneze în Republica So
cialistă România.

Anunțîndu-se prezența lor Ia 
Congres, Ic-a fost adresat, tot
odată, un salut militant din 
partea conducerii Partidului 
Comunist Român.

La dezbateri au luat cuvînlul 
tovarășii Mihai Marina, dele
gat al organizației județene dc 
partid Bistrița-Năsăud, loan 
Izvoran. delegat al organiza
ției județene de partid Mara
mureș, Cornel Burtică, delegat 
al organizației județene de par
tid Galați, Eufrosina Băiașu, 
delegat al organizației județene 
de partid Vilcea, Iosif Kovacs, 
delegat al organizației județene 
de partid Cluj, Letiția Ionaș, 
delegat al organizației județe
ne de partid Sălaj, Pavel Na- 
diu, delegat al organizației ju
dețene de partid Arad, $tefana 
Tudorică, delegat al organiza
ției județene de partid Tulcea, 
Adrian Păuneseu, delegat al 
organizației județene de partid 
Prahova, Nikolaus Berwanger, 
delegat al organizației județene 
de partid Timiș, Petra Stanciu. 
delegat al organizației munici
pale. de partid București, Ne- 
culai Harjău, delegat al orga
nizației județene de partid 
Constanța.

Vorbitorii au relevat însem
nătatea excepțională a Rapor
tului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care are ca 
fundament teoretic și praetie 
gindirea vie, novatoare, capaci
tatea remarcabilă de analiză și 
sinteză a secretarului general 
al partidului. EI stabilește — 
in lumina aplicării creatoare 
a legităților generale ale con
strucției socialiste Ia condiți
ile și particularitățile Români
ei, la realitățile noastre — e- 
voluția societății românești

AMPLU Șl ÎNSUFLEȚITOR PROGRAM 
PENTRU CONTINUA ÎNFLORIRE A ȚĂRII
OAMENI NOI, CU 0 ÎNALTĂ CONȘTIINȚĂ
Unul din marile capitole ale 

Raportului prezentat în fata 
Congresului de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidului, 
se referă la activitatea ideolo
gică și politică a Partidului 
Comunist Român, pentru for
marea omului nou, cu o înaltă 
conștiință socialistă, pentru e- 
ducarea patriotică și revoluțio
nară a maselor largi, pentru a- 
firmarea plenară în societatea 
noastră a principiilor eticii și 
echității socialiste. Subliniind 
realizările obținute în acest 
domeniu, secretarul general al 
partidului a menționat că a- 
cestea se reflectă, în primul 
rînd, în ridicarea conștiinței 
oamenilor muncii, în felul în 
care comuniștii, activul de par
tid își îndeplinesc îndatoririle, 
în avintul și spiritul de abne
gație cu care oamenii muncii 
înfăptuiesc politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru. îndemnul adresat ti-

LUMINOASELE IDEI ALE ISTORICULUI RAPORT COMUNIST
Sportivii, activiștii, tehnicie

nii. toți cei care muncim la clu
bul muncitoresc ieșean „Nico
lina", am ascultat cu sentimen
te de înflăcărată mindrie pa
triotică istoricul Raport comu
nist prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU de la 
înalta tribună a Congresului 
al XII-lea al partidului. Prin 
faptele de fiecare zi ne simțim 
și noi prezenți în filele Rapor
tului, căci aceste rezultate — 
ale celei mai rodnice etape is
torice pe care a străbătut-o 
poporul nostru — socotim că 
sînt și ale noastre. O spunem 
cu modestia cuvenită, dar în 
același timp cu hotărîrca nez
druncinată de a munci astfel, 
incit ideile luminoase reieșite 
din Raport să fie transpuse In 

spre o fază nouă, superioară, 
a dezvoltării sale.

Participanții la dezbateri și-au 
manifestat totala aprobare față 
de orientările și direcțiile de 
acțiune cuprinse în Raport, fa
ță de toate documentele supuse 
examinării și deciziei Congre
sului care, prin caracterul lor 
unitar, vizionar și mobilizator, 
ce decurge din atributele pro
fund științifice ale politicii 
partidului nostru, asigură pro
gresul necontenit al patriei, în 
următorii cinci ani și in pers
pectivă. creșterea calității vie
ții, a bunăstării întregului po
por.

Cei care au luat cuvînlul au 
dat o inaltă apreciere modului 
strălucii în care secretarul ge
neral al partidului conduce țara 
spre împlinirea idealurilor no
bile ale socialismului și comu
nismului, fermității și clarvi- 
ziunii cu care acționează pen
tru sporirea rolului și presti
giului României socialiste în 
lume, pentru ca ea să strălu
cească tot mai puternic în rin- 
dul națiunilor libere, indepen
dente și suverane.

în consens eu întregul partid, 
cu intregul popor, ei au susți
nut cu toată căldura și însu
flețirea propunerea ca tovară
șul Nicolae Ceaușescu, eminent 
condueător revoluționar, cel 
mai iubit și stimat fiu al na
țiunii noastre, personalitate 
marcantă a epocii contempora
ne, să fie reales în funcția de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. S-a arătat că 
reinvestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in această supremă 
funcție reprezintă chezășia si
gură a suveranității și demni
tății naționale, înfloririi patriei, 
înaintării ei ferme pe calea lu
minoasă a socialismului și co
munismului, ridicării perma
nente a nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al poporului, 
creșterii contribuției României 
Ia triumful cauzei socialismului 
și păcii, la edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, care 
să asigure libertatea, indepen
dența și progresul tuturor na
țiunilor.

Vorbitorii s-au angajat, în 
numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii pe care îi

SOCIALISTĂ
ncrei generații de a învăța 
și a se pregăti tot mai temei
nic pentru muncă și viață, de 
mobilizare Ia înfăptuirea ope
rei de construcție socialistă își 
găsește un larg și puternic e- 
cou și în rîndul tehnicienilor 
sportului nostru, cei care sîn- 
tem chemați să asigurăm nu 
numai urcarea tinerilor sportivi 
pe treptele măiestriei, ci și e-

SUB FLAMURA PARTIDULUI, PE
Am ascultat cu deosebit in

teres magistralul Raport prezen
tat țării de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU de la înalta tribu
nă a Congresului al XII-lea al 
partidului nostru și am trăit 
din plin sentimente de pro
fundă satisfacție pentru toate 
cele ce s-au realizat în această 
țară, sub flamura Partidului Co
munist Român, de către toți 
fiii acestui străvechi pămînt, 
români, maghiari, germani și 

viață și prin contribuția noas
tră a celor de la „Nicolina".

Ca în orice domeniu de ac
tivitate, și în sport se cere ri
dicarea ștachetei calității în
tregii munci. Din acest punct 
de vedere, al exigențelor me
reu mai înalte, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu oferă în
tregului popor un strălucit 
model de revoluționar. Urmîn- 
du-i îndemnurile, vom aborda 
cu pretenții mereu sporite pro
cesul de pregătire, cel de edu
care patriotică a sportivilor, 
contribuind astfel la afirmarea 
și maj înaltă a sportului ro
mânesc în marile competiții.

VALENTIN PARASCHIV 
președintele clubului sportiv 

„Nicolina" Iași 

reprezintă, români, maghiari, 
germani și dc alte naționalități, 
să contribuie, cu întreaga ener
gie și capacitate creatoare, la 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, Ia realizarea hotărîrilor 
istorice ce le va adopta Con
gresul al XII-lea, la înălțarea 
mărețului edificiu al socialis
mului și comunismului pe pă- 
mintul scump al patriei.

Făcînd o amplă și responsa
bilă analiză a activității desfă
șurate de oamenii muncii din 
toate domeniile vieții noastre 
economice și sociale, cei care 
au luat cuvînlul s-au referit pe 
larg la succesele remarcabile 
obținute în dezvoltarea multi
laterală a patriei noastre, în 
realizarea sarcinilor actualului 
cincinal, la experiența cîștigată 
în construirea bazei tehnico- 
materiale a socialismului. In 
spirit critic și autocritic, ei au 
reliefat, totodată, lipsurile și 
neajunsurile manifestate, fă
cînd numeroase propuneri pri
vind înlăturarea lor, trecerea 
Ia o nouă calitate, superioară, 
in toate sectoarele dc activitate, 
punerea in valoare, la înaltele 
cote ale eficienței, a tuturor 
resurselor materiale și umane 
de care dispune societatea 
noastră.

In spiritul orientărilor fun
damentale conținute în Rapor
tul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și în cele
lalte documente programatice 
ale Congresului, vorbitorii au 
exprimat voința dc a acționa 
cu fermitate pentru fructifica
rea tuturor posibilităților, pen
tru mobilizarea tuturor energii
lor în vederea înfăptuirii e- 
xemplare a prevederilor viito
rului cincinal, pentru dezvolta
rea și modernizarea continuă a 
industriei și agriculturii, pen
tru creșterea bazei de materii 
prime și energetice a țării, 
pentru aplicarea largă a cuce
ririlor tehnico-științifice in 
toate sferele vieții economico- 
sociale, asigurîndu-se astfel 
ridicarea bunăstării întregului 
nostru popor.

★
în cursul după-amiezii, lucră

rile au continuat in cele 15 
secțiuni ale Congresului.

ducarea lor în spiritul dragos
tei de patrie și partid, al tradi
țiilor glorioase și cuceririlor 
revoluționare ale poporului 
român pentru că, împreună cu 
întreg tineretul țării, sportivii 
au datoria de a duce mai de
parte făclia progresului, socia
lismului în România.

GHEORGHE BERCEANU 
maestru emerit al sportului, 

antrenor la clubul Steaua

DRUMUL MĂREȚELOR ÎMPLINIRI
de alte naționalități. Aceleași 
sentimente le-am încercat ți 
atunci cind Raportul a prezen
tat tabloul luminos al Româ
niei de mîine, la strălucirea 
căruia Întregul popor trebuie 
să contribuie, într-un fel sau 
altul, astfel ca scumpa noastră 
patrie să urce noi trepte de ci
vilizație și progres

Ca sportivă fruntașă, chema
tă să îmbrace tricou] cu trico
lorul României socialiste, mă 
simt pe de-a intregul angajată 
la apelul pe care Raportul îl 
adresează tinerei generații. Do
resc din tot sufletul, ca anul 
viitor, la Jocurile Olimpice, să 
înregistrez cea mai bună com
portare din cariera mea spor
tivă și să obțin o medalie, la 
Moscova. Vreau ca în 1980 să 
obțin noi recorduri la arunca
rea suliței si dacă-mi va sta 
in puteri, chiar peste 70 de 
metri. Reușitele si bunele re
zultate înregistrate în acest an 
mi-au arătat ce am făcut și 
ce n-am făcut bine, ce trebuie 
să mai fac în răstimpul care 
ne desparte de deschiderea 
J. O.

EV A ZORGO-RADULY 
campioană și recordmană 
mondială universitară la 

atletism

Multi dintre locuitorii fru
moasei stațiuni montane Băile- 
Tușnad, din județul Harghita, 
precum și numeroși oameni ai 
muncii veniți în concediu nu 
au mai avut sîmbăta și dumi
nica trecută obișnuitul pro
gram de la sfirșit de săptămî- 
nă. Și unii și alții au umplut 
pînă la refuz clubul de șah, 
sala de tenis și arena de po
pice. urmărind — timp de 
două zile — finalele celei de a 
patra ediții a concursului re
publican polisportiv dotat cu 
trofeul „Cupa Comerțul" și des
fășurat sub egida „Daciadei". 
Dedicate Congresului partidu
lui, întrecerile finale ale aces
tei populare competiții poli
sportive, organizată anual de 
Comitetul uniunii sindicatelor 
din comerț, cooperație și tu
rism, au reunit 270 de tineri și 
tinere învingători in etapele 
preliminare, Ia care au luat 
parte mii de concurenți.

Disputindu-și Intîietatea cu 
dîrzenia specifică vîrstei lor și 
fiind de forțe sensibil egale, 
finaliștii au oferit publicului 
întreceri viu disputate. Organi

• CAMPIONATE • COMPE
TURNEUL 

CAMPIONATULUI 
FEMININ 

DE BASCHET
CLUJ-NAPOCA, 22 (prin tele- 

fon). Joi dimineața a început în 
Sala sporturilor din localitate cel 
de-al treilea turneu din cadrul 
campionatului național de bas
chet feminin.

VOINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 86—79 
(34—50). Meciul de debut al tur
neului a avut un aspect extrem 
de interesant și puțin a lipsit să 
asistăm la una din marile sur
prize ale campionatului. Progre
sul a început partida foarte bine, 
a avut o primă repriză excelentă, 
conducînd substanțial pe tabela 
de scor, avînd Ia un moment dat 
un avantaj de 23 de puncte (min. 
14 : scor 41—18 .’). La reluare a 
fost rîndul baschetbalistelor de la 
Voința să evolueze cu mai multă 
dezinvoltură, să folosească mai 
bine avantajul de înălțime și să 
răstoarne o situație ce părea 
compromisă. Coșgetere : S. Borș 
33, Popescu 26, Strugaru 14 de 
la învingătoare, respectiv Grecu 
22, Pușcaș u și Hagiu cîte 12. Au 
arbitrat foarte bine F. Baloșescu 
și M. G aș par.

MOBILA SATU MARE — CRI- 
ȘUL ORADEA 82—78 (39—36,
72—72). Și cea de-a doua par
tidă a reuniunii de dimineață a 
fost la fel de interesantă. Am
bele echipe au folosit o gamă 
variată de procedee tehnice, în 
care au excelat Ciocan și Băl aș 
de la sătmărence, Szekely și Ni- 
culescu de la orădence. Scorul 
s-a menținut tot timpul strîns, 
nici una dintre echipe ncreușlnd să 
se desprindă, astfel că la sfîr- 
șitul celor 40 de minute scorui 
a fost egal : 72—72. In prelungiri 
Mobila a jucat mai calm și, cu 
Ciocan în zi bună, a cîștigat pe 
merit în fața campioanelor. Coș
getere : Keresztesi 26, Ciocan și 
Bălaș cîte 20 de la Mobila, res
pectiv Grigoraș 20, Niculescu 14. 
Au condus bine C. Negrău și D. 
Oprea.

POLITEHNICA C.S.S. 2 BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
86—50 (46—26). Meci la discreția
baschetbalistelor pregătite de Gri- 
gore Costescu. Coșgetere : Roșia- 
nu 22, Filip și Fotescu cîte 14 de la 
învingătoare, respectiv Mihai 14, 
Bîră și Iatan cîte 8. Au condus 
M. Dimancea și M. CoIdea.

VOINȚA BRAȘOV — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 78—58 
(38—32). După o primă repriză 
frumoasă și echilibrată, brașo- 
vencele s-au detașat în cea de-a 
dcxua parte datorită unei pregă
tiri fizice superioare. Coșgetere : 
Pali 28, Petric 24 dc la Voința, 
Goian 16, Gros 14 de la Univer
sitatea. Au arbitrat bine V. 
Chioreanu și N. lonescu.

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 97—66 (44—32).
Presupusul derby a fost la dis
creția feroviarelor, care, avînd în 
Nina Chiraleu o jucătoare de ex
cepție, au cîștigat la un scor pe 
care nu-I spera nici cel mal op
timist susținător al Rapidului. 
Coșgetere : Chiraleu 31, Tatu și 
Cernat cîte 15 pentru Rapid, Bo
lovan 13 pentru Universitatea.

Paul IOVAN 

POIANA BRAȘOV - odihnă, sport, agrement
S O.N.T. Carpaji Brașov vă invită in stațiunea Poiana Bra- 
ț șov, unde vă stau la dispoziție confortabile hoteluri, vile și 
C restaurante, variate posibilități de petrecere a timpului dv. 
J liber.
1 Informații suplimentare la agențiile de turism din orașul 
J dv. sau la dispeceratul stațiunii, telefon 921/19250.

tot

AUT
• TRAGE 

se desfășo-a 
16,30 în sak 
greșul din 
Stale ovici i 
tlgătoare v< 
dlodif uzate

zatorii au introdus în program 
și o probă de îndemînarc, pe 
cit de dificilă, pe atît de atrac
tivă.

Cîștigătorii : Silvia Musteață 
(vînzătoare la mag. nr. 50 Vul
can). Nicolae Florea (electri
cian la I.A.R.T.C. București) — 
tenis de masă ; Maria Vereș 
(recepționeră la O.J.T. Tușnad- 
Băi), Ion Coșariu (timplar la 
O.C.L. Caransebeș) — popice ; 
Fănica Pană (telefonistă la 
U.J.C.C. Vaslui), Ilie Mălăele 
(revizor la U.J.C.C. Tg. Jiu) — 
șah.

S-a alcătuit și un clasament 
pe județe : 1. Harghita 28 p, 
2. Suceava 44 p, 3. Caraș-Se- 
ver^n 61 p.

Așadar, alături de celelalte 
16 concursuri republicane poli
sportive pe ramură de produc
ție, patronate de uniunile sin
dicale respective, „Cupa Co
merțul" s-a dovedit o competi
ție care înregistrează o cres- 
cîndă participare a tinerilor și 
vîrstnicilor la întrecerile „Da
ciadei ".

Traian IOAN1TESCU

RUGI
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important 
a determ 
două m< 
rugbyștilc 
avut loc 
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— advers 
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lălăit urrr 
minică, c 
tă de o 
R.C. Griv

Testul i 
fosr găzdi 
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zentat sei 
ie. Cu tc 
a satisfac 
du-se — 
destulă ri 
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Mateescu, 
noi soluți 
avut o al 
fer iu fiir 
rbk și Bt

ETAPĂ INTERSERII A DIVIZIEI > 
GRECO-ROMANE

Ultima etapă (a VI-a) a Divi
ziei A de lupte greco-romane, 
ale cărei întreceri sint progra
mate sîmbătă și duminică în mal 
multe localități, constă în turnee 
interseril pentru desemnarea e- 
chipelor care vor participa la 
turneul final (1—2 decembrie, la 
București) și a formațiilor care 
vor retrograda. La Brașov se 
vor întflni : Mobila Rădăuți, C.S. 
Botoșani, Dinamo București, 
Steaua, L.C. Dacia Pitești, Elec- 
troputere Craiova, C.S. Arad și 
Steagul roșu Brașov. Echipele 
care se vor clasa pe primele 4 
locuri vor concura la turneul fi
nal pentru desemnarea campioa
nei țării pe acest an. O grupă 
asemănătoare In care formațiile 
își vor disputa primele 4 locuri 
este programată la Constanța : 
Aluminiu Slatina, Rapid Bucu
rești, A.S.A. Cluj-Napoca, SEMA- 
RED Baia Mare, Nicolina Iași, 
A.S.A. Bacău, Metalul Bucuzești 
și Farul Constanța.

Alte înt 
pentru evi-i 
avea loc 1 
La Bacău 
Dunărea G 
Delta Tulc< 
Progresul 1 
cele clasate 
vor retrogi 
Reșița, din 
păți Sinaia 
cea, C.F.R. 
Lugoj și t 
vor retrogr

Așadar, 
etape ale 
de importa 
în toate g 
pentru cal: 
nai, fie pe 
dării — se 
dirză. Fede 
desemnat s 
Ud«t^e ce 
marea lor 
ecusonului

RAPID ORADEA, IN DIVIZIA A
La Făgăraș au avut loc fi

nalele campionatului de calificare 
pentru Divizia A de judo. In 
cea de a doua zi (și ultima) a 
competiției una dintre echipe, 
C.S.M. B orz ești, a înțirziat, fiind 
admisă, totuși, în concurs sub 
rezerva că va prezenta pînă la 
încheierea întrecerilor o justifi
care legalizată pe care însă nu 
a adus-o. Rapid Oradea a con

testat prim 
mației C.S.A 
rai — an al iz 
orădene — 
ediție a D 
Rapid Orac 
zești. In pr 
calificate, < 
lia, Învingă 
partidele si 
nici o cont

SURPRIZĂ IN SERIA SECUNDĂ 
LA HOCHEI

MIERCUREA CIUC, Z2 (prin te- 
lefon). In localitate au continuat 
întrecerile turului al II tea al 
seriei secunde din Divizia A la 
hochei. Patihoarul artificial a 
găzduit jocurile etapei a treia a 
acestui tur (a 8-a a competiției) 
care au oferit trei dispute inte
resante, una dintre ele încheiată 
eu un rezultat surpriză : Tîrnava 
Odorhei a Învins echipa locală 
Progresul !

Tîrnava Odorhei — Progresul 
Miercurea Ciuc 6—1 (2—1, 0—0,
4—0). Joc de factură slabă, In 
care hocheiștii de la Progresul 
au ratat foarte mult. Victoria e- 
chipei Tîmava s-a realizat în ul
timele 5 minute de joc, cînd a- 
ceastă formație a înscris 4 go
luri ! Au marcat : Peter 2, To- 
rdk 2, Baier și Moldovan, respec
tiv Merca.

A.S.E. Sportul studențesc — A- 
gronomia Cluj-Napoca 7—5 (3—3,

2-2, 2-0). 
luția scorul 
tru Agronoi 
tru A.S.E., 
Agronomia 
de joc 7—f 
marcat : Ji

jos, Miklos
Avîntui C 

M. Ciuc 5- 
Dispută api 
în care ec) 
superioară 
obținut o 1 
marcat : 
Gyorgy, re 
și

In clasare 
Gheorgheni 
tă de Agr< 
puncte și 
țese 7 pu 
coresp.).

LOTO - PRONOSPORT II
• CIȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 16 NOIEMBRIE 1979. 
Categoria 1 : 1 variantă 100%
(autoturism Dacia 1300) și 4 va
riante 25% a 17.500 lei ; cat. 2 :
14.50 a 5.683 Iei ; cat. 3 : 13,50 a 
6.104 lei ; cat. 4 : 47 a 1.753 lei ; 
cat 5 : 148,75 a 554 lei ; cat. 6 :
312.50 a 264 lei ; cat. X : 1.741 a 
100 lei Report la categoria 1 : 
378.397 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“" de la categoria 1, realizat 
pe un bilet jucat 100%, a revenit 
participantei IULIANA KISS din 
Satu Mare.

• AU JUCAT, AU CÎȘTIGAT 
LA LOZ IN PLIC • AUTOTU
RISME : Săndulescu Mioara (Con

J

stanța) șl 1 
poca) — „s 
Mironica (: 
(com. Reca 
puște I. Ilie 
bant 601“ i 
rel (Bucuri 
oncuț (Lud 
(Săvinești) 
tenoiu A. u 
Gorj), Diioi 
reștl). Ursi 
Dobrincscu 
Mircea Glc 
cîte 10.000 1 
DV. ȘANSA 
PRINTRE 1



Cu 10 zile înaintea partidei cu Franța

:tii noștri la ora ultimelor verificări ETAPA S-A ÎNCHEIAT,
CUPA ROMÂNIEI44

tradiționalei și 
îrtide cu Franța 
programarea a 
de verificare a 

ștri. Primul a 
— la 10 zile dis- 
de Ia Montauban 
Tind echipa R.C.
în care au evo- 

selecționabili, ce- 
;ă se dispute du- 
eplica va fi da- 
inată Dinamo — 
oșie.
ri după-amiază a 
î Stadionul ține
ți gazon s-a pre- 
inmuiat de ploa- 
enul greu, jocul 
i general, făcîn- 
mbele părți — 
de energie. Res- 
ui reprezentativ, 
Jral Valeriu I- 
indu.1 său Adrian
Încercat cîteva 

vStfel, linia I a 
•e inedită, Mun- 
cadrat t Cioa- 
(nu a. putut fi

TII •«a

: LUPTE

întrebuințat, din cauza unei u- 
șoare indisponibilități, Scar- 
lat), Pintea a făcut, de aceas
tă dată, pereche cu 
iar Podărescu a jucat 
ză centru. Dintre ei, 
avut cea mai sigură 
Cioarec fiind împins 
cu regularitate de adversarul 
său din cursa titularizării, Di
nu, în vreme ce „omul numă
rul 1“ al meciului de sîmbătă 
de la Split (România B — Iu
goslavia), Caragea, a acuzat o 
anume oboseală, el prinzînd to
tuși cu siguranță în margine în 
ultima parte a jocului. Dintre 
sparing-parteneri un travaliu 
deosebit a făcut Urdea.

Tricolorii au arătat multe 
semne bune pentru 2 decem
brie. Balonul a circulat iute și 
sigur în destule rînduri, regis
trul tactic e variat, Constantin 
joacă cu o precizie remarcabi
lă loviturile de picior (dar nu 
numai atît, el fiind — împreu
nă cu Murariu — în cea mai 
bună formă). Nemulțumește, în 
schimb, jocul în margine, prea 
puține tușe (față de pretențiile 
unei asemenea echipe) „Ie
șind" bine. Lucrul surprinde cu 
atît mai mult cu cit Pintea,

Caragea, 
o repri- 
Bucan a 
prestație, 

aproape

Dumitru sau Marin Ionescu 
sint cunoscuți ca redutabili 
prinzători. Poate că duminică
— și apoi la 2 decembrie ! — 
ei vor arăta ce pot cu adevă
rat...

Scorul consemnat de arbi
trul D. Grigorcscu, 49—4 (17-0), 
a lost stabilit prin încercările 
lui Motrescu (2), Cioarec, Al- 
dca, Murariu, Paraschiv, Al. 
Marin, Podărescu, Bucan, res
pectiv Ortelecan, și transfor
mările lui Stoica (3) și Con
stantin (2). A mai punctat Si- 
mion, din l.p.

Lotul reprezentativ : Simion 
(Stoica) — Aldca (AI. Marin), 
Zaficscu I (Podărescu), Con
stantin, Motrescu — Podărescu 
(Alexandru). Suciu (Paraschiv)
— Stoica (Voicu), Dumitru, Mu
rariu — Pintea, Caragea — 
Cioarec, Munteanu, 
R.C. Grivița Roșie : 
(Simion) — Luca, Rădoi, Bidi- 
rel, Țuică (Negoescu) — Fălcu- 
șan, Bărgăunaș (Anton) — Ior- 
dache (Pasache), Urdea, Vlad
— Stroe (P.R. Marin), M. Io
nescu — Bălan (Cercel), Orte
lecan, Dinu

Bucan ; 
Șiănescu

Geo RAETCHI

I COMENTARIILE CONTINUĂ.
I UN PUBLIC CARE AR 

MERITA MAI MULT...
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lnterseril, dar 
retrogradării, vor 
:ău și la Reșița, 
dintre formațiile 
C.S.M. Suceava, 

agresul București, 
și S.C. Bacău — 

,iltim ele locuri — 
lin Divizie. La 
ivizlonarele Car- 
mistul Rm. 
ișoara,

Reșița,

VII-
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acesteiuntările ______
el sint deosebit 
1, tn consecință, 
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ă la turneul fl- 
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îță deosebit de 
de specialitate a 
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JUDO
a concurs a ior- 
■zeștl. Biroul fede- 
mtestația echipei 
is ca la viitoarea 

A să activeze 
nu C.S.M. Bor- 
celeilalte echipe 

ictorul Alba Iu- 
detașat în toate 
e, nu a existat

ȘTIRI •
• REZULTATE DIN „CUPA F.R. 

RUGBY*4 : Universitatea Timișoa 
ra — Știința Petroșani 10—7. Ști
ința CEMIN Baia Mare — C.F.R. 
Brașov 19—9, R. C. Sportul stu
dențesc — Dinamo 6—18, R. C. 
Grivița Roșie — Rapid 33—6, Vul
can — Politehnica Iași 19—11, 
Rulmentul Bir Iad — Farul 3—6.
• ÎN DOUA DINTRE SERIILE 

DIVIZIEI B s-au disputat parti
dele penultimelor etape ale tu
rului : seria a Il-a : Politehnica 
Cluj-Napoca — Electroputere 
Craiova 27—3, C.F.R. Cluj-Napoca 
— Constructorul Alba Iulia 39—3, 
I O.B. Balș — Minerul Lupeni 
92—0 ! Dacii I.P.A. Sibiu — Glo
ria P.T.T. Arad 3—6, în derbyul 
etapei. Continuă să conducă Glo
ria P.T.T. cu 23 p, urmată de 
C.F.R. 25 n si un 1oc mai puțin 
disputat. Seria a IV-a (constăn- 
țeană) : Chimia Năvodari — Pes
cărușul Tulcea 6—6, Constructo
rul — Metalul Mangalia 76—0, Au
tomobilul Mă cin — Farul H 4—0 
(forfait !), C.F.R. — Portul 22—9. 
Pe primele locuri : Constructo
rul 33 p și C.F.R. 31 p. S-au ju
cat și restanțele din prima serie: 
Știința București — R. C. Grivița 
Roșie II 0—54. Aeronautica Bucu
rești — Dunărea Giurgiu 0—30. 
Pe primul loc a trecut Dunărea 
26 p, urmată de Gloria București 
25 p și Olimpia București 22 p.

O ÎN PERSPECTIVA, UN CAM
PIONAT MUNICIPAL DE JU
NIORI LA... TULCEA ! Fostul

REZULTATE I

V1ZÎEI A

plăcut prin 
tin. 16, 3—0 
atol. 23, 4—3

28, 5—l pentru 
ultimul minut 

ru A.S.E.
, Florian.. 
nu, Molr, , 
Gyorgypr , 
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heni — Liceul 
-1, 2-1, 2-1). 
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din Gheorgheni, 
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• meritată. Au 
i 3, Hereto, 

Bartalls, Bariț
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pen- 
pen-

Au 
Mi-
La- 
La-

conduce Avîntul 
puncte, urma- 
CIuj-Napoca 8 

Sportul studen- 
(V. PAȘCANU,

IMEAZfl
lălăita (Cluj-Na- 
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Pogăceanu Ale- 
îherasim Emil 

,20.000 lei ; Ef- 
ru Stăneștl, jud. 
heorghe (Bucu- 
rltru (Buzău), 
I (București) și 
atra Neamț) —
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CÎȘTIGATORI I

RISMEI
LOTO de astăzi 
epînd de la ora 
ilul sportiv Pro- 
reștl, str. dr. 
; numerele cîș- 
televizate și ra- 
rsul serii.

rugbyst Mihai Comeliu se ocupă 
ta prezent de pregătirea unei e- 
chipe de juniori, înființată la li
ceul NAVROM din municipiul de 
la porțile Deltei. Ambițiile sale 
vizează însă mai mult : avlnd a- 
sigurat sprijinul organelor loca
le. el speră să organizeze, din 
primăvara viitoare, un campionat 
municipal de „speranțe" la care 
să participe 8 echipe. Divizionara 
B Pescărușul Tulcea — formație 
cu bune rezultate in actualul 
campionat — va avea, astfel, a- 
sigtirat schimbul de mllne. (P. 
COMȘA, coresp.)
• S-AU TERMINAT LUCRĂRI

LE DE GAZONARE ale viliorutui 
teren de rugby din Sibiu. Situat 
intr-o zonă de mare pitoresc, in 
cadrul natural al pădurii Dum
brava, această bază sportivă (al 
cărei drenaj este excelent) va 
constitui o veritabilă mîndrle a 
Întregului municipiu. La amena
jarea ei s-au efectuat mii de ore 
de muncă patriotică, cu sprijinul 
factorilor cu atribuții tn sport 
din Sibiu, printre care — bine
înțeles - - —— - 
Însemnat rol, lucrarea fiind sus
ținută și de alte Instituții, cum 
ar fi Oficiul de îmbunătățiri 
funciare șl Întreprinderea meca
nică Mirșa. Realizarea este cu 
atit mal Însemnată, cu cît, ptnă 
acum, rugbyștil Sibiului se antre
nau șl jucau pe spații mal mult 
improvizate ! Credem că efectele 
vor anărea curtnd șl in campio
nat. (G. R.)

C.J.E.F.S, a avut un

LA TURNEUL INTERNATIONAL „DWAMOVIADA"
La tradiționalul turneu inter

național de box „Dinamovia- 
da“, desfășurat la Sofia, au 
participat anul acesta pugiliști 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, R.D. Germa
nă, Ungaria, R.P. Mongolă, 
U.R.S.S. și România. Cucerind 
trei locuri I prin Nicolae Cră
ciun (semimuscă), Gheorghe 
Simion (semimijlocie), Teodor 
Pîrjol (grea) și trei locuri II 
prin Teodor Dinu (cocoș), Ni
colae Iordache (semiușoară) și 
Simion Cuțov (ușoară), echipa 
română s-a clasat pe primul 
loc, urmată de formațiile din 
Bulgaria, R.D. Germsnă 
U.R.S.S. în legătură cu 
ția boxerilor români la 
competiție i-am adresat 
întrebări antrenorului 
Constantin Dumitrescu.

— Cum apreciați comporta
rea boxerilor de la Dinamo 
București, dincolo de rezulta
tele în sine, evident bune ?

— în general, apreciez ca 
foarte bună comportarea între
gii echipe, cu excepția lui Va
lentin Silaghi (mijlocie) și Au
rel Sîrcă (muscă). Vreau să 
subliniez, în mod deosebit, că 
trei dintre sportivi — Nicolae 
Crăciun (semimuscă), Gheor
ghe Simion (semimijlocie) și 
Teodor Pîrjol (grea) — deși nu 
au o experiență competițională 
internațională deosebită s-au 
clasat pe primul loc. Perfor
manța lor este cu atît mai va
loroasă cu cit a fost obținută 
în compania unor boxeri cu
noscuți, cum ar fi „greii" V. 
Terescenko (U.R.S.S.) și I. Le- 
vai (Ungaria), „semimijlociul" 
O. Schneider (R.D.G.) și „se- 
mimuștele" A. 
(Bulgaria) și 
(R.P.D. Coreeană).

— Cum vă explicați faptul 
că tocmai consacrații din echl-

ți 
evolu- 

această 
două 

emerit

Gheorghiev 
Pak-Son-Bon
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pă, S. Cuțov, T. Dinu și V. 
Silaghi, nu au reușit să cuce
rească primul loc T

— Cuțov anunță o 
nantă revenire de 
i-a Învins înainte de 
sovieticul V. Butcev . . 
ghiarul E. Bodio. Dar în finala 
cu V. Kolev (Bulgaria) 1 s-a 
refuzat pur și simplu decizia, 
el dominînd cu autoritate tot 
meciul. Reacția publicului a 
fost edificatoare in acest sens. 
In privința lui Dinu, el a bo
xat la valoarea lui și după ce 
l-a întrecut pe campionul 
cehoslovac Vrba, a fost depă
șit de sovieticul N. Kravțov, 
campionul european al catego
riei. Cit despre Silaghi, în mo
mentul de față este în declin 
de -formă, declin care, cred eu, 
se datorește unor prea mari 
preocupări extrasportive. închei 
prin a sublinia din nou că tes
tul de la Sofia mi-a redat în
crederea în posibilitățile lui S. 
Cuțov de a realiza noi perfor
manțe valoroase.

Petre HENJ

impresio- 
formă. El 
limită pe 

și pe mâ
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Una dintre echipele divizionare 
A care înregistrează o sensibilă 
creștere valorică în acest final al 
turului este, fără îndoială, F.C.M. 
Galați. Aflațl la un moment dat, 
după primele meciuri ale sezo
nului, la minus 3 în „clasamen
tul adevărului", gălățenll 
echilibrat, prin victoria de 
zău, bugetul de puncte și 
zero la media engleză — 
actualmente cel mai bun__ ___
lor în clasament (10) în actuala 
ediție a campionatului. Formația 
de pe Dunăre s-a maturizat, a 
cîștlgat in omogenitate, a ajuns 
la o formulă-tip a „unsprezece- 
lui" său de bază. Miercuri, la 
Buzău, ceea ce ne-a plăcut in 
mod special la oaspeți au fost 
vigoarea și ingeniozitatea contra
atacurilor, manieră de joc pentru 
care Majaru, Balaban și orae 
arată aptitudini deosebite, pe ca
re le pune bine în valoare mij
locașul ofensiv Cramer, un meci 
remarcabil a făcut (șl miercuri !) 
fundașul central Marin Olteanu, 
autorul unui gol de efect psi
hologic adjuvant pentru echipa 
sa, cel egalizator la 1—1, la o 
fază care ne-a amintit „ponde
rea" golului său din meciul de 
la Galați cu F. C. Argeș. Să mai 
notăm In legătură cu oaspeții că 
handicapul accidentării lui 1. 
Constantinescu (la 0—1, intr-o 
partidă tn general de apărare) 
a fost înlăturat de jocul-surpriză 
al ttnărului Vlad pe un post care 
nu-i este specific.

Gloria Buzău a atacat mult, 
dar a realizat puțin. Comparti
mentul median a contat doar 
prin Ghlzdeanu, dar punctul cel 
mai slab al echipei continuă să 
fie linia din față. Eforturile e- 
chipei au semănat cu mersul unei 
mașini care se învîrte în gol. Cu 
minus 7, perspectivele sint neli
niștitoare. Cu toate acestea, bu- 
zoienil nu disperă. El promit, in 
continuare, eforturi. Și ar trebui 
să le facă, pentru un public de
votat echipei sale și fotbalului 
și care... ar merita mai mult 1

și-au 
Ia Bu-

— cu 
ocupă 
loc al

Radu URZICEANU

VESTIARUL IEȘEAN ?
DUPĂ CHIPUL... ULTIME

LOR 15 MINUTE
Absolut de înțeles tristețea din 

vestiarul ieșean, după meci. Timp 
de 75 de minute, Politehnica a 
avut conducerea pe tabela de 
marcaj in partida cu Steaua, li
der al clasamentului Înaintea eta
pei cu nr. 16 ; ba mal mult, gra
ție unei prestații remarcabile ea 
trecuse, in repetate situații, pe 
lingă majorarea scorului.

Nimeni dintre localnici nu s-ar 
fi supărat dacă, finalmente, ar 
fi rămas 1—0, toată lumea ar ti 
dat, în cele din urmă, uitării o- 
caziile risipite la poarta lui lor- 
dache. La 1—2, insă, reproșurile, 
venite dinlăuntrul și din afara 
echipei, curgeau... Acum ___ .
tele de acuzare" vizau nu numai 
pripeala lui Costea, Ceraescu, 
Cioacă și a altora in careul ste- 
llst, erorile în lanț, la finalizare, 
care irosiseră imensul travaliu 
ieșean pe un teren dificil, el și 
greșelile mijlocașilor (pînă a- 
tunci foarte buni) și ale fundași
lor, vinovați de a fi tratat cu 
superficialitate, în ultima parte 
a jocului, momentul de apărare.

O superficialitate amendată cu 
Iscusință, rapid, de o echipă, 
este drept, lipsită de cîțiva titu
lari, dar cu destul jucători in 
teren, Sameș, Dumitru, lordă- 
nescu, Zahiu, capabili — prin 
valoare șl experiență — să în
toarcă un rezultat. „Degeaba, e- 
chlpa mea a jucat bine două 
treimi din partidă. Ea n-a învă
țat încă faptul că e necesar să 
se concentreze pe întreaga du
rată a jocului, să acorde egală 
atenție, atit ofensivei cit și de
fensivei", remarca, pe bună 
dreptate, la vestiar, antrenorul 
Leonid Antohi.

„capo-

Gheorghe NICOLAESCU

DINCOLO DE GREȘEALA
ARBITRULUI

Un meci fără faze de poartă, 
fără șuturi și goluri nu e... meci. 
Așa a fost partida de la Tîrgo- 
viște. In min. 25, raportul șutu
rilor la poartă era doar 1—2 ; 
la pauză : 3—5 ; în final : 8—10. 
Terenul de joc, moale. îmbibat

PE MICUL
StMBATA 24 NOIEMBRIE, 

ora 14 : Fotbal, Steaua — U- 
niversitatea Craiova (transmi
sie directă de la stadionul 
Steaua ; comentator Cristian 
Țopescu) ; ora 17,45 : Handbal 
masculin, România — R. D. 
Germană (transmisie directă 
de la Arad ; comentator Sorin 
Satmari).

DUMINICA 25 NOIEMBRIE, 
ora 16,15 : Fotbal, U.T.A. — 
Corvinul Hunedoara, meci din 
Divizia B (selecțiunl înregis
trate de la Arad ; comentator 
— Sorin Satmari) ; ora 16,45 : 
„Șah" (rubrică realizată și 
prezentată de maestra interna
țională Elisabeta Polihronlade);

ECRAN
ara 17 : Rugby, Anglia — 
Noua Zeelandă (rezumat În
registrat de la Londra ; co
mentator — Dumitru Tănă- 
sescu) ; ora IșjiO (programul 
II) : „Telerama^ sport" (emi
siune de Dumitru Tănăsescu).

LUNI 26 NOIEMBRIE, ora 
18,35 : Handbal masculin, re
priza a doua a uneia din se
mifinalele „Trofeului Carpați" 
(transmisiune directă de la 
Arad).

MARȚI 27 NOIEMBRIE, ora 
17.30 : Handbal masculin, fi
nala „Trofeului Carpați" 
(transmisie directă de la 
Arad).

cu apă, alunecos, crea probleme 
deosebite în conducerea balonu
lui. Tocmai de aceea părea in
explicabil cum jucători de Divizia 
A nu știau sa se orienteze pe 
loc, să șuteze de la distanță, cind 
balonul ud, se știe, alunecă, ca
pătă o viteză sporită și creează 
probleme portarilor. Dimpotrivă, 
unii dintre componențil lui C. S. 
Tirgoviște au cărat baloane în mod 
inutil. (O eroare tactică prompt 
speculată de F. C. Baia Mare, 
de jocul ei tehnic, lucid și ori
cum mai cursiv, datorită circula
ției mingii sincronizată cu aceea 
a jucătorilor). Ene, Alexandru și 
Pitaru — ultimul cu o tehnică de 
joc precară — căutau formule 
savante șl. In cele din urmă, 
pasau greșit sau pierdeau min
gea, devenind adevărate pericole 
pentru... propria poartă. Echipa 
locală confirmă scăderea de for
mă, consecința unei condiții fi
zice precare. Și miercuri, C. S. 
Tirgoviște a jucat fără vlagă, 
încă din primele minute ale jo
cului. Această neputință fizică a 
stat șl la originea marilor 
ale lui Marinescu șl, mai 
FI. Grigore, cel 
forța să trimită 
tă goală de lă 
ment in «cest i 
prestație a Iul i 
laru, altă dată

CUPA ROMÂNIEI", la fot- 
■a disputat ieri o nouă 

etapă, ultima înaintea intrării in 
competiție a divizionarelor A. 
Iată rezultatele :

Șoimii Cernavodă — Metalul 
București 0—1 (0—0). Flacăra Ho
rezu — Minerul Rovinari 1—0 (1—0), 
Minerul șunculuș — F.C. Bihor 
0—3 (0—1). victoria Călan — Mi
nerul Deva 1—0 (I—0). Minerul 
Fillpcștii de Pădure — Petrolul 
Ploiești 0—2 (0—0), Minerul Co- 
mănești — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 1—0 (0—0). Cimentul
Medgidia — Delta Tulcea 2—0 
(l—o). Dunărea Calafat — Rapid 
București 0—3 (0—0) — s-a jucat 
la Craiova Cristalul Dorohoi — 
Constructorul Iași 2—1 (1—0), Me
talul Oțelu Roșu — Strungul A- 
rad 3—1 (1—0. 1—1) Metalotehnica 
Tg Mureș — Gloria Bistrița 2—6 
(2—3), Utilaj’ul Făgăraș — Tracto
rul Brașov 4—2 — după executa
rea loviturilor de Ia 11 m (după 
120 de minute 0—0), Sportul mun
citoresc Caracal — Rulmentul 
Alexandria 1—2 (1—1). Unirea
Dej — C.F.R. Cluj-Napoca 5—0 
(3-0) J.

ratări 
ales, 
avut 

poar- 
argu-

modesta

ȘTIRI ȘTIRI..
I care n-a 
balonul In 
16 m. Alt 
sens : 
Gheorghe și pl- 
prlntre cel mai 

viguroșl jucători. Iată principa
lele cauze ale Infrîngerli 
C. S. Tirgoviște, chiar dacă

lui
------ e- 

ehipa a acuzat greșeala de ar
bitraj, care a frustrat-o de un 
penalty. Poate că scorul ar fi 
fost 1—-1, dar calitatea jocului 
practicat nu s-ar fi schimbat.

Constantin ALEXE

• IN MECI AMICAL: CARPAȚI 
MIRȘA — F.C.M. BRAȘOV 3—2 
(1—1). Au marcat : Barbu — din 
11 m, Muscă (2). respectiv Chio- 
reanu șl Ionescu. (M. VERZESCU
— coresp.).
• MECI-RESTANȚA IN DIVI

ZIA B. In cadrul Diviziei B, se
ria a Il-a, s-a disputat partida 
restantă dintre Autobuzul Bucu
rești și Luceafărul București.' 
Partida s-a încheiat cu victoria 
primei echipe : 4—1. (1—0). Golu
rile au fost realizate de Roșu 
(min. 17), Ciornoavă (min. 55 si 
62), Sultănoiu (min. 82). respec
tiv Gabor (min. 69). (N. ȘTEFAN,
— coresp.)

INTRE VESTIAR Șl
• Viorel Matcia- 

nu, înaintea jocului 
de la Tirgoviște : 
„Nu pot să uit me
ciul cu Dinamo. In 
cîteva zile am slă
bit 4 kg. Cred că 
nici în seara Reve
lionului n-o să-mi 
priască mfricarea. 
Sînt supărat nu a- 
tît de înfrîngere, 
cit de jocul 
prestat de 
Frumoasă... ___
critică. După victo
ria de la Tirgoviște 
fața lui Matcianu 
se maî înseninase
• Echipa din Ttr-
goviște trece prin- 
tr-o perioadă criti
că. Poate că la u- 
nii jucători anii au 
început să-și spună 
cuvintul. Tocmai a- 
cum formația are 
nevoie de ajutorul 
publicului, cel ca
re a cucerit „Tro
feul Pets chovs clii “ 
pentru sportivitate. 
Dar după insucce
sele din ultimele 
jocuri, publicul a 
cam părăsit-o.
Miercuri au fost 
doar 6 000 de spec
tatori pe un sta
dion care altădată 
era neîncăpător și 
fierbea ca un vul
can. Mai mult, du
pă meci cîțiva din
tre așa-zișii su
porteri au avut o 
atitudine condam
nabilă, au vrut să 
se răfuiască cu ar
bitrii și cu jucăto
rii formației gazdă, 
pe care l-au insul
tat. Aceiași jucători 
care au promovat 
echipa în Divizia 
A, care s-au clasat 
în campionatul tre
cut pe un loc sa
tisfăcător (7). erau 
acum amenințați. 
Ce repede uită unii 
meritele nu prea 
îndepărtate în timp..
• Înscriind cite 
un gol în finalul 
partidei cu Politeh
nica Iași, mijlocașii 
Zahiu și Dumitru 
și-au salvat echipa 
de la înfrîngere. O 
echipă care s-a vă
zut nevoită să pre
zinte o improvizată 
linie întîi : Șt. Po
pa — A. Ionescu — 
Nica. Sîmbătă însă, 
pentru meciul cu 
Universitatea Cra
iova, antrenorii Gh. 
Constantin 
Zavoda 
linieze 
complet 
reintre 
ducanu 
fir, ambii 
de recuperat, după 
cum ne spunea, la 
cabine. 
Mugur 
nu 
scrierii

slab 
noi*, 
auto-

și V. 
speră să a- 

un „11“ 
în care să 

Marcel Rl- 
și C. Zam- 

posibili

doctorul
Ghimpe țea- 

La faza în- 
celui de-al

GAZON...
doilea gol, cîțiva 
dintre jucătorii ie
șeni 
henț
Aveau să 
repede _______
la vestiare, de an
trenorii... lor, care, 
cu falr-play-ul ca- 
re-i caracterizează, 
au văzut că balo
nul a fost introdus 
în plasă 
chiul și 
na. • 
înaintea 
A.S.A.

au reclamat 
la Dumitru, 

fie insă 
contraziși,

genun- 
cu mî- 

puțin 
jocului 
Mureș

— Politehnica Timi
șoara, antrenorul 
Fr. Zavoda avea 
două probleme : 1- 
nexistența 
velor — 
suspendat, 
operat de 
Hajnal
— șl slaba

a 1 
Și

cu 
nu
Cu

Tg.

rezer- 
Pislaru 
Varodi 

menise, 
accidentat 

formă 
fizică a tinerilor 
Bozeșan și Biro. 
Această ultimă ob
servație avea să fie 
confirmată din plin, 
mal ales în cazul 
lui Bozeșan, care 
a și fost înlocuit 
cu... accidentatul 
Hajnal. Se pare că 
Bozeșan este victi
ma t 
de 
după 
Iul în 
neret. _ ________
ca Timișoara a lost 
condusă de pe 
bancă de fostul ei 
antrenor Ion lones- 
cu. Președintele 
secției de fotbal a 
timișorenilor. Fran- 
cisc Covaci, ne-a 
declarat următoare
le : „Antrenorul C. 
Rădulescu, aprobat 
de F.R.F. doar ca 
antrenor secund, 
este indisponibil. 
Ținind seama și de 
situația în care se 
află echipa, Recto
ratul, avînd și avi
zul F.R.F., a hotă- 
rît să încredințeze 
pregătirea echipei 
lui Ion Ionescu, 
cadru didactic Ia 
catedra de Educație 
Fizică a Institutului 
Politehnic". • Re
marcabilă evoluția 
lui Nedelcu II în 
centrul liniei de a- 
tac timișorene. Ne
delcu II poate șl 
trebuie să reintre 
în circuitul oame
nilor de luat în 
considerație pentru 
loturile naționale • 
Ca întotdeauna. Bo- 
loni a fost sufletul 
echipei mureșene, 
reușind să o ’ 
la victorie in 
unui adversar 
pus la punct, 
o Îndelungată 
oadă de 
tactică. La Tg. Mu
reș. în 
Boiam

de

unui complex 
superioritate, 
selecționarea 

i lotul de ti- 
e Politehni-

ducă 
fata 
bine 

după 
peri- 

confuzie

., m-iciul* 
Bem-

brovschi, a Învins 
puterea de luptă a 
mureșanului, dar 
„Dembo" râmîne un 
strateg indispensa
bil. • Aspect ne
plăcut al tribunelor 
stadionului piteș- 
tean „1 Mai*. îna
intea partidei F. C. 
Argeș — S. C. Ba
cău. Cu bunăvoin
ță, doar 4 000 de 
spectatori, ceea ce 
reprezintă un sfert 
din capacitatea sta
dionului. Echipa 
campioană se în
treabă, pe bună 
dreptate, de ce a- 
tîta ingratitudine 
din partea suporte
rilor (cuvintul ar 
fi meritat ghilime
le), mai ales că 
ultimele 4 etape În
semnaseră tot 
tîtea victorii ? 
Marți, în Gara
Nord. Antrenorul 
Chimiei Tr. Mă
gurele, Eugen Stoi- 
cescu, se interesa 
dacă va debuta la 
Petroșani, în echi
pa Dinamo, fostul 
său elev Glonț. 
Cînd a aflat că, 
după toate proba
bilitățile, va fi ti
tular, nc-a mărturi
sit : „Mă bucur
mult pentru el. 
îmi lipsește foarte 
mult in echipă, dar 
sint convins că va 
face o frumoasă 
carieră !« Primul 
meci al lui Glonț 
în Divizia A a fost 
o promisiune ! ©
După jocul cu Di
namo, președintele 
clubului Jiul. Petre 
Libardi, declara *. 
„Nu am avut nici 
o emoție. Cu o for
mație descompleta
tă, cum s-a prezen
tat Ia Petroșani, 
Dinamo nu putea 
emite pretenții nici 
Ia un punct î“. în 
schimb, antrenorul 
Viorel Tilmaciu 
ne-a mărturisit că 
cel mai mult s-a 
temut de... debutan
tul Glonț : „Pentru 
că mi-a fost jucă
tor, în sezonul tre
cut, Ia Chimia Tr. 
Măgurele și știam 
ce poate !“ • Multi 
spectatori au văzut, 
la Petroșani. că 
arbitrul O. Ștreng 
a arătat de două 
ori cartonașul gal
ben jucătorului di- 
namovist Lucuță. 
După partidă. ca
valerul fluierului a 
explicat : „Cartona
șul i-1 arătasem Iui 
Custov 
început. Poate 
trebuia 1__
„grămada*4 de jucă
tori pentru a au 
mai exista contro
verse !*‘.

de Ia bun 
că 

să desfac

—

ANUNȚ • i.D.M.S. București încadrează imediat muncitori ne- 
califlcați, femei și bărbați, pentru spălarea autoturismelor La ma
gazinul auto București din str. Valea -----

Prezentarea pentru încadrare se face 
Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, etaj 
12.89.18. (în spatele cofetăriei Scala).

Cascadelor nr. 24. 
la Biroul personal din str. 
VI, camera 13«, telefon :



la handbal masculin LA SCOR ÎN PRIMA RUNDA
Joi după-amiază, în sălile de 

sport din Arad și Timișoara, a 
început cea de-a XVIII-a edi
ție a „Trofeului Carpați" la 
handbal masculin. Peste 5 000 
de spectatori au asistat la me
ciuri atractive, arădenii avînd 
privilegiul de a aplauda o vic
torie la scor a primei noastre 
reprezentative în meciul cu 
Norvegia.

ARAD
D. GERMANA — UNGA- 
(31—30). Cu efective — in 
ce-i privește pe titulari

R.
RIA
ceea - - . . . - .
— aproape complete, cele două 
formații au realizat un joc 
spectaculos, de bun nivel teh
nic, în care echipa R. D. Ger-

rezultate

echipa Norvegiei — ca și 
alte formații scandinave — 
și-a... europenizat sensibil jo
cul. A fost o primă repriză 
aspră (în care s-a produs ac
cidentarea lui Birtalan) și în 
care reprezentativa României 
s-a detașat destul de greu de 
tenacele său partener : 5—3
min. 8, 10—7 min. 20. Cauzele 
au aparținut, desigur, și ta
berei noastre. Este vorba de 
o apărare care s-a lăsat rela
tiv ușor păcălită, precum și de 
ratarea... spectaculoasă a unor 
contraatacuri. Diferența de va
loare a fost, însă, evidentă 
Pe parcursul întregului meci, 
ea accentuîndu-se la maximum 
în partea a doua a întîlniril,

&\\\\\\\\\\\\\\^^^

iTEHNICE
• Grupa A, Arad : R.D. GERMANA — UNGARIA 

(16—15), ROMANIA A — NORVEGIA 35—17 (15—12).
31—30

21—17® Grupa B, Timișoara : IUGOSLAVIA — BULGARIA 
(11—9), POLONIA — ROMANIA B 31—28 (14—12).

★
• In programul de azi : Polonia — Bulgaria (ora 16,30)

România B — Iugoslavia (ora 18) — la Arad ; K.D. Germană — 
Norvegia (ora 16,15) și România 
Timișoara.

I

mane a dominat prin, aruncă
rile de la distanță, iar cea a 
Ungariei prin eficiența semi
cercului, 
formația 
condus 
min.. 10, 
s-a echilibrat ___
(10—10), adică _de atunci cînd an
trenorul ““ 
în față 
„om la 
echipei 
Langhoff. Cele 
mers „cap la 
min. 37, 21—21 
min. 54, 30—30 
un ultim atac 
Rothe a adus 
victoria, 
socotim 
fi fost un rezultat 
Au marcat : Wahl 
Jannisch 5, Peller
Beyer. Schiilte, Schmidt, Kurrat, 
respectiv Szilagy 9, P. Kovacs 
7, Kcnnyers 4, Lele 4, Ori 3, 
Nad, Makay, M. Kovacs. Au 
arbitrat foarte bine P. Cîrli- 
geanu si R. Iamandi (România)

ROMÂNIA A — NORVEGIA 
35—17. După cum se știe,

Și

A — Ungaria (ora 17,45) — la

în ciuda faptului că 
It. D. Germane a 

uneori detașat (6—2 
9—5 min. 15), jocul 

din min. 21

M. Faludi l-a trimis 
pe Szilagy să-l tină 

om" 
pregătite 

două 
cap" 
min. 
min. 

fructificat de 
formației sale 

într-un meci în care 
că mai

pe Wahl, creierul 
de Klaus 
echipe au 
— 19—19 
42, 26—26 
60 — dar

echitabil ar 
de egalitate.
9, Roihe 8,
3, Pester 2.

atunci cînd băieții noștri au 
renunțat la artificii, iar norve
gienii au scăzut ca potențial 
fizic. Au marcat : Stingă 7, 
Voina 6, Mironiuc 6, M. Voî- 
nea i, Vasilca 3, Folker 3, Bir- 
talan 3, Boroș 2, Durău, res
pectiv Andersen 5, Hangstveii 
3, Helgevold 3, Bauer 2, Lar
sen, Bjerkeli, Berg, Johannsen. 
Au arbitrat M. Wolf și L. 
Varga (Cehoslovacia).

Hristache NAUM

TIMIȘOARA
IUGOSLAVIA — BULGARIA 

(21—17). Un meci în care a- 
proximativ 55 de minute sco
rul s-a menținut echilibrat, 
conducerea avînd-o mai mult 
jucătorii iugoslavi. Este drept, 
în repriza secundă au fost mo
mente cînd avantajul pe tabela 
de marcaj a trecut și de par
tea echipei bulgare. In ge
neral, partida a fost de un 
nivel tehnic scăzut, 
formații încercind 
nească lipsurile din această di
recție printr-un joc 
pru. Așa se explică și faptul

cele două 
să supli -

foarte as-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • „Raliul Marii Brita- 

a fost cîștigat de echipajul 
finlandezul Hannu

nil' 
pilotat de 
Mikkola („Ford Escort").

nală : R. D. Germană 
nia 6—5.

Polo-

BASCHET • Selecționata Iugo
slaviei a evoluat in orașul Wu- 
chita (Kansas), în compania unei 
combinate locale. Gazdele au cîș
tigat cu 86—81.

HANDBAL a In meci feminin : 
R. F. Germania — Cehoslovacia 
14—15 (7—7),

PATINAJ ARTISTIC • Con
cursul de la Haga s-a încheiat 
cu proba de dansuri, în care vic
toria a revenit cuplului cehoslo
vac Liliana Rehakova — Stanis
lav Drastici cu 140,54 puncte. A 
urmat în clasament perechea so
vietică Elena Gamlna — Igor 
Zavozln — 134,30 puncte.

TENIS • In concursul feminin 
de la Brighton : Navratilova — 
Florența Mihai 6—2, 6—1 ; Nagel- 
sen — Stove 3—6, 6—2, 6—3 ; E- 
vert-Ltoyd — Simon 6—1, 6—0 ;
Coles — Dupont 6—4, 7—6. ■ La 
Varșovia, Fibak l-a Învins cu
6— 2, 6—2 pe okker. • La Bue
nos Aires : Vilas — Gattlker 7—5,
7— 6 ; Dlbbs — Cano 5—7, 6—1,
6—2 - - ----- 
6—4 
6-4.

Dlbbs
Lendl — Plerola 6—7, 
McNamara peccl

• In orașul 
s-au întîlnit 
R. P. Chl-

POLO ® Turneul triunghiular 
de la Magdeburg a fost cîștigat 
de r. d. Germană, urmată de 
Polonia și Cehoslovacia. în fi-

TENIS DE MASA 
suedez Kalrinehoim 
echipele Suediei șl 
neze. Din nou, victoria a revenit 
oaspeților : la masculin 5—1, iar 
la feminin 5—0. a Campionatele 
Cehoslovaciei, desfășurate la 
Praga, s-au Încheiat cu rezultate 
scontate. La masculin, titlul a 
revenit lui Josef Dvoracek (Banik 
Ostrava), Iar la feminin victoria 
a fost repurtată de jucătoarea 
Blanka Sllhanova (Start Praga).

• MITUL INVINCIBILITĂȚII rugbyștilor 
neo-zeelandezl, renumiții „Aii Blacks", în
cepe să se clatine in fața ofensivei euro
pene. După victoria Franței (in vară, chiar 
de 14 iulie !) in meclul-test de la Auckland, 
iată că Noua Zeelandă (aflată actualmente 
în turneu în Scoția șl Anglia, la invitația 
federației scoțiene, care își sărbătorește 
100 de ani de existență) pierde, zilele tre
cute, cu 21—9 în fata unei selecționate re 
gionale, cea a Angliei de Nord ! Un rezultat 
semnificativ pentru rugbyul englez. în per
spectiva noii ediții a „Turneului celor 5 na
țiuni" care va începe în ianuarie • HAND
BALUL ROMANESC, din nou la asaltul cul
milor ! După ce băieții înving de două ori. 
la Munchen și Bdblingen. pe campionii 
mondiali, reprezentanții R. F. Germania, 
iată că noua noastră echipă de fete cîș- 
tigă — după mulți ani ! — la Brașov ..Tro
feul Carpați", impunîndu-se, în meciul de
cisiv. în fața formației R. D. Germane, de 
asemenea deținătoare a titlului mondial ! 
Ceea ce înseamnă că intr-un sport in care 
al o tradiție și o valoare certă-(sau — cum 
se mal spune — .o școală") schimbul fi
resc de generații cămine într-adevăr doar 
o etapă de tranziție. Oricum, în continuare, 
muncă șl perseverență ! n PROIECTUL

că cei doi arbitri au dictat nu 
mai puțin de 12 eliminări ! Am 
remarcat din echipa învingă
toare, care s-a detașat abia in 
ultima parte, pe portarul To- 
mici și pe masivul inter Vu- 
koje. Au marcat : Vukoje 6, 
Ivezici 3, Cavlovici 3, Pevnik 
2, Makici 2, Rimadici 2, Nowak 
2. Kamicki, respectiv Kolov 6, 
Matuski 6, Vrbanov 4 și Tarka- 
ianov. Au condus bine M. Ma
rin și Șt. Șerban (România).

POLONIA — ROMANIA B 
(31—28). Intr-un joc în care 
primele 25 de minute tabela 
de marcaj a arătat de 11 ori 
egalitate, formația Poloniei s-a 
desprins în repriza secundă, 
obținînd o victorie pentru care 
și secunzii noștri au luptat 
mult. în atac, handbaliștii ro
mâni nu au fost cu nimic in
feriori adversarilor lor (din e- 
chipa cărora lipsesc cîțiva titu
lari), M. Dumitru și A. Matei 
realizînd faze care au ridicat 
tribunele în picioare. Diferența 
dintre cele două echipe s-a 
văzut în organizarea sistemului 
defensiv, unde oaspeții (mai 
rutinați șl avînd în Wojczak un 
portar inspirat) s-au impus, in 
timp ce echipa română a gre
șit mai mult, iar cei doi por
tari folosiți, Solomon si CI. 
Ionescu, au primit cam tot ce 
s-a tras la poartă. Au marcat: 
Kaluzinski 10, Z. Tluczynski 6, 
Waskiewicz 4. VVilkovski 4, 
Kozma 3. Gmycrek 2, Gawlik, 
Cieskieski, respectiv M. Dumi
tru 8, A. Matei 7, Dcacu 5, 
Flangca 5, Tase, Gh. Dumitru, 
M. Daniel. Au condus : K. Hju- 
ler și L. Eliansen (Danemarca).

Reprezentativele feminine și 
masculine de popice ale Româ
niei, care se pregătesc pentru 
ediția '80 a Campionatelor 
mondiale, găzduite de țara 
noastră, susțin mîine și dumi
nică o importantă întîlnire a- 
micală, cu puternicele selecțio
nate ale R. D. Germane. Par
tidele dintre popicarii celor 
două țări au devenit tradițio
nale, cele două selecționate 
întîlnindu-se acum pentru a 
21-a oară. Ultima întrecere a 
avut loc anul trecut, la Zeitz, 
cînd victoriile au fost împăr
țite : la fete au cîștigat jucă
toarele noastre, iar la băieți 
sportivii din R.D.G. Pentru du
bla partidă de la București, 
programată pe arena Voința

— sîmbătă de la ora 14,30 și 
duminică de la ora 8,30 — an
trenorii noștri au alcătuit ur
mătoarele echipe : Elena An- 
drecscu, Ana Petrescu, Elisa- 
beta Albert, Margareta ■ Căii- 
neanu. Elena Pană, Silvia Rai- 
ciu, rezervă — Elisabeta Ba
dea, respectiv Iosif Tismănar, 
Gheorghe Silvestru, Alexandru 
Tudor, luliu Bice, Alexandru 
Cătineanu, Ilie Hosu, rezer
vă — Alexandru Naszodi. Din 
echipele oaspe fac parte, prin
tre alții, Edda Schumann, Ger
trude Niemer, Marion Schus
ter, Karl Meisner, Horst 
Westcrhof și Horst Okrusch. 
Arbitru principal va fi Lâszlo 
Toth (Ungaria).

în C. C. E. la baschet masculin

BRAȘOV, 22 (prin telefon), 
în meci retur pentru Cupa 
campionilor europeni la bas
chet masculin, Dinamo Bucu
rești a întîlnit, la Brașov, pe 
Maccabi Tel Aviv. Oaspeții, în
vingători în primul joc, au 
confirmat din nou că alcătu
iesc o echipă valoroasă, cîști- 
gind șl partida retur cu scorul 
de 81—69 (48—31). Meciul a
fost echilibrat 
minute,

Adrian VASllJU

în primele 10 
după - care 

(menținînd tot timpul 
trei jucători de peste 
și. aplicînd o apărare 
foarte exactă, căreia 
viștii nu i-au putut găsi anti
dotul) s-a distanțat. Dinamo- 
viștii au atacat prea mult po-

Maccabi 
în teren
2 metri 
în zonă 
dinamo-

zițional, s-au apărat lent, fără 
vigoare și au fost depășiți în 
majoritatea duelurilor sub pa
nou- Doar la începutul repri
zei secunde — datorită, în spe
cial, eforturilor lui Fluturaș, 
care a făcut un joc bun — di
ferența s-a redus (56—55 in 
min. 28) pentru ca apoi să 
crească din nou. Marcatori î 
Popa 15, Uglai 12, Fluturaș 12, 
Brabovcanu, Niculescu și Geor
gescu cîte 10 pentru Dinamo., 
Perry 20, 
18, Keren 2, 
13, Williams 12 
pentru Maccabi. 
Duran (Turcia) 
llini (Italia).

Dumitru STANCULESCU

Aroesti 2, Bercovici 
Zisman 6, Silver 

șl Botrcight 3 
Au arbitrat M. 
și M. Marto-

CAMPION BALCANIC LA SPADA
telefon), 
în sala 
încheiat

SOFIA, 22 (prin 
Miercuri seara, tîrziu, 
„Hristo Botev" s-a 
proba individuală de sabie, cu 
o primă victorie a gazdelor, 
care au reușit chiar să termi
ne finala pc primele 4 locuri. 
Ce-i drept, și cu ajutorul arbi
trului italian Silvio Nezza, ast
fel incit tinerii noștri sabreri 
Al. Chiculiță și Fi. Păuncscu 
au fost nevoiți să încheie plu
tonul. Iată clasamentul probei 
de sabie : 1. V. Etropolski (Bul
garia) 5 v, 2. N. Marincevski 
(Bulgaria) 3 v, 3. N. Mateev 
(Bulgaria) 2 v (—1), 4. Gh.
Ciumakov (Bulgaria) 2 v (—2), 
5. Al. Chiculiță (România) 2 v 
(—4), 6. FI. Păunescu (Româ
nia) 1 v.

Prima finală a zilei de joi a 
fost cea de spadă, pe care scri- 
merul român COSTICA BÂRA- 
GAN a incheiat-o victorios, do- 
bindind primul titlu de campi
on balcanic din cariera sa. Re
venind în echipa 
consacratul Anton 
s-a clasat pe locul 3, în timp 
ce tinerii Nicolae Bodoczi și 
Rudolf Szabo au evoluat pro
mițător, primul ratînd locul 2 
in ultimul asalt, pierdut la bul
garul Stoianoy. Iar mezinul

națională, 
Pongracz

competiției, R. Szabo, a obținut 
singura sa victorie în fața bul
garului Stoianov (5—4) pe care, 
astfel, l-a scos din cursa pen
tru titlul balcanic. Iată cla
samentul finalei de spadă : 1. 
C. Bărăgan (România) 4 v (5— 
3 cu Szabo, 5—2 Bodoczi, 5—3 
Pongracz, 5—3 Krstevici, 2—5 
Stoianov), 2. D. Stoianov (Bul
garia) 3 v (+8), 3. A. Pongracz 
(România) 3 v (0), 4. N. Bo
doczi (România) 2 v (—3), 5. 
B. Krstevici (Bulgaria) 2 v 

R. Szabo (România)

SCR1MERUL NOSTRU C. BARAGAN

(-4), 6.
1 v.

La ora 
lefonice 
fășurare 
de floretă în care s-au calificat 
3 reprezentante ale țării noas
tre — experimentata floretistă 
Adriana Dragomir, alături de 
foarte tinerele Gabriela Betu- 
ker și Csila Ruparcsics — și 
3 scrimere din Bulgaria (Liub- 
ka Iordanova, Antoneta Spaso- 
va, Diliana Lakova). Otilia 
Hochdorfer, cealaltă tînără scri- 
meră româncă, n-a trecut de 
faza semifinalelor, unde a în
registrat 2 
minică se 
pe echipe.

un 
ca 

2—0

transmisiei noastre te- 
este în curs de des
tinata probei feminine

V. 
vor

Sîmbătă și du- 
disputa probele

Tiberiu STAMA

GIMNAȘTII SOVIETICI LA C. M.
MOSCOVA, 22 (Agerpres). 

fost alcătuite
. - . . Au

echipele de gim
nastică ale U.R.S.S. pentru C.M. 
de la Fort Worth — S.U.A. Din 
echipa feminină fac parte : Nelli 
Kim, Maria Filatova, Natalia Șa-

ORGANIZĂRII unei „Cupe Mondiale" la 
rugby (inițiator, președintele federației fran
ceze Albert Ferrasse) stîrnește un interes 
legitim, mai ales că rugbyul este unul dintre 
puținele sporturi care n-au o competiție o- 
ficială pe plan intercontinental. Chiar In
ternational Board — care. In general, pri
vește cu rezervă proiecte de acest fel — în-

clină spre adoptarea propunerii. Iată b de
clarație a lui Peter Donald, fost pilier a! 
naționale! scoțiene personaj Influent în rug
byul britanic : „Ideea mi se pare foarte 
bună și ea nu poate declt să servească dez
voltarea rugbyulul în lume". Să mai reți
nem că organizarea Cupei Mondiale ar fi un 
important pas către eliminarea actualului 
dualism International Board — F.I.R.A. din 
lumea rugbyulul • O ȘTIRE de la Comite-

S.U.A.

poșnikova, Svetlana Agapova, 
Stela Zaharova și Elena Davidova. 
Echipa masculină-: A. Ditlatln,
N. Andrianov, B. Makuț, A. Tka- 
cev, V. Markelov, E. Azarian șl 
V. Kisniakov (rezervă).

tul de organizare a J.O. de la Moscova : 
în timpul competițiilor vor funcționa — 
pentru sportivi, ziariști șl turiști — circa 
10 500 de interpret!, vorbind în total 45 de 
limbi. Apropo de ziariști : numărul lor va 
fi de 7 800, cifra maximă fixată de Comite
tul International Olimpic. Se va bate cu 
200 „recordul de presă" de la Montreal • 
DOUA VEDETE ale atletismului mondial 
și-au reluat de grabă antrenamentele : 
alergătorul cubanez Alberto Juantorena 
(după o accidentare la coapsă) și săritorul 
de înălțime Bolf Beilschmidt (2,30 m) din 
R.D.G. (după o operație la tendonul lui 
Achile). Ceea ce s-ar putea traduce, pe 
de o parte, prin „numele obligă", iar pe 
de alta prin „strălucirea aurului olimplc 
nu lasă Indiferent pe nimeni..." * DUPĂ 
PĂREREA cunoscutului ziarist francez 
Jacques Ferran cea mal mare dificultate în 
calea propunerii ca Franța să organizeze 
turneul final al C.E. de fotbal 1904 (lansată 
de președintele F.F.F., Fernand Sastre) este 
aceea că Franța nu . posedă stadioane de 
mare capacitate. Ar trebui, după părerea 
confratelui de la „L’Equlpe", cel puțin 3 
stadioane de cîte 60 000 de locuri în țară și 
unul de 80 C00 la Paris.

Radu URZICEANU

PRELIMINARIILE C.E.
OLANDA — în turneul fi
nal • ANGLIA — virtual 
calificată O AUSTRIA — 
învingătoare la Lisabona

După meciul de Ia Leipzig, 
dintre R. D. Germană și Olanda, 
se cunoaște o altă echipă califi
cată pentru turneul final al C.E. 
de fotbal, programat anul viitor 
în Italia. Ea este selecționata 
Olandei, învingătoare după 
joc dramatic cu 3—2, după 
gazdele conduceau cu
(Schnupha.se min. 17 și Streich 
min. 32). Apoi vlcecam pionii 
mondiali au avut o revenire pu
ternică înscriind de trei ori 
(Thissen — min. 45, Kist — min. 
51 și Rene van der Keerkhof — 
min. 67). Jocul a fost de o ex
celentă valoare tehnică, aplaudai! 
de cei aproape 100 000 
tori, lată clasamentul 
grupei a IV-a :
1. Olanda
2. Polonia
3. R. D. Germană
4. Elveția
5. Islanda

O al li partidă 
putată a avut 1 
între Portugalia 
a Ii-a). Au 
2—1 (1—1). . . 
scorul prin Welz (min. 36), gaz
dele au egalat, în entuziasmul 
celor 80 000 de spectatori, 
Reinaldo (min. 42), dar 
pauză, tot austriecii sînt 
care înscriu, de data aceasta prin 
Schachner (min. 51). Tot în a- 
ceastă grupă, la Bruxelles, Bel
gia a dispus cu 2—0 (1—0) de
Scoția, păstrînd îneă o șansă 
pentru primul loc (în cazul cînd 
va învinge Scoția, la Glasgow). 
Gazdele au înscris prin Vander 
Elst (min. 5) și Woordeckens 
(min. 47). Clasamentul grupei :

8
7
7 
6
8

de speri a- 
tlnal al

1
2
1 
o 
o

13
12
11

4
0

6
5
5
2 
o

extrem de dis
loc la Lisabona 
și Austria (gr. 

învins austriecii cu 
Oaspeții au deschis

1. Austria
2. Belgia
3. Portugalia
4. Scoția
5. Norvegia 

Următoarele
Belgia și Scoția

prl.n 
după 
aceia

11 
10

9
S
1

1 14- 5 
0 9- 4
2 9- 7
3 10- S 
7 5-21

meciuri : Scoția 
______ ___,‘i — Portugalia.

In grupa I, după victoria Ir
landei de Nord asupra Irlandei 
(1—0, gol înscris
Armstrong). Anglia 
calificată. Aseară, pe 
Anglia a dispus de 
scorul de 2—0 (1—0).

In grupa a Vil-a, „ ___
Turcia a dispus de Țara Galilor 
(1—0 prin golul lui Onal în min. 
76), dar are puține șanse 
păstreze primul loc, avînd in 
dere că mai are de jucat 
K. F. Germania în deplasare, 
vest-germanil susțin încă un 
acasă cu Malta. Partida de la 
mir a fost condusă de C. Ghiță 
(România), care în repriza secundă 
l-a eliminat pe 
son. Clasamentul
1. Turcia
2. R.F. Germania
3. Țara Galilor
4. Malta

de Gerry 
este virtual 
,, Wembley", 
Bulgaria cu

la Izmir,

să 
ve- 
cu 
tar 
joa 
(z-

galezul StevrA- 
grupel :

5 3 11
4 2 2 0
6 3 0 3
5 0 14

• IN PRELIMINARIILE 
PICE :
(0-0).

5-3 7
7- 1 6 

11- 6 G
2-13 1 

OLIM- 
lugoslavia — Turcia 3—0

Schnupha.se

