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PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 14 octombrie, 
au început lucrările plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

La plenară participă și 
membrii Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale.

Participant» la plenară au 
păstrat un moment de recule
gere în memoria tovarășilor 
Vida Geza, Aurel Groapă și 
Mihai Dalea, care au încetat 
din viată în perioada de la 
precedenta plenară a Comite
tului Central al Partidului.

Plenara a adoptat, în unani

ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 14 octombrie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

La primul punct ăl ordinei 
de zi a fost dezbătut raportul 
cu privire la unele modificări 
aduse proiectului planului na
țional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii 

- Socialiste România pe anul 
1981.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că in forma actuală 
proiectul dc plan reflectă sar
cinile stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului și indica
țiile date de conducerea parti
dului pentru ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a 
întregii activități economice, fo
losirea integrală a capacități
lor de producție, creșterea ni
velului tehnic al producției 
materiale, îmbunătățirea con
tinuă a tehnologiilor, dezvolta
rea bazei proprii de materii 
prime și resurse energetice, 
promovarea unei politici ferme 
de gospodărire rațională a ma
teriilor prime și mărirea gra
dului de valorificare a acesto
ra, îmbunătățirea activității în 
investiții, sporirea mai accen
tuată a eficienței economice și 
aplicarea fermă a prevederilor 
noului mecanism cconomico- 
financiar. Propunerile de plan 
pe anul 1981 se încadrează în 

♦i- ritmurile și proporțiile prevă
zute in Directivele Congresului 
al XII-lea al P.C.R. și asigură 
înfăptuirea obiectivelor și orien
tărilor de bază ale dezvoltării 
economico-sociale a țării în pe
rioada 1981—1985.

Comitetul Politie Executiv a 
dat o înaltă apreciere aportu
lui secretarului general a! 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în elaborarea obiec
tivelor planului pe 1981, activi
tății desfășurate pentru funda
mentarea temeinică a obiective
lor creșterii economice în anul 
viitor, stabilirea soluțiilor con
crete pentru asigurarea echili
brului material, valutar și fi
nanciar al planului, pentru 
mobilizarea tuturor resurselor, 
în vederea realizării programu
lui de creștere a nivelului de 
trai al poporului, a asigurării 

mitate, următoarea ordine de 
zi :

1. Raportul cu privire Ia pro
iectul planului national unie 
de dezvoltare economico-soeia- 
lă a României pe anul 198L

2. Raportul cu privire Ia mo
dul cum au fost rezolvate ape
lurile șl memoriile adresate 
Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român.

3. Probleme organizatorice.
La plenară participă ea in

vitat! cadre din ministere, in
stituții centrale și organizații 
de masă, redactori șefi ai pre
sei centrale care nu sint mem
bri ai C.C. al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

progresului general al societății 
noastre socialiste.

Proiectul de plan pe anul 
1981 va fi supus dezbaterii și 
aprobării plenarei Comitetului 
Centrat

De asemenea, prevederile pla
nului vor fi dezbătute la cen
trale industriale, în întreprin
deri, in toate unitățile econo
mice, în cadrul unor adunări 
generale speciale ale oamenilor 
muncii, in vederea analizării și 
stabilirii sarcinilor și măsurilor 
concrete de îndeplinire exem
plară a acestora.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut șl aprobat proiectul de 
decret privind unele măsuri 
pentru stimularea personalului 
muncitor din industria extracti
vă. Proiectul de decret pre
vede că personalul muncitor 
care depășește producția fizică 
planificată la extracția de țiței, 
cărbune, minereuri neferoase 
și alte materii prime, contri
buind, pe această cale, la asi
gurarea nevoilor de materii 
prime ale economiei naționale 
și la reducerea importurilor, 
beneficiază de premii speciale 
pentru fiecare tonă sau, după 
caz, altă unitate fizică de pro
dus, obținut peste plan. Cuan
tumul premiilor speciale pe u- 
nitate de produs se stabilește 
anual prin planul național unic 
de dezvoltare economico-socia- 
lă, în limita unei cote de pină 
la 15 la sută din valoarea pro
duselor obținute peste plan. 
Premiile cuvenite, potrivit pre
vederilor proiectului de decret, 
se acordă anual, peste celelalte 
drepturi prevăzute de lege 
muncitorilor, maiștrilor, ingine
rilor și tehnicienilor, celuilalt 
personal muncitor din uni
tățile de producție care contri
buie efectiv la depășirea sarci
nilor de plan la producția fizi
că. Prevederile decretului se 
vor aplica începînd cu activita
tea anului 1981.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat o serie de 
măsuri pentru întărirea auto- 
conduceril muncitorești și 
autogestiunii economico-finan- 
ciare în activitatea de comerț
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Astăzi, pe stadionul „23 August“

MECIUL ROMÂNIA - ANGLIA,
ÎN PRELIMINARIILE C.M. DE FOTBAL

Ziua mult așteptatului med 
cu Anglia a venit. Pentru „tri
colorii* noștri, partida cu An
glia este una din marile chei 
ale grupei. O eventuală vic
torie i-ar plasa foarte bine în 
disputa maraton din cadrul a- 
cestei grupe „de cinci", în care 
va mai curge multă apă pe 
Dunăre (pentru România șl 
Ungaria), pe Tamisa (pentru 
Ânglia), pe firul ghețarilor 
(pentru Norvegia și Elveția) 
pină la decizia finală.

Valentin Stănescu și Ron 
Greenwood stau acum față tn 
față. Ei se cunosc aproape la 
fel de bine. Valentin Stănescu 
a fost in Italia, la Campiona
tul european, Ron Greenwood 
a călătorit special la București 
(pentru meciul cu Iugoslavia) 
și Ia Oslo.

Valentin Stănescu a optat 
pentru formula din meciul cu 
Iugoslavia, care are, în ideea 
sa, avantajul omogenității, de
oarece cuprinde șase jucători

Apărătorii buturilor engleze 
Clemence și Shilton

de la Craiova, patru de la 
Steaua șl unul singur de la 
Sportul studențesc. în schimb, 
echipa Angliei are jucători de 
la nu mai puțin de șapte cluburi, 
singurul mai puternic repre

Start excelent al fotbaliștilor noștri in C. E. de tineret:

zentat fiind celebrul Liver
pool, cu trei jucători tn apă
rarea imediată (Clemence, 
Neal, Thompson, căpitanul e- 
chipei) și mijlocașul de atac 
McDermott, cel mai bun jucă
tor englez al anului 1979. Să 
mal subliniem faptul că echipa 
Angliei este egală ca structură 
cu aceea care a învins recent 
Norvegia cu 4—0, tot in cadrul 
preliminariilor Mundialului,

Așadar, în perspectivă, un 
meci tare între veșnicul dina
mism al fotbalului anglo-sa- 
xon și manevrele deseori sub
tile ale jucătorilor noștri, care, 
atunci cînd sint Înarmate șl cu 
doza de energie necesară, pot 
deregla mecanismul cei mai 
riguros.

Sextetul de atac„ al echipei 
Angliei este apaverit eterogen, 
într-adevăr nu mai puțin de 
șase cluburi îi furnizează pe 
cei... șase componenți ai aces
tor linii. înlocuind numele 
cu cele ale cluburilor, am ob-
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NEGRILĂ SAMEȘ STEFĂNESCU MUNTEANU II 
ȚICLEANU BELDEANU IORDÂNESCU 

CRIȘAN CAMÂTARU M. RÂDUCANU

Arbitri : ULF ERIKSSON — Hans Harrysșon, Ulf Gote Entenaf 
(Suedia) 

Meciul va începe la ora 15 și va fi radiotelevizat.

GATES 
RIX 

SANSOM

ținut următoarea succesiune : 
Liverpool, West Bromwich, Ar
senal — Ipswich, Nottingham, 
F.C. Koln. Dar această etero- 
genie este, repetăm, doar a- 
parentă. Mișcarea tradițională 
permanentă a fotbaliștilor en
glezi compensează din plin 
absența afinităților tactice de 
detaliu.

în cadrul echipei noastre e- 
xistă speranța că „tricolorii" 
vor reedita meciul cu Iugo
slavia, ceea ce ar însemna un

Miercuri 15 octombrie 1980

Portarii echipei noastre 
lordache și Moraru

BIRTLES WOODCOCK
robson McDermott

WATSON THOMPSON NEAL
CLEMENCE

----------------- ANGLIA ---------
mare consum de energie, un 
la fel de mare debit de fante
zie și un tot atît de mare re
gistru de performanțe tehnico- 
tactice individuale, inclusiv 
momentele de inspirație la e- 
xecutarea loviturilor libere. 
Vrem să credem că „tricolorii" 
vor depăși nivelul general al 
jocului cu Iugoslavia . deoare-

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
In ziua de 14 octombrie 1980 

a avut loc ședința Consiliului 
de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

La ședință au luat parte, ca 
invitați, viceprim-miniștri ai 
guvernului, miniștri, alți con
ducători de organe centrale, 
președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări Na
ționale.

în cadrul ședinței, Consiliul 
de Stat a dezbătut și adoptat: 
Decretul privind acordarea uni
formelor de serviciu și echipa
mentului vestimentar tipizai 
pentru personalul din unitățile 
socialiste de stat ; Decretul 
privind asistenta bolnavilor 
psihici periculoși'! Decretul 
pentru stabilirea și sancționarea 
contravențiilor Ia normele pri
vind călătoria cu metroul.

Consiliul de Stat a examinat 
și ratificat : Tratatul de prie
tenie și cooperare dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Zair, semnat la 
București Ia 19 martie 1980 ; Ac
tul constitutiv al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare Industrială adoptat la Vie-

na la 8 aprilie 1979 ; Acordul 
dintre Republica. Socialistă 
România și Comunitatea Econo
mică Europeană privind co
merțul cu produse industriale, 
semnat la București la 28 iulie 
1980 ; Acordul dintre Republi
ca Socialistă România si Co
munitatea Economică Europeană 
privind crearea Comisiei Mixte, 
semnat la București la 28 iu
lie 1980 ; unele înțelegeri inter
naționale în domeniul circula
ției rutiere ; Acordul dintre 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste 
privind colaborarea in domenii
le cercetării proceselor genera
toare de grindină si protecției 
culturilor agricole împotriva 
căderilor de grindină in zona 
frontierei de stat româno-sovie- 
tice. semnat la București la 7 
decembrie 1979 ; Acordul dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Federală Germa
nia privind promovarea șl ga
rantarea reciprocă a investiții
lor de capital, semnat Ia Bucu-

(Continuara in pag. 2-3) (Continuare In pag. 2-3)

Spuneam in avancronica me
ciului de la Ploiești că în anul 
1963, echipa reprezentativă de ti
neret a țării noastre învingea 
cu 1—0 echipa Angliei, la 
București, obținînd un succes 
de prestigiu ; mai spuneam că, 
atunci, cu 17 ani în urmă, 
Suciu, Hălmăgeanu, Neșu, Ma
tei, Dumitriu II, Frățilă, M. 
Adam, Creiniceanu și ceilalți 
luptaseră ca leii în fața... leilor 
englezi. Iată că acurfi, echipa 
de tineret a anului 1980, an
trenată de Cornel Drăgușin și 
Mircea Radulescu, cu inimoșii 
și talentații Speriatu, C. Solo
mon, Rednic, Bozeșan. Suciu, 
Klein, Geolgău, Terheș și alții, 
a reușit, ieri, la Ploiești, o 
splendidă și spectaculoasă vic
torie cu 4—0, în fața reprezen
tativei similare a Angliei, care 
a avut în componența ei spe
ranțele fotbalului insular — 
majoritatea provenind din clu
burile primei ligi profesioniste. 
Acest start bun în Campionatul 
european al echipelor de ti
neret, tonifiant pentru jocul 
de azi al primei noastre re
prezentative, este — inainte de 
toate — urmarea firească a

Stelian TRANDAFIRESCU

ANGLIEI, UN SUCCES AL PUTERII
DE LUPTĂ SI DĂRUIRII EXEMPLARE1

Min. 88 : Terheș, „puncheurul" reprezentativei, marchează al pa
trulea — și cel mai frumos — gol al meciului. Foto: Dragoș NEAGU



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

(Urmare din pag. I)

exterior. Aceste măsuri sînt 
menite să asigure îmbunătăți
rea activității de comerț exte
rior, gospodărirea rațională a 
resurselor valutare, sporirea, 
diversificarea și adaptarea pro
ducției pentru export în con
cordanță cu cerințele pieței, în 
vederea asigurării mijloace
lor valutare necesare plății im
porturilor și constituirii rezer
velor valutare centralizate ale 
■fătului.

Comitetul Politic Executiv 
a analizat și aprobat, de ase
menea, proiectul de lege pri
vind constituirea, repartizarea 
și folosirea resurselor de carne, 
lapte și legume, pe Județe in 
spiritul practicii autoconducerii 
și autogestiunii consiliilor popu
lare care trebuie să poarte di
rect răspunderea și să acțione
ze ferm pentru soluționarea 
problemelor din raza teritoriilor 
respective. Acest act normativ 
este menit să contribuie la în
făptuirea programului de ridi
care continuă a nivelului de 
trai al întregului popor stabilit 
de Congresul al XTI-lea al 
partidului. Ia sporirea în fie
care Județ a producției agroali- 
mentare — în toate unitățile de 
stat și cooperatiste și prin va
lorificarea în mai mare măsură 
a resurselor din gospodăriile 
populației — în vederea îmbu
nătățirii aprovizionării tuturor 
cetățenilor din Județele res
pective, lărgirii bazei de mate
rii prime ale industriei și sa
tisfacerii altor nevoi ale econo
miei naționale. In fiecare Județ 
și localitate constituirea resur
selor de produse agroalimentare 
trebuie să se realizeze pe baza 
aplicării principiilor autocondu
cerii muncitorești și autogestiu- 
nll economlco-financiare. Pro-

iectul de lege stabilește sarcini
le ce revin consiliilor populare. 
Uniunii Naționale a 
tivelor Agricole de 
Uniunii Centrale a 
velor de Consum și 
Iui Agriculturii și 
Alimentare în folosirea integra
lă a potențialului productiv și 
buna gospodărire a resurselor 
existente în fiecare județ, în 
condiții de eficiență cit mai ri
dicată. Comitetul Politic Execu
tiv a hotărit ca proiectul de 
lege să fie supus dezbaterii și 
adoptării de către Marea Adu
nare Națională.

Comitetul Politic Executiv a 
discutat un raport privind sta
diul acțiunii de preschimbare ■ 
documentelor de partid. Comi
tetul Politic Executiv apreciază 
că, in baza Hoiăririi Plenarei 
C.C. ai P.C.R., comitetele jude
țene, municipale, orășenești și 
comunale, precum și comitetele 
de partid și birourile organiza
țiilor de bază din întreprinderi, 
instituții, 
continuat 
susținută 
organizatorică | 
ceastă acțiune 
pe deplin 
lite de C.C. 
o contribuție 
rirea roiului 
nizațiilor de 
cerea activității politice, 
nomice și social-eulturaie, 
întărirea răspunderii, i-umuau- 
vității și spiritului revoluționar 
al tuturor comuniștilor, la con
solidarea și mai puternică a 
coeziunii și unității de acțiune 
a partidului In jurul Comite
tului Central, al secretarnlul 
general al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

Comitetul Politic Executiv 
relevă faptul că in cadrul ac
țiunii de preschimbare a do
cumentelor de partid an fost 
organizate aproape in totalitatea

Codpera- 
Producție, 
Cooperati- 
Ministeru- 
Industriei

unități agricole au 
desfășoare o 

politico- 
ca a- 
atingă 

j stabi- 
aducind

să
muncă i 

pentru 
i să 

obiectivele 
al P.C.R.. 
hotăritoare ia spo- 
organelor și orga- 
partid in condu- 

eco- 
la 

combati-

organizațiilor de bază dezbateri 
soldate cu măsuri concrete me
nite să ducă Ia întărirea spiri
tului militant, de ordine și 
disciplină. Ia stimularea spiri
tului critic și autocritic al ca
drelor de conducere, al tuturor 
comuniștilor, la creșterea in
fluenței politice a organizațiilor 
de partid in rlndul maselor și 
capacității lor de unire a e- 
forturilor oamenilor muncii 
pentru realizarea intocmai a 
sarcinilor ce decurg din do
cumentele Congresului al XII- 
lea al P.C.R., din hotăririle 
Comitetului Central și Indica
țiile date de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu privind înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a 
obiectivelor economico-sociale 
ale anului în curs și pregătirea 
cit mai temeinică a planului pe 
1981.

Adunările consacrate inmînă- 
rii noilor carnete s-au desfășu
rat intr-o. atmosferă angajan- 
tă, de inaltă responsabilitate 
partinică, membrii de 
exprimindu-și botărirea 
de a acționa neabătut 
realizarea programului 
dului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și Înaintare 
a României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv 
a indicat comitetelor județene 
de partid să conducă in conti
nuare, îndeaproape și nemij
locit, întreaga acțiune de pre
schimbare a documentelor de 
partid pină Ia completa el fi
nalizare, pentru ca pretutin
deni să fie îndeplinite integral 
obiectivele 
P.C.R., de 
partidului, 
Ceaușescu.

partid 
fermă 

pentru
Parti -

stabilite de C.C. al 
secretarul general al 

tovarășul Nieolae

*
Politic Executiv 
totodată, o serie 

ale activității cu

Comitetul 
a soluționat, 
de probleme 
rente de partid și de stat

ffîheri performeri tn thtreeeri <
BASCHET
Etapa a III-a a primu

lui tur al Diviziei „B“ 
de tineret: MASCULIN : 
Chimia Craiova — Voin
ța Timișoara 87—90 
(35—36, 77—77), Academia 
militară București — Vo
lanul (fostă C.S.Ș.) Satu 
Mare 84—39 (44—18), Jiu) 
Știința Petroșani “ 
litehnica C.S.Ș. 
București 9fr—74 
Marina Constanța 
păți București 
(46—62), Electrica 
— Politehnica C.S.Ș. 
nirea II Iași 101—67 
(51—35);------------
Craiova 
I.P.G.
(38—41). 
rești — 
54—67 
Reghin — Mătasea Deva 
74—73 7“ ", “ .
C.S.Ș. Ploiești — Politeh
nica C.S.Ș. 2 II Bucu
rești 84—62 (32—22), P.T.T. 
București — C.S.Ș. Uni
rea Iași 71—70 (34—34).
Corespondenți: Șt. Gur
gui, O. Guțu, Șt. Băloi, 
Șt. Nace, >. Timuc, L. 
Maior, I. Bălteanu, G. 
Octavian, Gh. Tomescu.

— Po-
2 D 

(40—34), 
— Car- 
101—106

Fleni
u-

II iași
FEMININ: C.F.R 

— Sănătatea 
Ploiești 64—95 
C.Ș.B. n Bucu- 
Metalul Salonta 

(24—35), Voințe

(38—37, 69—69),

HANPBAL
In etapa a 8-a a Divi

ziei „B ‘ de tineret, au 
fost Înregistrate urmă
toarele rezultate: MAS
CULIN, seria I: Indepen
dența Sibiu — A.S.A. 
Tg. Mureș 18—13, Trac
torul Brașov — Petrolul 
Teleajen 13—15, Nltramo- 
nla Făgăraș — Comerțul 
Constanța 14—11, Metalul 
Vaslui — Universitatea 
București 18—16, Celuloza 
Brăila — Universitatea

Iași 18—15. în clasameni 
conduc: 1. Nitramonia
Făgăraș 10 p, 2. Petro
lul Teleajen 10 p, 3. Me
talul Vaslui 10 *p. Seria 
a Il-a: Timișul Lugoj — 
Metalul Hunedoara 22—21, 
Minerul Cavnic — Con
structorul Oradea 17—12. 
H.C. Minaur n Baia Ma
re — C.S.M. Reșița 22—19, 
Universitatea Cluj-Napo- 
ca — Utilajul Știința Pe
troșani 26—10, Unio Satu 
Mare — Minerul Moldo
va Nouă 19—16. In cla
sament conduc: 1. Uni
versitatea Cluj-Napoca 12 
p, 2. Constructorul Ora
dea 10 p, 3. Minerul Cav
nic 10 p. "
ria I ~ 
rești ______ __________
16—21, Voința Galați — 
Textila Ploiești 20—20 
Hidrotehnica Constanța — 
Relon Săvinești 22—14, 
Rapid București — Oltul 
Sf. Gheorghe 21—16, Vul
turul Ploiești — Univer
sitatea București 14—14. 
în clasament conduc: 1. 
Hidrotehnica Constanța 13 
p, 2. Confecția București 
12 p, 3. Vulturul Ploiești 
9 p. Seria a Il-a: C.F.R. 
Craiova — Chimia. Arad 
24—23, Gloria Bistrița — 
Voința Sighișoara 22—12, 
Textila Zalău — Nitra
monia Făgăraș 17—7. 
Constructorul Hunedoara 
— Voința Odorheiu Se
cuiesc 16—11, Chimistul 
Rm. Vîlcea — C.S.M. Si
biu 9—10. în clasament 
conduc: 1. Textila Zalău 
12 p, 2. C.S.M. Sibiu 11 
p, 3. C.F.R. Craiova 9 p.

FEMININ, se-
Confecția Bucu- 

Confecțla Vaslui

Rezultatele din etapa a 
5-a a Diviziei „B“ — ti
neret la rugby. Seria I : 
CJF.R. Craiova — Ș.N.

Oltenița 3—8, Electropu- 
tere Craiova — Gloria 
București 8—16, Rulmen
tul Alexandria — Vulcan 
București 13—13 !; seria 
a Il-a: Petrochimistu)
Pitești — Dacii I.P.A. Si
biu 13—3, Aeronautica 
București — R.C. Sp. stu
dențesc II 26—12, Știința 
București — Dunărea 
Giurgiu 8—20, Unirea Să- 
cele — I.O.B. Balș * 'n 
seria a IV-a: Dacia 
stanța — Voința 
stanța 8—8, Chimia 
vodari — I.T.T.C. 
stanța 48—6, Farul 
•(folosind, însă, prima e- 
chipă !) — T.C. Ind. 54—3: 
seria a V-a: Pescărușul 
Tulcea — Rapid C.F.R. 
Galați 26—3, Rapid Bu
zău — Auto Galați 9—4, 
C.F.R. Constanța — Ra 
pid C.F.R. Fetești 56—9; 
seria a VI-a: Rulmentul 
II Bîrlad — C.FJI. Bra
șov 8—6.

In campionatul juniori
lor. Seria I: Știința A- 
lexandria — Olimpia 
București 0—12, C.S.Șc. 2 
Republica — Dinamo 
40—4. R.C. Grivița Roșie 
— Dunărea Giurgiu 18—0; 
seria a n-a: R.C. Sp. 
studențesc — C.S.Șc. 2 
C-ța 3—62, C.F.R. C-ța — 
Rapid București 7—11, 
C.S.Șc. 2 C-ța n — 
C.S.Șc. Locomotiva Bucu
rești 0—108; seria a V-a: 
Petrochimistul Pitești — 
Carpați Mîrșa 4—10, Grp. 
șc. C.S. Pitești — Grp. 
șc. C.F.R. Brașov 6—22; 
seria a IV-a: C.S.Șc. U- 
nirea lași — C.S.Șc. Su
ceava 32—6, Grp. șc. au
to Piatra Neamț — Grp. 
șc. MMR Pașcani 6—66; 
seria a VI-a: Grp. șc. 
M.M.R. Slmerla - 
șc. c.f. Arad 3—7.

6—10;
Con- 
Con-

Nă- 
Con 

n

Grp.

ECHIPELE DIN DIVIZIA „A" DE JUDO
ÎNAINTEA STARTULUI IN EDIȚIA 1980

I

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
Simbătă Începe campionatul 

de Judo, ediția 1080, al echipelor 
din Divizia „A**. Iată loturile șl 
antrenorii celor 12 divizionare.

(Urmare din pag I)

rești la 12 octombrie 1979 : A- 
eordul dintre guvernul Republi
cii Socialiste România și guver
nul Republicii Senegal privind 
promovarea și garantarea reci
procă a investițiilor de capital, 
semnat la București, la 19 iu
nie 1980 ; Convenția dintre gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul 
Arabe Egipt pentru 
dublei impuneri și 
evaziunii fiscale cu 
Impozitele pe venit.
la București, la 13 iulie 1979 ; 
Convenția dintre Republica So
cialistă România si Regatul O- 
landei pentru evitarea dublei 
impuneri și prevenirea eva
ziunii fiscale în materie de im
pozit pe venit si pe avere, sem
nată la București la 27 martie 
1979 ; Acordul de colaborare 
culturală si științifică dintre 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Statului 
Israel, semnat la București Ia 
17 septembrie 1979 ; Convenția 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia si Regatul Belgiei pri
vind recunoașterea si executa
rea hotărîrilor judecătorești în 
materia obligațiilor de întreți
nere, semnată la București la 
30 octombrie 1979 ; Convenția 
dintre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul 
Republicii Islamice Pakistan 
privind echivalarea certificate
lor și a diplomelor de absol
vire a invățămintului mediu, 
secundar și superior, precum și 
a diplomelor de acordare a tit- 
.lurilor științifice. încheiată la 
Islamabad la 10 iulie 1978 ; A- 
cordiil dintre guvernul Repu
blicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Democratice 
Sudan privind recunoașterea

Republicii 
evitarea 

prevenirea 
privire la 

semnată

reciprocă și echivalarea acte
lor .de studii referitoare la ab
solvirea școlilor de nivel li
ceal, a diplomelor de lnvăță- 
mînt superior și de conferire a 
titlurilor științifice, semnat Ia 
București la 8 decembrie 1978; 
Protocolul încheiat la București 
la 29 iunie 1979. între guvernele 
Republicii 
Republicii 
Republicii 
slovace, __
Federative Iugoslavia, Republi
cii Populare Ungare șl Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialis
te de modificare a articolului 
17 al Convenției privind pes
cuitul în apele Dunării, sem
nată la București la 29 ianua
rie 1958 ; Protocolul 
reglementarea trecerii 
rei de stat româno-bulgare 
legătură cu exploatarea și în
treținerea conductei pentru 
tranzitarea de gaze naturale 
din Uniunea Republicilor So
vietice ----- - —
blica 
semnat la Sofia la 6 
1980 ; Protocolul Adițional 
Convenția dintre Republica So
cialistă România și Regatul 
Belgiei privind asistența juri
dică in materie civilă și co
mercială, semnat la București 
la 30 octombrie 1979. Totodată, 
Consiliul de Stat a hotărît ac
ceptarea : Aranjamentului in
ternațional privind produsele 
lactate, incheiat la Geneva la 
12 aprilie 1979 ; Acordului pri
vind obstacolele tehnice în ca
lea comerțului, incheiat la Ge
neva Ia 12 aprilie 1979 ; a unui 
amendament la Convenția in
ternațională asupra liniilor de 
încărcare, încheiată la Londra 
la 5 aprilie 1966, precum și a- 
probarea unor amendamente Ia 
Statutul Organizației Mondiale 
a Turismului.

România,Socialiste
Populare Bulgaria, 
Socialiste Ceho- 

Republicii Socialiste

Socialiste 
Populară

pid vind 
frontie- 

tn

In Repu- 
Bulgaria, 

martie 
la

Toate decretele menționate 
au fost, in prealabil, examinate 
și avizate favorabil de comi
siile permanente ale Marii 
Adunări Naționale, precum și 
de către Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a examinat, 
apoi, și a aprobat Raportul Co
misiei pentru analiza activită
ții de soluționare a propuneri
lor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii a- 
dresate Consiliului de Stat, in 
semestrul I 1980, precum și Ra
portul Consiliului de Miniștri 
privind activitatea de rezolvare 
a propunerilor, sesizărilor, re
clamațiilor și cererilor oameni
lor muncii adresate Consiliului 
de Miniștri și organelor 
trale ale administrației de 
in semestrul I 1980.

In continuare, Consiliul
Stat a aprobat unele modifi
cări in componența Comisiei 
pentru analiza activității de so
luționare a propunerilor, sesi
zărilor. reclamațiilor și cereri
lor oamenilor muncii adresate 
Consiliului

Consiliul 
și aprobat 
conducerile

cen- 
stat,

de

DINAMO BUCUREȘTI : Arpad 
Szabo, Gheorghe Dani, Constan
tin Niculae, Ion Nâstăiia, Marcel 
Nuțu, Livlu Clmpeanu, Vaslle 
Pușcașu, Cornel Roman, Miha- 
lache Toma, Silviu Epurescu, 
Tralan Codrea, Gheorghe Nache. 
Marian Clochlr șl Iacob Codrea ; 
antrenori : Iacob Codrea și
'Gheorghe Nache.

DINAMO BRAȘOV ; Ștefan Pop, 
Irinel Crăciun, Gheorghe Coman. 
Ionel Splneanu, Simian Toplicea- 
nu, TdrOk Erno, Vlchente Dușa, 
Ion Bîtleanu, Constantin Gotcă, 
Daniel Radu, Valentin Oiței, Ml- 
hal Cioc și Ion Trlmblțașu ; an
trenor : Alexandru Vaslle.

NITRAMONIA FAGARAȘ : Dan 
Buduru, Iulian Mihal, Gheorghe 
Cențiu, Hardmuth Ștefani, loan 
Mititeanu, Gheorghe Szekely, Iile 
Aga, Marian Ungur, Vlorel Tin- 
cu, Cristlnel Coman, loan Chiuj- 
dea, Mlrcea Frățlcă, loan Codrea, 
Felician Lupu, Vaslle Anton, loan 
Arsenolu șl Cornel Delcea ; an
trenor : ing. Gheorghe Gujbă.

CARPAȚI MlRȘA : Octavian 
Crețu, Gheorghiță Radu, Nlcolae 
Drăgălău, loan Domnar, Nlcolae

Căzilă, Nlcolae Cioca, Florinei 
Cluciu, Dumitru Rotar, Mircea 
Gutău, Gheorghe Iortopan, Mlr
cea Mihu, Ion Melinte, Gheorghe 
Dragomir, Gheorghe Puclișan, Se
bastian Geană, Marius Tăvală țl 
Marcel Condurachi ; antrenor î 
Patriciu Petridean.

POLITEHNICA IAȘI : Alexan
dru Drobot, Cornel Boboc, Livlu 
Hilițeanu, Eduard Nichita, Ștefan 
Bucătaru, Eugen Spătărel, Mihai 
Pascal, Marius Gogă Ini ceaun, Ni- 
colae Comănescu, Valeriu Aruștei, 
Nlcolae Luca, Costică Saucluc, 
Marcel Zaharia, Costel Năftică șl 
Dorel Rădescu ; antrenor : Con
stantin Bordea.

RAPID ARAD : Daniel Mânate, 
Dorel Mecheș, Gheorghe Petrcan, 
lean Dorotovici, Octavian Pintea, 
Ludovic Lucacl, Ștefan Turl, Sil
viu Szentesi, Florin Vlădoiu, Do
rel Strungaru, Iosif Szilger, Dan 
Mihai și Gheorghe Bolovan ; an
trenori : Mihai Botez șl Dorel 
Hirșan.

I.E.F.S. : Gabriel Mihăescu, Nl
colae Spiridon, Mircea Ghivu, 
Dorel Giurgiu, Dominic Kalamar, 
Petre Moțiu, Călin Costescu, Ga
briel Sapta, Adrian Blaju, Doru 
Sapta, Marian Covlea, și Bogdan 
Nitu ; antrenor : loan Hant&u.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA : Silviu Lazăr, Albert Daniel,

Doru Buis 
. Petr 

Dan Hiriș 
vrii Pușc 
Dănuț Po 
Vodă.

A.S.A 1 
Ghlmpău, 
Mlhalachc 
lae Oprea, 
rel nioaie 
Clobanu, 
Delcă, Eu 
Braițl, Va 
Purcaru ; 
cuș.

CONSTB 
CIUC : 
Farkas, S 
Kocsis, .1 
Istvan Sz: 
Mathe, Ii 
Pantea, 1 
Todor șl 
nor : Boi

CONSTS 
LIA : Ion 
Vlorel R 
xandru I 
colae Ma 
—ama, C« 
Drăgol, D 
zăr ; anti 
Bușe.

RAPID 
Andrei C 
Ștefan f 
drian Fau 
Negrean, 
drian Ilie 
Unt, Ovld 
lentin Bc 
Radu Săi 
Velici șl

Rău,

Turneele finale de volei pentru locuril
de Stat.
de Stat a dezbătui 
măsurile lnate de 
unor ministere și 

alte organe centrale ca urmare
a analizelor efectuate de comi
siile permanente ale Marii 
Adunări Naționale referitoare 
Ia aplicarea legislației în dife
rite domenii de activitate.

In continuarea lucrărilor. 
Consiliul de Stat a examinat și 
aprobat Darea de seamă pri
vind activitatea desfășurată de 
Tribunalul Suprem, precum și 
Raportul privind activitatea 
desfășurată de organele Procu
raturii Republicii Socialiste 
România.

Consiliul de Stat a soluționat 
apoi unele probleme ale acti
vității curente.

AGENDA ACTUALITATn LA SCRIMA
Scrima reintră în actualitate 

printr-o întrecere devenită tra
dițională, Balcaniada, cea de
dicată juniorilor, urmînd a se 
desfășura în acest an în Tur
cia, la Bursa, între 14 și 19 
octombrie. Lotul tinerilor scri- 
meri români, condus de prim- 
vicepreședintele federației de 
specialitate, Octavian Vintilă, 
este compus din următorii 
sportivi : Rozalia Oros, Elisa- 
beta Guzganii, Otilia Hochdor- 
fer (floretă fete). F. Bucur, L. 
Buzan (floretă băieți), N. Bo- 
doezi, L. Lupu, F. Nieolae 
(spadă), F. Păuncscu, A. Chi- 
culiță și L. Filipoiu (sabie). 
Balcaniada de seniori va fi găz
duită de țara noastră, la

București, între 19 și 23 no
iembrie, cu care prilej se vor 
desfășura și lucrările Confe
rinței balcanice de scrimă.

Sezonul intern debutează la 
sfîrșitul acestei luni (30 și 31), 
prin ultima etapă a Diviziilor 
„A“ și „B“ la floretă mascu
lin și sabie, tot pe 31 octom
brie fiind programată, de ase
menea, la București, finala cam
pionatului de copil la ambele 
arme de floretă. In continuare, 
pină la 7 noiembrie, sala 
reasca din Capitală va fi 
da întrecerilor prilejuite 
ultima etapă a Diviziilor 
și „B“ de floretă feminin 
spadă, precum și de finalele 
juniorilor II în probele indivi-

duale, șl ale juniorilor I, atlt 
In probele individuale, cit șl 
In cele pe echipe.

•La 19 octombrie 1980

ULTIMA ȘANSA A ECHIPEI STEAUA
IAȘI, 14 (prin telefon). Penul

tima xl a turneului final mascu
lin pentru locurile 1—i, care se 
desfășoară In Sala sporturilor din 
localitate, ne-a reconfirmat — 
dacă mal era nevoie — distanța 
mare dintre primele două partici
pante, Dinamo și Steaua, și ur
mătoarele două. Explorări Bala 
Mare și Universitatea Craiova. 
Voleibaliștii bălmărenl au lăsat. 
In partida cu Dinamo, senzația 
neputinței de a se ridica la ni
velul campionilor, care, marți, 
In sextetul : Oros (Enescu), Du- 
mănoiu, Păușescu, Căta-Chlțlga, 
Tutovan, Girleanu, șl-au ținut, 
fără a se Întrebuința la maxi
mum, adversarii la respect. Aceș
tia din urmă s-au arătat foarte 
Impresionați și s-au lăsat domi
nați parcă mai mult declt tn !n- 
tllnirea anterioară susținută sfm- 
bfita trecută. Sporadicele anga
jări mal serioase ale formației 
băimărene, angajări datorate În
deosebi izbucnirilor de orgoliu 
ale lu! Arbuzov, Bălaș șl, une- 

•rl, Ignișca, s-au produs doar tn 
debutul seturilor sau In partea 

lor finală, clnd dlnamoviștl! a- 
veau deja asigurate avantaje con
fortabile. Dinamo, care a Învins

NOI ȘANSE DE SATISFAC
ȚII LA SISTEMUL DE JOC 
ÎNDRĂGIT !

Cu suma de numai 10 Iei 
•ricine poate obține : • AU
TOTURISME „Dacia 1300- 
• MARI CÎȘTIGURI ÎN BANI

Indiferent de cota achitată 
(100% sau 25%), fiecare bilet 
participă la toate extragerile!

ULTIMA ZI PENTRU PRO
CURAREA BILETELOR — 
sîmbătă 18 octombrie 1980. 
JTJCAȚI DIN VREME NUME
RELE PREFERATE J

cu 3—0 (5, 8, 8), a evoluat sigur 
In atac șl mal ales la blocaj, cu 
care și-a dominat adversara. 
Fără greșeală arbitrajul cuplului 
Al. Dragomir (București) șl L 
Lelzeruc (Iași).

Mai decis a luptat, In partida 
următoare, Universitatea Craiova 
In fața echipei Steaua. In frunte 
cu Stoian și Zlotea, studenții s-au 
bătut măcar pentru cîștlgarea 
unul set care, Insă, ar fl anulat 
șansele elevilor lui Aurel Drăgan 
de a mai lupta miercuri (n.r. azi) 
pentru titlul de campioni. Cralo- 
venil n-au reușit nu numai din 
cauza adversarilor, cl și din 
cauza propriilor lor greșeli teh
nice și mal ales de orientare In 
construcția atacului. După ce 
Steaua (care a utilizat și alte 
rezerve In atest meci) șl-a adju
decat primul set mai ușor, In 
următoarele, cralovenii s-au aflat 
la conducere (12—9 In setul n, 
7—1, 9—5, 10—7 In setul III), -dar 
strădaniile lor n-au avut conti
nuitate. Scor final : 3—0 (8, 12, 
13) pentru Steaua care pare să-și 
fi menajat forțele șl unii jucă
tori in vederea partidei cu Di
namo, In care marea sa speranță 
de a deveni campioană se leagă 
de eventualitatea unei victorii In 
numai trei seturi. In orice 
ultimul meci al turneului 
șl al campionatului reține 
resul publicului leșan, care, 
babil, va umple din nou

caz, 
final 
in te- 
pro- 

_____ . _ ___  _ ___ sala, 
chemat de posibilitatea unei tn- 
tîlniri de valoare ridicată, așa 
cum au furnizat de atftea ori 
aceste două reprezentante de e- 
lltă ale voleiului nostru. Arbitraj 
bun al cuplului bucureștean 
L Covaci "__- •
tatea ultimelor 
tul se prezintă 
L Dinamo 
1. Steaua 
S. Explorări 
4. Universitatea

VICTO
FOCȘAI 

Srlmul jc 
>r le-au 

de minut 
ușor deci 
lipsită de 
rei Doin 
îmbrăca 
campioana 
demonstra 
păcate, t 
căuance 
Intr-un i 
pentru di 
3—0 (0, i 
rența de 
două ech 
s-au rem 
Irina Pet 
bleme de 
bine de 
țurcă, an

Farul C 
tea Crai; 
Joc foar 
justeje d 
Studentei; 
setul 2, c 
pe de v; 
superiorit 
ale echip 
echipa F 
rltuoasă. 
evidențiat 
Enescu 
bun arbi 
Ranghel

al cuplului ______ ,____
N. Grigorescu. Ina- 

partide clasamen- 
astfel :

6 5» 15; 2 16
•
6
5

5 4 1 14: 5
5 14 5:13
5 0 5 1:15

Aurelian BREBEANU

1. Dinam;
1. Farul
1. Univer:
4. Științav. :

PRO<
MASCt 

plorări - 
nams —

FEfflN 
Farul — 
Unlversit



I In

Ultimele ore
cele dou8 tabere

s / VICTORIE DE RĂSUNET

■ tinerel 
oiembrie 
au fost 

FEMI-
1. I.T. 

iraiconf* 
Suceava, 
ști, 5. 
Ploiești, 
Iași, 7.
Neamț, 

icurești;
Chimia
Calcu-

3. Con-
4. Uni- 
îra, 5. 
ița, 6. 
A.S.S.U. 
a Rm. 
II-a: 1.
2. C.S. 

L. Bra-
Dacia 

>chimica 
□pia O- 
ructorul 
Liberta- 
iCULIN, 
11 Săvi- 
itehnica 
îuceava, 

Danu- 
eaua II 
P.E.C.O. 
, Bucu-

Bucu-
1. Me- 

a, 2.
Calcu- 

4. Pro- 
i. I.O.R. 
.‘Ctropu- 
Petrolul

Tîrgo- 
1-a: 1.
p. Gro- 
idea, 3. 
re. 4. 
alău. 5.
Mure?, 

lia, 7. 
j-Napo- 
rad.

I JUCĂTORII NOȘTRI S-AU ANTRENAT
I Șl AU STUDIAT ATENT JOCUL ADVERSARULUI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
i

Pe măsură ce se apropie ©ra 
loviturii de începere a partidei 
cu Anglia, în lotul nostru re
prezentativ concentrarea crește
— în mod firesc — iar ultimele 
pregătiri se axează pe definiti
varea tacticii de joc, pe studie
rea caracteristicilor adversarului. 
Dimineața de marți a fos! de
dicată unui nou antrenament, un 
antrenament complex — fizic, 
tehnic, tactic — dar încă din a- 
jun, ©dată cu revederea filmu
lui partidei Anglia — Norvegia, 
s-a discutat — la concret, în a- 
mănunt — despre stilul formației 
antrenată de Greenwood, despre 
predilecțiile echipei engleze în 
atac. etc. Ștefan Covaci a pre
zentat pe larg modul cum a 
acționat reprezentativa engleză 
în jocul cu echipa Norvegiei, 
meci pe care l-a urmărit la fața 
locului. Fiecare dintre jucători 
cunoaște caracteristicile adversa
rului direct, presupunerea că 
Greenwood nu va schimba for
mația din jocul de debut al 
grupei confirmîndu-se. „Sper să 
reușesc să trec de Neal, ne spu
nea M. Răducanu. Știu că este 
un fundaș cu experiență, jucînd 
zeci de meciuri internaționale cu 
Liverpool și naționala engleză. 
Voi lupta însă din răsputeri să 
mă impun în fața Iul". Ștefă- 
nescu sublinia că, împreună cu 
Sameș, va acționa cît va putea 
de bine spre a neutraliza redu
tabila pereche de vîrfuri a re
prezentativei Angliei, WoodcocK
— Birtles, fostul cuplu de ata
canți centrali al lui Nottingham. 
Preocupare deosebită pentru cît 
mai buna preparare a partidei 
am întîlnit la toți componenții 
lotului. Munteanu n n-a uitat

însă pe al 12-lea component al 
echipei naționale, publicul : 
„Spectatorii noștri sînt plini de 
căldură și însuflețire, ne spunea 
el. IJ dorim așa și la această 
partidă foarte grea. Se știe însă 
că asemenea partide cu adversari 
de înaltă clasă nu sînt lipsite 
de momente dificile în care — 
tocmai atunci ! — avem mare 
nevoie de aportul suporterilor

noștri. Ei nu trebuie să uite că 
un meci de calificare se joacă 
pînă Ia ultima fracțiune de se
cundă, că este necesar să fie 
alături de echipă pînă la ulti
mul fluier al arbitrului".

Programul „tricolorilor” a cu
prins — ieri — șl deplasarea la 
Ploiești, unde întregul lot a ur
mărit, ieri după-amiază, partida 
dintre selecționatele de tineret 
ale României și Angliei. în dimi
neața aceasta lotul va Veni de 
la Snagov la București. Pro
gramul zilei mai prevede © ulti
mă discuție asupra întîlniril, cu 
accent pe cele mai imp?)rtahte 
sarcini tactice. Apoi, odihnă 
plecarea spre stadion.

ENGLEZII AU EXERSAT CENTRAREA 
SI CONTRAATACUL...

La ora 10,30 a început, pe 
Stadionul Republicii, antrenamen
tul lotului englez. Ron Green
wood — managerul reprezenta
tivei — este secundat de — cine 
credeți 7 — faimosul fost in
ternațional Geoff Hurst (autorul 
singurului gol al meciului Româ
nia — Anglia de la Guadalajara), 
actualmente antrenorul lui Chel
sea șl secund la echipa națio
nală. Al doilea ajutor al lui 
Greenwood se numește Biliy 
Taylor, și el fost internațional. 
A fost un antrenament foarte 
tare, care a durat o oră și un 
sfert. Prima parte a constat din 
foarte 
exerciții 
dus de 
rătorii 
Taylor. _____  _ __
saturație dar cu o conștiinciozi
tate remarcabilă : fundașii late-

variate, dar solicitante, 
fizice — program con- 

Hurst. în a doua, apă- 
au lucrat cu Hurst șl 
Tema, repetată pînă la

(Urmare din pag. I)
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fundașul Dennis, presat de 
Geolgău, trimite ușor „acasă", 
TERHEȘ sprintează și șutează 
pe sub Lukici, în gol : 1—0. 
Echipa noastră prinde aripi, 
jucătorii englezi sînt în multe 
momente „în corzi" și, dezo
rientați de avalanșa de atacuri 
ale gazdelor, în min. 65, Geol
gău, intrat în careu, este faul
tat de Dyson, dar Bozeșan ra
tează penaltyul acordat. După 
ce în min. 67 și 72 se ratează 
majorarea scorului, patru mi
nute mai tirziu KIein execută 
o centrare, Terheș sare înșelă
tor și fundașul DYSON înscrie 
in proprie poartă : 2—0. Echi
pa engleză iși încearcă șansa 
pe contraatac. Speriatu se re
marcă în cîteva rînduri și, în 
min. 80, Allen trimite balonul 
in bară 1 In același minut însă, 
acțiune fulgerătoare : TERHEȘ 
este angajat in careu, portarul 
Lukici nu reține balonul în 
momentul săriturii cu jucătorul 
nostru și blondul virf înscrie 
din nou : 3—0. In minutul ur
mător Dyson salvează de pe 
linia porții (șutase năprasnic 
Geolgău), iar în min. 88, Ia 
cea mai frumoasă fază a par
tidei (creată de Geolgău și 
Klein), TERHEȘ înscrie cel 
mai frumos goi al intilnirii : 
4—0. Așa s-a realizat această 
victorie de răsunet a fotba
lului nostru, ceea ce înseamnă 
un start excelent în grupa a 
4-a europeană în care mai 
figurează și reprezentativele 
Ungariei și Elveției. Felicitări 
antrenorilor și jucătorilor.

Arbitrul iugoslav D. Matovi- 
novici, ajutat la linie de com- 
patrioții săi Z. Petrovici și T. 
Risici, a condus bine urmă
toarele formații :

ROMÂNIA : Speriatu — Vlad, 
C. Solomon, El. Pop, Rednic — 
Iovan, Bozeșan — D. Zamfir 
(min. 46 Geolgău), Suciu (min. 
81 Gabor), Terheș, Klein.

ANGLIA : Lukici — Fenwick, 
Gilbert, Dennis (min. 76 Hodg
son) Dyson — Cowens, Hi
laire, Baker, Dillon (min. 76 
Ramson) — Allen, Fachanu.

unei exemplare mobilizări in 
teren a tinerei noastre repre
zentative, a dăruirii și capaci
tății ei ridicate de luptă. De
mult nu am văzut echipa de 
tineret așa de combativă și 
decisă să se autodepășcască 
pentru obținerea victoriei în 
fața unui adversar care avea 
de partea sa atuul celor trei 
victorii directe asupra „spe
ranțelor" fotbalului românesc.

Șansele de reușită s-au con
turat cu deosebire In repriza 
a doua, pentru că în primele 
45 de minute, exceptînd faza 
excelentă din mln. 3 (cînd 
Terheș a greșit de puțin ținta), 
tinerii „tricolori" n-au putut să 
străpungă apărarea supraaglo
merată a unei echipe hotărîtă 
parcă să meargă pînă la in
finit la un meci de egalitate. 
Reprezentativa noastră a do
minat mult In prima parte, a 
construit atacuri peste atacuri, 
însă fără concretizare pe ta
bela de marcaj. Poate că și 
din lipsa de inspirație a lui 
Dorel Zamfir, care eșua în ac
țiunile sale de învăluire, sau 
din acea îngustare a frontului 
de atac, a pierderii unor ba
loane în treimea adversarului. 
Echipa engleză a răspuns cu 
contraatacuri prin vîrfurile sale 
Allen și Fachanu, dar Speria- 
tu și toți ceilalți din compar
timentul defensiv le-aii spul
berat intențiile. Schimbarea re
gistrului de joc, limpezimea lui 
s-au produs în repriza secun
dă, odată cu aducerea în te
ren a lui Geolgău, în locul lui 
D. Zamfir. Proaspătul Intrat, cu 
dezinvoltura sa, a tras pur și 
simplu echipa după el. i-a pus 
pe ceilalți în valoare, l-a am
biționat și, astfel, randamentul 
lui Bozeșan, Suciu, Klein și 
Terheș a crescut. Ținuți sub 
presiune în permanență, oas
peții sînt determinați să gre
șească în min. 56 (după ce In 
min. 46 scăpaseră cu fața cu
rată la „capul" lui Geolgău, 
Baker salvînd un gol iminent) :

rail — Neal și Sansom — cen
trau, iar ,,centralii" căutau să 
degajeze cît mai precis In fața 
unor „adversari*4 numiți Hoddle 
șl Cherry. Dincolo, Greenwood 
a exersat îndelung cu mijlocașii 
fî atacanții. Care era tema ? 
Minge lungă adresată lui Birtles 
sau Woodcock și pase ale a- 
cestora — cu capul sau piciorul 
— pentru Gates sau mijlocași, 
care șutau fără ezitare. Deci un 
fel de repetiție pentru contra
atacuri, efectuate cît mai rapid 
și derutant.

La sfîrșitul antrenamentului, 
într-o mică conferință de presă, 
Greenwood a răspuns, la una 
dintre întrebări, că a făcut un 
antrenament așa de tare pentru 
că așa ar fi fost și cel de * 
club, din ajunul etapei 
miercuri. El a mai declarat 
menține formația din ultima 
tîlnlre spre a avea siguranța 
nul randament cei puțin mediu 
al formației.

După antrenament, fotbaliștii 
englezi au luat dejunul șl au 
plecat la Ploiești, unde s-au în
tîlnit... în tribună cu lotul nostru 
reprezentativ. Astăzi, ei vor face 
un tur al Bucureștiului, se vor 
odihni și vor lua, la ora 13,45, 
drumul stadionului „23 August**.

la 
de 
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tor. E nevoie de elanul per
manent al zecilor de mii 
spectatori pentru a conduce 
victorie o echipă care va 
runca, sîntem siguri, totul 
luptă. Vrem să credem 
publicul nostru va ști „să 
bată** timp de nouăzeci de mi
nute pentru o victorie pe care 
o așteptăm de peste patruzeci 
de ani.

de 
la 
a- 
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că 
se

re-
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ce obstacolul englez e mai 
dutabil decit cel pe 
reprezentat Iugoslavia 
august.

In meciul de astăzi, 
Important pe care ii 
jucat „tricolorii" 
lificării, sprijinul 
poate și trebuie să fie hotărî-

care 
la

cel
au

mai 
de 

în bătălia ca- 
publicului
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Astăzi, echipa României va susține meciul cu nr. 320, bilan
țul celorlalte partide fiind următorul:

319 129 78 112 551—518
Reprezentativele României și Angliei se vor afla astăzi pentru 

a 5-a oară față în față. Prima partidă a avut loc la 24 mal 
1939 la București și s-a încheiat cu victoria jucătorilor englezi, 
cu scorul de 2—0. Următoarea întîlnire s-a disputat aproape 
după 30 de ani, la 6 noiembrie 1968, tot la București, cele 

(două echipe terminînd meciul nedecis: 0—0. După două luni, 
la 15 ianuarie, pe stadionul Wembley din Londra, s-a desfă
șurat a treia partidă, tot amicală ca și primele două, echipa 
României obținînd un remarcabil rezultat de egalitate, 1—1. 
Dumitrache a fost autorul golului, el transformînd e lovitură 
de la 11 m. La 2 iunie 1970, cu ocazia turneului final al Cam
pionatului mondial din Mexic, la Guadalajara, formațiile Ro
mâniei și Angliei s-au întîlnit în primul lor joc oficial, engle
zii cîștigînd la limită, cu 1—0. Deci, pînă în prezent, palmare- 
ful meciurilor România — Anglia este următorul:
4022 1—4
Partida de astăzi 

nlei și Angliei, a 
jucătorii noștri © 
care să constituie 
baliști englezi.

Componența lotului nostru este următoarea (în paranteze am 
trecut numărul de selecționări în „națională”): lordache (12), 
Moraru (8) — portari ; Negrilă (3), Sameș (38), Ștefănescu 
(23), Munteanu (12), Ungureanu (debutant), Păltinișan (3), A. 
Nicolae (7), Beldeanu (8), Iordănescu (55). Țicleanu (7), Du
mitru (56), Bălăci (36), Crișan (36), Cămătarii " 
eanu (13), Ad. Ionescu

înaintea. meciului 
zintă astfel :

1. Anglia
2. România
3. Norvegia

(Echipele Elveției 
ale grupei — nu au

este a clncea dintre reprezentativele Româ- 
doua cu caracter oficial, întîlnire pe care 
abordează cu un singur gînd : VICTORIA, 
și primul succes In fața redutabililor fot-
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în ultimele două etape, F.C. 
Constanța a evoluat în deplasa
re, la Medgidia și la Gura Hu
morului, reușind să se înapoieze 
acasă cu trei puncte (victorie în 
prima partidă și remiză în cea 
de a doua). Comportarea lideru
lui seriei I s-a situat la bun 
nivel, cu o tactică adecvată în 
funcție de adversar și de starea 
terenului. In întîlnirea cu Ci
mentul, formație preocupată de 
crearea de faze frumoase și, în 
general, de a arăta că dispune 
de posibilități în clasarea pe un 
loc mai bun decît îl ©cupa in 
acel moment (17), constănțenii 
au putut să-și etaleze calitățile 
tehnice și tactice, pentru că și 
terenul de joc era foarte bun. 
în ultima etapă, în meciul de 
la Gura Humorului, elevii lui 
Hașoti au avut o sarcină mal 
dificilă, datorată atît situației 
precare în care se găsește for
mația Minerul („minus doif‘ 
clasamentul punctelor de

și din deplasare) ’cît și terenului 
denivelat. în acest joc, F.C. Con
stanța a dovedit că știe să-și va
lorifice experiența mal bogată
a multora dintre componenții
săi, să iasă cu bine din domi
narea adversarului și, totodată,
să construiască contraatacuri de- 
©sebit de periculoase. Ce-au mal 
arătat constănțenii în ambele

partide 7 In primul rînd că im
primă un ritm vioi de-a lungul 
celor 90 de minute și în al doi
lea rînd, că au o bună pregătire 
fizică, ceea ce le-a permis să 
stăpînească finalurile jocurilor, 
cînd au creat breșe în dispozi
tivele de apărare adverse și doar 
imprecizia lui Petcu, Peniu, Bu- 
duru și I. Moldovan a făcut ca 
scorul să nu fie 
Medgidia și să 
Gura Humorului.

mai mare la 
rămînă alb la

P. VINTILA

ATAC I

de
(3).
azi, clasamentul

(11), M. Rădu- olimpia a Început
grupei a 4-a se pre-

în 
acasă

meciul

Rapid și-a cîștigat un loc bi
nemeritat în inima multor iu
bitori ai fotbalului pentru că a 
avut, mulți ani la rînd, atacanți 
de marcă, fie că e vorba de 
Auer, Bogdan, Baratky, Filote 
sau Bazil Marian, fie de cel mai 
recenți, Ene II, “
nescu și Emil Dumitriu, 
doi alcătuind 
rioada de aur a singurului titlu 
de campioană adus în Giuleștl. 
A avut atacanți buni, a jucat

Neagu, Ion Io- 
ultimli 

„cuplul” din pe-

In... finalul partidei î

mereu ofensiv,______ _ a cîștigat multe 
Cupe și s-a aflat mai tot timpul 
în lupta pentru titlu. Și anul 
trecut, și anul acesta Rapid a 
făcut și face eforturi pentru a 
reveni în primul eșalon, $forturi 
demne de laudă, care — încu
nunate de succes — ar răsplăti ( 
marea simpatie de care se bucură 
această echipă, asistată la fie- j 
care meci de mii și mii de spec
tatori. Dar Rapid nu va reuși 
în tentativa ei atîta timp cît 
nu-și va îmbunătăți JOCUL» IN 
ATAC, forța de șoc, atuul el 
tradițional. Or, tocmai la acest 
capitol formația pregătită în pre
zent de Ion Ionescu — deci unul 
dintre foștii ei buni atacanți — 
și Ilie Greavu, stă cel mai slab. 
Ea are acum © apărare sigură, 
decisă. Are și © linie mediană 
laborioasă. în față însă, în zona 
golului, acolo unde se plămădesc 
victoriile și se netezește drumul 
spre titlu, acolo Rapidul de azi 
nu ACCELEREAZĂ, ba, dimpo
trivă, parcă frînează, parcă... 
patinează^! Cîndva. nu sînt 
mulți ani de atunci, selecționata 
de juniori avea un vîrf percu
tant, care, mai apoi, a înscris 
multe goluri și pentru Sportul 
studențesc, în Divizia „A”. Acest 
jucător se numește Grosu, a 
fost reprofilat ca mijlocaș (deși 
nimeni nu mai duce lipsă de mij
locași) și, cu toate păcatele lui,1 
dar și cu veritabile calități de 
vîrf, stă acum pe tușă la Rapid. 
Poate că fostul golgeter Ion Io
nescu va reuși să (re) facă din 
Petre Grosu vîrful de atac de 
care are atîta nevoie echipa. Ca 
să lupte cu șans<r serioase pen
tru primul loc, poziție pe care » 
vor mereu inimoșii ei simpatl- 
zanți.______________________________ ii

Laurențiu DUMITRESCU

de la 
locală 

_____ _________ „A“ 
Olimpia’ Satu Mare, echipa care 
a încheiat îhtîTnirea mai proas
pătă, mai în forță, a fost cea 
sătmăreană. Dealtfel, în finalul 
meciului oaspeții au reușit Bă 
tnscrie un gol, prin Kaizer, și nu 
mult a lipsit (după insistența a- 
tacurilor) ca ei să-1 obțină și pe 
cel egalizator. Așadar, forcingul 
Olimpiei din finalul partidei ne-a 
demonstrat că echipa antrenată 
de Gheorghe Ene are suficiente 
resurse pentru a putea aborda 
cu mai multă decizie întîlnirile 
din eșalonul secund. De ce nu a 
făcut-o din startul partidei 7 Ex
plicația ține — credem noi —

de acea mentalitate greșit înțe
leasă a echipelor noastre, pe 
întreaga scară ierarhică a valo
rilor. Este vorba de faptul că 
atunci cînd evoluează în depla
sare, jucătorii intră pe teren cu 
gîndul de a nu primi gol, în loc 
Bă creadă în capacitatea lor ©- 
fensivă. Așa s-au petrecut du
minică lucrurile și cu Olimpia 
Satu Mare. Echipa a acționat 
foarte prudent, fără să-și impună 
ea jocul, oferind astfel posibi
litatea unui adversar, considerat 
inferior sub toate aspectele, să 
prindă curaj, să atace susținut 
și, în consecință, să înscrie două 
goluri (spectaculoase). Poate că 
și locul de excepție al extremei 
drepte Radu (coautor la primul 
gol și autorul celui de-al doilea) 
căruia, cum se spune, „l-a ieșit 
totul”, a descumpănit mereu a- 
părarea sătmăreană, care a gafat 
în două rînduri și s-a temut să 
nu fie ridiculizată, ceea ce s-a 
și întîmplat la un moment dat, 
dar problema abordării jocului 
în deplasare rămîne, pe mai de
parte, o problemă nerezolvată de 
multe echipe...

Gheorghe NERTEA

Hotărît lucru, în meciul 
Orăștie, dintre___ T__ , _____ formația 
Dacia și fosta divizionară0 4—0

0 1—1
1 1—5

i i e
1 o 1
2 0 1

2
1
1

Ungariei — celelalte două componente 
-J luat încă startul).

în acest an se vor mai disputa următoarele două meciuri. 
Elveția — Norvegia, la 29 octombrie, și Anglia — Elveția, la 
19 noiembrie.

șl

MIINE, 0 NOUA ETAPA IN „CUPA ROMÂNIEI *
Populara competiție fotbalistică 

„Cupa României", care se des
fășoară sub egida „Dacladei” — 
programează mîine o nouă etapă, 
în care se întrec formații din 
campionatele Diviziilor „B” și 
„C“ și județe. Vor avea loc 28 
de meciuri, în care majoritatea 
competitoarelor sînt din cel de-al 
treilea eșalon al campionatului, 
în număr de 28. Din Divizia „B“ 
au mai rămas doar 23 de echi
pe, restul au fost eliminate, spre 
rușinea lor, în etapa precedentă. 
Vor evolua în această etapă a- 
vansată a competiției și *5 echipe 
din campionatele județene. Aces
tea sînt Laminorul Nădrag, Uni
rea Oradea, Minerul 
I.R.A. Tg. Mureș 
nica București.

Dintre partidele 
resante amintim : 
na — Rapid București, Dunărea 
Călărași — F.C. Constanța, Strun
gul Arad — C.F.R. Timișoara,
Sticla Arieșul Turda — Șoi
mii Sibiu șl I.C.I.M. Brașov — 
Flacăra Automecanica Moreni.

Reamintim (în special arbitri
lor, deoarece în etapa precedentă 
un joc s-a încheiat la un scor 
egal și conducătorul de meci n-a 
prelungit partida) că după 90 de 
minute de joc egal se vor disputa 
prelungiri ; iar dacă egalitatea

persistă și după prelungiri, de
partajarea se va face prin lovi
turi de la 11 m. Jocurile vor în
cepe la ora 14.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Șuncuiuș, 
și Automeca-

cele mai inte- 
Energia Slatl-

• AȚI PROCURAT BILETELE 7 
Astăzi și mîine sînt ULTIMELE 
ZILE de participare la tragerea 
obișnuită LOTO de vineri 17 octom
brie 1980 — prilej de noi satisfacții 
la acest tradițional și avantajos 
sistem de joc. Frecvența marilor 
cîștiguri în AUTOTURISME și 
IMPORTANTE SUME ÎN NUME
RAR este ilustrată elocvent prin 
știrile publicate în această ru
brică, prin intermediul tragerilor 
televizate în direct, al afișelor 
și fotografiilor expuse în vitrij 
nele agențiilor din întreaga țară 
etc. Fie că sînt rodul participării 
cu aceleași numere la mai multe 
trageri, fie că sînt tcJ 1
inspirații de moment — 
succese au un numitor 
și anume : prezența cu 
rltate la fiecare tragere, 
nu ocoliți șansa de a vă 
și dv. printre marii cîștigători la 
tragerea obișnuită de vineri, 17 
octombrie 1980 !

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES DE ASTAZI, 15 
octombrie 1980, se televizează în 
direct în pauza meciului de fot
bal România — Anglia, din ca
drul preliminariilor Campionatu
lui mondial de fotbal.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

rodul unei 
marile 

comun, 
regula- 
Așadar, 
număra

© CtȘTIGUMLE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 12 OC
TOMBRIE 1980. Cat. 1 
tate): 52,75 variante a cat. 2 .. . . .
riante a 210 lei; cat. 3 
tatc): 7.397,25 variante

(12 rezultate):

(13 rezul- 
3.284 lei; 

991,25 va- 
Gl rezul- 
a 42 lei.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
E.O.L. SEGHEDIN 1—3 (0—1).
Portarii Suciu și Svlehosky au 
greșit la toate cele trei goluri. 
Au marcat Anghel, respectiv 
Kun (3). (C. Crețu, coresp.).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— OSEM LOVICI (Bulgaria) 2—2 
(2—1). Au înscris Marcu și Pu- 
chea, pentru gazde, Lulcev și 
Pavlov, pentru oaspeți. (O. Guțu, 
coresp.).

C.S. TIRGOVIȘTE — AKADE- 
MIK SOFIA 1—1 (0-1). Golurile

au fost 
lipescu.

marcate de Nedov și FI- 
(M. Avanu,

ROȘIORI —ROVA
1—1 (1—1). Gătej a 
tru gazde, iar Radu 
oaspeți. (T. Ncgulcscu,

coresp.).

F.C. ARGEȘ 
înscris pen
ii pentru 

coresp.)»

ȘOIMII SIBIU — „U“ CLUJ-
NAPOCA 2—1 (1—0). Galață și S. 
Marcu au înscris pentru sibieni, 
Reveș, pentru clujeni. (I. Iones- 
cu, coresp.).



In tea de a 4-a evoluție pc terenurile irlandeze

VICTORIE CONCLUDENTĂ 
A RUGBYȘTILOR ROMÂNI: 

28-9 cu selecționata CONNACHT
GALWAY, 14 (prin telefon), 

în micul oraș de lingă Atlantic, 
echipa de rugby a României 
și-a încheiat șirul partidelor cu 
selecționatele celor patru pro
vincii irlandeze, în față aflîn- 
du-se acum testul cel mai di
ficil, cu reprezentativa acestei 
țări. Pe „Sports Ground11, XV-le 
nostru a întrecut convingător, 
cu 28—9 (7—6), selecționata din 
Connacht, în alcătuirea căreia 
s-au aflat și internaționalii 
O’Brien și Fitzgerald, solici
tați să joace și simbătă. Din
colo de concludentul rezultat 
se cuvine să apreciem regăsi
rea de către înaintași a viva
cității și lucidității, frumosul 
debut al lui C. Gheorghe, pre
cum și faptul că la „scrierea11 
scorului au contribuit patru e- 
seuri ! Treisferturile au evoluat 
multă vreme într-o alcătuire 
inedită (Constantin — fundaș, 
Vărzaru și Lungu — centri, 
Zafiescu — aripă stingă, Co- 
doi — uvertură), linia de atac 
revenind la o formulă... cla
sică, în ultimele 20 de minute, 
care, întîmplător, au fost cele 
mai reușite ale tricolorilor : 
Codoi — fundaș, Alexandru — 
uvertură. Constantin — cen
tru, toate acestea în urma ac
cidentării lui Lungu.

în prima repriză, echipa 
română a jucat cu vintul in fa
ță, un vînt foarte puternic. 
De ambele părți, apărare a- 
tentă, șuturi tactice oportune, 
în min. 14, grămadă la 5 m 
de buturile adverse, Paraschiv 
pasează lui Constantin și a- 
cesta e blocat la o palmă de 
țintă ! Peste trei minute, după 
o tușă la 20 m, balon volei- 
balat de Borș ; Paraschiv pa
sează lui Codoi, care execută 
cu dezinvoltură un drop : 3—0 
România. Dar numai pentru 
două minute, deoarece O’Brien 
egalează din 1. p. Formația ro
mână domină, se instalează în 
terenul advers și, după o gră
madă (min. 30), balonul cir

HOCHEI STEAUA, ÎN REVENIRE, 
CÎSTIGĂ NET AL DOILEA JOC 
CU S.C. MIERCUREA CIUC: 94

Cit de oscilante sînt evolu
țiile echipelor noastre frunta
șe de hochei ! După ce cu o 
seară înainte (luni), Steaua s-a 
chinuit pur și simplu să de
pășească o foarte ambițioasă 
și omogenă echipă din Miercu
rea Ciuc (scor final 3—1), ieri 
hocheiștii bucurdșteni. de ne
recunoscut, au zburdat pur și 
simplu pe gheață, au dominat 
uneori copios adversarul, sco- 
țîndu-1 din mină prin pase, 
prin combinații subtile, prin 
deplasări derutante pe gheață. 
Și astfel, Steaua a ciștigat al 
doilea meci in fața lui S. C. 
Miercurea Ciuc cu 9—4 (3—3, 
4—0, 2—1), mult mai categoric 
decit o arată scorul final.

Această întîlnire a început 
excelent, cu faze frumoase, de 
hochei adevărat, bucureștenii 
depășindu-și adversarii, care — 
surprinși — au cedat surprin
zător și Steaua conducea în 
min. 10 cu 3—0. Se părea că, 
în ciuda pronosticurilor, „con
turile11 urmau să se încheie 
rapid. Numai că au fost sufi
ciente două greșeli grave de 
apărare ale gazdelor pe fondul

ATLETISM ffi în ultima zi a 
concursului de la Buenos Aires 
americanul Al Oerter a cîștigal 
proba de aruncarea discului cu 
63,16 m, iar compatriotul său 
Mel Lattany a fost cronometrat 
în cursa de 100 m cu timpul de 
10,39, Laszlo Szalma (Ungaria) 
s-a clasat pe primul loc în proba 
de săritură în lungime, cu 7,50 
m. • Cursa desfășurată la 
Rennes (Franța) a revenit atle
tului englez Michael Mac Leod, 
cronometrat pe distanța de 8,900 
km cu timpul de 26:06,5. Pe locu
rile următoare s-au clasat vest- 
germanul Ilans Jtlrgen Orthmann 
— 26:24,1 și francezul Francis 
Gonzales — 26:47,2. Proba femi
nină disputată pe un traseu în 
lungime de 3,500 km, a fost ciș- 
tigată de sportiva sovietică Elena 
Șipatova, cu timpul de 11:09,0.

HOCHEI 0 în meci retur pen
tru C.C.E. echipa olandeză 
Heerenveen a întrecut pe teren 
propriu, cu 11—2 (3—1, 5—1, 3—0), 
formația Levskl Sofia. învingă
tori și in primul joc, hocheiștH 

culă inevitabil pe... treisferturl, 
Fuicu pătrunzînd decis, în e- 
seu, la colț (netransformat) : 
7—3 România. O’Brien (min. 
35) din l.p. face ca diferența 
să fie apoi minimă : 7—6. re
zultatul primei reprize.

După pauză se joacă intr-un 
singur sens, spre buturile e- 
chipei gazdă. Constantin ra
tează de puțin o l.p. Fazele se 
succed, însă se comit inexac
tități de partea noastră, astfel 
că vor puncta gazdele ; l.p. 
(min. 63) prin același O’Brien : 
7—9. Tricolorii își revin, însă, 
rapid, Constantin (min. 69), 
readucînd avantajul, dintr-o
l.p.  în care balonul a lovit mai 
întîi bara laterală : 10—9 Româ
nia. Peste două minute, după 
o aglomerare, Paraschiv dă o 
pasă precisă lui Fuicu, care nu 
mai poate fi oprit. Eseu ! Codoi 
transformă, dintr-o poziție di
ficilă : 16—9 România. Paras
chiv ia o acțiune pe cont pro
priu (după o grămadă în 
„22“-ul advers) si eseu la cen
tru (min. 76), transformat de 
Alexandru : 22—9 România. Și 
tot căpitanul tricolorilor găseș
te, în ultimul minut, o... gaură 
în dispozitivul advers, pasează 
apoi lui Zafiescu II, care în
scrie cel de-al 4-lea eseu ro
mânesc, transformat, din pozi
ție grea, de Constantin : 28—9 
pentru România, rezultat final.

Arbitrul J. A. Short a con
dus bine formațiile : ROMA
NIA : Constantin — Fuicu, 
Lunga (min. 60 Alexandru), 
Vărzaru, Zafiescu II — Codoi, 
Paraschiv — Radulescu, Borș, 
Murariu — Ionescu, Dumitru
— Ghe'orghe. Muntcanu, Dinu. 
SEL. CONNACHT : O’Brien
— O’Flynn, Fitzgibon, O’Con
nell, Moran — O’Donnel, Me. 
Grath — Casserly, O’Reilly, 
Ilogan — Kiely, Healy — Me. 
Guire, Fitzgerald, Finn.

Ceo RAEJCHl

cărora scorul să ajungă 3—2 
și în finalul reprizei 3—3, pen
tru ca speranțele jucătorilor 
de la S. C. Miercurea Ciuc să 
crească, iar echipa Steaua să 
se retragă în... „corzi11. în par
tea a doua a jocului, renăscu
tă parcă, echipa campioană 
domină categoric, înscrie gol 
după gol și arată că poate mai 
mult decît în finalul primei re
prize. A urmat o ultimă parte, 
cea mai urîtă, abundentă în 
faulturi ieșite din comun prin 
violența lor, schimburi de lo
vituri, eliminări numeroase 
(Popescu — Steaua a fost 
sancționat cu pedeapsă de 
meci) și... doar trei goluri. 
Scor final : Steaua — S. C. 
Miercurea Ciuc 9—4, prin 
punctele înscrise de : Ilălăucă 
2, Gheorghiu 2, Todor, Balogh, 
Popescu, Demeter și Nistor — 
Steaua, Miklos 2, Prakab, Szen- 
tes — S. C. Miercurea Clue. 
Cu multe inexactități arbitra
jul lui M. Lupașcu (Rădăuți), 
ajutat de M. Presneanu și Șt. 
Enciu.

Colin ANTONESCU

• TELEX •
olandezi s-au calificat pentru tu
rul II.

SCRIMA • Concursul de sabie 
de la Nancy (Franța) a revenit 
scrimerului francez Jean Franțois 
Lamour, urmat de polonezii 
Krolikowski și Jablonowski. în 
finală, Lamour l-a învins cu 
12—-10 pe Krolikowski.

TENIS • în primul tur al tur
neului care se desfășoară pe te
ren acoperit la Sydney, austra
lianul Ken Rosewall l-a elimi
nat cu 6—4, 7—5 pe americanul 
Tim Wilkinson, iar Gerulaitis 
(S.U.A.) l-a întrecut cu 6—2, 6—2 
pe McNamee. Alte rezultate : 
Scanlon — Buehning 7—6, 4—6,
6—3 ; Mayer — Dupre 6—3, 6—7, 
6—2; Sadri — Gonzales 6—1, 6—2; 
Walts — Fleming 6—4, 6—3. • Au 
început întrecerile turneului de 
la Guangzhou, primul concurs 
din cadrul ,.Marelui Premiu 
FILT** organizat în R.P. Chineză. 
Iată primele rezultate : Montano

ECHIPA NAȚIONALĂ DE BASCHET (m) 
EVOLUEAZĂ LA SALONIC

9 Răspunzînd invitației fe
derației de specialitate din 
Grecia, reprezentativa mascu
lină a României va lua parte, 
de vineri pînă duminică, la 
Salonic, la tradiționalul tur
neu internațional dotat cu 
„Cupa Demetria11. Lotul țării 
noastre a făcut deplasarea în 
următoarea componență : Gh. 
Oczelak — căpitanul echipei, 
C. Cernat. V. Căpușan, FL 
Ermurache (Steaua), D. Nipu- 
lescu, I. Uglai, Cr. Fluturaș, 
Gh. Mihuță (Dinamo Bucu
rești), I. Copăcianu (Universi
tatea Timișoara), M. Chiri Iă 
(C.S.U. Sibiu). Antrenor : H. 
Tursugian ; medic : T. Mi- 
nescu.
• începînd cu ediția a 18-a, 

campionatul european de seni
oare va avea loc în același an 
cu competiția continentală re
zervată formațiilor de seniori, 
în anul 1981, C.E. de senioare 
se va desfășura în Italia, în 
luna septembrie, cu partici
parea a 12 selecționate : 4 ca
lificate direct (U.R.S.S., Polo
nia, Iugoslavia — primele cla
sate la C.E. din acest an șl 
Italia — țara organizatoare) și 
alte 8 reprezentative care vor 
fi desemnate în urma desfă
șurării turneelor de calificare 
din lunile aprilie și mai 1981.

• în meciuri amicale de 
verificare a pregătirilor efec
tuate în vederea Diviziei „A" 
care va începe săptămîna vi
itoare (23—26 octombrie. la

PROGRAMUL C. M.

DE AUTOMOBILISM

(FI) - EDIȚIA 1981
Federația internațională de au

tomobilism a definitivat calenda
rul campionatului mondial rezer
vat piloțllor de formula I, edi
ția 1981.

Dintre cele 15 curse prevăzute 
în program amintim pe cele ce 
se vor desfășura pe circuitele 
dd la Buenos Aires (25 Ianua
rie), Rio de Janeiro (29 mar
tie), Monte Carlo (31 mal), Sil
verstone (18 iulie), Hockenheim 
(2 august), Zeltweg (16 august), 
Monza (13 septembrie). Ultima 
probă, „Marele premiu” al 
S.U.A., va avea loc, la 4 octom
brie, pe circuitul de la Watkins 
Glen.

AZI, IN PRELIMINARIILE C.M.
în cadrul preliminariilor (zona 

europeană) se vor disputa, as
tăzi, șapte partide : România — 
Anglia (grupa a 4-a) ; Irlanda — 
Belgia (grupa a 2-a) ; Țara Gali
lor — Turcia ; U.R.S.S. — Islan
da (grupa a 3-a) ; Danemarca — 
Grecia (grupa a 5-a) ; Irlanda de 
Nord — Suedia și Scoția — Por
tugalia (grupa a 6-a).

Tot astăzi slnt programate șl 
două meciuri amicale : R.D. Ger
mană — Spania șl Argentina — 
Cehoslovacia.

ȘTIRI e REZULTATE
In meci contînd pentru prelimi

nariile C.M., selecționata Guate- 
malei a terminat la egalitate : 
0—0, pe teren propriu, cu forma
ția Costa Rica. Partida a fost ur
mărită de peste 50 000 de spec
tatori.

• Jucătorul columbian Alfreds 
Arango a fost suspendat pe 15 
etape pentru agresiune asupra 
arbitrului la meciul pe care e- 
chipa sa, Union Magdalena, l-a 
disputat în campionat cu forma-

(Mexic) — Sanders (Olanda) 2—5, 
6—1, 6—2 ; Drewett (Australia) — 
Krishnan (India) 7—6, 6—4 ;
Teltscher (S.U.A.) — Stefanskl
(S.U.A.) 6—1, 6—4 ; Ismail (Zim
babwe) — Liu Shu-hua (R.P. 
Chineză) 6—2, 6—1 ; Xie Zhao
(R.P. Chineză) — Maurer (R.F. 
Germania) 1—6, 7—6, 1—0 (aban
don). • în urma rezultatelor în
registrate în turneele de la Bar
celona șl Brisbane, tenismanul 
american John McEnroe se men
ține lider în clasamentul general 
al „Marelui Premiu FILT“. 
McEnroe totalizează 1 852 p, fiind 
urmat de Bjorn Borg 1 627 p, 
Jimmy Connors 1 626 p, Ivan 
Lendl 1614 p, Harold Solomon 
1 439 p, Gene Mayer 1 356 p, 
Guillermo Vilas — 1 268 p.

VOLEI • Competiția masculină 
de la Wroclaw a fost cîștigată 
de echipa Steaua Roșie Bratisla
va, care în ultimul meci a în
trecut cu 3—0 formația locală 
Gwardia. Pe locul trei s-a cla
sat echipa Traktor Schwerin 
(R.D.G.).

Oradea) : Crișul Oradea — 
Mobila Satu Mare 77—48 
(37—24) și 72—62 (40—38) ; (P. 
LORIN CZ-coresp.).
• „Cupa Progresul”, rezer

vată echipelor feminine, a fost 
cucerită de echipa clubului or
ganizator. Clasament final :
1. Progresul (66—63 cu Rapid, 
76—60 cu Olimpia B — echipa 
din Divizia școlară și de ju
nioare, 82—80 cu Olimpia A 
— formația de Divizia „A"),
2. Olimpia A (65—31 cu Olim
pia B, 81—69 cu Rapid), 3. Ra
pid (103—60 cu Olimpia B), 4. 
Olimpia B. La Rapid nu au 
evoluat Nina Chiraleu, Ștefa- 
nia Basarabia (retrase din ac
tivitatea competlțională) și 
Mariana Bădinici . (care a so
licitat transferul la Politehnica 
C.S.Ș. 2 București). (F. SI- 
MION-coresp.).

0 O altă competiție, „Cupa 
Olimpia11, se va disputa, de vi
neri pină duminică, în sala O- 
limpia din Capitală, cu parti
ciparea echipelor feminine 
Progresul, Rapid, Voința și, 
bineînțeles, a primei formații 
a clubului organizator. Pro
gramul de vineri : de la ora 
18,30 : Rapid — Voința, Olim
pia — Progresul.

SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI 
LA TURNEUL DE JUDO DE LA BERLIN

La Berlin, a avut loc un tur
neu internațional de judo la 
care au participat sportivi ai 
cluburilor dinamoviste din Bu
dapesta, București, Brașov, 
Moscova, Frankfurt pe Oder, 
Berlin și Hopengarden. Un fru
mos succes a repurtat Constan
tin Nicuiae (Dinamo București), 
învingător în toate partidele 
susținute la categoria semiușoa- 
ră. Brașovenii Gh. Coman (su

REZULTATE IN CUPELE EUROPENE

LA HANDBAL
in med pentru „Cupa campio

nilor europeni” la handbal mas
culin, echipa vest-germană V.f.L. 
Gummersbach a învins pe teren 
propriu, cu scorul de 25—13 
(11—6) formația olandeză Blouw 
Beck.

ția Deportlvo Caii. De asemenea, 
tribunalul care l-a judecat, l-a 
amendat pe Arango cu suma de 
10 000 de pesos !

• înaintea ultimei etape, tn 
campionatul norvegian conduce 
echipa Start Kristiansand, cu 27 
puncte (golaveraj superior), ur

fywjtw de r/J ULTIMUL BLUFF• ••

Jocul derutant M p.cicarelor — înlocuit cu jocul declarațiilor; forța 
pumnului — cu violența jignirilor; tactica in ring — cu tactica obți
nerii unei burse cît mai mari; viteza de reacție a execuțiilor — cu 
avalanșa trucurilor unui profesionist aflat la sfîrșitul carierei. In re
priza a 4-a se sprijinea cu o mînâ de corzi, ca de un baston. In 
repriza a 5-a a dansat tangoul neputinței. In repriza a 9-a — cea 

pe care o anunțase. în prealabil, ca fiind sfîrșitul prin k.o., al 
fostului sau sparring-partner — a fost începutul sfîrșitului său, el, 
fostul mare campion, imbatabilul, singurul care cucerise de trei ori 
centura cu diamante In istoria boxului • mondial, devenind sparring
partner. Și la începutul reprizei următoare nu s-a mai sculat de pe 
scaunul din colț, r&mînînd țintuit și mut. După 59 de meciuri, în
cheiat» fără k.o., iatâ-l acum, la aproape 39 de ani, neputincios 
sa mai replice, privind cu greu, pe sub pleoapele tumefiate, la 
cearta secunzilor sâi dacă sâ-l abandoneze sau nu. l-o fi trecut 
prin minte atunci avertismentul fostului său medic care l-a îndem
nat sâ nu mai urce pe ring, pentru a nu-și periclita sănătatea, și 
așa șubrezită ?

După ce în 1979 a anunțat W.B.A. că se retrage neînvins, lăsînd 
titlul mondial al greilor vacant, iatâ-l revenind, cu toată regia pu
blicității, oa ,,rege neîncoronat al pălăvrăgelii", lansat într-un senza
țional come-back Intru cucerirea — pentru a 4-a oară I — a titlului 
mondial, al cărui echivalent înseamnă o mare sumă de bani, 
care l-a făcut să-și piardă busola. „Dupâ Sonny Liston în 1964, 
George Foreman In 1974 și Leon Spinks in 1978. este acum rîndul 
lui Larry Holmes 1“ — a spus marele campion de ieri. Dar bombar
damentul vorbelor nu face nici două parale în ring, și cel care în 
pofida faptului că era deținătorul titlului primise o bursă inferioară 
challangerul'ui i-c administrat o înfrîngere usturătoare, reducîndu-l la 
tăcere.

...Neînvins, in anul 1949 marele Joe Louis anunța că renunță la 
titlul mondial al greilor. Dar dupâ mai bine de un an, în vîrstâ de 
aproape 37 de ani, „bombardierul negru" încearcă să reînnoade firul 
gloriei (și al dolarilor ce se duc...), dar Ezzard Charles, mai tînâr 
cu 7 ani ca el (ca și Holmes decît eroul nostru, tristă coincidență I), 
îl învingea fârâ drept de apel. Neînvâțînd nimic (sau neputînd I) 
din aceastâ durâ lege a firW, Joe Louis se aventurează din nou, în 
1951, în fața lui Rocky Marciano, care-l învinge prin k.o. după ce 
l-a expediat și afară din ring.

...De pe un pat de spital, internat dupâ meciul cu Holmes. 
Cassius Clay, alias Muhammad All, a declarat societății de tele
viziune A.B.C. câ nu renunță la box. Deși la Las Vegas, orașul ame
rican al jocurilor de noroc, s-a stins norocul celui m-cri mare jucă
tor al ringului dîn ultimele două deoenM.

Ultimul Muff...
Paul SLAVESCU

VIRGINIA RUZICI, DEBUT
VICTORIOS IN FLORIDA

NEW YORK, 14 (AgerpresK
— în primul tur al turneului 
internațional de tenis de la 
Deerfield Beach (Florida), ju- 
cătoarea română Virginia Ru- 
zici a învins-o cu 6—3, 6—4 pa 
Joyce Portman (S.U.A.).

Alte rezultate: Sherry Acker
— Dianne Fromholtz 6—1, 
6—4 ; Martina Navratilova — 
Sue Mascarin 6—1, 7—6 ; Wen
dy White — Lele Forood 6—L, 
6—2; Kathy Horvath — Glyn- 
nis Coles 6—1, 6—2.

ECHIPAJUL ROMÂNESC 
PRINTRE FRUNTAȘI 

ÎN RALIUL AUTOMOBILISTIC 
DIN ELVEȚIA

ZUBICH, 14 (Agerpres). — în 
împrejurimile localității Martigny 
de Viile s-a desfășurat competi
ția Internațională automobilistică 
„Raliul vinului”, contînd pentru 
campionatul european de specia
litate. Victoria a revenit pilotu
lui suedez Per Eklund pe Toyota. 
Echipajul romanesc alcătuit din 
Eugen Ionescu Cristea șl Dan 
Amărlcă pe „Dacia" 1300 s-a cla
sat pe locul 4. Din cel 110 par
ticipant! au terminat competiția 
36.

perușoară) și M. Cioc (grea) 
s-au clasat pe locul 2, iar alți 
7 sportivi români ai celor două 
cluburi dinamoviste s-au situat 
pe locul 3 la categoriile respec
tive : Gh. Dani (superușoară), 
I. Năstăilă (semiușoară), S. To- 
pliceanu (ușoară), V. Pușcașu 
(semimijlocie), C. Gotcă (mijlo
cie), Gh. Nache și V. Oiței (se
migrea).

La Istanbul, în cadrul „Cupei 
cupelor” la handbal masculin, 
echipa Ț.S.K.A. Sofia a dispu» 
eu 24—10 (14—4) de formația 
Itu Istanbul.

mată de formațiile Bryne — 27 
puncte, Viking Stavanger și Li- 
llestroem — cu cîte 25 puncte. 
Rezultate înregistrate In penulti
ma etapă : Lyn Oslo — Bryne 
0—2 ; Moss — Fredrikstad 0—1 ; 
Rosenborg Trondheim — Lille- 
stroem 1—1; Viking — Skeld Oslo 
2—2 ; Vaalerengen — Start 2—L
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