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LUCRĂRILE CONGRESULUI
AL XIII-LEA AL P.C.R

ȘEDINȚA 
DE IERI DIMINEAȚĂ

Miercuri dimineață, Congre
sul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român și-a reluat 
lucrările in plen, dezbătînd, cu 
înaltă exigență și responsabi
litate partinică, probleme de 
excepțională însemnătate pen
tru prezentul și viitorul țării, - 
pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
pe pămintul României și îna
intarea spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu, cei
lalți tovarăși din Prezidiul 
Congresului au fost intimpl- 
nați, la sosirea in Sala Pala
tului, cu puternice și îndelungi 
aplauze. Intr-o atmosferă de 
Intensă vibrație patriotică, cei 
prezenți au ovaționat cu însu
flețire pentru partidul nostru 
comunist și secretarul său ge
neral, reafirmind nețărmurita 
lor dragoste, profunda stimă șl 
prețuire față de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu.

La lucrări au fost prezente 
delegațiile de peste hotare, in
vitate să participe Ia Înaltul 
forum al comuniștilor români.

In prima parte, dezbaterile 
In plenul Congresului au fost 
conduse de tovarășul Iosif 
Szasz.

Au luat cuvintul tovarășii 
Emil Bobu, delegat al organi
zației județene de partid Dolj, 
Petru Vasile Uscat, delegat al 
organizației județene de partid 
Caraș-Severin, Nieu Ceaușeseu, 
delegat al organizației județe
ne de partid Buzău, Veronica 
Ciobănete, delegat al organiza
ției județene de partid Con
stanța, Gheorghe David, dele
gat al organizației județene do 
partid Teleorman, Leonard 
Constantin, delegat al organi
zației județene de partid Iași, 
Traian Morariu, delegat al or
ganizației județene de partid 
Bistrița-Năsăud, loan Iovlț 
Popescu, delegat al organizați
ei de partid a municipiului 
București, Rodica Pușeașu. 
delegat al organizației județe
ne de partid Satu Mare, Du
mitru Pavel, delegat al orga
nizației județene de partid 
Tulcea, Hajdu Gyozo, delegat 
al organizației județene de 
partid Mureș, Gheorghe Dinu, 
delegat al organizației județe
ne de partid Prahova.

Lucrările desfășurate după 
pauză au fost conduse de to
varășul Gheorghe Oprea. care 
a informat că, pe adresa Con
gresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român. a 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
personal, au sosit 13 663 tele
grame si scrisori, prin care 
organe si organizații de partid, 
de masă si obștești, organe 
de stat, colective de oameni ai 
muncii din industrie, agricul
tură. învățămînt. știință, artă 
Si cultură, sănătate, unități 
militare. persoane din di
verse domenii de activitate 
urează succes deplin lucrărilor 
Congresului.

Intr-o unitate impresio
nantă — a spus vorbitorul — 
autorii mesajelor reafirmă, 
eu entuziasm si nemărgi
nită încredere, mandatul dat 
delegatilor Ia Congres de că
tre conferințele județene de 
partid ca tovarășul Nicolae 
Ceausescu să fie reales In 
funcția supremă de secretar 
genera! a! Partidului Comunist
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VIBRANT OMAGIU, DE
ADUS GLOi 
TOVARĂȘUL 

DE CĂTRE CELE M
Ședința de ieri dimineață a Congresului s-a 

încheiat cu ua moment emoționant. In tunete 
da trompeta ți ropote de tobe, tn sold și-a fă
cut apariția delegația Organizației Pionierilor, 
pentru a prezenta Congreiului salutul celor mai 
tinere vlăstare ale României socialiste ți a a- 
duce — ia aceste zile de însemnătate istorică 
— omagiul lor fierbinte gloriosului nostru partid 
comunist, conducătorul încercat al poporului 
pe calea luminoasă a socialismului ți comunis
mului. In același timp, copiii tării Iți reafir
mi, cu toată căldura inimii lor tinere, senti
mentele de nețărmurită dragoste, stimă ți re ■ 
cunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
pentru copilăria fericită ce o trăiesc in patria 
noastră înfloritoare ți țub cerul ei insorit, pen
tru înaltul privilegiu pe care îl au de a se for
ma ca oameni la școala eroici a gîndtrii ți ac
țiunii patriotice, revoluționare a secretarului 
general al partidului, exemplu însuflețitor de 
munci ți viață al tineretului, al întregii na
țiuni. Asemenea tuturor cetățenilor țării, ei Iți 
manifestă dorința arzătoare ca tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu si fie reales tn funcția supremă de 
conducere a partidului pentru a fi în continuare 
călăuza dreaptă ți siguri a tineretului, a între
gului popor, in grandioasa operă de edificare a 
prezentului socialist și a viitorului comunist al

patriei. Copiii României se angajează, totodată, 
si fie fii vrednici, demni ți neînfricați ai 
partidului, patriei ți poporului.

Mesageri ai acestor alese ginduri și simțămin
te, membrii delegației — pionieri ți șoimi ai 
patriei — se opresc in fața Prezidiului Congre
sului. Aici, rint aliniate gărzi pionierești. Din 
rindul delegației te desprind mai multi copii 
care, îmbujorați de emoție, rostesc, cu voci cris
taline, salutul Organizației Pionierilor, exprimat 
in înaripate versuri.

Salutul Organizației Pionierilor este primit eu 
bucurie ți satisfacție de participanta la marele 
forum al comuniștilor români.

Un grup de pionieri ți șoimi ai patriei urci 
la Prezidiu ți oferi, cu deosebită afecțiune, to
varășului Nicolae Ceaușeseu si tovarășei Elena 
Ceaușeseu buchete de flori.

Adresîndu-se tinerelor vlăstare, pionieri ți 
șoimi ai patriei, tovarășul Gheorghe Oprea, care 
conducea lucrările ședinței, a spus i

„Salutul adus de voi celui mai inalt Forum al 
comuniștilor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu — cel mai apropiat 
prieten și Îndrumător al copiilor și tineretului 
— dă glas dragostei și recunoștinței ce o pur-

(Continuare în pag. 2-3)

DEZBATERILE

INTR-0 IMPRESIONANTĂ
Telegramele, scrisorile si 

mesajele care sosesc In a- 
ceste zile din toată tara pe 
adresa Congresului partidu
lui. a tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU constituie
mărturia adeziunii plenare 
la Raportul de excepțională 
însemnătate prezentai de 
secretarul general al parti
dului la toate documentele

supuse dezbaterii marelui 
forum. Comuniștii, toți oa
menii muncii din tara noas
tră — intre care si spor
tivii antrenorii si întregul 
activ ai mișcării sportive — 
își exprimă totodată înir-o 
unitate impresionantă vo
ința oentru realegerea tova
rășului Nicolae Ceausescu 
în sunrema funcție de secre

UNITATE
tar general al partidului si 
se angajează să facă totul 
pentru 
rilor pe 
marele

îndeplinirea 
care Ie va 

forum

hot&rî- 
adnnta

QÎndurf(In pag 2—3.
exprimate de sportivi st 
activiști ai mișcării spor

tive)

DIN SECȚIUNI
Ia cursul după-amiezii de 

miercuri, lucrările an conti
nuat In cadrul celor 8 secțiuni 
ale Congresului:

— Secțiunea pentru dezvol
tarea forțelor de producție, a 
baze! de materii prime și a 
producției de energie. înfăptu
irea Programului de dezvolta
re economică și socială a tării:

— Secțiunea pentru cerceta
re științifică, dezvoltare tehno
logică și introducerea progresu
lui tehnic, perfectionarea tn- 
vățămintului, pregătirea forței 
de muncă și a cadrelor-

— Secțiunea pentru agricul
tură. silvicultură industrie ali
mentară și gospodărirea ane
lor ;

— Secțiunea pentru investi
ții, construcții, transporturi si 
telecomunicații:
- Secțiunea pentru dezvolta

rea economico-sociaiă in nro- 
fil teritorial creșterea nivelu
lui de trai, ridicarea continuă 
a calității vieții dezvoltarea 
producției bunurilor de con
sum. a comerțului si servici
ilor pentru nonulatie

— Secțiunea pentru activita
tea internațională a oartidulul 
și statului nostru si oomert 
exterior :

— Secțiunea pentru oroble- 
mele orînduirii sociale «' de 
stat, conducerii științifice » 
societății si dezvoltării demo
crației socialiste pertee^nnă-ii 
mecanismului economico finan
ciar și ridicării continue t e- 
fîcieniei activității «onnom’oe-

— Secțiunea oentru orohle- 
mele activității de oartid or
ganizatorice politico ideologi
ce si educative si ale oreaniza- 
*ssio, de masă si oKcteefi

Lucrările Congresului conti
nuă.
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tați iubitului conducător al 
partidulu nostru. Parfiduhc 
Comunist Român, care se m- 
gr jesc de creșterea Si educarea 
voastră In spiritul ootxlekx 
idealuri ale umanismului so
cialist ale comunismului.

PariiduL toririșal Nieoiae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu vă înconjoară ca >- 
leasă grijă și dragoste nărm- 

fac totul ea viața vaas- 
fie si mai luminoasă 

puteți bucura 
fericită, să

tea^câ 
tră să 
să vă 
pilărie
constructori pricepuți 
dilor de mhne ale

de o eo- 
deveniti 

al e£fi- 
aodetâU'

v
noastre socialiste cetățeni de 
nădejde ai țării.

Vă mulțumim pentru caldele 
voastre urări și vă dorim să 
eeșlet'. mari, să fiți cutezători 
ia gind și In faptă, să acțio
nați permanent in spiritul ro
mantismului revoluționar, să 
fiți întotdeauna gaia a vă 
face datori , si a duce neabătut 
înainte făclia progresului pe 
pămintul scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă 
Rrenănia*.

fa aplauze mtuz aste ale 3- 
sistentei ți ia acordurile in- 
d-ăg-Xulm eintec pionieresc 
J^riei h făm onorâi“, dele
gația celei mai tinere ger.e- 
rtțic s țării părăsește apoi sala 
Congrenlu .

VOINȚA ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR I
I
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direcțiile 
firii.
dezbateri 
perioada

Asemenea tuturor membrilor 
part dului nostru, tuturor cetă
țenilor patriei, am luat cunoș
tință cu deosebită satisfacție și 
mindrie patriotică de conținutul 
magistralului Raport prezentat 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU de la înalta tri
bună a C ngresului al XlII-lea. 
Document de o 
valoars teoretică 
pentru înfăptuirea 
fund științifice a 
statului, program 
de acțiune revoluționari, intru- 
chipind deopotrivă interesele 
fundamenta'e si aspirațiile su- 
preme ale națiunii noastre, op
țiunile sale de cea mai mare 
însemnă ate pentru viitorul lu
minos al României socialiste, 
Raportul prezentat de mult iu
bitul și stimatul nostru condu
cător are un profund ecou tn 
inimile noastre, ne mobilizează 
•ă muncim 
gie ți la 
super or.

în C«; 40
t ă și îndeosebi in ultimele două 
decenii, județul Constanța, a- 
semenea tu'.uror județelor țării, 
a cunoscut o înflorire fără pre

inestimabilă 
și practici 
politicii prv- 
partidului și 

insuflețitor

tele-

Român. garanția înfipte tril 
idealurilor noastre socialiste 
si comuniste.

Telegramele exprimă an
gajamentul ferm al orga
nizațiilor de partid, al colecti
velor de oameni al muncii de 
a face total pentru traducerea 
In viafi a mărețelor sarcini ee 
le revin din magistralul Raport 
prezentat Congresului de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
si din celelalte documente ee 
vor fi adoptate de Congresul 
al XlII-lea al partidului.

In numele oarticipanților. 
au fost exprimate cele mai 
calde mulțumiri, urări de noi 
succese in activitate celor care 
au adresat Congresului 
grame și scrisori.

tn continuarea dezbaterilor 
au luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Rădulescu. delegat 
al organizației județene de 
partid Dimbovita. Diamanta 
Laudoniu. delegat al orga
nizației de nartid a municipiu
lui București, Ioachim Moga, 
delegat al organizației județene 
de partid Cluj, Stefan Andrei, 
delegat al organizației județe
ne de partid Teleorman. Gi- 
zela Viad, delegat al organi
zației județene de partid 
Covasna, Simion Scutea, dele
gat al organizației județene de 
partid Sibiu. Maria Ghifulică, 
delegat al organizației județe
ne de partid Vrancea. Ludovic 
Fazekas. delegat al organizației 
județene de partid Neamț, 
loan Mureșan. delegat al orga
nizației județene de partid 
Sălaj, Richard Winter. de
legat al organizației județene

da partid Vaslui. Mario leu 
delegat al organizației ju
dețene de partid Brăila. Vasi- 
le Pungaa. delegat al organi
zației județene de partid Bra- 
•ev.

Cei care au luat euviniul au 
dat • inaltă apreciere Rapor
tatul prezentat de secretarul 
general al partidului. docu
ment programatic de • deo
sebită însemnătate teoretică 
si practică, ee sintetizeză in 
mod strălucit succesele de Pină 
acum și jalonează 
dezvoltării viitoare a

Partieipantii la 
au subliniat că. in
actualului cincinal, tara noas
tră a înaintat ferm in direcția 
întăririi bazei tehnico-mate- 
riale. a modernizării industriei 
și agriculturii, a promovă
rii susținute a progresului 
tehnic. accentuării laturilor 
calitative si creșterii efi
cienței economice în toate 
domeniile de activitate. Ei 
au subliniat că toate succesele 
dobindite în perioada care 
a trecut de la cel de-al XII-lea 
Congres al partidului sînt in
disolubil legate de crește
rea rolului conducător al 
partidului, de perfecționarea 
stilului si metodelor de mun
că ale organelor si organizații
lor sale.

Cu înaltă responsabilitate 
comunistă, vorbitorii au a- 
sigurat Congresul. pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că 
oamenii muncii de pe întreg 
cuprinsul patriei vor acțio
na ferm pentru înfăptuirea, eu 
dăruire patriotică si spirit re
voluționar. a botăririlor 
toriee ee vor fi adoptate 
Congresul al XlII-lea.

is- 
de

cu 
un

de

mai multă ener- 
nitel calitativ

ani de viață no

PENTRU BICELE Șl
Reprezentînd deopotrivă o. 

sinteză cuprinzătoare a realiză
rilor, o analiză științifici 
revo uționară a valorificării po
sibili ăților reale ale întregului 
nostru front economico-social 
din clipa de față și o prognoză 
a căilor sale de dezvoltare pi- 
r.ă la sfirșitul secolului, Rapor
tul prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU celui 
de al XlII-lea Congres defineș
te in foni direcțiile devenirii 
comuniste a României socia
liste.

Și prin acest istoric document 
sintem martorii unei epoci hv- 
tăritoare a afirmării noastre in 
interior ți peste hotare, accen
tul punindu-se pe impul
sionarea și integrarea in
tensivă a cuceririlor științei 
și tehnologiei in toate domeniile 
sociale, p- potențarea rezervelor 
naturale ți umane de care dis
punem, operă la care iși adu
ce o contribuție de mare tn- 
semnitate tera-ișs t~ademl-

LA ARAD, Mil DE PARTICIPANT!
ÎN COMPETIȚII DEDICATE CONGRESULUI

In săli 
primele 1 
tinuă car 
că în ac 
cite 6 tu 
lorice) n 
10 etape) 
jarea dh 
nuntele < 
în primei

CIIAIO
Program- 
ncului fr 
a fost de 
tre Dina 
versitate: 
pionii, dj

( âta-( h. 
Pop, Vri 
a mai f 
—, au d< 
tigind îi 
cu 3—0 ( 
putnrndi' ■ 
totuși sil 
lea meci 
a învins 
decit < 
(14, 10.cedent în toate sectoarele vieții 

economico-sociale. Sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid și bucurindu-se de tot 
mai bune condiții. mișcarea 
sportivă constănțeani a obținut 
rezultate de teamă în activita
tea de masă și de performanță 
și te mîndrește cu campioni o- 
limpici, mondiali șt europeni.

Profund recunoscători parti
dului, secretarului tiu general, 
pentru grija deosebită pe care 
le-o poartă, sportivii, antreno
rii și toți 
mișcarea 
nostru iși 
binte ca 
Ceaușescu 
greșul al ___ _ ... _____
funcție de secretar genera! «1 
partidului ți te angajează 
solemn si duci întocmai la în
deplinire toate sarcinile tare 
le revin, pentru înflorirea conti
nui a patriei fn gloriosul său 
drum spre cele mei înalte culmi 
de progres șl civilizație, strălu
cit prefigurat fn documentele 
marelui Forum a! comuniștilor.

cei ce activează in 
sportivi a județului 

exprimi dorința fier- 
tovarășul Nicolae 

si fie reales la Con- 
XIII-lea in suprema

prof. Dumitru IVAN 
președintele CJ.E.F.S. 

Constanța

EERICIREA POPORULUI
Elena 

frunte 
savant 
De «- 

demon-

cian doctor - inginer 
Ceaușescu, militant de 
al partidului ți statului, 
de reputație mondiali, 
semenea, Raportul 
strează încă o dată lumii 
că pe acest pămint, in conști
ința oamenilor săi, în spiritul 
conducerii sale, politice și ad
ministrative, pacea pe care o 
apără cu ardoare semnifici, 
mai mult ca aricind, VIAȚA, 
cart trebuie păstrată pentru ea 
moartea ți deșertul de cenuși 
ri nu acopere pădurile, cimpiile 
înverzite, așezările oamenilor 
si zimbetul copiilor.

Pentru modul original, cute
zător ți aprins tn care toate 
aceste idei și fapte sini ex
primate in acest document de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru întreaga sa 
trăire, dăruită poporului tău. 
binelui și fericirii acestuia, îmi 
mărturisesc profunda recunoș
tință șl devotamentul meu, par
te a imensului atașament cu 
care întregul partid, întregul 
popor U urmează, dortndu-l 
conducător ți pe viitor, către 
marile noastre împliniri.

conf. dr. Nicu ALEXE 
directorul Centrului de 

perfecționare a cadrelor 
din mișcarea sportivâ

NOSrftU ÎMKIf
Sint deosebit de fericită 

mindră că trăiesc aceste zile 
înălțătoare efervescență politică 
prilejuite de lucrările Congre
sului al XlII-lea al partidului, 
luminate de personalitatea pu
ternică, de gindirea creatoare a 
iubitului nostru conducător, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Raportul prezentat la Congres 
de secretarul general al parti
dului, document de o inesti
mabilă valoare teoretică șl 
practică, impresionează prin 
spiritul analitic, realist, profund 
revoluționar, prin excepționala 
capacitate de a prefigura clar, 
riguros științific, viitorul, răs- 
punzind in mod strălucit pro
blemelor complexe pe care le 
ridici vasta operă de edificări 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Îmi exprim. alături de între- 
patriei, 
de pă- 
nostru 

Nicolae 
general

gul tineret sportiv al 
calda recunoștință față 
rintele si conducătorul 
iubit, tovarășul 
Ceaușescu, secretarul
al partidului, președintele Re
publicii, față de distinsa sa to
varășă de viață și luptă, emi
nent om politic și savant de 
renume mondial, academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
pentru tot ce fac pentru țară, 
pentru grija permanentă pe care 
0 poartă tineretului, mișcării 
noastre sportive.

Angajindu-mi ferm să contri
bui cu toate puterile mele la 
îndeplinirea istoricelor hotiriri 
ce vor fi adoptate de Congre
sul al XlII-lea îmi afirm, la «- 
nison eu toți t nerii sportivi, cu 
întregul nostru popor, dorința 
fierbinte ca tovarășul Nicolas 
Ceaușescu să fie reales in înal
ta funcție de secretar general 
al partidului convinsă din toa
tă inima că aceasta este che
zășia sigură a continuității epo
calelor realizări in dezvoltarea 
patriei noastre dragi, in creș
terea
materiei și spiritual al poporu
tul român.

neîncetată a nivelului

Fița LOVIN 
campioană europeană și 

medaliată olimpică

In cinstea Congresului al 
XlII-lea al partidului, la Arad 
au fost organizate numeroase 
acțiuni de masă la diferite dis
cipline și cu participarea unui 
mare număr de competitori. 
„Cupa Congresului al XIII-lea“ 
s-a desfășurat, la nivelul în
tregului județ, la handbal, gim
nastică, tenis de masă, popice, 
cros, canotaj și tir, aproape 
5 000 de tinere și tineri, alți 
oameni ai muncii din diferite 
întreprinderi fiind angajați in 
dispute atractive, spectaculoase. 
Tot sub semnul marelui eve
niment politic din viața parti
dului, a întregii țări, s-a aflat 
și deschiderea noii ediții a „Da
ciadei". In decurs de numai 
două zile, peste 1 500 de elevi 
arădeni au participat, in ca
drul „Daciadei", la primele în
treceri ale Tetratlonului atle
tic de masă, competiție deve
nită tradițională la Arad. In 
organizarea C.J.E.F.S., cu spri
jinul inspectoratului școlar ju
dețean (inspector de speciali
tate Pavel Soos), școlile gene
rale nr. 4 (prof. Adalbert Biro), 
nr. 1 (Aurel Făgălan) și cea

dsn Fintinele (loan Rediș), 
precum și liceele Joan Sla
vici' (Ioan Marconi) n Indus
trial nr. 13 (Ștefan Balița) <u 
depus lăudabile eforturi pen
tru ca primul start al noii e- 
diții a .Daciadei' si fie în
cununat de succes. Concurind 
într-o probă de sprint (60 m), 
la aruncarea mingii de oină, 
la săritura in lungime, precum 
și Intr-o cursă de 500 sau 
800 m, elevii rint angrenați în
tr-o activitate sportivi cu ca
racter permanent și, in același 
timp, sint supuși unui riguros 
test de selecție. Cei care do
vedesc reale aptitudini pentru 
practicarea unei discipline 
sportive sint incluși în sec
țiile de performanță . ale clu
burilor locale.

De altfel, din discuția pe 
care am avut-o cu tovarășul 
Sim1'”! Palcu, președinte al 
C.J.E F.S. Arad, ne-am dat 
seama de meticulozitatea cu 
care a fost pregătit startul în 
noua ediție a „Daciadei", de 
grija manifestată de factorii 
responsabili pentru îndeplini
rea integrală a obiectivelor sta-

bibte. Se urmărește, cu prio
ritate, o mai mare cuprindere 
a oamenilor muncii, a între
gului tineret in activitatea 
sportivă organizată. In acest 
sens, se are in vedere ce fie
care asociație sportivă să-și 
alcătuiască un calendar pro
priu de activități cit mai 
diverse, programate la ore con
venabile pentru oamenii mun
cii, astfel incit să se creeze 
condiții ca fiecare Întrecere tă 
se bucure de o participare cit 
mai numeroasă. Pentru etapa 
de iarnă, aflată acum în des
fășurare, se preconizează or
ganizarea unei palete largi și 
foarte diverse de acțiuni, in 
scopul învățării schiului și pa
tinajului de către un număr 
cit mai mare de tineri de 
virstă școlară, mai ales în a- 
cele localități ale județului 
unde există un cadru natural 
prielnic și cadre pasionate, care 
să-și aducă contribuția la fi
nalizarea cu succes a acestei 
sarcini, cum ar fi Gurahonț, 
Hălmagiu, Săvîrșin. Moneasa.

Constantin MACOVEI
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SELECȚIONATA JUDEȚULUI D
CAMPIOANA DE BOX PE ECHIPE L
Timp de trei zile, sala „Pra

hova* din Ploiești a găzduit tur
neul final al Campionatului na- 
Kde boz pe echipe pentru 

. La Întreceri au partici
pa» selecționatele Județelor Dolj 
(antrenori : V. Flntlnă ți C. Buz- 
duceanu), Timiș (I. Marconi șl 
C. Ștetâneseu), Brăila (Gh. Baltă 
și Gh. Jlpa), Constanța (A. An
ton șt A. Simioneseu) si echipa 
Municipiului București (Gh. Pu
tea și M. Nicolau). In urma re- 
zutatelor dintre Timiș — Brăila 
7—5, Dolj — Constanța 7—5, șl 
București — Timiș S—5, ta finala 
competiției s-au calificat forma
țiile Dolj șl București (sportivi 
mal tineri dectt eel din Timiș).

Ultima reuniune, urmărită de 
câteva sute de iubitori al acestui 
sport, a fost interesantă, cu cîte- 
va partide de bună valoare și s-a 
Încheiat cu succesul selecționatei 
județului Dolj, la scorul de &—3, 
oare confirmă astfel munca des
fășurată de cel doi antrenori.

La „semlmuscă", bucureșteanul

Marian Popa, bine dotat pentru 
această categorie, l-a dominat 
timp de trei reprize pe Costel 
BHă, aducindu-1 de câteva ori 
to situație de groggy. Dar arbi
trul de ring, Gh. Dima (Ploiești), 
* făcut tot ce a putut pentru 
a-1 opri pe Popa din acțiuni. Ba 
el lovește cu mănușa deschisă, 
ba că atacă periculos cu capul, 
ba că nu face „pasul înapoi” 
etc. etc. Pină la urmă. Ir-a mal 
dat bucureșteanulul șl un aver
tisment gratuit. Cu toate acestea, 
victoria lui Popa nu putea fi 
contestată de nimeni. Șl totuși, 
doi judecători — E. Popovlcl șl M. 
Tașulea Cambii din Ploiești) — 
1-a.u „văzut” câștigător pe Bilă, 
in timp ce C. CAlărașu (Bucu
rești) l-a indicat pe adevăratul 
Învingător, dar, fiind in minorita
te, Bilă a fost gratificat cu o de
cizie nedreaptă. Păcat, fiindcă ti
nerii boxeri olteni nu aveau ne
voie de asemenea cadouri. Situa
ția s-a mai... ameliorat la „se- 
mtușoară”, unde bucureșteanul
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PUT TURNEELE DIVIZIEI „A 
kt din Craiova și Caransebeș au debutat ieri 

cadrul celor două grupe valorice in care con- 
masculin al Diviziei „A“ de volei. Reamintim 

bua fază a competiției interne (care cuprinde 
puite pe rînd de participantele la grupele va
in considerare rezultatele din faza I (pe aeni. 
rată anterior și avind ca scop unic departa- 
r „A“ în actualele grupe valorice. Iată amă- 

I corespondenții noștri de la meciurile de debut

>rin telefon), 
zile a tur- 

io curii e 1—6) 
partida din- 

reșii și Uni- 
raiova. Cam- 

buoureșteni 
de bază : 

bu, Gîrleanu, 
eseu, in care 
us Gheorghe 
partida, cîș- 

de minute 
udenții neo- 

kța de care 
. In al doi- 
i Baia Mare 
Ir mai sever 
leptat, 3—0 
pond Dinamo

Zalău. Jocul a fost insă de 
factură modestă, rețiaiad aten
ția doar prin unele răsturnări 
de «cor: 12—5, 13—14, 14—14 
«setul I), 8—4. »—• an. ă-t 
•—10 11—12, 15—12 an). Bdi- 
mârenii, de la care s-au ne
marcat Coreheș, Arbuzov și Tu
tele», au avut un atac mai de
cis și mal variat, un bloca) 
mal ferm și o activă apărare In 
Mnta a doua, în timp ee 
Hcond, de la care mei bani au 
fort Cadre și Tutavaa, a greșit 
mult la preluare și, ca urma
re, nu a putut construi bine 
atacul. In ultima partidă. Stea
ua București — Tract arul Bra
șov 3—0 (4. 6, 9). Cei mal 
buni : Ionescu, Daseălu, Maca-

finalul de sragiunc la rugbg

LA VIITOARELE EVOLUȚII
— D.

alonul a fost ciștigat de grămada gricifeaai, 
ti linia de atac. (Fază din meciul R. C. Gri
ll. Foto : Aurel D. NEAGU
ksoare, vînt 
L de rugby 
kl disputei, 
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I de consu- 
ecyențe ale 
le>2 de- 
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I decembrie, 
pe Farul a

Sil în 
rsari 
mini 
t. Dumini- 

I cu R. C. 
lație recu- 
I de auto- 
lai impor- 
lasta a $1 
li Tudose 
lipsă), dar 
I treptat și 
lAIexandru 
Icerea la o 
I nimic — 
[inspirat și 
lat de An- 
I-, și dis- 
li Alexan- 
lp. : 13—3, 
b a oferi 
Icele două 
Lvînt bun 

a reuși

ceva în condiții foarte grele de 
timp și teren. In ambele gar
nituri, semne de întinerire. 
Spre pildă, Badea, Neaga, Gh. 
Dinu la grivițeni, C. Coman, 
Simonca (care au înlocuit, în 
partea a doua a jocului, alte 
„speranțe", T. Coman și Du
mitrescu) la Steaua.

In rest, etapa a consemnat 
rezultate normale, unele strîn- 
se, ce-i drept, foarte prețioasă 
fiind, in seria a doua, pentru 
universitarii bucureșteni victo
ria lor la Cuglr, egală cu re
nașterea propriilor speranțe 
pentru grupa de elită. Dincolo 
de orice însă, în acest final 
de sezon rămîne gîndul la 
viitoarele evoluții ale repre
zentativei — meciul de la Ma
drid, din Cupa F.I.R.A., și tur
neul in Anglia. După decepția 
din intîlnirea cu Franța, cău
tăm în campionat semnele re
găsirii tricolorilor. Deocamda
tă, l-am văzut duminică pe A- 
lexandru sau Codoi siguri în 
loviturile de picior, așa cum 
i-am fi vrut la 10 noiembrie. 
Să vedem ce vor spune și ul
timele etape...

Geo RAEȚCH1
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NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 21 NOIEMBRIE 1984 
Extragerea I : 11 10 43 17 37 X 
Extragerea a H-a : 16 12 13 41 39 35 

FOND TOTAL DE CIȘT1GURI: 882.765 
lei d+n care 22.121 lei report la cate
goria 1.
QȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIONALE 

LOTO DIN 11 NOIEMBRIE 1984 
FAZA I : Categoria 1 : 3 va/iante 

25% a 37.828 Iei; cot. 2 : 5 variante 
25% a 22.697 lei; cat. 3 : 4 var ion te
100% a 10.808 lei; In cadrul care ia, 
la alegere, o excursie de 1 boc fit 
R. P. Ung ard și diferența în nume
rar și 26 variante 25% a 2.702 lei; 
cat. 4 î 62 variante a 1.830 lei; cat. 
5 : 117 a 970 lei; cat. 6 : 268,25 a 
423 lei; cat. 7 : 395,25 a 200 lei; 
cot. 8 : 2.574,50 a 100 lei.

FAZA a ll-a : Categoria A : 3 va
riante 25% o 21.300 lei; cat. B : 
1 varianta 100°/. a 21.300 lei. In ca- 
dcul câreia, la alegere, o excursie 
de 2 locuri în R.P. Ungara și di
ferența în numerar și 8 variants 25% 
a 5.325 îei; cat. C : 9,50 variante a 
6.726 lei; cat. D : 49,75 a 1.284 lei; 
cot. E î 739,50 a 100 lei.
• Pentru participanții care 

Încă nu și-au procurat bilete la 
tragerea obișnuită LOTO de 
mline, vineri 23 noiembrie &.C., 
se reamintește că agențiile de 
vinzare și vânzătorii volanți din 
Întreaga țară le mai stau la dis
poziție NUMAI AS TA ZI pentru 
a juca numerele preferate.
• Continuă vînzarea pentru 

cea de a doua tragere MULTI
PLA PRONOEXPRES de dumini
că, 25 noiembrie a.c., care atri
buie autoturisme ..DACIA 1300“, 
excursii în R.P. Polonă gi im- 
Dcxrtante sume de bani.

Partidele

CJ.B.

RtziiHH iii mim „I EMURSIIATEA

f. (. BIHOR ieri, la Buzău, mir un med de icrilicarc

SCRIMERII JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII în clasamentul golg^terilor
La Craiova, In Sala sporturilor, 

s-au desfășurat finalele campio- 
natelor naționale de scrimă, ju
niori I (plnă la 19 ani), la toate 
cele patru arme.

Prin aceasta prismă tateresarrt 
ni se pare de subliniat faptul că 
— așa cum sint de părere iepu- 
tațl specialiști care an asistat la 
aceste finale — fionetiștll, ptaă 
nn demult leșiți din zona pers
pectivei încurajatoare, au fost 
principalii protagoniști, pe pian 
tehnic șl spectacular, al acestor 
finale. „Nivelul cel mal bun din
tre cele patru arme l-a atins la 
finalele de Ia Craiova floreta 
masculină-, ne-a spus antrenorul 
emerit Andrei VUcea. Iar Pe
tru Kukl, plnă mai ieri floretls- 
tul nostru nr. 1, numit recent 
antrenor la lotul reprezentativ, 
ne-a spus că majoritatea tineri
lor floretiștl din lotul de pers
pectivă au avut o frumoasă e- 
voluțle, finala individuală a pro
bei fiind de o frumoasă ținută 
tehnică, iar Intîlnirea decisivă 
pentru desemnarea echipei cam
pioane, dintre C.S. Satu Mare șl 
C.T.A. Steaua, fiind superioară 
multor meciuri din Divizia

întreceri disputate au prilejuit 
șl meciurile echipelor de floretă 
feminin șl sabie, în competiția 
feminină Tractorul Brașov șl Di
namo fiind departajate in clasa
ment doar de asalturile câștigate. 
Surprizele au pigmentat numai 
proba individuală de spadă, unde 
marii favorițl, reprezentanții 
Craiovel, nu s-au putut impune 
pe „teren propriu-, fiind lntre- 
cuțl de sportivii de la C.T.A. 
Steaua. Revanșă netă. însă, la 
echipe.

Iată rezultatele finalelor : flo
retă feminin — Individual : R. 
Tarar (Tractorul Bv.) — C. Lea- 
hu (Dinamo — Energia) 8—4, A. 
Moțea (Steaua) — E. Copuzeanu 
(Dinamo — Energia) 8—6, M. 
Veber (C.S.S. Mare) — G. Beca 
(Dinamo) 10—9, I. Gyurkan 
(C.S.M. Cj.-Nap.) — A. Georges
cu (C.T.A.S.1 8—5 : In semifi

în preliminariile C. E. de juniori ,,B‘J
ARBITRII ETAPEI

| A2I. LA BRAȘOV, ROMÂNIA - IUGOSLAVIA DE DUMINICĂ
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Stadionul .Central*  din Cra
iova va găzdui astăzi parada 
de Divîrfa» .A*  dintre formația 
locală Universitatea ti F.C. 
Bihor, din cadrul etapei a 14-a. 
tnUmrea se dispută ea trei 
zile mai devreme, ocrstru a 
oferi posibilitatea fotbaliștilor 
cnioveni să pregătească me
dul din prima manșă a oot- 
milor de finală ale -Cupe 
U.E.T-.A.". cu Zeleznicear Sara
jevo. programat miercuri. 28 
noiembrie, la 
de astăzi va 
ti va fi 
o brigadă 
București, avindu-1 la centru 
pe Radu Matei, aiutat la Enie 
de J. Grama si M. Lică.

Jucătorii craioveni au efec
tuat antrenamente obișnuite, 
toți componenții lotului fiind 
apți de joc. Formația orădeană. 
în drum spre Craiova, a sus
ținut marți, la Brașov, un joc 
de verificare cu divizionara 
„B“ Tractorul, cu care a ter
minat la egalitate : 3—3. Pen
tru bihoreni au marcat Geor
gescu, He si Grosu.

m'

nale : Lazar — Moțea 8—2, Ve
ber — Gyurkan 8—S ; pentru 3—4: 
Moțea — Gyurkan 8—3 ; pentru 
1—a : Veber — Lazar 8—4 ; echi
pe : 1. Tractorul Bv. 4v (+14 
sjc.), X. Dinamo 4v (+13), 3. Di
namo — Energia 3v, 4. Steaua 
•v, S. C.T.A.S. lv, 6. CIS. Satu 
Mare 8 V. Sabie — individual: M. 
Korea (C.S.S. Slob.) — G. Atu- 
<k>rd (C.S.S. Unirea Iș.) IP—4, 
St. Oros (Dinamo) — D. Plate
let (Unirea Is.). 10—6, A. Papp 
(C.T.Tr. Bv.) — J. Medragonlu 
(Dinamo) 10—3, Gh. Leca (Dina
mo) — N. Dinu (C.T.Tr. Bv.) 
10—8 ; Korea — Oros 10—4, Leca— 
Papp 10—8 ; pentru 3—4 : Papp— 
Oros 10—3 ; pentru 1—2 : Korea— 
Leca 10—0 ; echipe : 1. Dinamo 
»v, 1. C-SJS. Slobozia tv. 3. C.S.S. 
Unirea lași 3v, 4. Tractorul Bra
șov bv, 5. CJS^. 1 București lv, 
(. CJS. Satu Mare 0 v. Spadă — 
individual : N. Mihăllescu (Ol. 
Cv.) — L. dreiumaru (Petr. PI.) 
IO—4, L Stanciu (C.T-AJS.) — R. 
Mltrăchtolu (Ol. Cv.) 11—11, E. 
Mănucu (Tr. Bv.) — S. Savu (Ol. 
Cv.) 10—10, M. FUipescu (C.TJLJS.) 
— A. Pop (C-S.S-M.) 12—11 ;
Stanciu — Mihăilescu 10—8, rill- 
pescu — Mănucu 10—0 ; pentru 
3—4 ; Mihăilescu — Mănucu 10—5; 
pentru 1—2 : Stanciu — JTlipescn 
M—9 ; echipe : 1. C-SJS. OHmpIa 
Craiova 5v, 2. Tractorul Brașov 
4v, 3.__ C.S. Satu Mane 3v, 4.
C.T.A.S. 2 v, 5. Petrolul Ploiești
1 v, 6. C.S.M. cralova 0 v. ; flo
retă masculin — individual : A 
File (C.S.S.M.) _ v. Costa
(C.S.S.M.) 10-3, A. Borșodi
CC.S.S.M.) — C. Răduțu (C.T-AJS.) 
10—5, P. Ducu (C.T_A.S.) _ v
Zvîncu (C.S.S. C-ța) 10—ș, R. 
Moiea (C.T.A.S.) — Z. Eder
(C.S.S.M.) 10—4 ; File — Borșodi 
10—4, Moiea — Ducu 11—9 ; pen
tru 3—4 : Borșodi — Ducu 10—3 ; 
pentru 1—2 : File — Moiea 11—5; 
echipe — 1. C S. Satu Mare 4 v, 
2. C.T.A.S. 3v, 3. C.S.S. S. Mare
2 v, 4. Flacăra S. Mare lv, 5.
C.S.M. Cluj-Napoca o v. „Poli- 
Timișoara — neprezentare.

Paul SLAVESCU

■

de calificare pentru 
organizat intre

șansele 
turneul final, organizat între 
18 și 28 mai 1985 de federația 
de fotbal din Ungaria.

Juniorii noștri s-au pregătit 
intens pentru partida de astăzi, 
au efectuat multe antrena
mente. au susținut si dteva 
întîlniri amicale internaționale. 
Li s-au oferit, deci, condiții 
corespunzătoare de pregătire. 
Nu le rămîne decît să se mo
bilizeze exemplar si să apese 
cît pot ei pe accelerator pen
tru a ieși cu fruntea sus de 
ne teren. Prunes. Teodorescu. 
.Magda. Dragomir. Bunaciu, 
Condurache. Dumitrescu, Naghi 
— sint cu toții iucătorl buni, 
talentati și ambițioși.

Partida (returul, la 20 mar
tie) va fi condusă de o bri
gadă de arbitri alcătuită din 
M. Antoniou (Cipru), la cen
tru, R. Petrescu și Ion Crăciu- 
nescu. la linie. Oaspeții au so
sit ieri la Brasov. în cursul 
după-amiezii efectuînd un an
trenament pe terenul De care 
se dispută meciul.

GLORIA-LOTUL DE
BUZAt'. Zi ipria telefon). Gloria 

Srxsepe ȘrttTOlt, omogenitatea 
• aXtă să construiască în ofen
sivă aparent fără efort, dar în 
lipsa abililor Cramer șl Marcu 
(mena.‘at: pe un teren greu, îm- 
Mbat eu apă) atacurile se sting. 
Mocate in marca;ul strict al 
fnadașJor de ia Lot. încet, încet, 
sebecvcnai__ Se așară- în te
ren șl reușesc sa se impună, în 
primul rfnd datorită siguranței 
Xrt Belodedici, darriziunli și tra- 
vsiiului Iul Mujnai. tehnicității 
lui Alexandru, mobilității șl in
cisivității lui Soare. Dm favorită, 
Gloria devine outsider!, preocu
pată să stăvilească ofensiva dls- 
căpMnată, bine organizată de 
coordonatorul Mujnai. Realizările 
In atac aparțin exclusiv oaspeți
lor : mm. 16. șut violent peste 
„transversală- al lui Alexandru; 
mln. J8, fază cursivă pe traseul 
Alexandru — Muntean — Soare, 
centrare excelentă a acestuia 
pină la Mujnai. care, akinectnd. 
ratează intercepția în interiorul 
careului; min. S7. șut exploziv 
al Iul Muntean, respins în corner 
cu o robinsonadă spectaculoasă 
de Lazăr.

După pauză, alte echipe (s-au 
efectuat modificări masive do

REPREZENTANT! Al TUTUROR GENERAȚIILOR
Locurile de frunte ale clasa

mentului golgeteriloc sint ocu
pate de reprezentanții tuturor 
generațiilor de jucători, care 
apar in primul campionat al 
tării. Să vl-i prezentăm pe cei 
care au obținut cele mai bune 
rezultate în privința efica
cității.

Conduce tînărul internațional 
Hagi, cu 10 goluri la activ (1 
din lovitură de la 11 m). Cifra, 
care poate fi îmbunătățită de 
atacantul Sportului studențesc, 
spre a deveni si mai apreciată 
In ansamblul realizărilor pe 
plan internațional, demonstrează 
vizibila ascensiune a lui Hagi. 
care vădea in sezoanele tre
cute o oarecare indiferentă 
față de ratările situațiilor de 
gol. Promptitudinea si lucidi
tatea cu care Hagi acționează 
astăzi ta fazele decisive i-au 
adus primul loc ta clasamentul 
„tunarilor".

ÎI urmează un coechipier — 
M. Sandu, un reprezentant al 
promoției de fotbaliști rutinat! 
ai primei scene. Cu 9 goluri 
marcate, vîrful de atac al stu
denților bucureșteni demon
strează — în special colegilor 
mai tineri de pe prima scenă 
— că numărul anilor nu con
tează cînd ai o mare inimă 
pentru fotbal, cum are M. 
Sandu.

In poziția a treia, cu 7 go
luri înscrise, o veche cunoș
tință din clasamentul golgete- 
rilor. D. Georgescu, care, așa 
cum se sublinia recent în co
loanele noastre, trăiește o ve
ritabilă a doua tinerețe. Gă
sind la Buzău ajutorul unui 
nnf.rAfiAr nrîr’tKnnt nxvrxv’vt

A DIVIZIEI „A“
(ambii

Stănescu

Mureș :

Steaua — Politehnica Timișoara 
M. Salomir — M. Man -----
din Cluj-Napooa) șl M. 
(lași)

F.C. Olt — A.S.A. Tg.
D. Petrescu — P. niescu (ambii 
din București) șl Gh. Constantin 
CRm. Vîlcea)

S.C. Bacău — Sportul studen
țesc : Fl. Popescu — I. Coț (air.- 
bii din Ploiești) și V. Curt (Med
gidia)

Politehnica Iași — F. C. Baia 
Mare : R. Petrescu (Brașov) — 
C. Gheorghiță (Brăila) șl A. Po- 
rumboiu (Vaslui)

Gloria Buzău — Jiul : I. Igna 
(Timișoara) — A. Nlcolescu (Pi
tești) și V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin)

Corvinul — Rapid : O. Streng— 
C. Pădurăriței (ambii din Oradea) 
și I. Tărcan (Reghin)

Dinamo — F.C.M. Brașov : S. 
Necșulescu — M. Ionescu (ambii 
din Tîrgoviște) și V. 
(lași).

F.C. Argeș — Chimia 
cea : M. Axente — D. 
(ambii din Arad) și M. 
tinescu (București)

Antohi

Rm. VH- 
Vătran 

Constan-

TINERET 0-1 (0-0)

Lotului

ajutat 
șl I. 
condus

ambele părți), alt joc. „Rezer
vele- vor să clintească cu orice 
preț tabela de marcaj, neglijează 
faza de apărare, deschid jocul și 
ocaziile de gol alternează (cele 
mai mari ratate de Burdujan, min. 
Sî și Honciu, min. 65). Fină Ia urmă, 
tentativa reușeșu in penultimul 
minut de loc, cînd fundașul 
CR1STEA înscrie cu un șut pla
sat, de la 14 m, in contul T ‘ "
dj tineret.

Arbitrul C. Teodorescu, 
la linie de N. Gogoașe 
Moise (toți din Buzău), a ■ 
formațiile :

GLORIA : Lazăr (min. 46 Cris
tian) — Comănescu, Tică, Mircea 
(min. 46 Ivana), Tulpan (min. 46 
Horneț) — Balaur (min. 46 
Chlvu). Sumulanschl (min. 46 
StoicaGhizdeanu (min. 46 Năs- 
tase), Andriesei — D. Georgescu 
Bntn. 46 Honciu). State.

LOTUL DE TINERET ; Stin- 
geciu (min. 46 Toader) — Pascu, 
Belodedici (min. 46 Baicea), 
Bucico (min. 46 Cristea), Weisse.i- 
baeher (min. 46 Bălan) — Mujnai, 
Lazăr. Botezan (min. <6 Burdu- 
Jan). Alexandru (min. 46 Gri- 
gore) — Muntean. Soare.

Ion CUPEN

pe fostul golgeter Constantin).’ 
dar si o ambiantă stimulatoare, 
vechiul nostru internațional ne 
demonstrează că n-a... uitat să 
marcheze. Dragnea. cu care 
împarte poziția a treia, se a- 
rată si el. în actualul sezon, in 
momente de inspirație, reușind 
pentru Dinamo goluri foarte 
prețioase, datorită si unei de
tente pe care știe să si-o pună 
ta valoare.

Cîrțu — care a marcat o r~ 
venire de formă atît în cam
pionat. cit si ta cupele euro
pene. Ignat — un „repro
filat" al lui Dobrin ta centrul 
liniei de atac argeșene. și 
Grosu — alt obișnuit al pozi
țiilor înalte din clasamentele 
golgeterilor, »e află pe treapta 
a patra (cu cite sase goluri). 
Cu 5 goluri marcate îi aflăm 
pe Radu II — si el o pre
zentă familiară ta lupta „tu
narilor". Stoica — ce se im
pune din nou. chiar si selecției 
in loturile reprezentative. Iri- 
mescu — posesorul uneia din
tre cele mai puternice lovituri 
dintre jucătorii primei scene, 
si Mateuț — alt reprezentant 
al celei mai tinere promoții de 
internaționali. Un grup care 
reunește toate generațiile de 
fotbaliști — de Ia cei mai ruti
nat! jucători, la proaspeții con
sacrat. O constatare îmbucu
rătoare — sub acest aspect. 
Ceea ce se cere. însă, este 
îmbunătățirea necontenită a ci
frelor. o ameliorare de ansam
blu pe care o „carte de vizită" 
reprezentativă a unui campio
nat o pretinde neapărat.

Eftimie IONESCU

X*



DINAMO S-A REVANȘAT 
ÎN FATA RAPIDULUI: 6-5
AHAD, U (prin telefon). Ia ba

zinul acoperit din localitate a 
Început Ieri cel de al doilea tur
neu din cadrul turului secund al 
campionatului Diviziei „A” la 
polo. Din programul etapei Inau
gurali s-a detașat tradiționalul 
derby dintre echipele bucureșteoa 
DINAMO șl rapid. In primai 
tur, feroviarii reușiseră si ce 
impună cu 12—6. De această dală, 
campionii șl-au luat revanța, 
cî'tlgind cu scorul de C—5 (F—L 
s- 2. 0—1, 1—1).

Spectatorii arădeni. martori 
pentru prima dată la Întrecerea 
fruntașelor poloniul nostru la 
frumoasa lor piscină, au avut 
șansa de a vedea o confruntară 
de bun nivel tehnic. Cele două 
echipe au avut perioade distincta 
de dominare. In cele din urmă, 
dfnamoviștU au Învins la limttă, 
dar partida se putea Încheia 
foarte bine cu un soor egal. 
După primul ..sfert”. In care 
Rapid București a condus eu 
1—0 datorită tn special Interven
țiilor excelente ale portarului 
Simion, In următoarele șr-pte mi
nute Dinamo a Inversat situația, 
ajungind să conducă cu 5—1. în 
partea a doua a întrecerii, luptă 
aprigă in fața ambelor porțl, Ju- 
cindu-se Insă prea static, cu ne- 
sHrșlte angajări la centru. Din 
această dispută a ..pivoților”. au 
izbîndit dinamoviștii, cane tn re
priza a patra au condus cu S—X 
apoi feroviarii au ajuns la un 
singur gol, pentru ca In final 
ambele echipe să rateze sttur.țti

ECHIPELE ROMÂNIEI
SALONIC, 21. A doua rundă 

a Olimpiadei de șah a furni
zat o serie întreagă de tntil- 
nirl dîrz disputate, care au a- 
dus primele departajări In ca
drul celor două tui.iee, mas
culin și feminin. Nu au lip
sit nici surprizele, printre a- 
cestea numărîndu-se scorul 
strins obținut de șahistele U- 
ninuii Sovietice, campioane o- 
limpice, în fata echipei Cana
dei, întrecută doar cu 2—1, ca 
Si Infringerea puternicei echi
pe a Ungariei, cu 2,5—0,5. în 
fata Olandei.

Echipa României, vicecam- 
pioana ediției trecute, a avut 
ca adversară formația Argen
tinei. Jucătoarele noastre au 
marcat două puncte, prin Eli- 
sabcta Polihroniade la Rizio și 
Dana Nuțu la Canzon. între
ruptă de două ori, partida Mar
garetei Mureșan cu Justo este 
in poziție aproximativ egală. 
Deocamdată, deci : România — 
Argentina 2—0 (1). în alte me-

„CUPA CUPELOR1 
LA HANDBAL (m)

CRVENKA, 21 (prin telefon). 
Miercuri seară s-a desfășurat, tn 
Sala sporturilor din localitate, 
tntîlnlrea retur din cadrul ..Cupei 
cupelor" la handbal masculin 
(turul H) dintre R.K. Crvenka șl 
Dinamo București. Susținuți fre
netic de un public numeros, 
handbaliștil iugoslavi au cîștlgat 
partida cu 23—22 (12—10). Intru-
cît Dinamo București a realizat 
în meciul tur doar un avana de 
trei goluri (32—29), pentru ..sfer
turile'- de - finală ale „Cupei cu
pelor" s-a calificat, cu scorul 
general de 57—54, formația R. K* * 
Crvenka

TEL AVTV, 21 (prin teleton). 
Echipa Israelului, recomanda
tă de ultimele ei rezultate 
— 1—1 cu Portugalia, la Lisa
bona, și 2—2 eu Grecia, la A- 
tena — a terminat la egalitate 
(1—1) cu selecționata divizio
nară a României. Jocul, la 
care a asistat șl selecționerul 
englez Bobby Robson, a avut 
o bună valoare tehnică, fiind 
dominat de oaspeți. Jucătorii 
localnid au deschis scorul 
(min. 38) prin Ohana. Fotba
liștii români au egalat tn min. 
80 prin Lăcătuș. Ei au mai a- 
vut si alte ocazii, orintre care 
o bară, tn min. 3. prin Kletn. 
Selecționata divizionară a ali
niat formația : Moraru — Red- 
nie, Iorgulescu. NICOLAE, 
Munteanu II — MATEUȚ, B3- 
16ni (min. 60 Andone), KLEIN

• în clasamentul golgeteri- 
lor italieni pe primele locuri 
se află, cu cite 5 goluri, Gal- 
derisi (Verona), Hateley (Mi
lan) și Serena (Torino).
• în campionatul vest-ger- 

man, după 14 etape, tn cla
samentul golgeterilor conduc 
cei doi frați Allots, care joacă 
insă In echipe diferite. în 
frunte se află Klaus, de Ia 
F. C. KSln, cu 13 goluri, ur
mat de fratele său, Thomas, de 
la Kaiserslautern, cu 10 go
luri.
• Cea mai mare surpriză 

din etapa de duminică a cam- 
pionatului Spaniei s-a Înregis
trat la Sevilla, unde Betis a 
dispus cu 4—1 de Real Ma
drid ! Două dintre golurile În
vingătorilor au fost înscrise de 
titularul echipei naționale. Hi- 
polito Rincon, care a activat 
in trecut In formația madri
lenă I
• Celebrul Diego Maradona 

nu se bucură de prea mare 
simpatie in campionatul Ita
liei. Fire nervoasă, irascibil la

Cupelor" la masculin și Sew 
(Olanda) — Mers in (Turcia) 2®— 
10 (15—3) în .Cupa IHF- la fe
minin.

RUGBY • In continuarea tur
neului pe care îl întreprinde în 
Marea Britanie. echipa Australiei 
a jucat cu formația Llanelly din 
Țara Galilor Gazdele au cîștlgat 
ou scorui de 19—16 (3—9) Pentru 
LLanelly au inscirs câte două e- 
seuri Cooper și Pierce

TENIS • în cadrul turneului 
de la Toulouse tn primul tur : 
Hooper — Perez 6—4 6—0 Si-
monsson — Hocevar 6—2 6—4 
Gunthardt — Cassidy 6—2 7—6
Dickson — Schwaier 6—0. 6—4
Slozlfl - Nelson 8—4 6—7 6—3
• Turneul de la Buenos Aires 
a fost rfst.igat de Horacio de la 
Pana oare l-a învins pe Eduardo 
Bengoechea tn finală cu 3—6 
7—6 s—1 * Rezultate din ori-

SEZONUL CURSELOR DE „ȘASE ZILE“
în timpul ano

timpului rece sint 
ta modă reuniu
nile cicliste pe ve
lodromuri acope
rite și. î» mod 
spe.lal. faimoasele 
curse de „sase 
zile". Ultima din
tre acestea a avut 
loc zilele trecute 
la Paris-Bercy »i 
t-a bucurat de un 
frumos succes. Vic
toria tn întrecerea 
profesioniștilor o 
revenit cuplului 
Rene Pijnen <O- 
landa) — Fran
cesco Moser (Ita
lia). tn fotografie, 
care se anuntd ea 
redutabil pentru 
viitoarele compe
tiții de acest 'el

Telefoto : AP — 
AGERPRES 

da superioritate, ultima aparțl- 
ntod feroviarilor.

Aa marcat Ros 1. Hagiu. Ua- 
gnraaao, Bădueanu, Ș. popescu 
(Dinamo), Amano X R Ioaeeeu X 
Dana. Arbitra B. Ttmoe «3uj- 
Napoea) g ȘL Karacaany (Ora
dea) n avut a misiune dificilă, 
da cars s-au achitat ta general 
btoe.

VOINȚA CLU'J-NAPOCA — 
CAU. CONSTRUCȚII BUCU
REȘTI t—* o—a, 1—X •—1. 4—z). 
Aa tnacrle Marea X Coieeriu. 
Btaga, Mareei pentru clujeni, 
Fierea X Olan, Popa, Balanov. 
Arbitrii ▼. VUeaau (Arad) ți 
A Ger» (București).

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA 
— LOTUL DB JUNIORI tt O—U 
<* —*.  <—X S—1, 2—S). Realizatori: 
Fâreoțâ 12 (0. Sterp a 4. Tota x 
Vameș x Bocaș, Dote» pentru 
IX.T, Lapeaen X Stemata X 
Neeula X Oăvras, Zamfir, Uaga- 
rvana, Ștafâaraea. Aa arbitrat A. 
Soes (iligj XMreș) și L Adac 
(Arad).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RAPID ARAD U—I (î—L î—I, 
4—X 4—I)- Au marcat Ivănesen 4. 
Creța X Tătara X Neago, X 
Mădeaea. îneacă pentru bacu- 
re^eaL Brtazei 2. Ghițaa X Ar
bitri : V. Median (București) și 
A. Clntecnu (Tintișoara:.

CR1ȘUL ORADEA — STEAUA 
1* —1» 0—4. 4— x 2—1. 4—3.

Adrian VASIL'U

Olimpiada de șah

ÎNVINGĂTOARE ÎN
ciurl feminine rezultatele au 
fost următoarele t Polonia — 
India 2—1, Bulgaria — Franța 
3—■0, Iugoslavia — Elveția 
2,5—^,5, S.U.A. — Indonezia 
2—1, Cuba — Zimbabwe 3—0, 
Australia — Scoția 2—1, Au- 
trîa — Noua Zeelandă 3—0, 
Turcia — Belgia 3—0 , Italia 
— Hong Kong 3—0, Danemar
ca — Jamaica 3—0. Mexic — 
Guatemala 2,5—0,5, R. P. Chi
neză — Brazilia 3—0. La tur
neul feminin participă S3 de 
echipe.

Șahiștii români au continuat 
cu o a doua victorie în în
trecerea echipelor masculine : 
România — .Albania 2.5—0.5 
(1). Ghindă l-a Învins pe Ken-

PREGĂTIRI PENTRU J. 0.
MONTREAL (Agerpres). La 

Calgary au început pregătirile 
tn vederea Jocurilor Olimpice 
de iarnă care se vor desfășura 
tn anul 1988 tn acest oraș ca
nadian. Intr-un recent Inter
viu acordat presei sportive, pri
marul orașului Calgary. Ralph 
Klein, a declarat: -Orașul nos
tra a găzduit ta ultimii ani ef- 
teva mari competiții, cum ar fi 
campionatele mondiale de pati
naj artistle, concursuri de sări
turi eu schiurile și turnee in
ternaționale de hochei pe ghea
ță, eeea ee ne asigură • oare
care experiență organizatorică. 
Dar, ia mod firesc, noi consi
derăm Olimpiada albi din 1988 
cea mal mare competiție spor
tivă de iarnă organizată de 
țara noastră și de aceea ne vom 
strădui să oferim oaspeților din

STEAUA - POLONIA BYTOM
ÎN C.C.E, LA HOCHEI

Astăzi, de la ora 18, Iubi
torii hocheiului din Galați 
(sperăm să vină cit mal mulți 
la patinoar), vor avea ocazia 
să fie martorii unui joc de

Ia prim-plan, impetuosul ata-, 
cant stelist Traian Caza cu

mare angajament : confrunta
rea dintre campioanele Româ
niei. STEAUA BUCUREȘTI, $1 
Poloniei, POLONIA BYTOM, 
din cadrul optimilor de finală 
ale C.C.E. la hochei. Este me
dul retur (primul joc, dispu-

RUNDA A DOUA
dros. Stoica pe Freza, Iar Șubă 
a remizat cu Muczo. întrerup
tă a doua oară este partida 
Gheorghiu — Santai, cu avan
taj pentru jucătorul li
Alte rezultate : U.ILSA. — 
Columbia 3—0 (1), Ingoslavta
— R. Dominicană 3—8 fi). 
Austria — Olanda 5.5—2J (1), 
Indonezia - R.F.G. LS-1,5, 
8.U.A. — R. P. Chineză 1,5— 
1J (1), Cuba — Argentina 2—2, 
Canada — Scoția 2>—1,5, Gre
cia — Tara Galilor 2—2, Zim
babwe — Japonia 4—0, Maroc
— Andorra Z5— lj. Portuga
lia — Tunisia 3—1. Luxemburg
— Liban 2—2. Un total de 96 
de echipe sint angajate tn tur
neu] masculin.

DE IARNĂ DIN 1988 
întreaga lume condiții ee! pa- 
ția tot atit de bune ea și eele 
de eare am beneficiat eu toții 
la Jocurile de la Sarajevo”.

Referindu-se la bazele spor
tive pe care se vor desfășura 
întrecerile olimpice, R. Klein a 
spus : .O parte din meciurile 
„Cupei Canadei” ta hochei pe 
gheață s-an disputat ta „Palatul 
de gheață*,  sală ee va găzdui 
și viitorul turneu olimpie Tot 
aid va avea loc festivitatea de 
închidere a Jocurilor, precum 
ai eoeeursal de patinaj artistic, 
tn prezent, in tribunele aeestd 
arene pot lua loc 17 8M de 
spectatori, dar pini in 1988 ca
pacitatea ei va crește eu încă 
3 9M de locuri tn curind va 
începe construirea anei noi 
săli, unde se va desfășura fes
tivitatea de deschidere a Olim
piadei. iar in apropierea ei. 
Ia fel ea la Sarajevo, va fi 
amenajat inelul de gheată pe 
care se vor disputa întrecerile 
patinatorilor de viteză, tn eeea 
ce privește satul olimpie, aces
ta va fi organizat in orașul uni
versitar*.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ATLETISM • Campionatele 
universitare de cros ale Statelor 
Unite, disputate la State Colege 
în Pennsylvania, au revenit la 
masculin Iul Ed Eystone (S.U.A.). 
urmat de R. O’Flynn (Irlanda) 
și Youbes Ondieki (Nigeria) șl 
La feminin Lui -Cathy Bran ta ur
mată de Shelly Steely șl Christi
ne McMiken (toate din S.U.A.) 
Pe echipe, victoria a revenit 
Universității din Wisconsin cu 63 
p. pe locul doi clasîndu-se Universitatea Stanford tn) 88 o

BADMINTON • La Bourne
mouth s-a disDutat meciul a- 
mica] dintre selecționatele R. P. 
Chineze si Angliei. întâlnirea s-a 
încheiat eu un rezultat de ega
litate : 5—5.

HANDBAI Alte două rezul
tate din eadrul cupelor europe
ne • Maccabi Rt^non le Tison — 
Lugl tund 19—17 (11— R' tn .Cur» 

tat Ia Bytom, s-a Încheiat cu 
victoria hocheiștilor polonezi: 
8—4, in care — ținlnd seama 
de diferența mică la care au 
pierdut — jucătorii români au 
șanse de a se califica in sfer
turile de finală ale acestei im
portante Întreceri europene.

Pentru echipa Steaua este un 
moment de virf din cariera ei 
(22 de titluri naționale t), de
oarece, dacă va obține califi
care^ ajungind in sferturile 
de finală ale C.C.E., printre 
cele mai bune formații din 
Europa, va realiza o «premie
ră1* in hocheiul nostru. Spe
răm, ded, că hocheiștil bucu- 
reșteni vor depune toate efor
turile, vor lupta cu energie 
pentru realizarea acestei fru
moase performanțe.

Meciul va Începe la ora 18 
șt va fi arbitrat de bulgarul 
Jonelo Joncev, ajutat de un 
cuplu din țara noastră: Șt. 
Enciu șl J. Becze. Să notăm 
eă echipa care se va califica 
va intilni in sferturile de fi
nală ale C.C.E. pe Dynamo 
Berlin.

F Q)TT B L mepi d iane
La startul pregătirilor pentru viitorul sezon

JOC AMICAL SUSȚINUT
DE SELECȚIONATA NOASTRĂ DIVIZIONARĂ

Știri, rezultate

DE BASCHET
MUNCHEN. La sediul FIBA a 

avut loo tragerea la sorți peotra 
competițiile europene de bascheți 
Bărbați t „CCE” ; abona 2taș 
grab. Real Madrid, TSKA Moeaoș 
va, Bologna, MaccaM Tei AvMr. 
Banco Roma : Finala : 2 apdUts 
la Atena : „CUPA CUPELOR” • 
grupa „A” : Zaragoza, Vtantfe 
PAjOK Salonic, Kaunas ; grupe 
„B” : Hapoei Tei Avlv, vuietw 
banne, Barcelona, Juventus Ca*  
secta (Italia). Finala : ÎS masH 
tie, la Grenoble ; „CUPA KORA*.  
CT4 t grupa „A” î Hapoei HaUaș 
Cantu (Italia), CBL BaroelooM' 
Steaua roșie Belgrad ; grupa

: Strotiei Kiev, Fenerbahce 
Istanbul, Stade franțala, Olimpia 
Milano ; grupa »C”: Varesa, 
Gând. Orthez (Franța), Ferreal 
(Spania) ; grupa ^J” s Aria Sa*  
Ionic, Caja Madrid, Le Mans, IA*,  
voma. Finala : 19 martie, ta 
Bruxelles ; femei : „CCE” s Par”. 
tiran Belgrad — Zoiu Vlcenzfc' 
Agon DOsseidorf — VS Praga,’ 
Daugava Riga — Tungsram Bu
dapesta, Stade franțaia — Spar*  
tak Soita. Finala : 11 martie, la 
Viterbo (Italia) ; „CUPA UMA
NA RONCHETTI” : grupa I
DBB Vlena, DSF Sofia, MTM 
Budapesta ; grupa „B” : Stavta 
Sofia, Bata Vltertxx Versailles | 
grupa „C” : Mtaior PernUt,
Steaua roșie Belgrad, TSKA Mos
cova ; grupa s Avelllno,
BSK Budapesta, Sparta Praga. 
Finala : 13 martie, la Viterbo.

(min. 55 Bozeșan), DRAGNEA 
(min. 70 Ballnt) — Augustia 
(min. 46 Lăcătuș), HAGI. Re
marcabilă evoluția foarte ti
nerei echipe române de după 
pauză. Cel mai bun jucător 
de pe teren a fost Hagi.

In grupa a 4-a atu

FRAIJA - BULGARIA 10
Aseară, la Paris, in grupa a 

4-a a preliminariilor C.M. s-au 
intilnit reprezentativele Fran
ței șl Bulgariei. Meciul s-a în
cheiat cu rezultatul de 1—0 
(0—0) in favoarea gazdelor. A 
marcat Platini din 11 m.

Amănunte în ziarul de mtine.

deciziile arbitrilor, el hre dese 
discuții cu arbitrii și cu ju
cătorii adverși. Duminică, ia 
meciul de la Ascoli, Maradona 
a fost eliminat de pe teren, 
după o ripostă dată jucătoru
lui Nicolini.
• In C.E. de tineret (med 

disputat marți, ia Auxerre) i 
Franța — Bulgaria 2—1 (0—0). 
Pentru învingători a înscris 
Fernier (2), respectiv Pașev. 
în clasamentul grupei a 4-a 
conduce Franța 2 p (1 j), ur
mată de Bulgaria 2 p (2 j), 
R. D. Germană 1 p (1 j) ji 
Iugoslavia 1 p (2 j).
• Un scor puțin obișnuit in 

campioantul Scoției (et 15) i 
Dundee Utd — Morton 7—61 
Alte rezultate : Glasgow Ran
gers — Aberdeen 1—2, St. 
Mirren — F. C. Dundee 2—1, 
Midlothian — Celtic 1—5 !, 
Dumbarton — Hibernian 2—2. 
Pe primele locuri : Aberdeen 
25 p, Celtic 22 p, Glasgow 
Rangers 18 p. Pe ultimele : 9. 
F. C. Dundee 9 p, 10. Mor
ton 7 p.

mul tur la Perth (Australia) I 
Warwick — Wright 6—4, 6—4.
Alexander — Williams 6—3, 6—1. 
Denton — Hevron 4—6, 6—3, 6—S. 
Pfister — Prouse 6—0, 6—2. Mc
Namara — Rigg 6—3, 6—3. Ke- 
retLo — Roberts 6—0, 6—1. • La 
Sydney în turui al treilea (tur
neu feminin) : Navratilova —
Walsh 6—4 7—5, Garrison —
Minter 6—4. 6—2. Vermaak —
Sukova 6—4. 6—3. Bunge — An-
tonopolls 6—0, 6—0. Paradis — 
Gerken 7—6 6—3 Turnbull —
Graf 6—2. 7—5. Mesker — Tan- 
vler 7—6. 1—6, 7—5.

volei • La Sao Paulo. la 
meci amical masculin. echipa 
Braziliei a întrecut pe cea a 
S U.A cu 3—0 (6 10 9). Repre
zentativa americană va mai sus
ține și alte meciuri cu selecțio
nata Braziliei la Belo Horizonte, 
Porto Alegre si Bra-dlt»
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