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CONGRESUL AL XIII-LEA AL P.C.R

La 19 noiembrie 1984 an 
început, la București, lucrările 
Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, e- 
venimcnt de importanță deose
bită in viața partidului și a 
poporului român, in dezvolta
rea economico-socială a țării, 
în edificarea socialismului si 
comunismului în România.

Congresul, spre care se în
dreaptă cu justificată mindrie 
și încredere gîndurile întregii 
națiuni, va face bilanțul acti
vității desfășurate de partid, 
de popor pentru înfăptuirea 
prevederilor cincinalului 1981— 
1985 și va stabili obiectivele 
principale ale dezvoltării țării 
in următorul cincinal și in 
perspectivă.

La lucrările Congresului iau 
parte delegații aleși de confe
rințele organizațiilor județene 
de partid și a municipiului 
București — muncitori, țărani 
și intelectuali, cadre ale forțe
lor armate —, comuniști care 
se disting prin activitatea des
fășurată, prin initiative și spi
rit revoluționar, prin compe
tentă si înalte trăsături moral- 
polilice, situîndu-se în primele 
rînduri ale luptei pentru în
făptuirea neabătută a politicii 
interne și externe a partidului 
și stalului.

Participă, de asemenea, dele
gații de peste hotare, repre
zentând partide comuniste și 
muncitorești, partide socialiste, 
social-dcmocrate. alte partide 
și organizații democratice, pro
gresiste, mișcări de eliberare 
națională, forțe sociale si poli
tice înaintate, antiimperialiste 
de pretutindeni, cu care Parti
dul Comunist Român întreține 
relații de solidaritate și cola
borare.

în sală au luat loc șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și un 
mare număr de corespondenți 
ai presei străine, trimiși spe
ciali ai unor agenții de presă, 
cotidiene, posturi de radio și 
televiziune de peste hotare.-

Tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului au fost întâmpinați, 
la sosirea în Sala Palatului 
Republicii Socialiste România 
— unde se desfășoară lucrările 
Congresului —, cu multă căl
dură si însuflețire, cu puternice 
urale si ovații.

Delegații si invitații au acla
mat pentru gloriosul nostru 
partid comunist, care își în
deplinește cu cinste misiunea 
istorică de a organiza și călă
uzi lupta și munca poporului 
român pc calea edificării noii 
orînduiri. demonstrînd prin în
treaga sa activitate că slujește 
fără preget interesele vitale ale 
națiunii. Pârtie panții la Con
gres au reafirmat, din toată 
inima, sentimentele de nemărgi
nită dragoste și stimă pe care 
le nutresc fată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. eminent om 
politic si de stat, patriot si 
revoluționar inflăcărat, care

conduce cu strălucire destinele 
țării, ale poporului român in 
opera de edificare a socialis
mului și comunismului in pa
tria noastră. Animați de a- 
ceste calde simțăminte, ei scan
dează cu putere, minute 
în șir, „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
Sint cuvinte cu valoare de 
simbol, adine întipărite in cu
getele și simțirea tuturor cetă
țenilor patriei, reliefind unita
tea strinsă. indestructibilă a 
națiunii in jurul partidului, al 
secretarului său general, uni
tate ce reprezintă forța motrice 
a înaintării țării noastre pe 
trepte tot mai inalte de pro
gres si civilizație socialistă. In 
deplin consens cu voința în
tregii țări, cei prezenli rostesc, 
într-un singur glas, „Ceaușescu 
reales la a! XIII-lea Con
gres !“. exprimind dorința fier
binte a comuniștilor, a între
gului popor de a avea în con
tinuare in fruntea partidului 
pe cel mai iubit fiu 
tiunii noastre.

A fost intonat Imnul 
al Republicii Socialiste 
nia.

Primit cu puternice urale, cu 
vii și îndelungate aplauze, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a rostit cuvîntul de deschidere 
a lucrărilor celui dî-al XIII-lea 
Congres a! Partidului Comunist 
Român. Parfcipanții au scan
dat cu însuflețire, cu sentimen
te de înalt 
„Ceaușescu — 
„Ceaușescu reales 
lea Congres I".

în unanimitate, 
ales prezidiul Congresului, din 
care fac parte : tovarășul 
NICOLAE CE AUȘESUU, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Iosif Banc, Vasile ' 
bulescu, Emil Bobu, Mihai 
că, Nicu Ceaușescu, Lina 
banu, Dumitru Constantin, 
nard Constantin, Nicolae 
stantin, Iulian Costescu, 
stantin Dăscălescu, Coleta De 
Sabata, Ion Dincă, Miu Dobres- 
cu, Eduard Eisenburger, Marin 
Enache, Ludovic Fazekas, Gheor- 
ghe Florea, Suzana Gădea,

CUVÎNTUL DE DESCHIDERE ROSTIT
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
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Dragi tovarăși,
Am deosebita plăcere ca, in numele 

împuternicirea Comitetului Central, să 
deschise lucrările celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu reales la 
al XIII-lea Congres !“)

De la inalta tribună a Congresului adresez 
tuturor delegaților și invitaților la marele fo
rum democratic al comuniștilor din România, 
al întregii noastre națiuni socialiste, un căl
duros salut comunist, revoluționar, 
cu cele mai bune urări. (Aplauze 
îndelungate.)

Adresez, de asemenea, cu acest prilej, un 
fierbinte salut revoluționar membrilor partidu
lui nostru, tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, întregului nostru popor, 
care, intr-o deplină unitate, înfăptuiesc neabă
tut politica internă și externă a partidului nos
tru, asigură ridicarea Romă-iei pe culmi tot 
mai inalte de prog es și civilizație socialistă. 
(Aplauze și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung: „Ceaușescu și poporuil")

La Congresul partidului nostru part'cipă 138 
delegații din 92 țări, reprezentând partide co
muniste și muncitorești, partide socialiste, so- 
cial-democrate, alte partide și organizații de
mocratice, progresiste, mișcări de eliberare 
națională, forțe sociale și politice înaintate,

din 
declar
Și

impreunâ 
puternice,

antiimperialiste de pretutindeni, aceasta re- 
prezentind o expresie a relațiilor de co
laborare și solidaritate dintre part dele ți po
poarele noastre. (Aplauze puternice, îndelun
gate.)

Am marea bucurie ca, in numele comuniș
tilor români, al întregului nostru popor, să 
adresez un cald salut prietenesc și cele mai 
bune urări tuturor oaspeților de peste hotare 
care participă la marele eveniment al parti
dului nostru. (Aplauze puternice, îndelungate.)

Considerăm participarea dumneavoastră la 
Congresul nostni, dragi tovarăși, ca o expre
sie elocventă a bunelor raporturi dintre parti
dele, organizațiile și popoarele noastre, pre 
cum și a hotăririi comune de a acționa in 
strinsă unitate pentru cauza libertății și înde 
pendenței popoarelor, a progresului social, 
pentru destindere, pentru dezarmare, pentru 
colaborare și pace in intreaga lume. (Ura e 
și aplauze puternice, îndelungate.)

La lucrările Congresului al XIII-lea sint pre- 
zenți 3 112 delegați, aproape unanimitatea 
delegaților aleși de conferințele județene pen
tru a-i reprezenta pe comuniștii din organiza
țiile respective la forumul suprem al partidului.

Consider Congresul al XIII-lea lega! consti
tuit și ii urez deplin succes in îndeplinirea 
rolului de înaltă răspundere față de partid 
și popor. (Urale și aplauze puternice, îndelun
gate, se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. i“, 
„Ceaușescu reales la al XIII-lea Congres!")

ȘEDINȚA FESTIVA DE IERI a a
Lucrările marelui 

comuniștilor români 
nuat, luni după-amiază, în 
drul unei ședințe festive 
prezentare a delegațiilor, 
peste hotare, participante 
Congresul al XIII-lea al ' 
tidului Comunist Român, 
cum și a partidelor care 
adresat mesaje de salut

Luînd cuvîntul, secretarul

DUPĂ-AMIAZĂ
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partidului, tovarășul
CEAUȘESCU, a

general al
NICOLAE 
spus :

„Stimați
In cadrul ședinței solemne 

din această după-amiază se 
vor prezenta delegațiile parti
delor comuniste și muncito
rești, socialiste, social-democra- 
te, democratice, mișcărilor de 
eliberare națională și ale altor

tovărăși,

PUTERNIC ECOU IN ÎNTREAGA ȚARĂ
Intregul popor 

ieri, prin 
dioului și televiziunii, 
mosfera vibrantă, de puter
nică însuflețire, in care a 
avut loc deschiderea celui 
de al XIII-lea Congres al 
partidului, eveniment isto
ric de o excepțională în
semnătate. Magistralul Ra

de secre- 
al partidu- 

NICOLAE 
cel mai iu-

a trăit, 
intermediul ra- 

at-

port 
tarul 
lui, 
CEAUȘESCU.

prezentat 
general 

tovarășul

bit fiu al națiunii noas
tre, ctitor și arhitect vi
zionar al României socia
liste moderne, a fost urmă
rit cu profund interes și cu 
o deosebită satisfacție, pro- 
ducind un puternic ecou in 
intreaga țară. Alături de 
toți oamenii muncii, tinerr 
sportivi din patria noastră, 
din întreprinderi, 
școli, din cluburi 
ciații au ascultat Raportul 
prezentat de secretarul qe-

instituții. 
și aso-

neral al partidului cu deo
sebită atenție, cu mîndria 
patriotică de a trăi in 
„EPOCA CEAUȘESCU", an- 
gajîndu-se cu fermitate si 
muncească cu eforturi spori
te pentru realizarea de noi șt 
importante succese in muncă 
și in act yităț le sportive de 
masă și de performanță.

In paginile 2—3, pri
mele 
reporterii noștri.

ecouri culese de

orgauizații progresiste, care 
participă la lucrările Congresu
lui al Xlll-lea al Partidului 
Comunist Român, și au adre
sat mesaje de prietenie parti
dului nostru. De asemenea, 
vor fi prezentate partidele care 
au adresat pînă acum mesaje 
de salut Congresului nostru.

In numele Congresului. al 
tuturor comuniștilor, al între
gului nostru popor, adresez, 
încă o dată, un salut frățesc, 
călduros, de solidaritate și pri
etenie celor 138 delegații din 
92 de țări, care au venit să 
participe la lucrările Congre
sului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, să-și expri
me astfel sentimentele de pri
etenie și solidaritate cu parti
dul și poporul nostru." (Aplauze 
și urale îndelungate; se scan
dează : „Ceaușescu, România, 
pacea și prietenia!")

In mesaje este exprimată 
profunda admirație față de re
marcabilele realizări obținute 
de comuniștii români, de în
tregul nostru popor, sub con
ducerea Partidului Comunist

(Continuare in pag. 2—3)



CONGRESUL AL XIII-LEA
LUCRĂRILE PRIMEI ZILE

(Urmare din nag 1)

Mihai Gere Maria Ghițulică 
Viorica Ignat Marin Ion. Mir
cea Ionescu Stefania ionescu 
Severin Iriciuc Iulică Ivan 
Diamanta Laudoniu. Maria La- 
zăr Letay La.jos Dumitra Ma- 
noie. Manea Mănescu. Nicolae 
Mihalache. Ioachim Moga Ila- 
rie Munteanu Ana Mureșan 
Andrei Neagu Alexandru 
Necula Constantin Olteanu 
Gheorghe Oprea Cornel Pa
coste Gheorghe Pană. Patru 
Păun. Georgcta Podarii. loan 
Ioviț Popescu, Dumitru Popes
cu. Ion Popescu-Puturi, Dumi
tru Radu Popescu, Ștefan Rab, 
Gheorghe Rădulescu, Nicodim 
Roșea, Gheorghe Stoica, Iosil 
Szasz, Costache Trotuș, Ion Ur- 
su. Petru Vasile Uscat, Doina 
Vasileseu, Ilie Verdeț, Vasile 
Vîlcu, Radu Voinea.

In prezidiu au luat loc. de 
asemenea, conducătorii delega
țiilor de peste hotare oarticl- 
pante la Congres.

Lucrările primei ședințe ple
nare au fost conduse de to
varășul Manea Mănescu.

In continuare, au fost alese : 
Comisia de validare alcă

tuită din tovarășii : Ion Radu. 
Vasile Bărbulet. Ion Catrines- 
cu, Ilie Ceaușescu. Elena Du- 
mitrașcu. Traian Girbă. Ion 
Moldoveanu. lolanda Pasztor. 
Constantin Radu, Teodor Ro
man. Constantin Stoica Frusi- 
na Tasmău. Andrei Vela ;

Secretariatul Congresului din 
care tac parte tovarășii : E- 
mil Bobu Dinu Drăgan. M- 
bai Dulea Petru Enacbe. Ioan 
Foriș Maria Gbeorgbe. Nico
lae Mibai Iulian Ploștinaru. 
Ion Radu Ton Sirbu. Iosil 
Szasz.

Delegații au adoptat, in una
nimitate ordinea de zi a Con
gresului :

1. Raportul Comitetului Cen
tral cu privire la activitatea 
Partidului Comunist Român in 
perioada dintre Congresul al 
Xri-lea si Congresul al XIII-lea 
si activitatea de viitor a oarti- 
dului in vederea infăptuirii o- 
bieetivelor dezvoltării eccno- 
mlco-sociale in cincinalul 138S— 
1990 si in perspectivă pină in 
anul 2000 a României.

2 Raportul Comisiei Centrale 
de Revizie.

3. Proiectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea eeono- 
mico-soeială a României in 
cincinalul 1986—1990 și orien
tările de perspectivă piuă in 
ano] 2000.

4. Programul-Dtrectivâ de dez
voltare economico-socială a 
României in profil teritorial ia 
perioada 1986—199d.

5. Programul-Directivă de 
creștere a nivelului de trai și 
de ridicare continuă a calității 
vieții in perioada 198S—1992.

6. Modificarea unor prevederi 
ale Statutului Partidului Comu
nist Român.

7. Alegerea secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, alegerea Comitetului Cen
tral al partidului și a Comisiei 
Centrale de Revizie.

In continuarea lucrărilor an 
fost alese, de asemenea :

Comisia de redactare a 
proiectelor de hotâriri și re
zoluții ale Congresului alcătu
ită din tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU’, tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Neeulai 
Agachi. Ștefan Birlea, Emil 
Bobu, Nieu Ceaușescu. Lina 
Ciobanu, Leonard Constantin. 
Nicolae Constantin, Silviu Curti- 
ceanu. Constantin Dăscălescu. 
Ion Dincă, Petru Enaehe, Lo- 
dovic Fazekas, Maria Ghițulică. 
loan Hadnagy, Margareta Hed- 
wiga Hauser, Manea Mănescu. 
Nicolae Mihalache, Constantin 
Mitea, Ion Mitran, Gheorghe 
Oprea, Alexandru Orzață, Cor
nel Pacoste, Gheorghe Pană. 
Dumitru Popescu, Dumitru Radu 
Popescu, Ion Popeseu-Puțuri, 
Ion Radu, Gheorghe Rădulescu, 
Ion Stoian, Gheorghe Stoica, 
loan Totu, Ion Ursu, Ilie Verdeț;

Comisia pentru modificarea 
unor prevederi ale Statutului 
Partidului Comunist Român din 
care fac parte tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu, Con
stantin Dăscălescu, Miu Dobres- 
cu, Ioachim Moga, Cornel Pa
coste, Gl-.eorglic l'ană, Gheorghe 
Stoica, Ilie Verdeț :

Comisia de presă compusă 
d’n tovarășii Petru Enaehe, Er- 
r*e-,t Breitenstein, Maria Costa- 
che, Alexandru Ionescu, Ilie 

Matei, Constantin Mitea, Ion 
Mitran, Constantin Petre, Emi
lia Sonea, Gheorghe Spnn 
teroiu, Dezideriu Szilagyi ;

Comisia pentru examinarea 
apelurilor compusă din tovară
șii Miu Dobrescu, Ion Circei. 
Ion Crețu, Petre Fluture. Miha- 
Gere, Virgil Marcoșanu, Ale
xandrina Mocanu, Constantin 
Niță, Constantin Radu, Elisa- 
beta Stătescu, Ion Traian Ște
fan eseu.

Delegații au aprobat, in una
nimitate, constituirea celor opl 
secțiuni ale Congresului și com
ponența prezidiilor acestora :

Secțiunea pentru dezvoltarea 
forțelor de producție, a bazei 
de materii prime și a produc
ției de energie. infăptuirea 
Programului de dezvoltare e- 
conomică si socială a tării, to
varășii Constantin Dăscălescu 
Neculai Agachi. Ștefan Birlea 
Nicolae Constantin Elena Nae 
Marin Nedeleu. Gheorgiie 
Pană Petre Preoteasa. Iașii 
Szasz Marin Șlefanaebe. Ri
chard W nter.

Secțiunea pentru cercetare 
științifică, dezvoltare tehnolo
gică și introducerea progresu
lui tehnic, perfecționarea invâ- 
țămintului, pregătirea forței 
de muncă și a cadrelor. to
varășa Elena Ceausescu, tovară
șii Ion Anton. Leonard Con
stantin Maria Ionescu. Ma-is 
Ivașeo. Ioachim Moga. Viorica 
Neculau Florin Tănâscscu. Ion 
Teorema. Ion Ursu. Rado 
Voinea.

Secțiunea pentru agricultură, 
silvicultură, industria alimen
tară și gospodărirea ape'or. 
tovarășii Ion Dincă Ion Ba
dea. Constanta Balint. Iosil 
Bane. Vasile Bărbuleseu, Ion 
Ceaușescu, Ion Cioară. Gheor
ghe David. Vasile Marin. Ti- 
berio Mureșan. Gbeorgbe Stoi
ca.

Secțiunea pentru investiții, 
construcții, transporturi și te
lecomunicații. tovarășii Ilie 
Verdeț. Ion Avram. Radu Bă
lan. Vasile Bulucea. Marin E- 
nachc, Maria Gheorghe. Cor
nel Pacoste, Ion C. Petre, 
Gheorghe Petrescu, Petre Emi- 
lian Petroșanu. Constantin 
Radu.

Secțiunea pentru dezvoltarea 
eeonomieo-soeială in profil te
ritorial. creșterea nivelului de 
trai, ridicarea continuă a ca
lității vieții, dezvoltarea pro
ducției bunurilor de consum, 
a comerțului ți serviciilor pen
tru populație, tovarășii Manea 
Mănescu. Ion Anastasia. Bog
dan Ioan Bâlută Vasile Bir 
bulet. Teodor Comaa Ludovic 
Fasekas. Susans Gal pal Ale
xandrini Găinase Maria La- 
zăr. Dumitru Neesoiu. Teodor

Secție nea pentru activitatea 
Internațională a partidului și 
statului • nostru și comerț ex
terior. tovarășii Gheorghe O- 
prea. Ștefan Andrei, Virgil

ȘEDINȚA FESTIVA DE IERI DUPĂ-AMIAZĂ
rUraurv d:a pep I)

R.Tr-ăn. in tresie eu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In vasta 
operă de edificare a aodetăUi 
socialiste multilateral dezvol
tate pe pămintul Rnmâniei si 
înaintare spre comunism. Tot
odată. ele evidențiază amplele 
legături de colaborare gi soli
daritate dintre aceste partide 
ți forțe revoluționare cu Par
tidul Comunist Român, rolul 
activ al partidului nostru tn 
cadrul mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
prestigiul de care se bucură 
politica de largă colaborare 
promovată cu consecventă pe 
arena mondială.

In mod deosebit dnt releva
te inalia stimă și considerație 
față de eminentul conducător 
al partidului și statului nostru, 
prodigioasa ți neobosita acti
vitate pe care tovarățul Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară cu 
strălucire, de aproape două 
decenii, in fruntea partidului 
și a țării, conferind României 
socialiste o poziție demnă in 
rîndul națiunilor lumii. pre
țioasa contribuție adusă la re
zolvarea constructivă a marilor 
probleme ale contemporaneită
ții, la promovarea cauzei pă
cii și dezarmării, a Înțelegerii 
și colaborării Intre popoare, 
la făurirea unei lumi mai bu

Cazacu. Ion M. Nicolae, An
ton Lungu. Nicolae Mihalache. 
Ferdinand Nagy. Ion Pățan, 
Elena Pugna. Vasile Pungan 
Ion Stoiaa.

Secțiunea pentru problemele 
orinduirii sociale și de stat, 
conducerii științifice a societății 
și dezvoltării democrației so
cialiste perfecționării meca
nismului economico-financiar 
și ridicării continue a eficien
tei activității economice, to
varășii Gbeorgbe Rădulescu 
Dumitru Bejan Maria Bradea 
Gbeorgbe Chivu'escu, Ion Co- 
man. Florea Dumitrescu. Mi
hai Gere, Petre Gigea, Nico
lae Giosan. Traian Girbă. loan 
Totu.

Secțiunea pentru problemele 
activității de partid, organiza
torice. politico-ideologice și e- 
ducative ți ale organizațiilor 
de masă și obștești. tovarășii 
Emil Bobu Pavel Aron, Nicu 
Ceausescu Lina Ciobanu, Pe
tru Enacbe Suzana Gâdea. 
Mihai Marina Ana Mureșan. 
Dumitru Popescu. Ștefan Ran. 
Ion Radu.

A lost aprobat, totodată, re
gulamentul de desfășurare » 
lucrărilor Congresului, care vor 
avea loc. Intre 19 și 23 
noiembrie, in ședințe plenare 
ți in cadrul secțiunilor.

Intr-o atmosferă de mere en- 
tuz asm, in urolele și ovațiile 
prelungite ale miilor de parb 
cipanți la lucrări, tovarăsui 
NICOLAE CEAUȘESCU. secreta
rul general al partidului, a ur 
cat la tribuna Congresului ți □ 
prezentat Raportul Comitetului 
Central cu privire la act vitateo 
Partidului Comunist Român in 
perioada dintre Congresul al 
Xll-lea ți Congresul al Xiil-iea 
ți activitatea de viitor a pa» ti
tlului in vederea infăptuirii o- 
biectivelor dezvoltării economi- 
co-sociale in cincinalul 1986- 
1990 si in perspectivă pină in 
anul 2000 a României.

Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost 
urmării cu deosebit interes, cu 
profundă satisfacție și deplină 
aprobare, fiind subliniat, in 
repetate rînduri, cu vii și pu
ternice aplauze.

Sala oferă, in aceste clipe, 
o imagine impresionantă a uni
tății de gind și faptă a națiunii 
noastre in jurul partidului, al 
secretarului său general. Parti- 
cipanții Ia marele forum se 
angajează, in numele întregului 
partid, al întregului popor, să 
acționeze ferm pentru îndepli
nirea. in spirit revoluționar, eu 
inaltă responsabilitate comunis
tă. a botâririior ce vor fi adop
tate Ia cel de-ai XIII-lea Con
gres, hotâriri care vor asigur* 
înaintarea neabătută * Româ
niei spre eea mai dreaptă și 
umană •rindotre cunoscută in 
Istorie — societate» comunistă 

ne șl mai drepte pe planeta 
noastră.

Cei prezenți au primit cu 
deosebită satisfacție delegațiile 
de peste hotare prezente la 
congres, mesajele de solidari
tate ți prietenie transmise.

In Încheierea ședinței festi
ve, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român.

Cuvin tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — care a pus încă 
o dată in evidență solidarita
tea Partidului Comunist Ro
mân cu forțele revoluționare, 
progresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni, reafirmînd hotă- 
rirea partidului nostru de a 
întări, in continuare, colabora
rea cu toate forțele înaintate 
ale omenirii — a găsit un am
plu și profund ecou in rîndul 
delegațiilor, precum și a oas
peților de peste hotare, fiind 
subliniată, in repetate rînduri, 
cu ovații șl îndelungi aplauze.

Cei prezenți au scandat în
delung: ..Ceaușescu. România 
— pacea și prietenia", 
„Ceaușescu — pace". Au ova
ționat minute in șir pentru 
politica partidului nostru de 
colaborare și solidaritate cu 
partidele comuniste și munci
torești, cu forțele democratice, 
antiimperialiste de pretutin
deni, in lupta pentru o politi
că nouă, de progres social, li
bertate, independență și pace.

SPORTIVII SE ANGAJEAZĂ SĂ OBȚINĂ
SUPERIOARE IN PRODUCȚIE, ÎNVĂȚĂTURĂ

Cu emofie, cu mindrie patriotică, tineri muncitori sportivi de 
la „Timpuri Noi“ urmăresc Raportul prezentat Congresului al 

XIII-lea de secretarul general al partidului.
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eea mai în 
diurnului d 
competiții 
Snep și N 
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Schimbul de onoare
Ieri dimineață am fost orin- 

tre oamenii muncii din marea 
întreprindere bucuresteană
.Timpuri Noi", unitate indus
trială cu nume simbol oentru 
anii socialismului, ale cărei 
Droduse de înaltă tehnicitate
— compresoare navale si oen- 
tru locomotive. motocom Dre
soare. grupuri electrogene etc.
— sint cunoscute si apreciate 
în 21 de țări ale lumii. în 
hale si ateliere. Dește tot dom
nea atmosfera de nuternică an
gajare nentru a realiza o pro
ducție record în cinstea mare
lui Forum al comuniștilor — 
Congresul al XIII-lea ai parti
dului. Maistrul Dumitru Gurăscu 
din secția Mecano-Energetic ne 
spunea : „Sint deosebit de bucu
ros să lucrez in acest schimb de 
onoare cind. in marea Sală a 
Congresului, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prezintă istoricul 
Raport. întregul nostru colectiv 
este ferm botărit ca in această 
zi să dea o producție suplimen
tară de eea mai bună calitate". 
Facem cunoștință cu alți și 
alți tineri — Ion Ștefan din 
secția Prelucrări mecanice. 
Mihai Gruiescn de la Turnăto
rie. Vasile Burlei. proiectant în 
secția de Specialitate — toți 
fruntași în entuziasta întrecere 
socialistă organizată in cinstea 
Congresului. Ei. ca si colegii 
lor. ascultau cu emoție și deo
sebit interes, la locul de muncă. 
insuOețitorul Raport transmis 
din sala Congresului.

Secretarul Comitetului U.T.C. 
de la „Timpuri Noi" tehnicia
nul Mihail Gută, ne spunea 
entuziasmat : „Am urmărit cu 
interes și justificată mindrie 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Din cuvin
tele conducătorului partidului 
si statului nostru *m reținut, 
in mod deosebit, pentru noi 
pentru munca si viața noastră, 
indicația de a acționa cu per
severență si spirit revoluționar 
pentru ridicarea rontinuâ a ni
velului tehnic si calitativ al 
producției. Ne angajăm ca in 
acest spirit să muncim toți ti
nerii din întreprinderea noas
tră !“,

La clubul întreprinderii în
această memorabilă zi de 19 
noiembrie, am găsit un mare 
număr de sportivi de la „Tim
puri Noi", urmărind cu mare 
atenție, la televizor, transmi-

Duminică, în toate sectoarele Capital

AMPLE Șl ENTUZIASTE ÎNTRECERI
Dummică dimineață, în Parcul 

Tineretului din Capitală, nume
roși elevi, tineri din Întreprin
derile și instituțiile sectoarelor 4 
și 5 s-au aliniat la startul unor 
entuziaste întreceri de cros or
ganizate în cinstea Congresului 
al XIII-lea al partidului.

Pe aleile aceetui frumos și me
reu primitor parc, duminică au 
fost prezente, e drept, și Lapo- 
vița. șj ninsoarea, amintind par
că de startul dat — nu de mult 
— în etapa de iarnă a „Dacia- 
dei“. Au fost prezente, Insă, și 
tinerețea, și arzătoarea dorință 
de a învinge. Cu experiența atî- 
tor concursuri sportive de masă, 
dascălii de sport, arbitrii, orga
nizatorii au venit anume echi

sia din marea Sală a Palatu
lui. Printre ei se aflau antre
norul emerit de box Ion Chi- 
riac, tehnicianul Marin Cristea. 
alți iubitori ai acestui sport. 
Pe chipurile tuturor se putea 
citi satisfacția adeziunea de
clină. hotărîrea de a munci 
atît în producție cit și la an
trenamente. pentru a obține 
rezultate dintre cele mai bune.

în inimile tuturor celor ce 
muncesc la cunoscuta între
prindere bucureșteană „Timpuri 
Noi" — o fierbinte dorință : 
realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Ia cel de al 
XIII-lea Congres. în funcția 
supremă de secretar general 
al partidului.

Viitorul nostru de aur!
Clubul sportiv școlar „Tri

umf" din Capitală, una dintre 
apreciatele pepiniere ale spor
tului nostru de performanță. 
Clasa in care învață tinerele 
gimnaste. împodobită acum 
sărbătorește, se dovedește ne
încăpătoare în această zi isto
rică. Se află aici sportivi frun
tași antrenori, tehnicieni ve- 
niti să urmărească ne micul 
ecran Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de al XIII-lea Congres 
al partidului. Pe chipuri — ade
ziune deplină, satisfacție, min
drie pentru mărețele realizări 
înfăptuite de întregul nostru po
nor in anii de aur oe care cu 
d"plină justificare îi numim 
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Prgfesorul Teodor Bolea, președintele Club 
„Triumf", discutind cu sportivii și antrenorii 

tului prezentat de secretarul general 
Foto

pați, cu umbrele din cele mari, 
sub cupolele cărora se făceau 
înscrierile la toate categoriile de 
vîrstă, se treceau rezultatele, pri
mii clasați fiind trecuți și pe 
listele sportului de performanță.

Toate întrecerile au fost viu 
disputată. Cele rezervate elevi
lor din claseie mari au avut însă 
un plus de spectaculozitate, prin 
frumoasa rivalitate sportivă din
tre școli, dintre atlețil celor două 
sectoare. La categoria claselor 
V—VIU a cîștigat, ca mereu în 
ultima vreme. Elena Cincă (clasa 
a Vni-a, Școala generală nr. 93. 
Sectorul 4). Eleva profesoarei 
Erisica Dinu a făcut o cursă 
tactică apreciată de toți specia
liștii prezenți la aceste întreceri, 
lăsînd în urma ei muJte ambiții:

locul 2 — I 
gen. 152, Si 
roafă (Șc. 
Alte tal-enj 
performerii 
(clasa a I 
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DIVIZIA „ft" DE POLO
I
I
I
I
I

De milne pină duminică se dis
pută. la Arad, al doilea turneu 
din cadrul turului II al campio
natului Diviziei „A* la polo, 
după care echipele vor lua parte 
la întrecerile pe grupe valorice. 
Componența acestor grupe (1—6 
șl 7—101 este cunoscută, ceea ce 
nu exclude însă surprizele și nu 
scade din Interesul fată de Intîl- 
niri ca Dinamo — Rapid Bucu
rești, Crișul — Steaua (din pro
gramul etapei de mîine). Dlnamo 
— Steaua (vineri), Rapid Bucu
rești — Steaua, Dlnamo — Cri
șul (duminică).

înaintea acestor cinci noi sec
vențe competiționale, 
se prezintă astfel :

clasamentul

1. DINAMO 13 12 0 1 176- 94 24
1 2 Crișul 13 11 0 2 159- 87 22
1 3- Rapid Buc. 13 10 2 1 128- 78 22

4. Steaua 13 9 1 3 114- 84 19
1 5’ Progresul 13 6 2 5 112- 92 14
1 6 Voința 13 6 1 6 94- 91 13

7. C.S.U. 13 1 4 8 68-111 6
1 ’■ I.L. Tim. 13 1 3 9 97-151 5

9. Lot juniori 13 1 1 11 82-152 3
10. Rapid Arad* 13 0 2 11 72-162 —1

• Echipă penalizată cu 3 puncte
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Tumeul divizionar de baschet 
feminin găzduit de Sala sporturi
lor din Tg. Mureș a fost cel mai 
reușit dintre cele desfășurate 
pînă acum. In cele 4 zile de În
treceri au abundat meciurile viu 
disputate, spectaculoase, cu evo
luții ale scorului captivante (cel 
mal frumos meci — ,,U“ cluj-Na- 
poca — Progresul București), pre
cum șl surprizele, dintre care 
cea mal mare a produs-o echipa 
Comerțul C.S.Ș. Tg. Mureș prin 
victoria asupra Olimpiei Bucu
rești. Tinerele baschetbaliste din 
Tg. Mureș, ca și cele de la ,,U“ 
CTuj-Napoca. au încheiat turneul 
neînvinse.

In urma restanței disputată 
luni : Olimpia București — Poli
tehnica Timișoara 72—62 (39—21), 
bucureșbencele (antrenor C. Pa- 
raschivescu) au preluat șefia cla-

I
I
I
I

3

samentulul, care arată astfel :

1. OLIMPIA 15 12 3 1006- 821 27
2. „U“ Cj-Np 15 11 4 1212-1002 26
3. Progresul 15 10 5 1162-1119 25
4. Voința Buc. 15 9 6 1060- 993 24
5. ,,Poli“ Buc. 15 9 6 933- 935 24
6. Crișul Ord. 15 8 7 1038-1027 23
7. „Poli* Tim.» 15 10 5 1073- m 22
8. Chimistul 15 6 9 985-1025 21
9. Rapid Buc. 15 5 10 895-1011 20

10. Comerțul 15 5 10 815- 900 20
11. ICEMENERG 15 4 11 922-1140 19
12. Voința Bv. 15 1 14 910-1070 16

• Echipă penalizată. (tj 3 puncte
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:eanu 
OFAN sala Rapid din Capitală se-

școlar 
Rapor- I

In___ ____
lecționata Voința + Rapid Bucu
rești a Întrecut selecționata jud. 
Dolj + Mehedinți cu 7—5, după 
o dispută echilibrată, In care 
oaspeții au prezentat dțiva pu- 
gilișU cu frumoase cărți de vi
zită (D. Cipere, D. Stănciulescu, 
N. Mițoi), dar nu au avut re
prezentant la categoria „super- 
grea“. Intr-o partidă echilibrată, 
fostul campion Dumitru Cipere, 
boxind in stilul său caracteristic,
l-a  depășit la puncte pe rapldis- 
tul Gheorghe Brumă. La ,semi- 
ușoară", Dorel Stănciulescu și 
victor Duchin s-a „bătut* timp 
de 9 minute cit pentru 3 parti
de. A lovit mal mult și a ctști- 
gat Stănciulescu. REZULTATE 
TEHNICE (primii slut bucu- 
reștenli) : D. Bolovan b.p. I. Pe
tre, I. Boboc b.p. D. Dine, Gh. 
Bruma p.p. D. Cipere; M. Rotaru 

N. Mițoi, V. Duchin p.p D.
Zamfir b. ab. 3 
Dobre b. ab. 1 
Diaconescu b.p. 
Enache p.p. N. 
b. ab. 2 E. Gla-

EAGU I
I
I

PP. . .
Stănciiulescu, Fi. 
VI.1 Gruev, Gh. 
St. stancea, T. 
A. Inimărea, T. 
Mihai, T. Panalt 
vă, C. Florea p. ab. 1 E. Ștefi. 
T. Pîrjol c. neprezentare. (Daniei 
DIACONESCU —- coresp.).

STEAUA — METALUL BUCU
REȘTI 8—4, SEL. JUD. CON
STANȚA — SEL. JUD. BRAILA 
6—5, SEL. JUD. IAȘI — SEL. 
JUD. SIBIU 6—6, SEL. JUD. GA
LAȚI — SEL. JUD. BACAU 8—4, 
METALUL BOCȘA — SEL. JUD. 
ARGEȘ + VtLCEA 4—6.

BSCU (Șc. 
Karia Ga- 
lector 4). 
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krlnzeanu 
liant, Șc. 
Gheorghe 
| nr. 36. 
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI ULTIMA ZI pentru 

procurarea biletelor la tragefea 
obișnuită PRONOEXPRES de 
mîine, miercuri 21 noiembrie a.c.

Procurați-vă dan vreme biletele!
CIȘTIGUB1LE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN 14 NOIEMBRIE 
1984. Cat. 1 : 1 variantă 25% auto
turism Dacia 1300 (70.000 lei) ;
cat. 2 : 9 variante 25% a 8.387 le); 
cat. s : 18 a 4.194 lei ; cat. 4 :
78,50 a 962 lei ; cat. 5 : 214,75 a
351 lei ; cat. 6 : 7.261,75 a 40 lei ;
cat. 7 : 196,50 a 200 lei ; cat. 8 :
3.652 25 a 41 lei. Report categoria 
1 : 22.121 lei. Autoturismul Dacia 
1300 a fos* obținut de Tudor 
Viorel din Ploiești.

După elapa a 13-a a Diviziei „A“

„CVARTETUL" FRUNTAȘ: 7 PUNCTE DIN 8
Și după această etapă a 13-a. 

campionatul repetă formula cu
pelor europene, cu Dinamo li
der. cu Steaua la un pas cu 
Sportul șl Craiova fără pro
bleme. chiar dacă — iată ! — 
Gloria Buzău, după ce și-a 
Dropus să fie o echipă de 
contraatac, a reușit să-si bucure 
suporterii de-acasă. distanta 
de la acel 0—3 cu Sportul la 
acest 5—0 cu „Poli" ținînd mai 
mult de astronomia fotbalului.

Cvartetul își continuă deci, 
cursa. imperturbabil Iert a 
reușit șapte puncte din opt — 
cam acesta e raportul normal 
„cu ceilalți", mareînd 11 go
luri si primind 4. (Un singur 
moment neprevăzut, acel 2—1 
al Chimiei, dar se nare că a- 
cesta a fost imaginat în 
caietul de regie al lui Cirțu, 
sutler de pe banca rezerve'or.) 

Această detașare a cvarte
tului. care va continua să se 
mărească, fără îndoială, con
firmă ideea că de fapt cam

Mircea Sandu (in tricou de culoare închisă) deschide scorul in 
partida susținută de echipa sa, Sportul studențesc, cu F.C. Argeș.

Foto : Aurel D. NEAGU

DIVIZIA
SERIA 1

Viitorul-Explorări Câmpulung 
Moldovenesc — Minerul Gura 
Humorului 4—1 1), Relo-
nul Săvinești — AS A Câmpu
lung Moldovenesc 5—<1 (3—0),
Carpați Gălăneștâ — Celui oza- 
Bradul Roznov 2—1 (2—1), Ceta
tea Tg. Neamț — Electro-Șiretul 
Bucecea 4—1 (1—0), Constructo
rul Iași — Metalul Rădăuți 3—1 
(3—1), Minerul Vatra Dom el — 
Zimbrul Șiret 3—0 (2—0). Avântul 
Frasin — TEPRO Iași 3—2 0—1), 
Șiretul Pașcani — Luceafărul 
Botoșani 4—1 (0—0).
• Meciul Zimbrul Șiret — Me

talul Rădăuți din etapa a TX-a 
(pe teren 1—1) a fost omologat 
cu 3—0 la favoarea echipei Me
talul.

Pe primele locuri în clasa
ment, după etapa a Xll-a : 1. 
RELONUL SAVINEȘTI 14 p 
(22—7), î. Șiretul Pașcani 14 p 
(24—15), 3. Minerul Gura Humo
rului 14 p (21—14)... pe ultimele 
locuri : 14. Celuloza Roznov 9 p 
(16—17), 15. ASA Câmpulung 9 p 
(13—20), 16. TEPRO Iași 9 p
(11—19).

SERIA A n-a
Viticultorul Panciu — Mecanica 

Vaslui 0—0, CSM Borzești — Le- 
tea Bacău 4—0 (3—0), Petrolul
Moinești — Unirea Negrești 6—0 
(3—0), Foresta Gugești — Mine
rul Comănești 5—0 (2—0), Inter
Vaslui — Locomotiva Adj ud 1—0 
(1—0), Aripile Bacău — Lamino
rul Roman 7—0 (3—0), Construc- 
torul-Flacăna Odobești — Victo
ria Tecuci 1—1 (O—1)» Textila 
Buh uși — Chimia Mărășești 5—0 
(3-0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 17 p (24—12), — 8 victo
rii, 2. Mecanica Vaslui 17 p 
(23—9) — 7 victorii, 3. CSM Bor
zești 15 p (19—11), 4. Chimia Mă- 
rășești 15 p (14—15)... pe ultimele 
locuri : 1X Locomotiva Adj ud 
9 p (7—13), 1-4. Letca Bacău 9 p 
(17—25) — 4 victorii, 15. Viticul
torul Panciu 9 p (7—15) — 2 vic
torii, 16. Unirea Negrești 6 p 
(î-20). SERIA A UI-*

Portul Constanța — Delta Tul- 
eea 0—0, Arrubium Măcin — Chi
mia Brăila 5—1 (2—1), Petrolul
Ianca — Marina Mangalia 3—2 
(2—0), Voința Constanța — La
minorul Viziru 1—0 (1—0), S.N.
Tulcea — IMU-CSS Medgidia 2—1 
(1—1), Cimentul Medgidia — 
Chimpex Constanța 2—1 (0—1),
DVA-P ortul Galați — Progresul 
Isaccea 6—0 <2—0), Avântul Mat
ca — Ancora Galați 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : L DELTA 
TULCEA 17 p (18—4), 2. IMU
Medgidia 16 p (19—8), 3. Portul 
Constanța 16 p (17—«)... pe ulti
mele locuri : 15. Marina Manga
lia 8 p (11—23), 16. Chimpex
Constanța 5 p (9—21).

pionatul nostru are un vîrf de 
oiramidâ. ca la hochei, urmat 
de grupul celorlalte echipe 
condus astăzi. în mod surprin
zător — sau. mai bine zis. in 
mod foarte sugestiv — de Glo
ria Buzău, care confirmă că 
iată, fotbaliștii n-au virstă do
vadă si faptul că Dudu Geor
gescu realizează cel mai curat 
hat-trick (trei goluri consecu
tive fără marcatori interpuși) 
cu concursul lui Marcu. acest 
reviriment al ..bătrînilor" bu- 
zoieni nefiind izolat, deoarece 
pe lista marcatorilor în a- 
ceastă etapă grea, oe zăpadă 
și vînt. au înscris si Mircea 
Sandu, și Stoica si Boloni si 
Buduru. .

Ce părere aveți tineri fot
baliști ?

In altă ordine de idei să 
menționăm, in Drimul rînd. a- 
cest 3—0 al Stelei. în compa
nia unei echipe care a cedat 
greu. Craiovei cu numai trei 
zile în urmă. O victorie netă

„C“ - REZULTATELE ETAPEI
SERIA A IV-a SERIA A VU-a

Dunărea Călărași — ICPB Bo- 
lintin 4—1 (3—0), ISCIP Ulmeni
— Petrolul Berea 3—0 (1—0), SJnT.
Oltenița — Rapid Fetești 1—0 
(1—0), ASA Buzău — Chimia- 
V loto r La Buzău 0—4, Unirea Slo
bozia — Victoria Lehliu 4—0 
(1—0), Carpați Neholu — Viito
rul Chlrnogi 1—2 (0—0), Con
structorul Giurgiu — Olimpia 
Slobozia 0—4, Metalul Buzău — 
Victoria Tăndărel 5—0 (2—0).
• Meciul Unirea Slobozia — 

Olimpia Slobozia din etapa a 
vm-a (pe teren 3—1) a fost o- 
mologat cu 3—0 ic favoarea O- 
limpiei.

Pe primele locuri r 1. DUNĂ
REA CAL ARAȘI 18 p (25—11) — 
penalizată cu 1 p, 2. Chimia Bu
zău 16 p (27—15), 3. Olimpia Slo
bozia 15 p (18—14)... pe ultimele 
locuri ; 14. Petrolul Berea 8 p 
(13—21), 15. Victoria Țăndărel 8p 
(14—24), 16. Victoria Lehliu 8 p 
(12—25).

SERIA A V-a

Poiana Clmpina — Danubiana 
București 2—1 (1—0), Flacăra ro
șie București — Carpați Sinaia
2—0 (1—0), Minerul Filipești — 
Avicola Crevedia 3—1 (2—1), A- 
batorul București — IUPS Chi- 
tila 2—2 (2—1), Viscolii București
— Luceafărul București 3—0
(2—0), Petrolul Băicoi — Tehno- 
metal București 2—1 (1—1), Aver
sa București — Chimia Brazi- 
Ploiești 2—1 (1—1), Sportul „M
Decembrie* — MECON București 
1—0 (0—0), ICSIM București nu
a jucat.

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL BAICOI 18 p (16—16), 2.
ICSIM București 16 p (30—12),
3. Danubiana București 16 p 
(19—17)... pe ultimele locuri ; 16. 
Aversa București 9 p (14—17), 17. 
Luceafărul București 9 p (17—30).

SERIA A Vl-a

Textila Roșiori — Muscelul 
Câmpulung 0—0, Electronistul 
Curtea de Argeș — Chimia Gă- 
ești 1—0 (1—0), Metalul Alexan
dria — Cimentul Fieni 4—1 (1—1), 
Dunărea-Venus Zimnicea — 
ROVA Roșiori 2—0 (2—0), Știința 
Drăgănești-Olt — Recolta Stoică- 
nești 2—1 (2—6), Electrica Ti tu — 
Progresul Corabia 4—1 (3—0). 
Chimia Tr. Măgurele — Metalul 
Mija 1—0 (1—0), Dacia Pitești — 
Sportul muncitoresc Caracal 
4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 19 p (22—6),
2. Electrica Titu 14 p (16—10),
3. Dunărea Zimnicea 14 p <15—10),
4. Textila Roșiori 14 p (15—12)...
pe ultimele locuri j 14. ROVA 
Roșiori 10 p (7—15), — 5 victorii, 
3 5. Electronistul Curtea de Argeș 
10 p (10—10) — 4 victorii, 16.
Știința Drăgănești-Olt 7 p (7—19). 

oe a întunecat, desigur pri
virile tinărului antrenor debu
tant Bălăci care se desparte 
astfel de echipa craioveană a 
cărei emblemă a fost ani în 
sir...

Dacă Bălăci a avut momen
tul greu de la Slatina. Otet a 
Si uitat, desigur, că a fost la 
Craiova... Bălăci la Slatina... 
Oțet la Iași. Un capitol de is
torie fotbalistică încheiat. Din 
fericire Craiova merge îna
inte... Meciurile cu Zeleznicear 
o vor putea confirma...

Așadar, campionatul nostru 
are patru echipe care 1oacă 
de fapt pentru cupele euro
pene. alte zece în zona lui 
45—50 la sută si alte patru (a- 
proximativ) angajate într-o 
cursă de eliminare ca la ci
clism. în care scopul fiecăreia 
este să se desprindă de cele
lalte trei. Această stratificare 
nu contribuie la crearea unui 
climat de întrecere. în general, 
în întîlnirile dintre cei man 
si... ceilalți, primii cîștigă trei 
puncte din cele patru puse în 
ioc. tur-retur. Si cum ceilalți 
riscă uneori să... realizeze doar 
zero puncte, sînt foarte bucu
roși — cum se întîmplă dese
ori — cînd realizează punctul 
dorit în jocul cu unul dintre 
membrii cvartetului.

Deci, campionatul se decide 
in cuplajele bucureștene. unde 
se face diferența, iar retrogra
darea depinde. în general, de 
punctele nepierdute cu cei 
mari, pe teren propriu. Nu in- 
tîmplător. Baia Mare își dato
rează poziția precară punctelor 
Dierdute cu Craiova iar F.C. 
Olt — recentei înfringeri in 
fata Stelei. Iată o schemă de 
campionat cam subțire pentru 
un soccer care luntă pentru 
calificarea la Mundial...

loan CHIRILA

Electro putere Craiova — Meta
lurgistul Sadu 5—0 (3—0), Meca
nizatorul Șimian — Armătura 
Strehaia 1—0 (0—0), Metalul Rm. 
Vâlcea — Forestierul Băbeni 1—1 
(1—0), Progresul Băii ești — CFR 
Craiova 6—0, Constructorul Cra
iova — Petrolul Tideni 2—0 
(9—0), Viitorul Drăgășani — Di- 
erna Orșova 1—4 (1—0), Jiul Ro- 
vlnari — Dunărea Calafat 3—4 
(1—4), Pandurii Tg. Jiu — ASA- 
Vtetoria Craiova 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC-
TROPUTERE CRAIOVA 22 p 
(36—7), 2. Constructorul Craiova 
17 p (18—10), 3. Mecanizatorul
Șimian 14 p (16—19)... pe ultime
le locuri : 15. ASA-Victoria Cra
iova 8 p (14—28), 16. Petrolul Ti- 
cflenl 7 p (10—22).

SERIA A VIII-a

Metalul Bocșa — Șoimii Lipo- 
va 0—0, Metalul Oțelu Roșu — 
Unirea Tomnatic 3—0 (0—0), CFR 
Arad — CFR-Victoria Caransebeș
1— 1 (0—1), Obilicl Sînmartinu
Sîrbesc — U.M. Timișoara 3—1 
(3—1), Minerul Anina — CSI T 
Lugoj 2—1 (1—1), Unirea Slnn.1-
cdlau — Rapid Arad 1—0 (0—0), 
Minerul Ora vița — Victoria Ineu 
7—1 (3—1), CSM Caransebeș —
Minerul Moldova Nouă 4—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BOCȘA 18 p (19—10), 2. 
CSM Caransebeș 14 p (18—12), 3. 
Minerul Oravița 14 p (24—19)... 
pe ultimele locuri : 15. CSM Lu
goj 10 p (20—19) — 5 victorii,
16. Rapid Arad 10 p (19—16) — 
4 victorii.

SERIA A IX-a

Minerul Or. dr. Petru Groza — 
înfrățirea Oradea 1—0 (0—0), Mi
nerul Sărmășag — Recolta Salon- 
ta 2—0 (1—0), Unio Satu Mare — 
Constructorul Satu Mare 1—0 
(1—0), Victoria Cărei — Olimpia 
Gherla 9—0 (2—0), Someșul Satu 
Mare — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 3—4 (2—4), Voința Oradea 
— Uniirea Valea lud Mihai 5—1 
(3—0), Oașul Negrești — Chimia 
Tășnad 1—4 (0—0), Minerul Sun- 
cuiuș — Silvania Cehu Siâvaniei
2— 0 (0—0).

Pe primele locuri : L ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 17 p (16—6), 2. 
Recolta Salon-ta 16 p (15—7), 3. 
Minerul Sărmășag 16 p (14—20)... 
pe ultimele locuri : 15. Slivanla 
Cehu Silvăniei 9 p (10—15), 16. 
Constructorul Satu Mare 7 p 
(8—20).

SERIA A X-a

Minerul Borșa — CIL-Meeani- 
ca Sighet 1—1 (1—1), Minerul
Baia Sprie — Minerul Băiuț 1—0 
(0—0), CHIM FOREST Nâsăud — 
Minerul Rodna 2—4 (2—0),
CUPROM Baia Mare — Bradul

PE AGENDA
LOTURILOR

REPREZENTATIVE
® JOI. LA BRAȘOV. ROMÂ

NIA - IUGOSLAVIA (JU
NIORI II). Joj va avea ioc [a 
Brasov, pe stadionul Tinere
tului. cu începere de la ora 14. 
oartida dintre reprezentativele 
de iuniori II ale României si 
Iugoslaviei, meci-tur din ra-
drul CE

• LOTUL „A" S-A REUNIT
LA BUCUREȘTI. Duminică
seara s-a reunit în Capitală
lotul reprezentativ ffără iu-
cătorii de la Universitatea Cra
iova care susțin ioi. meciul 
de campionat cu F. C. Bihor 
si pregătesc — anoi — nar- 
tida cu Zeleznicear. de la 28 
noiembrie). Iată componența 
lotului : Moraru. Ducadatn — 
Rednic. Andone. Nicolae ior- 
gulescu. Pană Văetus Mun- 
(eanu II — Dragnca. Bozesan
I. Mateuf. Klein. Balini. Bo
loni, Lăcătuș, Augustin, Gabor. 
Hagi. Lotul reprezentativ ur
mează să susțină mîine. la Tel 
Aviv, un meci cu echipa Is
raelului.

• MlINE, LOTUL DE TI
NERET EVOLUEAZĂ LA BU
ZĂU. în vederea iocului pe 
care ii va susține săptămîna 
viitoare cu echipa similară a 
Greciei. Iotul de tineret s-a 
reunit, pentru pregătiri, in Ca
pitală. Antrenorii C. Drăgușin, 
V. Kraus si A. Iordăncscu au 
convocat următorii jucători ’ 
Stingaciu. Toader — Bălan. 
Pascu. Belodedici. Bucico. Cris- 
tea, AVeissenbacher Bacoș. Bai- 
cea — Musznay, Botezan Bur- 
dujan. Lazăr, Grigore. A. Cris
tian — Soare. Țîrlea. Muntean. 
Văsii. Mîine. de Ia ora 14 lo
tul de tineret va susține o 
partidă de verificare, la Bu
zău. in compania divizionarei 
„A" Gloria.

A XII-a
VLșeu 3—1 (0—1), ISSM Sighet — 
Mureșul Luduș 3—1 (2—0), Meta- 
lotehnica Tg. Mureș — Minerul 
Bălța 1—0 (1—0), Oțelul Reghin
— Electromureș Tg. Mureș 2—4 
(1—4), Lăpușul Tg. Lăpuș — E- 
nergia Prundu Bîrgăulud 2—4 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. CIL SI
GHET 21 p (25—4), 2. Me tal o teh
nica Tg. Mureș 16 p (21—9), 2. 
Minerul Rodna 14 p (17—18)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Borșa 8 p (15—20), 16. Bradul
Vișeu 6 p (12—28).

SERIA A Xl-a

Minerul Paroșeni — Soda Ocna 
Mureș 4—0 (3—0), Viitorul 1RA
Clu j-Napoca — Tîmavele Blaj 
4—1 (2—0), Metalul Aiud — Stea- 
ua-CFR Cluj-Napoca 2—0 (0—0),
Minerul-Știința Vulcan — Mine
rul Certej 4—4 (2—0), Dacia O-
răștie — Victoria Călan 2—0 
(1—0), Inter Sibiu — Mecanica 
Alba Iulia 2—1 (1—0), IMIX Ag
nita — Metalul Sighișoara 2—0 
(2—0), Unirea Ocna Sibiului — 
Mecanica Oră știe 0—0.
• Meciul Minerul Paroșeni — 

Mecanica Orăștie din etapa a 
X-a (pe teren 1—0) a fost omo
logat cu 3—0 in favoarea echipei 
Mecanica, iar jocul IMIX Agnita
— Minerul Paroșeni, care trebuia 
să se dispute în etap a Xl-a, 
a fost reprogramat pentru 22 
noiembrie.

Pe primele locuri : 1 MECANI
CA ORAȘTIE 16 p (16—8), 2. 
Minerul Paroșeni 16 p (1F-—9) — 
din 11 jocuri, 3. Dacia Orăștie
14 p (22—12), 4. Viitorul Cluj-
Napoca 14 p (19—14)... pe ulti
mele locuri : 15. Tîmavele BLaj 
9 r (9—22), 16. Mecanica Alba
Iulia 8 p (16—21).

SERIA A XII-a

Precizia Săcele — Progresul O- 
dorhei 2—1 (1—0), Metrom Bra
șov — Viitorul Gheorghend 1—1 
(1—1), Metalul Tg. Secuiesc — 
Minerul Bălan 6—4 (2—0), Mure
șul Toplița — Celuloza Zărneștd
2— 1 (1—0), Cimentul Hoghiz —
Utilajul Făgăraș 2—0 (1-4), Mo
bila-Mă gura Codlea — Minerul 
Baraolt 2—4 (0—0), Textila Prej- 
mer — Unirea Cristuru Secuiesc
3— 4 (0—0), Nitramonia Făgăraș
— Electro Sf. Gheorghe 0—0.
JCTM Brașov nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL ODORHEI 20 p (20—10),
2. Metalul Tg. Secuiesc 19 p 
(20—9), 3. Nitramonia Făgăraș
15 p (19-8), 4. ICIM Brașov 15 p 
(16—10)... pe ultimele locuri : 16. 
Unirea Cristur 9 p (9—20). 17. 
Textila Prejmer 8 p (6—17).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile res
pective.



ECHIPELE NOASTRE VOR TREBUI SA EVOLUEZE ALE ÎNOTĂTORILOR

LA NIVELUL MAXIM AL VALORII LOR! ROflÂNl
în manșa tur a optimilor de finale in cupele europene, repre

zentantele noastre au obținut 5 victorii, o singură echipă — in 
deplasare — terminînd învinsă : S.K.A. Minsk — Steaua 24—26, 
în ,Cupa campionilor europeni", Dinamo București — R. K. 
Crvenka 32—29, în „Cupa cupelor", H. C. Minaur Baia Mare 
— I. F. Helsingor 32—25, în „Cupa I.H.F." — la băieți. Știința 
Bacău — Spartacus Budapesta 29—22, în „Cupa campionilor eu
ropeni", Chimistul Rm. Vîlcea — Buducnost Titograd 23—25, in 
„Cupa cupelor" și Vorwârts Frankfurt pe Oder — Rulmentul 
Erașov 22—12, în „Cupa I.H.F." — la fete.

Teoretic, cel puțin, echipele învingătoare în prima manșă dețin 
șansa calificării în „sferturile" cupelor europene. Partidele retur 
se dispută astfel : miercuri, la ora 20, R. K. Crvenka — Dinamo 
București (arbitrează : W. Pritzkow și H. Ramp din R. D.. Ger
mană) ; simbătă, la ora 17,30, Steaua — S.K.A. Minsk (arbitrea
ză : M. Valcîci și M. Mitrevici din Iugoslavia), duminică — la 
ora 18, I. F. Helsingor — H. C. Minaur Baia Mare (arbitrează t 
R. Magnusson și G. Moller din Suedia), Rulmentul Brașov — 
Vorwârts Frankfurt pe Oder, la ora 10 (arbitrează : VI. Vujno- 
Vici și I. Alivojdici din Iugoslavia), Spartacus Budapesta — Ști
ința Bacău, la ora 16.30 (arbitrează : M. Zukov și M. Șirotenko 
din U.R.S.S.), Buducnost Titograd — -
la ora 20 (arbitrează.: R. Sargasian și

de

Chimistul Rm. Vîlcea, de 
A. Gavrilov din U.R.S.S.).

meciul
foarte

La citeva minute după ter
minarea jocului dintre campi
oanele Uniunii Sovietice. SKA 
Minsk, xși României. 
București, am avut < 
convorbire telefonică 
trenorul principal al 
noastre. Radu V oină, 
spus, printre altele, că victoria 
în - deplasare este rodul unei 
depline mobilizări a întreeului 
efectiv, al locului foarte bun 
în ap’ărare. unde s-au eviden
țiat portarul Nicolae Munteanu 
și acel „+1“ (sau „zburătorul") 
din fata apărării. Cezar Dră- 
găniță. în afară de acești doi 
jucători, au evoluat bine si cei 
doi interi. Vasile Stingă și Ma
rian Dumitru, precum si me
reu tînărul Ștefan Birtalan, 

în 
în atac, fiind 

go-

la București 
greu !“
general, dună aprecierea

Apărarea va decide

Steaua 
o scurtă 

cu an- 
echipei 

El ne-a

care a acționat nu numai 
apărare, ci și 
autorul a două frumoase 
luri.

unAșteptăm
Este evident, antrenorul 

căr Pană și elevii său au

joc

In___ ®L.
antrenorului Radu Voina. me
ciul a fost extrem de disputat, 
foarte aspru, fără să se depă
șească. însă, limitele regula
mentului. De subliniat, in a- 
ceastă direcție. în primul rînd. 
că s-au acordat doar 5 arun
cări de la 7 m (3 — SKA si 
2 — Steaua, toate transfor
mate) si foarte puține elimi
nări și. în al doilea rînd. arbi
trajul foarte bun. corect, 
prompt in decizii, al cuplului 
danez Ole Christensen si Per 
Jorgensen. în final. Radu 
Voina a ținut să precizeze: 
„Am cîștigat in deplasare și 
ne bucurăm. Dar meciul de la 
București va fi
SKA Minsk este o echipă foarte 
puternică. în care strălucesc 
internaționalii Șevțov si Kar- 
șakiewici".

tara

foarte greu.

pauze

Handbalistele de la Chimis
tul Rin. Vîlcea au debutat cu 
o victorie in „Cupa cu<pelor“, 
însă avantajul de numai un gol 
pentru returul partidei cu R.K. 
Buducnost THograd nu este 
deloc liniștitor. Dar, cum nid 
un meci nu se aseamănă cu 
altul, rezultatul final și deci 
promovarea în etapa superioa
ră a competiției continentale 
depind de modul in care ju
cătoarele și antrenorii vilcen- 
celor vor ști să pregătească jo
cul de duminica viitoare *in 
deplasare. Va trebui, in prin
cipal, să nu se mai comită e- 
roarea din partida de la Rm. 
Vîlcea, in primul rînd in a- 
părare, unde teama exagerată 
de aruncările de la 9 m ale 
iugoslavelor, recomandate ca

foarte periculoase, datorită ta
liei impresionante, le-a „scos" 
prea mult din dispozitiv. La 
simplele încrucișări, pe centru, 
să nu se mal cadă în „cursa" 
ieftină urzită pentru a ieși Ia 
omul cu mingea lăsând culoa
re largi pentru infiltrările pe 
semicerc, unde pivotul Svetla
na Mugosa (1,84 m) s-a simțit 
foarte bine. în atac se cuvine 
o mal mare atenție in mane
vrarea mingii, jucătoarelor de 
semicerc revenindu-le 
esențială de a hărțul 
nent apărarea.

Succesul poate fi 
chiar la Titograd, 
însă de o pregătire _tactică a- 
decvată a 
că așa va

Un 
tători 
cent, 
desfășurat 
Ungaria, obținînd o serie de 
bune rezultate. Luminița Do- 
brescu (13 ani) a cîștigat pro
bele de 200 m liber (2:14,7) si 
100 m fluture (1:10,4). Siqiona 
Richter (12 ani) a învins la 
100 m liber cu 1:07,4. Caria 
Negrea (10 ani) la 100 m spate, 
in 1:20,8, iar Bogdan Călinescu 
(9 afli) la 100 m spate, cu 
1:18,1. (D. D. Glăvan — co-

grup de foarte tineri ino- 
resițeni a participat, re

ia un tradițional concura 
la Tatabanya. în

reso.)

sarcina 
per ma

realizat 
condiționat

meciuluL Să sperăm 
fi.

Mihail VESA

Ratări in momente
o „zestre" de 
pot întoarce

Bâcăuanoete, cu 
șapte goluri, se . 
de la Budapesta cu o meritată 
calificare pentru turul al trei
lea al „Cupei campionilor eu
ropeni". Fără a diminua cu 
nimic succesul de duminică, 
obținut In fața puternicelor 
handbaliste de la Spartacus, 
vrem să spunem că dacă la 
activul Științei nu figurează 
zece goluri (ceea ce ar fi fost 
pe deplin posibil), cauza tre
buie căutată in citeva momen- 
te-cheie ale jocului. In min. 
21 româncele conduceau cu 5 
goluri (12—7), adversarele loc 
rataseră atacul și, deci, exista

cheie !
posibilitatea pentru Știința de 
a majora. Dar— 1) Ciubotaru 
aruncă neglijent în brațele 
portarului, contraatac Sparta
cus încheiat cu gol ; 2) Lumea 
primește o minge pe contra
atac, o scapă, adversarele o 
preiau și înscriu (din 7 m) ; 
3) Ciubotaru ratează din nou 
șl cea mal bună jucătoare din 
echipa oaspete, Osvald, nu lasă 
să-4 scape prilejul și marchea
ză. Spartacus se apropie la 
două goluri. Astfel de momen
te s-au mal repetat de citeva 
ori.

Ion GAVRILESCU

REZULTATE DIN COMPETIȚIILE CONTINENTALE

CAMPIONATELE
DE GIMNASTICĂ

EUROPENE
RITMICĂ

sfîrșit cani
de gimnas-

Las- 
____ pre

gătit bine'meciul cu puternica 
formație daneză I. F. Helsin
gor. S-a acționat calm și pre
cis în prima repriză, scorul 
curgînd fi. esc în favoarea lui 
II. C. Minaur Baia Mare. Și 
dacă nu s-ar fi opus de două 
ori — în aceeași fază! — barele, 
la pauză maramureșenii ar fi 
avut chiar 7 golv' avans. Dar, 
în repriza se dă, de la 
17—10 în min. 31, echipa a 
„căzut" și timp de 14 minute 
s-a văzut asaltată de oaspeți. 
Neatențl în atac, superficiali in 
apărare, purtînd și povara lip
sei de inspirație a portarilor, 
Măricel Voinea și colegii săi 
au ajuna la 21—19, spre stupe
facția u ti săli care „ardea" 
pentru favoriții săi. A fost ne

voie ca antrenorul Lascăr Pa
nă să găsească două soluții 
(schimbarea lui Pețran cu Ne- 
șovici, în poartă, și luarea sub 
supraveghere striciă a lui H. 
Flemming de către Marta) pen
tru ca „roata" să se invirteas- 
că iar in sensul dorit de Mi- 
n,aur. Și, astfel, finalmente, 
băimărenii au învins la 7 go
luri, deși puteau s-o facă foar
te bine la 10—12... Sigur, șansa 
este de partea lor. Dar pentru 
aceasta vor trebui să joace la 
Hclsingor toate cele 60 de mi
nute ale returului în același 
ritm, cu aceeași concentrare, 
cu maximă dîrzenie. H. C. Mi
naur este, evident, mai bună 
decît I. F. Hclsingor. Dar lu
crul acesta trebuie să-1 dove
dească și in Danemarca !

Hristache NAUM

săptămlnil trecute 
jocurile 
a doua 
handbal. 
Încheiat

tur din 
a cupelor 

care. In 
cu rezul-

janin ZI—16 (11—6), Tecnisa Ali
cante — Volan SC Szeged 29—24 
(14—9), US AM Nlmes
rethen
Leipzig

,,SPERANȚELE HANDBALULUI":
PATRU VICTORII DIN 6 PARTIDE

Sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat in sala Hidrotehnica 
din Constanța Șase întîlniri in
ternaționale, veritabile teste 
pentru „speranțele" handbalu
lui nostru. Reprezentativele 
României au cîștigat patru me
ciuri, cedind in două.

Iată rezultatele de simbâtă :
ROMÂNIA junioare — PO

LONIA junioare 34—20 (21—10). 
Cele mai multe goluri pentru 
echipa noastră au fost înscrise 
de Lidia Butnărașu 7 și Clara 
Kertesz 7, iar de la oaspete 
de Violetta Lubereka 7.

ROMÂNIA tineret — UNGA
RIA tineret (m) 26—30 (13—7). 
Principalii marcatori : Constan
tin Ștefan (România) 8. K. Fe- 
kete, A. Horvath și G. Adorjan 
(Ungaria) — cîte 6.

ROMÂNIA tineret — UNGA-

RIA tineret (f) 19—21 (10—11). 
Cele mai multe goluri : Mirela 
Fanait și Estera Laszlo (Ro
mânia) — cite 6, Katalin Szi- 
lagyi (Ungaria) 6.

Rezultatele de duminică :
ROMANIA junioare — PO

LONIA junioare 22—20 (12—11). 
Golgeterele echipelor : Anca 
Pestrița 5, Sorina Arvatu 4. 
Maria Constanlinescu 4 — pen
tru România, Violetta Lube- 
reka 10 — pentru Polonia.

ROMANIA tineret — UNGA
RIA tineret (m) 24—21 (14—10). 
Cele mai multe goluri : Traian 
Dobrescu 5, Ștefan Constantin 
5 — pentru România și A. 
Horvath 9 — pentru Ungaria.

ROMANIA tineret — UNGA
RIA tinerei (f) 19—18 (8—8).
Golgetere : 
(R) 9 și Edina Szabo (U) 5.

Clara Kerestesz

La sflrșitul 
s-au disputat 
cadrul rundei 
europene la 
generat s-au 
ta te scontate.

De notat buna comportare a 
formațiilor spaniole, care au dș- 
tigat, pe teren propriu, destul 
de net in fața unor puternice 
adversare : In C.CX. Atletico 
Madrid a învins la 12 goluri 
diferență pe SC Magdeburg, iar 
în „Cupa cupelor* CH Barcelona a 
dispus de R.H. Bratislava la o 
diferență de 7 goluri.

Dar iată rezultatele :
C.C.E. masculin : Atletico Ma

drid — SC Magdeburg 
(13—7), Gladsaxe Soborg 
marca) — RTV Basel 
(13—0), ‘TSKA Sofia — 
waldstadt (R.F.G.) 17—12 
Herschl Geleen (Olanda) 
de Marseillais UC 24—20 (11—0, 
Metaloplastika Sa bac — Skoda 
Plsen 36—18 (16—6). Honved — 
Hafnarjardar (Islanda) 29—27 
(14—12) ; feminin : Hypobar.k
Viena — Iber Valencia 29—20 
(14—13), SC Leipzig — Lokomo
tiv Mostar (Iugoslavi» 24—15 
(12—7). Bayern 04 Leverkusen — 
ZVL Preso v 25—14 (10—4), VIF
Dimitrov Sofia — Niloc Amster
dam 23—20 (12—6). Helsingor IF 
— Spartak Kiev 11—33 (5—14),
Polissens Stockholm — Wrodav 
21—19 (9—12).

„CUPA CUPELOR*, masculin : 
Reinickendorfer Fdchse — Omar 
St. Gallen 23—22 (11—10). Dyna
mo Berlin — Epitok Veszprem
21— 20 (12—8). TSKA Moscova —
Kremikovțl Sofia 36—25 (16—13),
HC Barcelona — R.H. Bratislava 
26—19 (13—8) : femei : VfL Sin
delfingen (R.F.G.) — Balonmano 
Hemani 21—10 (7—6) Bakony
Vegyesz — TSKA Sofia 26—16 
(14—9). Sverresborg (Norvegia) — 
Tongres (Belgia) 25—8 (13—6),
USM Gagny — Ajax Copenhaga
22— 15 (11—8). Cassana Magnago
(Italia) — Admira Landhaus Vie
na 25—19 (9—8).

bCUPA IHF“, masculin : Za- 
poroje — TV Zofingen (Elveția) 
17—9 (9—6), Valur Reykjavyk — 
Ystad (Suedia) 20—17 (10—8), 
TUSEM Essen — Proleter Zren-

Marga- 
Vlena 21—17 (12—9). SC

__ _ .. — Lokomotiv Trnava 
23—1» (10—9) ; femei : Iskra Par- 
tlzanske — IK GOteborg SI—10 
(18—5). TV Lutzelinden (R.F.G.) 
— AIA Transberg (Danemarca) 
20—17 (U—7), Vasas Budapesta — 
Anvers 26—6 (17—4), HV Entlus
(Olanda) — Mersln (Turcia) 
1*—U (i—7). Kremlkovțî Sofia — 
Gjerpen Sklen 02—19 (10—12).

rt—1« 
(Dane-

25—ic 
Gross- 
(9-9), 

— Sta-

TELEX • TELEX £ TELEX • TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX •
atletism • Concursul in

ternational feminin de maraton 
de la Tokio a fost cîștigat de 
vest-germanca Katrin Dorre în 
2.33:23. • Pentru a patra oară in 
acest an. suedezul Rick Bruch a 
realizat un record național la 
disc. Recent, el a aruncat, la 
Malmoe. 71.26 m.

AUTOMOBILISM * Danezul 
John Nielsen a cîștigat marele 
premiu de formula 3 de la Ma
cao • Marele premiu al Austra
liei — „formula mondială", des
fășurat la Melbourne, a revenit 
brazilianului Roberto Moreno.

BOX • Tunisianul Kamel Bou 
AU I-a învins prin descalificare, 
în rep. a 6-a, pe panamezul

Alfredo Layne, devenind astfel 
șalangerul oficial la titlul mon
dial WBA al categoriei super- 
pană.

CICLISM
Jeannie 
simbâtă _____
proba de 3 km pe teren acope
rit. Pe pista de la Paris-Bercy 
ea a înregistrat timpul de 3:49,646 
superior vechiului record al so
vieticei Erlka Saloumiae 3:35.835 
de la 8 septembrie a.c.

HOCHEI * Etapa a 16-a a 
campionatului unional : Dlnamo 
Moscova — Avtomoblllst Sverd
lovsk 9—5, TSKA Moscova — Di
namo Riga 2—2. în clasament 
conduce Dinamo Moscova cu 28

■ Sportiva franceză 
Longo a îmbunătățit 
recordul mondial în

p, urmată de TSKA 24 p șl 
Himik Voskresensk 22 p. g La 
Katowice : Polonia (tineret) — 
Cehoslovacia (juniori) 4—1 (0—0,
3—1, 1—0).

GIMNASTICA a în med 
mical, la Varșovia : Polonia 
Elveția 227,70—223.40.

PATINAJ a Debut în sezonul 
competițional de viteză. La Inzell: 
500 m : Aklra Kuroiawa 37,55. 
1000 m : Gaetan Boucher 1:15,22.

POLO a Joc Internațional la 
Moscova : U.R.S.S. — Ungaria 
6—5 (2—0. 0—1. 2—2, 2—2).

RUGBY A La Aquila (Italia), 
într-un med con tind pentru 
Campionatul european — „Cupa 
F.I.R.A.", Italia a învins U.R.S.S.

a-

La Viena au luat 
pionatele europene____ _____
tică ritmică. în care titlul in
dividual și l-au împărțit Ane- 
lia Ralenkova (Bulgaria) și Ga
lina Beloglazova (U.R.S.S.), 
ambele totalizînd 39,85 p. In 
clasamentul general individual, 
pe locul IX se află sportiva 
noastră Doina Stăiculescu. cu 
38,75 p. Ea a obținut și locu
rile 5—6 în proba cu cerc 
împreună cu Zaharovska (Ce
hoslovacia). ambele cu 19,50 p- 
precum si locul 6 in exercițiul 
cu eșarfă, cu un total de 
19,35 p.

La ansambluri, victoria ’ 
revenit selecționatei Bulgarie 
cu 39,650 p. urmată de Uniu
nea Sovietică 39.525 p. Spania 
38,425 p, R. F. Germania 38.32 
p și Austria 38,250 p.

MECIUL
KARPOV-KASPAROV

MOSCOVA. 19 (Agerpres). — 
Partida a 25-a a meciului pen
tru titlul mondial de șah din
tre marii maeștri sovietici 
Anato’i Karpov și Garri Kas
parov s-a încheiat remiză după 
22 de 
cum se 
voarea 
partida

mutări. Scorul, după 
știe, este de 4—0 în fa- 
lui Karpov, care în 

a 26-a. prograrpată 
miercuri, va avea piesele ne
gre.

REZOLUȚIE A ASOCIAȚIEI
COMITETELOR OLIMPICE NAȚIONALE

CIUDAD DE MEXICO (A- 
gerpres). Cu prilejul reuniunii 
Asociației Comitetelor Olimpice 
Naționale (A.C.N.O.). ținută la 
Ciudad de Mexico, participant!! 
au adoptat o rezoluție prin

care se cere tuturor federații
lor sportive internaționale să 
excludă 
frica de 
practică 
în sport.

din rîndurile lor A- 
Sud tară unde se 

discriminarea rasială

CAMPIONATE
SPANIA (et. 11). C.F. Barce

lona a obținut o prețioasă vic
torie în deplasare, 2—1 la Malaga, 
in timp ce Valencia n-a reușit decît 
un scor egal pe teren propriu 
(0—0) cu Valladolid, iar Real Ma
drid a pierdut cu 4—1 în depla
sare, în țața Iul Beția Sevilla I 
Alte rezultate : Real Sociedad — 
Santander 0—0, Hercules — Gljon 
1—1, Murcia — Athletic Bilbao 
0—0 Atletico Madrid — F.C. Se
villa 1—1, Osasuna — Zaragoza 
0—1, Espanol — Elche 1—0. Pe 
primele locuri : C. F. Barcelona 
18 p, Valencia 14 p, Beal Madrid, 
Gijon, Atletico Madrid șl F. C. 
Sevilla cu câte 13 p. Pe ultimele : 
17 Elche 7 P, 18. Murcia 5 p.

PORTUGALIA (et. 10). Spor
ting Lisabona a reușit scorul eta
pei : 8—1 cu Braga (locul 6 in 
clasament), lidera campionatului, 
F. C. Porto a cîștigat în depla
sare (1—0) cu Penafid, în timp

TELEX • TELEX • TELEX
cu 13—12 (6—12).

TENIS • Turneul de la An
vers : Ivan Lendl-Anders Jar- 
ryd 6—2, 6—1, 6—2. In semifina
le : Lendl — NystrSm 6—3, 6—4, 
Jarryd — R. Krishnan 6—0, 6—7, 
9—7 • în cadrul circuitului fe
minin, la Brisbane, Helena Su- 
kova — Elizabeth Smylle 6—4, 
6—4, la dublul I—.. "
Shriver — Bunge, Pfaff 
6—2 • Finală la Osaka : 
nuela Maleeva — Hana Mand.ll- 
kova 6—1, 1—6 6—4; pentru lo
cul 3 : Lisa Bonder — Andrea 
Temesvari 7—6, 2—6, 6—2. In se
mifinale : Mandllkova — Te
mesvari 6—4, 6—S, Maleeva — 
Bonder 6—1. 6—4.

iiyxie o—t»,
Navratilova, 

6—3, 
Ma-

i

ce Benfica a fost învinsă cu 0, 
In deplasare de Farense. Alte 
rezultate : Guimaraes — Portl- 
monense 0—1, Coimbra — Setubal 
o—o, Salgueiros — Boavista 0—2, 
Varzim — Rio Ave 1—1. Pe pri
mele locuri : F. C. Porto 18 p. 
Sporting 17 p, Benfica 15 p. Pe 
ultimele : 16—17. Salgueiros și
Coimbra cu cite 4 p.

ELVEȚIA (et. — -
neva a rămas 
nlcă, jucând la 
Boys-, Servette 
galitate : 1—1.
Basel — Lucerna 4—1, La Chaux 
de Fonds —Lausanne 0—0, Grass
hoppers — Wettingen 1—1, Ve- 
vey — Ncuchatei 0—0, Winter
thur — Sion 1—2, Zug — St 
Gallen 0—4, Aarau — Zurich 1—L 
Pe primele locuri : Servette 20 p, 
Aarau 17 p, St. Gallen și Grass
hoppers cu dte 15 p. Pe ulti
mele : 15. Zug 6 p. 16. Winterthur 
5 p.

BELGIA (et. 14). Primele trei 
clasate au obținut victorii : An- 
derlecht — F.C. Llăge 3—0, Wa- 
regem — Racing Jet 4—0. Loke- 
ren — F. C. Bruges 2—3. Alte re
zultate : Standard — St. Nicolas 
2—2. Beveretn — Waterschel 3—0. 
Cercile Bruges — La Gantoise 
0—1, Llerse — Seraing 3—0, Ant
werp — Courtrai 1—1, Malines — 
Beerschot 4—4. Pe primele locuri: 
Anderlecht 24 p. Waregem 20 p. 
F^C. Bruges șl F. C. Liege cu 
cîte 18 p. Pe ultimele : 17. Wa
terschel 8 p, 18. Racing 6 p

IUGOSLAVIA. în etapa de du
minică s-au mai desfășurat două 
meciuri : Rijeka — Hajduk Split 
1—1, Sutieska — Partizan Bel
grad 2—1. După 13 etape pe pri
mele locuri se află F. C. Sara
jevo 19 p. Hajduk Split șl Zelez- 
nlcear cu cîte 17 P. Partizan 16 p. 
Pe ultimele : 17—18. Vojvodina șl 
Dlnamo Vinkovioi cu cîte 9 p.

12). Servette Ge- 
neînvinsă. Duml- 
Bema, ou Young 
a terminat la e- 

Alte rezultate :


