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Intr-o atmosferă de vibrant 

patriotism, ieri a avut loc

ADUNAREA FESTIVĂ
CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII
A 65 DE ANI DE LA FĂURIREA

STATULUI
UNITAR

In prezenta tovarășului Nieolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România. președintele 
Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste, joi, 1 decem
brie, a avut loc, in Capitală, 
adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi a 65 de ani de la 
făurirea statului national uni
tar român, moment de impor
tantă hotărâtoare pentru desti
nele neamului nostru, care a 
inriurit profund întreacă evo
luție economică, politică si so
cială a patriei, deschizînd e 
pagină nouă in dezvoltarea 
României moderne.

In această zi de scumpă a- 
niversare, participant!! la adu
nare, in vibrantă trăire cu tara, 
au celebrat mărețul eveniment 
de acum șase decenii si jumă
tate. cinstind, cu vie emoție si 
adincă venerație, generațiile de 
Înaintași, pe toti cei care prin 
lupta si jertfa lor nepieritoare 
an pregătit dreapta si lumi
noasa zi de 1 Decembrie 1918. 
eînd s-a Înfăptuit un vis secu
lar — unirea Transilvaniei cu 
patria mamă.

Evocind această cucerire is
torică. cei prezenti la adunare 
— si prin ei întregul nostru 
popor — au adus, in același 
timp, un cald omagiu Partidu
lui Comunist Român, care a 
preluat eu neegalat curaj ne
stinsa făclie a luptei pentru li
bertate si unitate si a acționai 
erole pentru păstrarea integri
tății M independentei tării, 
pentru apărarea intereselor ce
lor ce muncesc, pentru a Îm
plini năzuințele înaintașilor, 
pentru înfăptuirea aspirației 
fierbinți de progres neîntrerupt 
al patriei, de dezvoltare liberă 
și demnă intre națiunile lu
mii.

Adunarea S-a constituit in
tr-o emoționantă manifestare a 
sentimentelor de înaltă stimă 
si prețuire pe care toti fiii 
României socialiste,' fără deose
bire de naționalitate, le au fată 
de tovarășul Nieolae Ceausescu, 
Strălucit continuator al operei 
marilor bărbați de stat ai nea
mului. patriot înflăcărat, cu 
inima vibrind de cea mai înaltă 
iubire fată de tară, luptător 
dîrz. neînfricat, care si-a făcut 
din slujirea cu nețărmurită cre
dință a partidului, patriei rf 
poporului, a cauzei socialismu
lui si păcii, telul suprem al 
pilduitoarei sale vieți si acti
vități revoluționare, conducă-

NAȚIONAL 
ROMÂN
torul intelept si cutezător, ur
mat ea devotament da întreaga 
națiune, de numele căruia se 
leagă cea mal fertilă epocă din 
întreaga noastră istorie.

Aceste insufletitoare glndurl 
și simțăminte. împărtășite de 
întregul popor, au tinut să le 
reafirme, direct si cald, in a- 
cest moment aniversar, mii de 
locuitori ai Capitalei, care l-au 
lntimpinat pe tovarășul Nieolae 
Ceauș eseu si pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. în fata Palatului 
Sporturilor si Culturii, în a că
rui sau s-a desfășurat marea 
adunare festivă.

Tovarășul Manea Mănescu. 
membru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, a declarat deschisă Adu
narea festivă organizată sub e- 
gida Consiliului National al 
Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste, consacrată ani
versării a 65 de ani de la fău
rirea statului national unitar 
român, măreț eveniment epocal 
din istoria îndelungată si e- 
roică a poporului nostru.

Primit cu multă Însuflețire, cu 
cele med calde sentimente, a 
luat cwrtntuf tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar genera! 
ai Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, președintele Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste.

Ampla expunere a conducă
torului partidului si statului a 
fost urmărită eu deosebit inte
res. eu deplină aprobare si sa
tisfacție, cu profundă mîndrie 
patriotică, fiind subliniată. în 
repetate rînduri. eu vil si înde
lungi aplauze, orale si ovații-

Adunarea a luat sfîrșit intr-o 
atmosferă de puternic entu
ziasm: Miile de participant! au 
aclamat, din nou. eu multă În
suflețire, pentru partid si secre
tarul său general, pentru patria 
noastră socialistă, pentru minu
natul popor român, care își 
făurește, liber si suveran, pro
pria lui istorie, viitorul luminos.

★
Tovarășul Nieolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceausescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului au asistat, 
după încheierea adunării fes
tive, Ia spectacolul dedicat îm
plinirii a 65 de ani de la fău
rirea statului național unitar 
român.

MtOLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-Vă 1
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FOTBALIȘTII ROMÂNI DEDICĂ SUCCESUL CALIFICĂRII 
EA TURNEUL FINAL Al C. t. MARII SĂRBĂTORI

A POPORULUI NOSTRU, ANIVERSAREA ACIIkUl
ISTORIC Al UNIRII DE EA I DECEMBRIE 1918

Miercuri seara, pe stadionul Slovan din Bratislava, echipa re
prezentativă de fotbal a țării noastre a obținut mult dorita 

calificare a tricolorilor în turneul final al Campionatului eu
ropean care va avea loc vara viitoare în Franța.

O STRĂLUCITĂ PERFORMANTĂ SPORTIVA A ROMÂNIEI 
SOCIALISTE.

însuflețiți de un puternic sentiment patriotic, jucătorii și 
antrenorii lotului reprezentativ de fotbal dedică succesul cali
ficării la turneul final al campionatului european marii sărbă
tori a poporului nostru __ împlinirea a 65 de ani de la fău
rirea statului național unitar român.

...Așadar, echipa României va 
fi prezentă la turneul final al 
campionatului european. Este o 
splendidă performanță a miș- 

Minutul 62 al partidei Cehoslovacia — România. La capătul unei 
tre, Geolgău înscrie un gol de aur...

eării noastre sportive, a fotba
lului românesc, pornit, cum se 
vede, în ultima vreme, pe fap
te mari.

Este o victorie a unei dăruiri 
fără margini pentru culorile 
patriei, cu larg ecou în lumea 
fotbalului mondial, în inimile 
tuturor iubitorilor sportului cu 
balonul rotund din țara noas
tră.

într-adevăr, mult timp de • 
aici înainte nu vom putea 
uita emoționanta dovadă de 
atașament a miilor de turiști 

români sosiți la Bratislava 
pentru a fi, trup și suflet, ală
turi de tricolori. Le-a fost tare 
greu, după joc, antrenorilor

Mircea Lucescu și Mircea Ra
dulescu, tuturor jucătorilor să 
pătrundă în autocarul care avea 
sâ-i transporte la aeroport. 
Fiecare dorea să-i sărute, să le 
strîngă mina pentru minunatul 
efort.

Apoi, noaptea tirziu. am avut 
o nouă dovadă de prețuire, de 
data aceasta din partea iubito
rilor fotbalului din Capitală, 
veniți in număr impresionant la 
aeroportul Internațional* Oto- 
peni pentru a lntîmpina cu căl
dură echipa noastră ^națională.

Aplauzele, întreaga primire 
de care s-a bucurat reprezenta
tiva de fotbal a țării a fost pe 
măsura rezultatului de răsu
net internațional, intrucît, 
iată, dintr-o echipă cu șan
sa a 4-a la startul întrecerilor 
în grupa a 5-a a preliminariilor 
campionatului european, ea 
a obținut — SINGURA — 
drept de participare la turneul 
final : în dauna unor soc- 
cere (italian, cehoslovac, sue
dez) excelent cotate în arena 
internațională datorită rezul
tatelor de excepție realizate de 
ele. de-a lungul anilor, in com
petiții de prim rang, atît la

splendide acțiuni a echipei noas- 
Foto : Dragoș NEAGU

nivelul echipelor naționale, cit 
și la aceia al formațiilor de 
club.

Raportată la această concu
rență intr-adevăr de elită, 
reușita echipei noastre na
ționale, a conducerii tehnice ne 
apare într-o lumina și mai stră
lucitoare. Și dacă pe parcursul 
competiției, mai precis in me
ciurile disputate de echipa noas-

Ghecrghe NICOLAESCU

(Continuare in nao 2-31

Meciul de la Bratislava, teribilul 
meci de la Bratislava nu mai trebu
ie povestit, repovestit ÎI avem În
registrat în minte, îl avem ta inimă, 
tatr-o cardiogramă care ta ultime
le 5 minute ale jocului a atiris pen
tru unii adevărate cote de pericoL

Da, mai presus de toate,. multă 
inimă a fost în joc miercuri seara, 
la Bratislava. O inimă mare trebuia 
să al — nu numai tehnică fotbalisti
că. nu numai tactică, nu numai În
sușiri sportive strict specifice — 
pentru a termina învingător o luptă 
extraordinară, o luptă de aproape 
doi ani care putea fi încununată sau 
compromisă in ultimele 96 de minți
te, ba chiar ta ultimele cind mi
nute ii!

Vă dați seama ce tensiune greu de 
Imaginat, ce tensiune dureroasă au

simțit băieții noștri în finalul de 
meci, „cind simțeam că îmi plesnesc 
timplcie ți că-mi explodează inima" 
— cum imi mărturisea, noaptea, ta 
avion, la întoarcerea spre țară, Cos- 
ticâ Ștefănescu, căpitanul tricolorilor.

vom opri la latura umană, profund 
umană, care scapă, de obicei, spec- 
tatorului grăbit, după cum nu-și prea 
găsește loc nici în cronica sportivă 
propriu-zisă, aglomerată — din o- 
bligație — de cornere, de șuturi spre

Latura profund umana a faptelor

.----o,

5 MINUTE PENTRU DOI ANI
minute pentru 2 ani ! — iată o5

temă nu numai de istorie sportivă, 
d șl de sociologie sportivă.

Firește, despre ce a fost la Bra
tislava se pot scris multe, foarte 
multe. In cele ce urmează insă, ne

• ••
poartă, pe spațiul porții, de ,.un-doi“- 
uri. deposedări, presinguri, etc. etc.

Omul — cu interiorul său de con
știință, cu fibra sa umană esențială, 
cea mal valoroasă și mal adevărată 
— H „citești" sau H simți uneori

dintr-o vorbă, dintr-un gest discret, 
dintr-o privire care cată în sus, în 
jos sau drept în lumina ochilor in 
care cîteodată vezi o flacără mis
tuitoare.

Omul acesta, om adevărat, îl în
tâlnești și pe stadion, pe dreptun
ghiul de gazon ca și în tribună

★
Am auzit sute de declarații spec

taculoase de-a lungul anilor, decla - 
rații lansate de eroii arenelor sub 
mitraliera blitz-urilor și intre zect 
de microfoane nesățioase, declarații 
care fac de regulă impresie, decla
rații „care agață", care stîrnesc po
lemici și interminabile comentarii,

Marius POPESCU

(Continuare In vag 2-3)



STEAUA (floretă feminin) 
Șl OLIMPIA CRAIOVA (spadă), 

CAMPIOANE DE JUNIORI PE ECHIPE
Campionatele naționale de iu- 

niori I s-au încheiat ieri, jn 
sala Floreasca din Canitalâ. cu 
întrecerile echipelor de spadă 
si floretă feminin.

In competiția feminină. 3 pro-* 
tagoniste: Steaua, Energia $i 
Tractorul. acreditate ca atare 
de proba individuală. înaintea 
ultimului tur. însă, doar Stea
ua rămăsese neînvinsă. Energia 
adversara ei in acest meci, 
pierduse anterior la Tractorul 
asa incit doar o victorie la o 
diferență de minimum 5 asalturi 
cîstigate o putea clasa in final 
pe primul loc. Elevele antreno
rului R. Pellegrini au condus 
cu 5—2 (Cr. Mihăilâ a intrecu- 
t-o De Guzcanu cu 5—1 !). dar 
au fost egalate de floretistele 
antrenate de Ol ea Szabo (Guz- 
tanu revansîndu-se în fata lui 
Beca) ceea ce practic însemna 
obținerea titlului de către echi
pa Steaua. Urma să se decidă, 
însă celelalte locuri pe po
dium si ’ntrucît Steaua a cisti- 
gat fie si la tusverai. locul se
cund a revenit Tractorului. Cu 
mari emoții, pentru că Enertria 
a condus cu 8—7 si dacă In ul
timul asalt Cr. Mihăilă o în
vingea pe Grieorescu. braso- 
vencele se clasau pe locul 3. 
A cîstigat clar. însă. Grigorescu 
(5—1) si Energia a trecut si De 
linca titlu, si ne lingă locul 
2... Au punctat în acest meci 
decisiv : Claudia Grigorescu 3 
v Elisabeta Guzganu si Nadina 
Crăiniceanu 2. Maria Stegăres- 
cu 1 pentru Steaua, respectiv 
Cristina Mihăilă si Maria Lea- 
hu 3. Georgeta Beca 2. Stela 
Mihăilă 0.

Iată rezultatele si clasamen
tul final la floretă feminin : 1. 
Steaua 10 p. (8—8. 60—56 t.d. 
Energia. 9—1 Mondiala. 9—6 
Tractorul. 9—2 C.T.A.S. si Tri
umf). 2. Tractorul Brașqțj 8 p. 
(9—5 Energia si Triumf. 9—2 
Mondiala si C.T.A.S.). 3. C.S.Ș. 
Energia 6 p. (9—2 Mondiala. 
9—0 C.T.AS.. 9—3 Triumf). 4. 
C.SȘ., Triumf 4 p. (9—5 Mon
diala. 9-3 C.T.A.S.). 5. Mon
diala S. Mare 2 d. (8—8. 58—51 
td. C.T.A.S.). 6. C.T.A. Steaua 
0 o.

Deși a capotat surprinzător in 
fa'a C.T.A.S (ce-i drept la 
tusaveri). echipa de spadă O- 
limpia Craiova a c'sieat apoi 
net în meciul cu contracandi
data sa la titlu. C.S. Satu Mare, 
clasîndu-se ne primul loc la in
dice. sătmărenii beneficiind de 
același procedeu ta fa'a spa
dasinilor de la CJ.A.S. Așa
dar craiovenii Mitrăchioiu. 
Petcusin. Mihăilescu. Hondor. 
Cimooieru s-au impus de tus- 
tete.

Iată rezultatele si clasamen
tul la spdaă : 1. C.S.S. Olimpia 
Craiova 8 p + 24 (9—3 C.S.S. 
Mare. 9—6 Petrolul. 9—0 Trac
torul. 9-2 C.S.Ș. Rădăuți). 2 
C.S.S. Satu Mare 8 d + 11 (9—5 
Petrolul si C.T.A.S.. 9^-3 Trac
torul. 9—6 C.S.S. Rădăuți). 3. 
C.T.A. Steaua 8 p. 11 (9—0 Pe
trolul. 9—7 Tractorul. 9—6 C.S.S. 
Rădăuți. 8—8 72—66 t.d. Olim
pia). 4. Tractorul Brasov 4 p. 
(9—6 Petrolul. 8—8. 65—58 t.d 
C.S.S. Rădăuți). 5. C.S.Ș. Rădă
uți 2 p. (9—4 Petrolul). 6. Pe
trolul Ploiești 0 p.

Paul SLAVESCU

Ultima etapă a celui de al treilea turneu

ÎN DERBYUL CAMPIONATULUI DE HOCHEI:
S C. MIERCUREA CIUC-STEAUA 3-2

*

MIERCUREA CIUC. 1 (prin 
telefon). Tribunele patinoarului 
artificial din localitate s-au 
dovedit nefncăpătoare pentru 
numerosul public dornic să a- 
siste la locurile ultimei etape 
a turneului .4“ din campiona
tul primei serii valorice a Di
viziei ,.A“ de hochei. In care 
era cuprins si așteptatul derby 
dintre Steaua, lidera clasa
mentului. ei S.C. Miercurea 
Ciue. clasată pe locul secund. 
Le capătul unui loc de foarte 
bună factură tehnică, victoria a 
revenit de această dată forma
ției locale, care a Învins la 
Urnită cu 3—2 (2—0. 1—2, 9—0). 
Prin acest rezultat. S. C. 
Miercurea Quc a reanimat 
campionatul, reductad din dife
rența cu care Steaua, nelnvin 
să DÎnă acum, conducea : 1.
Steaua 28 o ; 1 8.C. Miercurea 
Ciue 24 o : S. Dinamo Bucu
rești 29 o. Aceasta este deci, 
situația înaintea eelu! de al
4-lea turneu, care va avea loc
tntre 4 si 9 ianuarie ’84 la
Gheorghen;. Acum efteva t-
mănunte de la aceste ultime trei 
partide :

S.C. MIERCUREA CIUC — 
STEAUA 3—3 (2—8. 1—2. 8—8). 
Meci, cum spuneam, frumos si 
rapid. Gazdele, frenetic încu
rajate de public, au atacat din 
start si au reușit să Înscrie de 
două ori ta prima repriză prin 
B. Nagy (min. T) st Gereb 
(min. 13). In general, hochelstii 
din Miercurea Cluc au fost 
mai buni ta această parte. In 
a doua repriză. Steaua a atacat 
insistent ei a marcat prin 
Cazaca (min. 30), reușind apoi

egalarea prin Ionită (min. 33), 
tatr-un moment cînd se afla In 
inferioritate numerică. Golul 
victoriei a fost marcat de 
Gereb, în min. 35. cînd Steaua 
se găsea ta inferioritate nume
rică (Chirită fusese eliminat pe 
5 minute!). în ultima parte a 
focului scorul nu s-a mai mo
dificat. A condus N. Enache. a- 
iutat de J. Becze si M. Lu- 
pașcu.

DUNĂREA GALATI — A- 
VÎNTUL GHEORGHENI 4—2 
(2—0. 1—1, 1—1). Derbyul .lan
ternei roșii* a dat cîstig de 
cauză eălătenllor. care s-au a- 
părat mai bine si au eontra- 
atacat eficient Ei conduceau eu 
3—0 (min. 21). dar apoi au ce
dat pasul. Punctele au fost 
marcate de Antohl. Barada, T. 
Marcu si Bujoreanu — Dună
rea. Beeze si Gergely — Avîn- 
tuL A condus St Endu, ajutat 
de Ca Fodor si M. Lupa șea

I 
DINAMO BUCUREȘTI — 

PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC 10—2 (2—1. »—0. 5—1). 
Victorie clară, obținută pe fon
dul unei dominări evidente 
chiar dacă ta min. 12 scorul era 
de 1—0 pentru Progresul I După 
acest Început mal ezitant Di
namo i-a detașat însă categoric, 
orin rolurile realizate de 
Laeaei 4. Pisărn 2, Axlnte. Te
rrana. Coste*. Bejan. respectiv 
Gan si Peter. Arbitru : A. Ra
liat. ajutat de M. Dinu si Cs. 
Fodor.

V PASCA NU — cores».

Azi și miine,
■
I

Gîi

la Cluj-Napoca, I £/?/
ULTIMUL CONCURS

AL HALTEROFILILOR
Azi si miine. in sala de sport 

„Clu.iana* din municipiul Cluj- 
Napoca. se va desfășura ultima 
competiție internă ■ halterofi
lilor noștri. Este vorba de con
cursul republican pe categorii 
de greutate, deschis seniorilor 
si celor mai buni tuniori. Cu 
toate că Dragomlr CJoioslan va 
absenta (el se pregătește asiduu 
pentru o evoluție la un nivel 
cit mai înalt la apropiatele în
treceri din cadrul .Cupei mon
diale* de la Tokio), nu este ex
clus să < 
cu atît 
concurs 
zie din 
tantieri* 
loarea.

cadă si efteva recorduri, 
mai mult eu cit acest 
reprezintă ultima oca- 
acest an pentru ,res~ 

‘ de a-si confirma va-

Dc astăzi pini duminica.

la Bazin

FINALELE CAMPIONATULUI

INDIVIDUAL DE SENIORI

LA TENIS DE MASA
pini duminică,

In Divizia „A“ de baschet masculin

„U“ CLUJ-NAPOCA ȘI DINAMO ORADEA
AU OBTINUT VICTORII PREȚIOASE□

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

L
fost 
să d

Campionatul național de bas
chet masculin a fost reluat ieri, 
în sala Floreasca, cu meciurile 
etapei inaugurale a penultimu
lui turneu dinaintea stabilirii 
grupelor valorice 1—6 și 7—12. 
In aceste condiții, interesul ma
jor a fost stimit, in mod fi
resc, de meciurile dintre echi
pele aflate în luptă
pentru calificarea in grupa 
elită.

directă
de

că „U- a condus tot timpul 
(10—0 min. 4, 31—18 min. 12), 
dar Farul — grație in mare mă
sură acțiunilor individuale ale 
lui Gh. Rada — s-a apropiat 
in două rinduri pină la un coș 
(61—63 min. 34, 73—75 min. 40), 
pe fondul unei apărări presing 
care 
mai

rin 
toi 
că

. Una dintre aceste partide 
desfășurat între formațiile 
NIVEKSITATEA -------------
CA și- 
De la 
liniem 
clujean 
losi cu 
talie înaltă, tineri, capabili să 
se adapteze cerințelor jocului 
modern ta care activitatea ta 
apărare solicită un mare efort 
fizic. Fără a avea pretenția că 
studenții «-au apărat „ca la 
carte", apreciem totuși intenția 
lor de a fi mai bătăioșt, de a 
încerca să provoace greșeala 
adversarilor (și nu să o aștep
te). Aceasta este, credem, prin
cipala explicație a succesului 
realizat — 79—73 (41—33) _  în
fața expert men taților baschet- 
baliști de la Farul, al căror 
principal atu — faptul că al
cătuiau O ECHIPA — a Hi mail 
de domeniul amintirilor. în 
plus, este surprinzătoare pres
tația palidă (șt mai ales Ine
ficace) a lui V. Băleeann, coș- 
geterul ultimelor două ediții *- 
le Diviziei ^A*. Referitor la 
meciul propriu-zis, menționăm

s-a 
U- 

CLUJ-NAPO- 
CONSTANȚA.FARUL

început dorim să sub- 
tendința antrenorului 
Gh. Roman de a fo- 

predilecție Jucători cu

i-a incomodat vădit 
tinerii lor parteneri 
Au inserts : Trif 18, Her- 
17, Barna 16, Nlcoară 14, 

Rotaru 10, Iiea 4 pentru Învin
gători, respectiv Rada 28, Mă- 
năilă 14, 
Băiceanu 
tre care 
Spina 11, 
Nieoiescu 
tribuit la 
meciului.

Cucoș 6,
2 (din
3 in
Ilucă 
și L 
buna

pe 
de

Tecău 6, 
4 aruncări, din- 
prima repriză), 
6. Arbitrii Em. 
Breza au eon- 
desfășurare a

DINAMO ORADEA a Învins 
POLITEHNICA IAȘI CU 96—79 
(45—40), dar diferența s-a pro
dus de abia din minutul 25, pi- 
nă atunci scorul mențînîndu-se 
foarte strins, ea urmare a jo
cului bun practicat de ambele 
echipe, la care am remarcat că 
mențin In teren doi și chiar 
trei jucători de 2 m chiar și 
In repriza secundă (adică atunci 
cînd nu stat obligate de regula
ment). La citeva minute după 
Începutul reprizei a doua. Ieșe
nii au căzut, iar arădenii au 
zburdat spre victorie. Și-au a- 
dus o contribuție majoră Z. Ko- 
II c. Ilie, D. Cri st ea, D. Antochi 
și D. Ridulescu, ultimii trei 
demonstrind că se făcea o ne
dreptate eu ei atunci cînd erau 
ținuți pe banca rezervelor (la 
echipele la care erau legitimați

Gellert aruncă la 
coș; i se oțnta 
Boișteana (nr. 13) 
ți Takacs, vltimvl 
incercind un ^a- 
pac". Față din 
meciul Dinamo O- 
radea — Politeh

nica Iași.

Foto :
Ion MIHAICA

pină nu de mult). 
Ilie 36, Kosa 19, 
Rădulescu 6, Criste* 6, Gellert 
6, Szabo 5 pentru Învingători, 
respectiv Takaes 18, Mihăilescu 
16, Dănăilă 16, Măgurean 12, 
Bolșteanu 11, Bahrin 4, Toaca 
2. Competent 
trajul lui M. Alde* ți C. Dn- 
miirache.

STEAUA —
90-88 (54—33),
BUCUREȘTI - 
BUCUREȘTI 92—55 
RAPID — CJ3.U.
95—87 (33—32), LC.EJ). _ A- 
CADEMIA MILITARĂ 91—84 
(39—32).

Dumitru STANCULESCU

Au înscris : 
Antochi 18,

și autoritar arbi-

CJS.U. SIBIU 
, DINAMO 

CARPAȚI 
“ (52—32),

BRAȘOV

Programul de azi : sala Fîo- 
reasca, de la cr* 8 : Dinamo 
Oradea — C.S.U. Brașov, Ra
pid — C-S.U. Sbtu, Carpați — 
Politehnica Iași, Farul — Aca
demia Militară, Steaua — »U", 
Dinamo — LC.E.D.

'ta

De astăzi și .
tn Sala sporturilor din Buzău 
se vor disputa întrecerile con
cursului al doilea al Campio
natelor individuale de seniori 
la tenis de masă din cadrul fi
nalelor „Daciadet* la aportul de 
performanță, in arma căruia 
vom cunoaște pe noii dețină
tori ai titlurilor. La întreceri 
se vor prezenta sportivii califi
cați ta concursul I al campio
natelor, precum și cei de cate
goria L

Sperăm să asistăm la Jocuri 
atractive, printre competitori 
aflindu-se și campionii de a- 
nul trecut. între care Ștefan 
Moraru, Simion Crițan, Andra 
Fejer, Maria Albolu, precum și 
a! ți sportivi fruntași, ca : Anca 
Cheler, Carmen Găgeatu, Qtilla 
Bădescu, Rodica Urbanovici. 
Vasile Florea. Eugen Florescu, 
Mircea Nicorescu. Călin Toma.

începe laReuniunile vor 
ora 9.

Duminică se vor 
intilnirile de baraj 
movarea în prima i 
rică a Diviziei ,A”.

disputa și 
pentru pro- 
grupă valo-

duminică tragere
Ca sum* dc num*! 
de 10 lei. ORICINE 
JOACA POATE
OBȚINE : • auto
turism© «Dada
1300- • mari sume 
de bani tn frunte 
eu cele de 50.000 lei 
MAI MULTE BI
LETE — MAI 
MULTE ȘANSE DE 
FRUMOASE SA 
TISFACTn I

ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE — 
sîmbătă 3 decem
brie 1381

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Mi inie, echipele divizionare de 
popice se vor alkiia pe pistele 
de joc, după o întrerupere de 
două săptămînl, pentru a-$l dis
puta penultima etapă (a S-a) < - 
turului campionatului. Vor avea 
loc citeva partide „tari", in care 
se vor întîlni fruntașei® seriilor. 
Astfel, Gloria București va juca 
cu proaspăta lideră a seriei Sud, 
la femei. Voința Ploiești, iar la 
Oradea, tot la femei, va evolua 
campioana continentală, Voința 
Tg. Mureș, prima clasată ta seria 
Nord. Dintre Jocurile masculine 
se detașează cele de la -Galați, 
dintre Constructorul șl Gloria 
București, șl Timișoara — unde 
formația feroviară va Juca cu 
elștlgătoarea C.C.E. ’83, Aurul 
Bala Stare, echipă cu o singură 
taf.-tngerș ta acest campionat și 
aceea la Timișoara, ta medui eu 
noua promovată Victorla-Gubam.

Dar lată clasamentele aerttlor

ACTUALITĂȚI DIN POPICE
după șapte etape : FEMININ — 
seria Sud : L Voința Ploiești 
10 p (tiS3 p.d. ta deplasare), 1. 
Gloria București 10 p (7345), ».
Voința București 1« p (7195)... pe 
ultimele locuri : «. Olimpia Bucu
rești 4 p (6826), ». Carpați Sinaia 
4 p (6745), 10. Rapid București 
1 p (9551). seria Nord : L Voința 
Tg. Mureș 12 p (9833), *. Voința 
Oradea 12 p (7135), 3. CJSM. Re
șița 10 p (7095) ._9. Voința Odor- 
hel 2 p (9380), 10. C.FJL Tg. Mu
reș 0 p (9079). MASCULIN — 
seria Sud: 1. Gloria București 12 p 
(20665), 2. Rulmentul Brașov io p 
(15507), S. Constructorul Galați 
0 p (15053)... pe ultimele locuri : 
0. Ctampex Constanța 5 p (14986), 
9. Metalul Roman 6 p (14635). 10. 
Lacomei București 4 p (19037) ;

seria Nord : 1. Aurul Bala Mare 
12 p (Z0*53), *. Eectromureș Tg. 
Mtreș 10 p (16336). A Victoria Ti
mișoara 0 p (14706) _ pe ultimele 
Locuri : 9. TehnoudlaJ Odorhei 
4 p (MO2«1 IA Chimica Tlrnăvenl 
4 p (14571).
• S-au tocbelM Întrecerile „Cu

pei F-BJ*.- ediția 1993. competi
ție Individuală M care au parti
cipat cei mal burt Jucători, se
niori șl Juniori. Competiția n-a 
lost lipsită de surprize, o serie 
<ta Jucători consacrați, compo- 
nenți al loturilor naționale, cla
sîndu-se pe locuri periferice (L 
Ttamănar, silvia Bestade șl so
ții). Clasamente — seniori : 1. v. 
Donos 2732 p, A Gh. Silvestru 
2701 p (ambii de la Chlmpex Con

stanța). 3. L Bice (Aurul Bata 
Mare) 2701 p ; senioare > L Maria 
Zsizsik (C-S-M. Reșița) 1301 p, 2. 
Emilia Ebel (Voința Timișoara) 
1263 p, 3. Vasillca Pințea (RapM 
București) 1259 p. Juniori : 1. M. 
Farkas (Electromnreș Tg. Mureș) 
1767 p, i. m. Plștalu (Voința 
București) 1710 p, 3. Tr. Xetoar 
(Metalul Hunedoara) 1706 ; Juni
oare: L Mariana Borta (Voința 
București) 887 p, î. Octavia do- 
drian (Gloria București) 983 p, A 
Rodica Bactu (Electronrareș Tg. 
Mureș) 044 p.
• Miine și duminică, pe mo

derna arenă Electro mureș din 
Tg. Mureș se dispută finala edi
ției s 7-a a „Cupei UNCAP", 
competiție din cadrul „Dadadel", 
rezervată popicarilor din mediul 
rural. La Întreceri participă elț- 
tigătoarele etapei Județene, echi
pe formate din doi băieți și o 
fată. (T. R.).

I-a 
cescu 
pa Români 
bătălie din

I-a fost 
sensul pre< 
rostul. Pen 
oricînd, el 
victorie cu 
ori întîlnit 
balului.

Se spune 
rector tehi 
primul 
dă“, cu 
această 
lăriei.

A refuza 
căile bătăi 
băncile cu 
tăcesc me 
pornit la ( 
ra, renunți 
tor plin d 
drul clubuB 
A simțit tfl 
nească altH 
treaptă cuH 
picuri care® 
o dogmă. ■ 
dintr-un pB 
pre fotbal® 
fapt, secu® 
pe Wembl®

A incept® 
Hunedoara® 
cu Mircea® 
t-a spus 1® 
pilul 
dulat, eu ■ 
ne micul H 
Mircea bă® 
«pre ereșt® 
mai stnt li® 
Bolhnl, de® 
doptiv. H

A Încep® 
cot, eu co® 
să învețe ®

suc
(Un

tră națion. 
Cehoslovac 
trece cu 
Luccscu i 
Iuții In ale 
prezentativ 
rul antren 
manieră pj 
tă pe atî 
greaua i 
■ ■■ ..r.,bi® 
Hivrana® 
cuvine să] 
ceea ce ea 
nem că, □ 
gîndit ad 
preună cui 
Rădei^mJ 
cerca r^®& 
„M-am 1 
după joc, I 
vac. ca rol 
Bratislaval 
Stockliolml 
joo axat I 
in propria! 
pentru cal 
contracarai 
baliștilor I 
gului". I

Mare i-l 
priza Iul I 
puțin tlmj 
al arbitrii 
mente exJ 
rată a pari 
venit la „J 
lecție, neil

In loc 1 
sivă, curai 
..Rasunda I 
noastră a I 
tele de ol 
un ioc tl 
poarta lull

IDlliMSTRATIA Df SI
9 ClȘTIGURILE TRAGERII SPE

CIALE U-OTO 2" DUȘ 20 NOIEM- 
1'KiK. FAZA I — cat. 1: 3 varian
te 25% a 23.930 let ; oat j ; 4,50 
a 15.953 lei ; cat. 3 : 19 a 3.778 jei; 
cat. 4 : 106,25 a 678 lei ; cat. 5 : 
305,75 a 200 lei ; cat 8 3 A175 a 
100 LeL FAZA a n-a — eat. G : 
1 25% a 6.250 led. ; cat. H: 1 100% 
a 5.000 lei sau. Ia alegere, o ex
cursie de un ioo ta BJ>. Bulga
ria sau R.D. Germană șl 10 25% 
a 1.250 tal ; cat. I : 7,25 a 1.000 
lei ; cat. J : 54,75 a 200 Jet ; cat. 
K : 994,30 a IOO JeL FAZA a HI-a 
— cat. M : 1 25% — astiotimfem 
Dacia 1300 ; eat. N 7 T 29% a 11J21 
lei ; cat. O : 3 100% a 1L32I lei 
sau, la alegere, o excurate de un 
Ioc tn R.p. Bulgaria tan R.D. 
Germană șl diferența ta numerar 
șl 16 25% a 3.000 lei ; cat. P : K 
a 6.720 lei ; cat. B : 23 a 3.214 tai;

cat. S : 17
1.931.75 a
„Dacia 130| 
nnt pe uinl 
venit Ini H 
lași. |

© ClȘTld
LOTO Dlid 
Cat. 1 : 2 I 
turisme Dl 
25% a 17.J 
rtenibe 1000/] 
rd ante 15a/l 
13 variantl 
variante 2| 
61 varianal 
229,50 vaiTl
360.75 varlJ 
1.997 va.rial 
cat. 1: 3&(| 
,. Dacia 13fl 
nute pe 9



la Mircea Lucescu

JOC 0 VIAȚA
Ă FOTBALULUI
ea Lu- 
e echi-
11 grea

pe

cul lui, 
1 are 
îult ca 
această 

rare- 
fot-

e di- 
E, In 
e ban_ 
frumos 
i copi-

început 
st In 
lși ră- 
e. A 
nedoa- 
in vii- 
ln ca- 
'ormat,

por- 
urce 

ă tl- 
n a fi 

drum 
îl des- 
ost, In 
o tacă

copiii 
Ando, 
e care

Ml
1 spu- 
e, ei, 
idințat
1 nu 
„Loți* 
nte a-

ot la 
vețe șl 
ent de

faptul că totul se învață 
verde, tabla invitind mai mult 
la somn. A alergat mult, ca să 
simtă respirația celorlalți, me
reu mai fierbinte, printre abu
rii furnalelor, presimțind poate 
că va veni o zi eind va juca ta 
ceața petardelor, pe marile sta
dioane ale Europei.

All Ramsey a devenit antre
nor al echipei Angliei pentru 
eă a urcat cu Ipswich-uL Mir
cea Lucescu a venit la echipa 
națională pentru eă a făcut 
CorvinuL Și ce mult și-a iubit 
copiii I Fără ei, Redaic, de a- 
tîtea ori contestat, ar fi ajuns, 
poate, la Ghelar. Fără el, „co- 
costîrcul" Andone s-ar fi Întors 
la Alba, iar Klein, „mijlocașul 
eu mersul in buestru* — am auzit 
această expresie — B-ar fi Îm
brăcat niciodată tricoul echipei 
naționale. Să nu mai vorbim de 
Gabor...

A fost, ta primul rfnd, vorba 
de dragoste șl fidelitate.

Dar a mal fost și munca. O 
muncă depășind toate normele. 
A fost pretutindeni acest di
rector tehnic ta trening, mereu 
la volanul mașinii sale, cu ca
re s-a și răsturnat a dată, ca să 
prindă repriza a doua a anul 
meci peste Dealul Negru. A 
urcat intr-un avion de marfă 
ca să ajungă ta Cipru, șl să 
se Întoarcă ta aceeași seară, 
dar nu pentru a-și regăsi fa
milia, ci pentru a ajunge, repede, 
repede, la hotelul echipei — 
„pune-mi și mie, nevastă, e 
cămașă, iartă-mă, fug, vezi tu 
de Răzvan*. Un Iureș continuu, 
care a făcut ca al săi să ducă 
dorul vieții de la Hunedoara, 
„cînd tata mal venea și pe a- 
casă".

A muncit și a învățat enorm. 
N-a omis nimic. în ajunul me-

ciului de la Bratislava, a ținut 
ca echipa să asculte, timp de 
o jumătate de oră, însemnările 
culese de Bela Horos, un pa
sionat documentarist, in legă
tură cu tot ce putea fi legat 
de meciul cu Cehoslovacia. „în 
fotbal, spune Lucescu, înveți 
din orice. Și de la oricine. Am 
spus după Wembley eă echipa 
României U datorează malt lui 
Bobby Charlton... Am învățat 
mereu. De "la Greenwood, de la 
Kubala, de la Covaci, na mai 
vorbesc de nea Angelo. Dar nu 
■umai de Ia ei. Poți 
foarte mult și dintr-o 
care ți-e adresată. Poți 
enorm și dintr-o răutate 
tă- Poți descifra într-o 
rație -după meci- 1— 
decit _' __
pentru eă sint vorbe la cald, 
adică vorbe adevărate".

Dacă s-ar putea pune Intr-un 
computer ideile căre au circu
lat- în mintea iul Mircea In a- 
cești doi ani, s-ar ajunge la ci
fra incalculabilă a boabelor 
mereu dublate pe tabla de șah. 
Dar acest exces de variante a 
sfîrșit în sita unei selecții foar
te exacte. Spunea cineva în a- 
vionul de Întoarcere că „șeful 
de bandă* a analizat pentru a- 
cest superb Paris mai mult de
cit Korcinoi și Kasparov la un 
loc. Iar cronicarul o confirmă, 
ca unul care l-a urmărit pe 
somnambulii Lucescu și Rădu- 
lescu înainte de Suedia.

Enzo Bearzot, Havranek

învăța 
ironie 
învăța 

gratui- 
decia- 

mai mult 
într-nn ears de fotbal,

____ ________ti 
Amesson erau marii favorlți al 
acestei grupe „de foc". A în
vins Lucescu, pentru că el. 
Internaționalul, a făcut abstrac
ție de cele 70 de tricouri ale 
sale și a „prins* toată ciber
netica modernă a fotbalului, 
sfirșind prin a-1 pofti frumos 
in cușcă pe leii numiți Rossi, 
Corneliusson sau Vlzek, acesta 
din urmă avtnd șansa de a ju
ca la București împotriva unui 
Lucescu ca mulțl alții, adică 
neinformat.

A fost o victorie a muncii șl 
a sufletului. In

teribil care se numește Brati
slava, „șeful de bandă" i-a re
adus pe toți. Pe inepuizabilii 
craioveni, dar și pe „Ieșitul din 
formă" 
Klein", 
cindu-i in fața unei 
despre 
piciorul 
jucător in parte sau minutul in 
care va face ruptură muscula
ră Zelenski.

Mircea Lucescu a învins pen
tru că și-a 
goste care 
tea pentru 
Dinu va fi 
de valurile ___ __ _ ___
Guadalajara vor fi prima lui 
familie — „trebuie să fac ce
va pentru Mișu Mocanu, care 
merită mult mai mult". Și Mir
cea nu va spune niciodată că 
echipa lui de astăzi e mai bu
nă decit cea de la Guadalaja
ra, chiar dacă cei de astăzi au 
realizat, poate, cea 
nă performanță din 
fotbalului românesc.

...30 noiembrie 1983.
năr intr-un demi bleumarin, ta 
capul gol, siluetă firavă pe 
fondul vulcanului Bratislava, 
urmărește. în picioare, fără să 
respire, un meci pe care nu-1 
poate privi sezind. Se vede că 
e calm, dar e un calm aparent. 
Boldni cade, secerat. Tinărul e- 
legant se repede ta teren de 
Dar că ar vrea să salveze un 
eonii căzut în fata tramvaiului.

Directorul tehnic redevenea 
„șeful de bandă". Era în joc 
toată viața Iui dăruită fotbalu
lui.

Iorgulescu, pe „șchiopul 
pe Gabor, însuși, arun- 

echipe 
care știa totul, inclusiv 

mai slab al fiecărui

iubit echipa. O dra- 
provine din dragos- 
fotbal. Pentru el, 
Dinoașcă indiferent 
vieții, toți cei de la

mai bu- 
istoria

Un tl-

acest moment

CALIFICĂRII LA TURNEUL FINAL
Ipru și 
putut 

direr a 
te so-

re- 
tină- 
de o 

■cnan - 
H

tcescu 
»pu- 

are a 
lm- 

lircea

Cum lesne s-a putut obser
va. această „inovație tactică* 

' a fost acuzată din plin de 
formația gazdă, marea tensiu
ne psihică1.
joc decisiv, trectad. ta aceste 
condiții, ne umerii eL Căci a 
fost. tatr-adevăr. incomod 
(chiar si pentru o echipă va
loroasă, matură, cum este re
centa învingătoare a Italiei) să 
constate că partenerul de în
trecere posedă resursele nece
sare etalării unul fotbal total, 
de mare angajament ta toate 
planurile 
lui 
ta 
s-a 
de 
situația de 
ea a declanșat acțiuni ofensi
ve. energice.
porții.

inerentă tatr-un

jocului. în ambele 
momente fundamentale : 

apărare. echipa noastră 
putut închide ermetic ori 

cite ori a fost necesar. în 
posesie a mingii

pe direcția

vorba. In pri-fiind
de un SUCCES AL 
nu vom tace. ta 

rînduri.

sur- 
d. la 
Quler 
real- 

i du
lii au 

altă

★
în fata acestei 

be de vigoare d 
locul să spunem 
ciulul de pregătire efectuat In 
vederea medului de la Brati
slava si-a găsit o deplină Jus
tificare, 
xlmativ 
lorii să 
energia 
ion al 
în baza _____ ____ ._______„
exemplar spirit de echipă, 
perfectă coeziune, posibile 
In ' _
titulari de talia lui Baîad

evidente pro- 
fortă. este 

di Meea sta-

siderente, 
mul rînd. 
ECHIPEI, 
prezentele 
tadividuaie).

Adevărata măsură 
sei dorinti cu care 
Havranek a 
toarcă soarta partidei am a- 
vut_o insă spre finalul ei, 
cînd Hruska șl-a părăsit poar
ta. devenind și el atacant !

în țara hocheiului pe ghea
ță. și nu numai acolo, aseme
nea scene constituie un fapt 
obișnuit. Din tragismul 
resimțit ta tribune, se nășteau 
însă, odată cu fluierul final al 
arbitrului — asa este sportul 
— o imensă bucurie în tabăra 
noastră. Satisfacția calificării In 
faza finală a campionatului eu
ropean, acolo node valoroasa 
reprezentant* a fotbalului ro
mânesc are dreptul să spere la 

• noi remarcabile performanțe.

aprederl

a imen-
___ echipa Iul 

încercat să în_

lor.

exce
ls pe 
china 
mesn- 

cu 
spre

Atunci. în cele apro- 
7 zile. au putut trico- 
acumuleze. In Miriște, 
cheltuita pe greul ga- 

' ' “ ti 
un 

a 
.. ... d

condițiile în care lipsesc 
” ri

Ticleana; vizibile pe toată du
rata celor 90 da minute. eu 
precădere în momentele de 
reală dificultate la poarta lui 
Long, dnd formația gazdă a- 
taca susținut, dornică să 
leze splendidul gel Înscris 
Geoigău. (Pentru aceste

stadionului Slovan 
căreia au probat

ann 
de 

eon-

spori informează
. T :
Ismul
obți-

revenit partidp-anteilor COMAN 
ANA-ELENA și VASELE ELENA 
din București.

OBIȘNUITA
3 decembrie 
tncepind de

o TRAGEREA 
LOTO de astăzi, 
1933, se desfășoară 
ia ora 14,30 in sala dubulul spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Stalcovld nr. « ; numerele 
cîștlgătoare vor ti transmise la 
televiziune șl radio ta cursul se-

Biroul Executiv al Consiliului Național pentru Educație 
Fizică si Sport adresează pe această cale cele mai calde 
felicitări componenților lotului reprezentativ de fotbal, an
trenorilor acestuia, federației de specialitate. consiliilor ju
dețene, cluburilor de la care provin jucătorii tricolori, teh
nicienilor care i-au pregătit, tuturor celor care au contri
buit — intr-un fel sau altul — la obținerea acestui presti
gios succes al’ sportului românesc : calificarea echipei na
ționale la turneul final al campionatului european din 
Franța. în 1984.

Totodată. Biroul Executiv al C.N.E.F.S. exprimă vii mul
țumiri tuturor acelora care s-au aflat alături de echipa 
națională și au sprijinit-o în dificila ei cursă pentru cali
ficare. zecilor de mii de spectatori care au încurajat-o în 
modul cel mai entuziast la meciurile susținute pe propriul 
teren, miilor de suporteri care au însoțit-o si susținut-o 
la Bratislava, numeroșilor iubitori ai fotbalului care în 
miez de noapte n-au pregetat să meargă ia aeroportul Oto- 
peni pentru a-i primi sărbătorește pe bravii noștri tricolori 
la reîntoarcerea acasă, după cum aduce mulțumiri presei, 
radioului si televiziunii care au ajutat reprezentativa tării 
pe drumul calificării sale.

Spectatori români pe stadionul din Bratislava. „Hai România!“ 
Fotografii de D. NEAGUloan CHiRILA

LATURA PROFUND UMANA A FAPTELOR
(Urmare din vag. 1)

declarațH „făcute* sau pregătite să 
explodeze ca o bombă, declarații 
dintre care anele m-au impresionat 
și pe mine, recunosc. Mărturisesc 
tasă că de mult, de foarte mult 
timp, nu am auzit o declarație mai 
profund umană, mai plină de conți
nut cald omenesc dedt cea pe care 
• dat-e ȘteOnescu imediat după În
cheierea teribilei „bătălii* de la 
Bratislava. —- Ce rid, Costică 7 — 
Ce să ria T Stat obosit A fost foar
te grea. Cuvinte simple, dar care 
spun totul pentru că tatr-adevăr cu
prind totul Ștefănescu, unuj dintre 
eroii medului, și-a arătat ta numai 
cîteva vorbe valoarea morală. „Ba
ciul*, cum l-au poreclit, cu respect, 
colegii săi, nu știe sau- nu vrea să 
facă artificii verbale, care să „epa
teze" intr-un moment unic. El este 
la fel ta toate situațiile. Și este un 
om dlntr-o bucată, tăiat parcă in 
stîncă. Si acest lucru se vede și cînd 
- - - • • * i ca

și la mo-
lupta scapără șl e mal încinsă 
aricind, după cum se vede 
mentele festive... -

Trăiască România I

Intre scenele neașteptate, 
mare încărcătură morală 
desfășurat la Bratislava în . 
ciulul, una dintre ele ne-a produs 
tuturor — JucfitqrL antrenori, zia
riști — o emoție extraordinar de pu
ternică.

dar de o 
care s-au 
Jurul me-

...Autobuzul eu lotul reprezentativ 
sosește, seara, la aeroport. Șoferul 
frlnează, se deschid ușile și ta ace
lași timp dimprejurul aeroportului, 
din sute și sute de piepturi de 
români — venițl la Bratislava 
turiști, la meci — țîșnește un 
înălțător : „Trăiască România ! / 
iască tricolorul 1". Un cor care 
eălzește inimile și creează, spontan, 
o scenă cu o puternică vibrație pa
triotică.

Acolo, în acele momente, grupul 
acela era o parte vie de țară.

Vaslui — 85. Ia avion !

de 
ca 

cor 
Tră-

In-

S-a apus că au venit la Bratislava, 
la meci, 8 000 de turiști români. Nu * 
cunosc cit a fost numănll lor exact, 
știu doar că în ziua meciului în fru
mosul oraș de pe Dunăre vorba ro
mânească se auzea peste tot, și tare 
am simțit atunci, in țară străină, cit e 
de frumoasă limba părinților noștri, 
a noastră și a copiilor noștri.

Neînchipuit e sentimentul de soli
daritate, de-unire, de apartenență pe 
care ți-1 declanșează în suflet două- 
trei vorbe auzite în limba ta intr-o 
altă țară Un simplu „Ce faci măi. 
Vasile 1 Bine, mă, Ioane !“ îți sună 
în urechi ca o muzică dragă.

Aș vrea, stimați cititori, să în
țelegeți, între altele, cu cită surpriză 
am ascultat la un moment dab, în 
aeroport, vocea unei femei care fă
cea apelul: „Vaslui — 85 să se pre
zinte la poarta nr. 1 !“ Am căutat-o 
din ochi pe autoarea chemării, am

o femeie in jur de 45 de ani, 
dus la ea și am schimbat 

vorbe. -Am venit tocmai din

văzut
m-am 
cîteva _____
Vaslui. în seara asta eu, Horoi Ma
ria, de profesie economistă, sint 
om fericit. Așa cum fericiți sint 
membrii grupulni mea Vaslui — 
Băieții noștri au fost admirabili 
tăzi, sintem mindri de ei".

Marea revanșă a iui Lucesca.

an 
și 

85.
as-

în seara zilei de 18 mai 1972, la 
Belgrad, pe stadionul Partizan, Mir
cea Lucescu plîngea ca un copil la 
sfîrșitul celei de-a treia partide (de 
baraj) România — Ungaria 1—2, 
pierdută de jucătorii noștri și cu 
contribuția evidentă a unui- arbitru 
grec. N-a fost o simplă infringere. 
Dacă echipa noastră ar fi ciștigat 
acel joc, „ll“-le României s-ar fi 
calificat in turneul final al campio
natului european

„.Miercuri seara, antrenorului 
Mircea Lucescu îi joacă ochii în la
crimi după o „revanșă a soartei" pe 
care a așțeptat-o 11. ani.

E fericit. Numai el știe cit c de 
fericit. Se îmbrățișează cu jucătorii 
și e îmbrățișat de toată lumea. Me
rită. Aceasta ar fi sinteza corectă și 
exactă a multor vorbe care s-au 
spus sau nu s-au spus : merită.

Oprim aici filele unui... jurnal 
care nu s-a vrut sentimental de dra
gul momentului, el avind ambiția 
mult mai modestă de a fi o oglindă 
dreaptă a laturii profund umane ■ 
unor oameni adevărați.



In vederea meciuri de duminicA, cu rrauța, di» ci. NUMEROASE ZIARE EUROPENE COMENTEAZĂ MECIUL
’RUGBYȘTII NOȘTRI AU AJUNS,

ÎNCREZĂTORI, LA TOULOUSE
TOULOUSE, 1 (prin telefon).

Joi dimineață, rugbyștii noștri 
au plecat In Franța.

* sus tine duminică 
derby al competiției 
tale organizate de 
care, după atit de 
lor victorie tn fata 
Tării Galilor, este așteptat cu 
mal mult interes si... speranța 
ea orieînd. îmbarcați In avio
nul de Paris la Aeroportul O- 
tonenl. tricolorii și-au conti
nuat drumul, tot pe calea ae
rului. din capitala Franței pînă 
la Toulouse, oraș de 500 000 de 
locuitori, de care ne leagă a- 
mintirea unui prețios rezultat 
de egalitate (6—6) obtinut. tn 
urmă cu 20 de ani, de echipa 
României tn compania puter
nicei reprezentative a cocosu
lui galic. Cu gîndul la perfor
manta de atunci, mal încreză
tori In forțele lor după izbîn- 
da asupra ealezilor. stimulați 
si de splendida calificare a fot
baliștilor — cărora le transmit 
sincere si calde felicitări —. 
rugbyștii români nu-și ascund 
'marea ambiție de a face la 
Toulouse un joc de ridicat ni
vel sl de a reuși un rezultat 
cît mai bun. El urmează să 
mai efectueze pînă la ora par
tidei. de duminică (ora 15 alcL 
16 la București), două ‘ antre
namente. Primul e programat 
pentru vineri dună-amiază. pe 
stadionul din Ramonville. oras- 
satelit pentru Toulouse, unde 
se află dealtfel cazați, la ho
telul „La Chaumiere" si unde 
au fost primiți, joi seara. la 
Primărie. Meciul va avea loc 
Insă la ..Stade 7 Deniers", care 
va fi inaugurat oficial cu a- 
ceastă ocazie, stadion cu o ca-

pentru a 
autenticul 
conțin en-
F.I.R.A., 

frumoasa 
naționalei

paritate maximă de 15 000 
locuri.

Pini la această oră. nu 
preconizează modificări 
cela două echipe anunțate, 
să-t reamintim pe cei 21

de

se 
tn 

Dar 
_____  de 

rugbygti români prezenti aid. 
Intr-un ora* Toulouse cu timp 
rece, dar însorit : M. Muntea- 
nn. FL Murarlo. AL Rădulescu. 
L, Constantin. D. Alexandra, 
8. Fuicu, Gh. Vărzaru. M. Mot 
(Steaua). M. Paraschiv, Gh. 
Caragea, M. Marghescu. M. 
Aldea, St Podărescu (Dinamo). 
Gh. Dumitra. V. Ion. A. Lun- 
gn (Farul). V. Pașcu, D. Bă
lan. FL Măcăneață (R.C. Gri- 
vita Rosie). L Buean. St 
Constantin (Știința Petroșani). 
Antrenorii Valeria Irimeseu și 
Theodor Rădulescu speră să 
poată alinia cea mai bună for
mulă. care va fi. mai mult ca 
sigur, asemănătoare aceleia ee 
a învins XV-le Țârii Galilor.

Presa franceză acordă ta 
continuare, spatii largi evenl 
menttituL rugbyul românesc 
primind noi ai măgulitoare a- 
nrederi. Iată, ta numărul său 
de Joi. marele cotidian L’Equi- 
pe publică, intre altele. un 
răspuns ad arbitrului J. C. 
Eche la întrebarea : JDacă ro
mânii au marcat patru eseuri 
galezflor. să fie acesta un 
semn pentru duminică. Ia Tou
louse T* Cavalerul Cuierului 
spune : ..Dacă românii m 
marcat patra eseuri. aceasta 
se datorează preocupării de a 
juca balonul.- Trebuie si se 
știe dealtfel că România are 
o Înaintare capabilă d« a În
trece pe oricine, iar liniile 
dinapoi nu sînt nici pe depar
te neîndernînatlee*.

Dimitrie CALLIMACHI

I SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
• PATINAJ ARTISTIC

Sportlvil români au participat 
recent la două mari concursuri 
Internaționale de patinaj artistic. 
Ia Moscova și Berlin.

I Despre concursul din UJL3A 
ne-a relatat antrenoarea lotului 
național, Letlția Miclescu : „Au 

t tost Ia start 15 concurenți, prin
tre care șl aspiranți la titlurile 
olimpice, mondiale șl europene. 
După o luptă superbă între so
vieticul Vladimir Kotin și cana
dianul Gary Beacom, primul a 
cîștigat la diferență minimă. Ni
velul a fost excelent, pregătirea 
tehnică a particlpanților. înaltă. 
Arbitrajul, sever, conform noilor 
reglementări ale federației inter
naționale care îngrădește autono
mia programelor libere tn sensul 
că depunctează repetilrile unei 
figuri, oricît de dificilă, stimultad 
astfel însușirea unei game com
plete de procedee. Reprezentanții 
noștri. Adrian Vasile, campionul 
țării și Marius Negrea s-au cla
sat pe locurile 10 și respectiv 12. 
Despre primul, arbitrul principal 
Aladn calmat, celebrul patinator 
al anilor ’60 a spus, in cadrul

• LUPTE

Tradiționalul turneu interna
tional de lupte greco-romane al 
UnlunH Sovietice Începe astăzi 
si se Încheie duminică la lo
calitatea Zaporojet La acest 
turneu participă si patru spor
tivi români : Nieolae Onică (cat. 
48 kg). Mihai Cișmaș (52 kg). 
Petre Cărare (62 kg) si Sorin 
Herțea (82 kg). Ei slut însoțiți 
de antrenorul Simion Popescu.

START IN „€IPA MONDIALA LA SCHI ALPIN

A ROMÂNIEI LA TURNEUL FINAL AL
BRATISLAVA. Cotidianul 

.PRAVDA* acria sub titlul : 

.Mult efort, dar un singur gol", 
următoarele: .Echipa Cehoslo
vaciei a Jucat destul de lent și 
fără imaginație, spre deosebire 
de selecționata României, care a 
strălucit In jocul de apărare— 
înaintașii noștri nu s-au putut 
demarca in fata unor adversari 
deciși în lupta pentru fiecare 
balon. De nenumărate ori. ro
mânii au ajuns primii la min
ge. în asemenea condiții nu 
se putea sconta pe un succes*. 
Este elogiată întreaga echipă 
română. tn frunte cu Ștefănes- 
ca, I orzul eseu, 
bor si autorul 
gău.

Ziarul de 
„SPORT" din localitate îșt in
titulează comentariul : „Franța 
a fost prea departe pentru 
noi—*. în text se scrie, prin
tre altele : „înaintașii noștri
n-au găsii soluții pentru a
scoate din dispozitiv apărarea 
adversă, de a ee demarca ta
momentele care păreau favo-

Căniătaru. Ga- 
golulul Geot-

specialitate

al 
la

C.E. DIN FRANȚA»

Cupa Mondială la schi alpfcn a 
debutat cu un concurs femtoln 
de slalom special desfășurat }ol 
la Kranjska Gora (Iugoslavia). 
Disputat in condiții grele, pe o 
pîrti• acoperită ou zăpadă artifi
cială înghețată, concursul a fost 
marcat. In special In prima 
manșă, de numeroase abandonuri 
ale unor favorite, provocate de 
căderi (Hannl Wenzel, Rbswitha 
Steiner, Maria Rosa Quarto). Vic
toria a revenit, totuși, uneia din

CoHAian.il „TRUD* titrează: 
Jtamânia e«t« eea de a 6-a 
calificau ta turneu! fina!*. A- 
pat ta text, se subliniază: „tn 
fața unei formații flexibile, 
ea jucători eare-și eunosteaa 
lecția si earn aa eiștigat ma
joritatea duelurilor, scorul e- 
gal este binemeritat Greul 
meciului l-a dus apărare^, ro
mână. care a eonstitnit si cel 
mal boa compartiment al ad
versarilor noștri*.

PRAG A, 1 (Agerpres). — 
Sub ti&il : «Nu vom merge 
ia Franța*, ziarul ..RUDE PRA- 
VO* publica un amphi articol 
ta care este sublirdată compor
tarea btir.5 a echipei române. 
„Trebuie să recunoaștem eă 
românii au fort mal capabili 
decât italienii acum două săp- 
Umltri. mal buni sub aspect 
tehnic *1 mal eficienți. Ei au 
Jucat tn viteză, dovedind, tot
odată hotărîre. iar rezultatul 
de egalitate este echitabil. E-

ÎNCEP FINALELE CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE ȘAH

chips cehoslovacă a Început me
ciul dlnd semne de nervozita
te. lucra ea a apărut evident 
mal alea in pasele. inexacte. 
Românii și-au demonstrat cal
mul chiar si in momentele mal 
dificile. In plus au acoperit 
bine mijlocul terenului ți cind 
an avut prilejul au atacat pe- . 
riculos. De abia după un sfert 
de oră do la Începutul parti
dei s-M văzut tn atac si ju
cătorii nojtri, dar in evolu
ția lor era o permanentă con
fuzie*.

După ce se anaăă ineficaci
tatea mnnjfirihJUI de fotba
liștii cehoslovaci In prima re
priză, articolul menționează 
că după pauză aceștia au a- 
tacat mal mult, dar 
români s-au apărat

cu

jucătorii 
excelent.

• Jocununind o 
strălucrtâ ta aceste prelimi
narii* • „De nenumârate ori, 
ramânfi aa ajuns primii la 
minge* • „Calificarea Româ
niei este meritată* • „Româ
na au fost mai capabili docil 
italienii* • „Echipa României 
dispune de jucători ca certe 
coiîtățl individuale, de un 

și ambițios*.

evoluție

tinâr

UA metrii din 
fără luptă. Se- 

obU- 
a fost 
pocta-

TtfQprfinri aid 
spețiL* de Joc 
ria da tovSbuti de col» 
ntaU de formație gazdă 
nezoivată ca auccee de . 
tul Lun« * x>ârătoril Ștefă- 
nescu, Iorgudescu *1 Klein. 
„După ( fazi de atac 
ehipei noastre a urmat 
«dușul rece» : B515ni,
geniul conducător de 
selecționatei române, a 
mingea Iul Ungureanu, avansat 
ia atae și eentiarea acestuia a 
fost respinsă de apărarea noas
tră Înspre Geolgău, care a șu
tat puternic deschizind scoruL 
In continuare, - fotbaliștii ce
hoslovaci au luptat ea stăru
ință, dar golul marcat de ro
mâni le-a Întărit acestora în
crederea la forțele lor șl cu 
fiecare minut de joe ee se scur- 
rea el M apropiau de califi-

Ziarul JtilDOVA DEMOKRA- 
C1E* ajunge la oonduria că 
echipe cehoslovacă nu a putut 
stățfci din punct de vedere psi
hic medul șl eâ. .. „este bine 
ci am obținut cel puțin un re
zultat de egalitate, mai alei 
după ee am primit un gol*.

Alte titluri sugestive ctin zi
arele cehoeâovace : „Remiza în
seamnă ratarea calificării* ț 
„Oaspeții au fost mai buni* 1

a o- 
imediat 

inteli- 
loc . al 

trimis

„Eficacitatea fotbaliștilor noș
tri a fost redusă" ; „Speranțe
le au durat o oră".

MADRID, 1 (Agerpres) — 
Intr-un articol pe trei ooloane 
publicat în „DIARIO-16“ ou o 
zi înaintea meciul ui de fotbal 
Cehoslovacia — România se a- 
răta : „Eliminată cu greu iu 
preliminariile campionatului 
mondial, echipa României a 
trecut printr-o fază de trans
formări. Am văzut-o recent la 
Vigo și am fost impresionări 
in mod plăcut de modul cum a 
jucat. Dispune de jucători
certe calități individuale. de
un antrenor linăr și ambițios".

Toate ziarele spaniole aiu 
publicat joi rezultatul partidei 
de la Bratislava, relevîndu-se 
faptul că prin meciul egal ob
ținut, selecționata română si-a 
Îndeplinit obiectivul propus: 
calificarea la turneul final de 
la Paris.

Sub titlul: „România a ob
ținut calificarea. Cehoslovacia in 
dificultate pe teren propriu", 
ziarul sportiv „MARCA" pu- 
Uică un amplu reportai. in 
care se afirmă printre altoie : 
„Echipa României a aplicat la 
Bratislava tactica adecvată 
pentru a obține un meci egal, 
eu marcaje stricte în zonele de 
pericol, cu • bună circulație 
a balonului la centrul terenu
lui. In minutul 62 Geolgău a 
marcat un gol care a însem
nat pașaportul pentru Paris, 
gol care a descumpănit și mai 
mult formația cehoslovacă șl 
așa fără vlagă, lipsită de ima
ginație pentru a 
părarea hotărî tă 
Cu cind minute înainte 
ierul final, Luhovy a 
golul egalizator, dar 
gazde era prea tîrziu*.

PARIS, 1 (Agerpres). — Ziarul 
parizian „L’EQUIPE" pubUcă 
un amplu comentariu pe mar
ginea meciului de fotbal Ceho
slovacia — România, disputat la 
Bratislava. Autorul notează, în
tre altele : „Cînd echipa Româ
niei a evoluat, anul acesta, la 
Pare des Princes, și a cîștigat 
trofeul orașului Paris, antreno
rul Mircea Lucescu a promis să 
revină eu echipa sa in Fran_ 
ța, la faza finală a campiona
tului european, și iată că s-a 
ținut de cuvînt. Miercuri seara, 
pe stadionul din Bratislava, se
lecționata României a smuls ca
lificarea grație unui meci egal, 
încnnunind o evoluție strălucită 
In aceste preliminarii, care in 
grupa a cincea au reunit echipa 
foarte puternice. In condițiile 
unui joe de mare miză, echipa 
română și-a confirmat buna or_ 
ganizare defensivă și vigoarea 
atacului, care l-au permis să-și 
atingă telul propus".

străpunge *- 
a românilor, 

de flu- 
realizaă 
pentru

ÎNCĂ DOUA LOCURI VACANT! 
PENTRU TURNEUL FINAL

AL C.E
Pînă acum se cunosc șase dta 

cele opt participante la turneul 
final al campionatului european, 
care ee va desfășura ta Franța, 
între U șl Z7 kmle 1964. Iată- e- 
cMpeie eaUOcate : Franța — ea 
țară organizatoare ; gr. 1 : Bel
gia I gr. 1 : Portugalia ; gr. 1 : 
Danemarca ; gr. I : ROMÂNIA ț 
gr. ( : Bjr. Germania. In grupele 
4 și 7, lupta cămine deschisă. 
Iată elasamentete și mechirtle de
cisive.

In grupa a 4-a
1. Țara Galilor 
L Iugoslavia 
L Bulgaria 
4. Norvegia

Olanda — Malta; 21 dec.: Spania 
— Malta.

1. Olanda 7 5 1 1 17- 6 11
2. Spania 7 5 1 1 12- 7 11
X Iriamxia 8 4 1 3 20-10 9
4. Islanda 8 1 1 6 3-13 X
5. Malta 6 1 0 5 4-20 X

Următoarele partide : 17 dec . :

1 2
2 1
1 1
1 2

14

Se apropie startul în ceia 
două finale ale campionatului 
national individual de sah pe 
anul în curs, la masculin si fe
minin. Lupta pentru desemna
rea noii campioane a tării în
cepe simbătă. . la Băile Hercu
lane. iar pretendentii la titlul 
de campion îsi vor disputa pri
mele întilniri săptămîna vii
toare. începînd de la 6 decem
brie. la București. Trebuia 
menționat că. la actuala edi
ție. și-au anuntat participarea 
cei mai buni șahiști si cele mid 
bune sahiste din tară.

în turneul final feminin. 16 
Jucătoare se prezintă în între
cere. zece calificate de drept si 
alte sase promovate din recent 
încheiatele finale „B“. * Lista 
participantelor cuprinde pe 
marele maestre Margareta Mo- 
resan. Elisabeta Polihroniade 
Si Marina Pogorevicl. pe actu
ala campioană Eugenia Ghindă,

maestrele internaționale Dana 
Nuța, Llgia Jicman. Gertrude 
Bamnstark «i Margareta Teo- 
d or eseu. maestrele Iudit Bău
tor-Chiri eu ți. Smaranda Boiea, 
Mariana Bădici-IoniU. Eleo
nora Gogîlea. precum și noile 
calificate Gabriela 
Mariana Duminică. 
Olărașu si Voichita 
Un lot valoros de 
tot ce are mai bun 
minln românesc.

Pentru finala
an drept de joc marii maeștri 
Mihai Subă si Florin Gheor
ghiu. campionul national Ovi- 
diu Foișor, maeștrii interna
tional! Mihai Ghindă. Valen
tin Stoica, Mircea 
Theodor Ghițescn 
Constantin Ionescu.
Grflnberg st Parik _ _____
Lotul ..celor 16" este completat 
de cei calificați din faza pe
nultimă a campionatului : Dan

Nieolaide. Dan Oltean, 
Lupa si Alfred Kertesz.

organizarea Federației, ro-

Olteanu, 
Gabriela 

Călinescu. 
jucătoare, 
șahul fe-

masculină.

Pavlov, 
maeștrii 

Senrta 
Stefanov.

• Inmăne de șah gl a stațiunii bal- 
neocUmatertce Băile Herculane, tn 
această locaMtate s-au desfășurat 
tatrecerSe pentru „Cupe de toam
nă*, competiție care a reuni* la 
start aproape 106 de jucători și 
jucătoare de diferite categorii. In 
turneul principal, ‘ victoria a re
venit M A. Crișan (C.S.U. Bra- 
șov), cu M P din 9 posibile, ur
mat de E. Pearl (Vulcan Bucu
rești 7 p și I- Horvath (Electri
ca Oradea) 14 p. Al doilea tur
neu a fost cîștîgat de Ghiocel 
Manea (I.M.U. Medgidia) 7,5 p, 
Ier cel rezervat categoriei a n-a 
• prilejuit succesul unui foarte 
precoce șahist elevul Dan Zoller 
(CA-S- Unirea Iași), ta virstă de 
numai I ani, care a totalizat 7 p. 
Turneul feminin a avut ea învin
gătoare pe Radadlana Calciu 
(Locomotiva București), eu 7,5 p 
(din IV).

I 6-5 « 
l 5-5 5
1 5-5 5
I 7-5 4 
dec. 2 

» 
Bulgaria.

5
4
5
7

PartideUe următoare :
Tara Galilor — Iugoslavia ;
dec. : Iugoslavia - ~ '*

In grupa a 7-a î

DE PRETUTINDENI
• In ,^Sup<srcupa Spaniei" s-au 

întîlmtt, tn meci retur, C.F. Bar
celona ?i Athletic Bilbao. Victo
ria a revenit cu 1—0 lui Athletic, 
dar trofeul a fost cîștigat de C.F. 
Barcelona, oare tn prima manșă 
cîștligiaise cu 3—1.
• P*Elvefta 

U—1).
• în

pentru 
18 am D . . „
3—0 (2—0). fn aceeași competiție 
dar rezervată juniorilor I (sub IX 
ani) : Cehoslovacia — Cipru 3—• 
(fr-0).

Alger, In med amical, 
a învins Algeria cu 2—1

campionatul european 
juniori n (cadet! — sub 
: Spania — Portugalia

V. SMÎSLOV A LUAT DIN NOU CONDUCEREA
Din nou. un moment de sen

zație pe scena de la Great 
Eastern, din Londra, acolo 
unde se dispută semifinalele 
candidatilor la titlul mondial 
de sah. După trei partide în 
care vădise o netă scădere de 
forță, excampionul lumii Va
sili Smîslov a făcut din nou 
dovada potențialului său real 
de joc, clstigtnd strălucit a 
5-a întîlnire ca Zoltan Ribll. 
Ca albele, tntr-o „apărare Tar- 
rasch" prin intervertire de 
mutări. Smîslov a obtinut 
foarte curînd inițiativa punînd 
adversarului său probleme gre
le. Ribll a gîndit 35 minute la

mutarea a 11-a căutind ieșiri 
impas, a fost apoi amenin- 
mereu de criză de timp, 
măsură ce poziția sa deve- 
tot mai greu de apărat 

mutarea 41. în evident de-

din 
tat 
pe 
nea 
La 
zavantai conducătorul pieselor 
negre a anunțat că cedează. 
Scorul meciului este acum de 
3—2 în favoarea lui Smîslov.

MOSCOVA, 1 (Agerpres). — 
Semifinalele turneului candi
datelor la titlul month's! de 
sah au continuat cu partida 
a 7-a. în meciul de la Sod: 
Semenova conduce cu 4—3. în 
fata Nanei Ioseliani.
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