
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

■SrillNIA COMITETULUI POIITIC
EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, simbătâ, 8 
decembrie, ședința Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat proiectele Legii planu
lui național unic de dezvoltare 
economieo-soeială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1985. 
Legii planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei ali
mentare și Legii bugetului de 
stat al Republicii Socialiste 
România pe anul viitor.

Comitetul Politie Executiv a 
subliniat rolul și contribuția 
determinantă la elaborarea și 
fundamentarea acestor docu
mente a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, care a examinat in 
mai multe rindnri nivelul in
dicatorilor economici și finan
ciari pe ansamblul economiei 
și a orientat întreaga activita
te de planificare pe anul 1385 
in direcția intensificării latu
rilor calitative ale creșterii e- 
conomice, dezvoltării armonioa
se a tuturor ramurilor econo
miei naționale, extinderii și 
mai puternice a bazei ener
getice și de materii prime, a- 
plicării cu fermitate a meca
nismului cconomico-financiar, 
sporirii eficienței in toate do
meniile, consolidării echilibru
lui financiar, monetar și valu
tar al țării. ridicării neîn
trerupte, pe această bază, a 
nivelului de trai și a gradului 
de civilizație a! întregului po- 
por.

In cadrul ședinței, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ccaușesca, a atras *- 
tenția asupra necesității de a 
se acționa, in continuare, o 
toată hotărlrea, pentru crește
rea mal puternică a eficienței 
economice, pentru reducerea 
cheltuielilor de producție, a 
consumurilor de materii prima 
și materiale, îndeosebi de com
bustibil și energie.

In acest sens, s-a cerut gu
vernului, Comitetului de Stai 
al Planificării, Ministerului A- 
provizionării Tehnieo- Materiale 
și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, ministerelor

economice să întocmească pro
grame concrete de măsuri pri
vind reducerea cheltuielilor și 
creșterea eficienței pe fiecare 
produs in parte.

Comitetul Politie Executiv a 
apreciat că prevederile planu
rilor și ale bugetului de stat 
pe anul 1985 asigură realizarea, 
ia bune eondiții, a sarcinilor 
de dezvoltare economieo-soeială 
a țării pe întregul cincinal 
1981—1983 și creează premisele 
necesare trecerii eu succes Ia 
îndeplinirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea 
al partidului pentru perioada 
1386—199*. S-a stabilit ea aceste 
proiecte de legi să fie supuse 
dezbaterii și aprobării plenarei 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politie Executiv a 
analizat și aprobat, de aseme
nea, Raportul privind balanțele 
principalelor produse agroali- 
mentare din recolta anului 
1984. Comitetul Politie Execu
tiv a apreciat că recolta din 
1984 asigură aprovizionarea co
respunzătoare a populației eu 
produse agroalimentare, in con
formitate eu programul de 
autoaprovizionare, precum și 
nevoile economiei naționale. Au 
fost stabilite măsuri in vederea 
unei mai bune gospodăriri și 
utilizări a produselor ugroali- 
meatare obținute in acest an, 
in vederea satisfacerii, in mai 
bune condiții, a necesarului de 
materii prime agricole pentru 
economie și a cerințelor de 
consum ale cetățenilor.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat Ra
portul privind nivelul stocuri
lor existente Ia 39 septembrie 
1384 Ia principalele materii pri
me și materiale.

Comitetul Politic Executiv a 
examinai și aprobat proiectul 
de Lege privind tipizarea și 
standardizarea produselor, con
strucțiilor și tehnologiilor, nor
marea tehnică a consumurilor 
materiale și energetice, ridica
rea calității și nivelului te bai e 
al produselor.

Comitetul Politie Executiv a 
examinai și adoptat, de aseme
nea. o hotârî re eu privire 1* 
organizarea sărbătoririi Reve-

(Continuare Ls pag. « 4-a)
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Campionatele balcanice de gimnastică

FINALELE PE APARATE AD FOST DOMINATE
DE REPREZENTANȚII

• ia palmaresul gimnaștilor români —

16 noi titluri de campioni
După concursurile in care au 

fost desemnați campionii pe 
echipe și la individual com
pus — la gimnastică sportivă 
feminină și masculină. precum 
și la gimnastică ritmică —, 
simb&iă după-amiază, In fața 
unei săli neîr.căpătoare, s-au 
desfășurat finalele pe aparate 
ale celei de-a 16-a ediții a 
Campionatelor h-,1 -anim de 
gimnastică. A fost o reuniune- 
maratoo, care s-a prelungit 
pini seara tlrziu, dar publicul 
spectator nu a regretat citași 
de puțin deplasarea la Sala 
polivalentă din Arad. Intr-ade
văr, atit la -sportivă*, cit și la 
„ritmică", am fost martorii 
multor execuții de ridicat nivel 
calitativ, cu elemente și com
binații dintre cele mai grele, 
am asistat la un spectacol care 
a dat și mal multă strălucire 
competiției găzduită timp de 
trei zile de orașul de pe Mu
reș. A fost aplaudată din nou 
cu multă călduri multipla 
noastră campioană Ecatertna 
Szabo, care a ciștigat eu ușu
rință probele în care a evoluat 
(sărituri și paralele), și nu ne 
îndoim că ar fi terminat vic-
torioasă și in următoarele două, 
dar ea a trebuit să întrerupă 
concursul pentru a fi prezentă 
duminică dimineață in Capi
tală, de unde a plecat ime
diat la Madrid, spre a i se 
decerna titlul de cea mai bună 
gimnastă a lumii pe 1984, ce
l-a fost atribuit de Asociația 
ziariștilor sportivi din Spania. 
Frumoase aprecieri a cules, de 
asemenea. Camelia Votaea. una 
dintre cele mai tinere com
ponente ale lotului nostra re
prezentativ. câștigătoare la 
blrnă și sol, cu exerciții care

Divizia „A“ de fotbal, etapa a 16-a

DINAMO (un meci mai mult decit Steaua) REVINE ÎN FRUNTE 
• Sportul studențesc punctează 
iarăși la „adevăr* • Corvinul 
ți FC, Argeș realizează suc
cese la scor I • La Rm. Vil- 
cea, din nou 1-0 • F.C. Olt 
(cu Bălăci și Donose la „ar
mă") iți adjudecă o victorie 
prețioasă • Obținind, la Ba
zau, un punct nescontat, Poli
tehnica lași pasează „lanterna"

Deși te aflase în unghi difl- I 
cil, Augustin (căzut la pămtnt 
dincolo de linia de fund) a 
reușit deschiderea scorului. 
(Fază din meciul Dinamo — 
F.C. Bihor 4—0)

Foto : I. BÂNICA J

REZULTATE TEHNICE
Sîmbătă

CLASAMENTUL

Dinama
Duminică
A.S.A. Tg. Mureș 
Gloria Buzău 
Chimia Rm. Vilcea 
F.C Olt
Corvinul Hunedoara ■ 
F. C Argeș 
Politehnica Timișoara

Meciul STEAUA - UNI)
In ziua de 16 decembrie.

4-0 (2-0)- F.C. Bihor

- Spoitul stud. 0-0
- Politehnica lași 1-1 (0-0)
- Jiul Petroșani 1-0 (1-0)
— S.C. Bacău 2-1 (2-0)
- F.C.M. Brașov 4-0 (2-0)
- Rapid 3-0 (3-0)
- F.C. Baia Mare 1-0 (1-0)

VERSITATEA CRAIOVA se va disputa

ULTIMA ETAPA A TURULUI (miercuri 12 decembrie) 
F.C.M. Brașov
Jiul Petroșani
Rapid
Politehnica (ași
F.C Baia Mare
F.C Bihor
S.C. Bacău
Sportul studențesc

- F.C. Olt
- F.C. Argeș
— Gloria Buzău
- A.S.A Tg. Mureș
— Dinamo
- „Poli" Timișoara
- Steaua
- Chimia Rm. Vilcea

Partida UNIV. CRAIOVA - CORVINUL HUNEDOARA 
va avea loc în ziua de 19 decembrie*

DINAMO 16 10 6 0 31-14 26
Steaua 15 10 4 1 35- 9 24
Sportul stud. 16 9 4 3 34-15 22
Univ. Craiova 15 8 3 4 28-22 19
Gloria Buzău 16 6 6 4 24-24 18
Corvinul 16 8 1 7 29-19 17
F.C. Argeș 16 7 2 7 23-17 16
A.S.A. Tg. Mureș 16 5 6 5 12-12 16
Chimia Rm. Vilcea 16 6 4 6 16-21 16
„Poli" Timișoara 16 5 5 6 15-25 15
Rapid 16 5 4 7 18-18 14
F.C.M. Brașov 16 6 1 9 17-22 13
F.C. Bihor 16 5 3 8 17-27 13
F.C. Baia Mare 16 5 2 9 15-22 12
F.C. OH 16 S 2 9 16-25 12
S.C. Bacău 16 4 3 9 16-23 11
Politehnica lăți 16 2 7 7 15-30 11
Jiul 16 4 3 9 11-27 11

(Cltiti cronicile Jocurilor in pag 2—3)

TĂRII NOASTRE

dovedesc o Înaltă 
măiestrie a gim
nastei constănțer.e.

La gimnastică rit
mică, așa cum era 
de așteptat după 
concursul indivi
dual compus și pe 
echipe, un spec
taculos și intere
sant duri s-a an
gajat Intre gimnas
tele române și 
bulgare- Atit Doi
na Stăiculescu rit 
și Alina Drăgan au 
cucerit câte un tit
lu, la minge și. res
pectiv, măciuci, in 
urma unor evolu
ții care au dovedit 
frumoasele posibi
lități ale acestor 
sportive de a rea
liza și In alte în
treceri rezultate 
bune. La rindu! 
loc, Svetamira Fi- 
lipova, Adriana și 
Camelia Dunavska, 
reprezentante ale 
reputatei școli de 
gimnastică ritmi-

Emillan Nlcula. învingător la individual com
pui fi riofol pa locul tntii la bard fixă

că din Bulgaria, au avut evoluții 
in care alternanța ritmului di

namic cu cei lent a dat o frumu
sețe deosebită întrecerii, publi
cul spectator gustind. astfel, din 
plin acest concurs.

Finalele băieților au avut

mereu in prim-plan pe gim- 
naștii români și bulgari care, 
practic, și-au împărțit toate

Constantin MACOVB

(Continuare in pag a 4-a)

ECHIPELE NOASTRE DE VOLEI 
IN „SFERTURILE" CUPELOR EUROPENE

Un sfirșit de săptimini fructuos pentro voieiui nostru mascu
lin la nivelul echipelor de club. Stmbită seara — STRADA — 
șl duminică seara — DINAMO — aa obținut victorii in trei se
tări asupra unor adversare de valoare, iu „optimile* Cupei cu
pelor și. respectiv. Cupei eampioniler europeni. Ambele noastre 
reprezentante merită felicitări pentru calificarea ia penultima 
fază a competițiilor continentale majore si le așteptăm, o dată 
eu toți iubitorii acestui sport, din nou In turneele finale ale 
cupelor, pini Ia care mai au rite un singur obstacol. în ..sfer
turi*.

Dinamo și-a atins țelul: 3-0 ca C.U.S. Torino!
Desigur, cota majoră de in

teres a atins-o partida-retur 
din C.C.E., de aseară, dintre 
Dinamo și C.U.S. Torino, „par
tida marilor emoții* In privința 
calificării, puternica echipă ita
liană — învingătoare cu 3—1 in 
tur, la un punctaveraj avan
tajos — avlnd nevoie practic 
de un singur set pentru a a- 
vansa în „sferturi". Si a luptat 
cu înverșunare pentru el, și a 
fost în două rinduri (seturile 
2 și 3) aproape de a-și înde
plini țelul I Dar campioana 
noastră, susținută de un public 
puternic conectat la joc, mai

numeros decit poate cuprinde 
mica sală din Sps. $tefan cri 
Mare a izbutit, in cele din 
urmă, să se înscrie in singura 
alternativă posibilă pentru ca
lificare. Dinamo a învins cu 
3-0 (5. 14, 13). cu mari e-
moții—

Campionii noștri au început 
partida, cum era normal, eu o 
concentrare optimă, cu elan și 
in forță. Funcționindu-i exce
lent execuțiile inițiale ale fa-

Aur.Lcn BREBEANU

(Continuare m pag a t-a)

Sorin Pop etrăpunge blocajul grupat al tonnez,,..,
Foto : Aurei D. NEAGU



S-au încheiat intrecerile Diviziei „A" de judo

STEAUA - PRIMUL TITLU DE
Sîmbătă și duminică s-au des

fășurat întrecerile ultimei etape 
a Diviziei .A* de iudo. ia că
pătui căreia a font desemnată 
campioana tării. La această edi
ție echipa clubului STEAUA a 
cucerit titlul Pe locul 2 s-a 
clasat Dinamo București, iar pe 
3 Niframonla Făgăraș Au retro
gradat Universitatea Cluj-Napo- 
ca Petrochimistul Pitești si Ra
pid Arad.

MUNICIPIUL GH. GHEOR
GHIU-DEJ 9 (prin telefon). A- 
flată De primul loc în clasa
ment înaintea acestei ultime e- 
taoe echipa clubului Steaua a- 
vea nrima sansă oentru a cuce
ri titlul de campioană dună ce 
trecuse fn etanele anterioare, de 
principalele candidate — Dinamo 
București Nltramonia Făgăraș 
si Dinamo Brasov. Mai întîi 
tînăra echlnă a clubului din ca- 
îea Plevnei — înființată anul 
trecut si deci prezentă pentru 
prima oară în Divizia ..A" — a 
cîstleat la scor 6—1. partida cu 
Petrochimistul Pitești. Apoi tot 
cu același scor a dispus și de 
formația gazdă. C.S.M. Borzești. 
A urmat meciul cu T.C.I. Ora
dea. Concurlnd fără greșeală, 
steliștii au repurtat $1 de astă 
dată un binemeritat succes cu 
un rezultat concludent : 5—2.
Mult mai echilibrată a fost con
fruntarea cu formația bucureș- 
teană Spartac C.S.Ș. 1. nu mat 
puțin de 3 partide încheindu-se 
la egalitate. Rezultat final t 3—1 
pentru Steaua. în fine meciul 
cu Universitatea Cluj-Napoca nu 
le-a dus probleme stellstilor. 
învingători la 6 categorii 51 Dier- 
zînd doar la una.

Celelalte rczulate : C.S.M.
Borzești — T.C.I. 4—3 Spartac 
— Universitatea 6—1. T.C.I. — 
Universitatea 5—2. Spartac — Pe
trochimistul Pitești 6—0. Petro

chimistul — Universitatea 4—2 
C.S.M. Borzești — Spartac 5—2. 
T.C.L — Petrochimistul 4—3. 
C.S.M. Borzești — Universitatea 
6—1. T.C.I. — Spartac 4—3 si 
C.S.M. Borzești — Petrochimis
tul 5—1.

în cadrul unei frumoase festi
vități component!! echipei Stea
ua (antrenori Ioan Petrof si Die 
Gheorghe) au îmbrăcat tricouri
le de campioni .

Nicoloe CHINDEA
BUCUREȘTI. Cele ÎS meciuri 

care au avut loc în sala Dina
mo au tost, in majoritate. aprig 
disputate si o valoare teh
nică ridicată. Firește cu cel mal 
mare interes au fost urmărite 
confruntările De care le-au sus
ținut Dinamo București si Nl
tramonia Făgăraș, echipe situate 
înaintea acestei etape pe locu
rile 2 St respectiv. S. Dacă for
mația bucuresteană nu avea 
practic. probleme în meciurile 
pe care urma să le susțină tn 
schimb echipa făeărăseană avea 
suficiente motive de neliniște. 
Antrenorul acestei echipe, apre
ciatul tehnician Gheorghe Gaj- 
bă, tsi tăcuse cu rigurozitate 
toate calculele din care rezulta 
că trebuie să cfstlge 4 tntnnlri 
pentru a se clasa in final pe 
locul treL

Dinamo (antrenor (Tacob Co- 
drea) a obtlnut 4 victorii .fia
re : 6—0 cu Otelul Tirgovlste,
8—0 cu Politehnica Iași. 8—0 cu 
Rapid Oradea si tot 6—0 ca 
A.S.A. Tg. Mures. Un singur 
meci a fost mal strips — cel eu 
Nltramonia (la trei categorii * 
fost consemnată egalitatea! : 
3—1. La rfndu-1. Nltramonia s-a 
impus mult mal user decît se 
aștepta : 4—2 cu Rapid Oradea, 
8—0 cu A.S.A„ 5—1 cu Politeh-

CAMPIOANĂ !
nica si 6—1 cu Otelul. Celelal
te rezultate : Politehnica — 
A.S.A. 3—3 (23—13 la punctajul
tehnic). Otelul — Rapid 3—3 
(30—16) Politehnica — Otelul 
5—2. A.S.A. — Rapid 5—1. A.S.A. 
— Oțelul 5—2 si Politehnica — 
Rapid 4—2. Foarte bune arbitra
jele prestate de Ionel Stoicuț 
(București). Eugen Filios (Ale
xandria) șl Constantin Savu 
(Ploiești).

Costin CHIR1AC

ALBA rULIA. S (prin telefon). 
Meciuri frumoase si o Învingă
toare pe linie — Dinamo Bra
șov. Rezultatele : Dinamo cu 
Constructorul M. Ciuc 4—2. cu 
Carpați Mirsa 4—t. ca Rapid A- 
rad 5—2. cu Constructorul Alba 
lulia 4—3 si cu Metalul Plopenl 
5—î. Constructorul M. Cine eu 
Rapid 4—1. cu Constructorul Al
ba 3—3 (30—23). cu Metalul 5—1 
si eu Carpați 2—1, Constructorul 
Alba cu Rapid 5—1. cu Carpați 
3—3 (13—10) si cu Metalul 2—1. 
Carpați cu Metalul 5—1 si cu 
Rapid 6—1. Metalul — Rapid 5—1.

L FTLIPESCU — coresp.
L STEAUA 17 17 0 88-25 17
î. Dinamo Buc. 17 18 1 87-14 16
2. Nltramonia 17 14 3 69-32 14
4. Constr. M Ciuc 17 13 4 64-30 13
S. Dinamo Brașov 17 13 4 66-45 13
c. „Poli- lași 17 11 6 60-48 11
7. A.S.A. Tg. M. 17 11 6 56-50 11
8. T.CJ. Oradea 17 10 7 61-51 10
9. Constr. Alba 17 8 9 45-54 8

10 Carpați Mirsa 17 7 10 53-53 7
11. Spartar-CSS 1 H 7 10 47-59 7
ÎL CSM Borzești 17 < 11 46-56 0
ÎL Oțelu1 Tîrgv. 17 5 12 38-74 5
14. Rapid Oradea 17 4 13 39-63 4
15. Metalul Plopeni 17 4 13 38-66 4

18. Petrochi mistui 17 *3 14 *33-78* 3
T7. Rapid Arad 17 2 15 30-75 2
ÎL „V* Cluj-Nap. 17 8 17 28-88 0

VASIlf FIOREA SI MARIA lOSO^CZI - CAMPIONI (de simplu) LA TENIS DE MASA
BISTRIȚA; 9 (prin telefon). 

Așadar, s-au încheiat campiona
tele republicane de tenis de ma
să. ale căror întreceri au fost 
deosebit de disputate și presărate 
chiar cu unele surprize.

Pentru edificarea cititorilor, să 
spicuim din cele mai importante 
rezultate La simplu feminin, 
campioana en titre. Maria Al- 
boin (Metalul C.S.Ș Rm. Vîlcea) 
a Dlerdut la ..veterana" Viorica 
Dragu (Spartac CSȘ 1 Buc.) în 
5 seturi Iar Andreea Geller (CS 
Arad) a scos pe rtnd două fa
vorite (3—0. cu Nela Stoinea — 
Faîmar Bala Mare sl 3—2 cu 
Anca Cheler — Juventus *83 
Buc.), după cane — în „sferturi* 
— a eliminat-o si pe Viorica 
Dragu, cu 3—1. Marina Vlntilă 
(Fafmar Bala Mare) a scos-o din 
cursă pe favorita Kinga Lohr 
(înfrățirea Tg. Mures), cu 3—1, 
apoi pe Cristina Enulescu (Ju
ventus *83) cu 3—0 1 Enulescu o 
Învinsese cu 3—2 ne Maria Păun 
(Progresul ITP.UC Buc.) iar 
Liana Măcean (CS Arad) pe Ro- 
dica Urbanovlci, cu 3—1 Și ca 
și cînd surprizele n-ar fi fost 
suficiente. Maria Losonczi (Con
structorul Tg. Mures) a învins-o 
pe Otilia Bădescu (Sriartac CS$ 
1 Buc.), tn 4 seturi (14, 18. —14. 
19) ! Asa că semifinalele au o- 
pus la masă cuplurile Liana Mă
cean — Marina Vintilă (3—0 la 
14. 17. 15) si Maria Losonczi — 
Andreea Geller <3—0. la 13 14,
18). Tn finală. Maria Losonczi 
(antrenor Alexandru Verzar). a-

ceastă tată modestă și muncitoa
re, 1st vede răsplătite strădanii
le cu an imprevizibil titlu de 
campioană ta „proba adevăru
lui*. tnvinglnd pe Liana Măcean 
cu 3—2 (18, —12, 18. —14. 19) la 
capătul unul meci de uzură. Pe 
locurile 3—4, deci. Andreea 
Geller șl Marina Vintilă.

La simplu masculin, toți cel 
patru favoriti (Andras Fejer — 
A.S.A. — Muntenia Buzău. Sl- 
mlon Crisan. Vasile Florea si 
Eugen Fl ores cu — toți de la U- 
nlversitatea Craiova) au urcat, 
firesc, pînă In semifinale. Dar 
nici aid nu au lipsit surprizele : 
Cristian Ignat (CSM Cluj-Napo
ca) — Gheorghe Teodor (Meca
nică fină Buc.) 3—2, Denes Paal 
(Constructorul Tg Mureș) — 
Toma Călin (Universitatea Craio
va) 3—0 șl Mlrcea Nlcorescn 
(Universitatea Craiova) — Sorin 
Cauri (Progresul TTRUC Buc.) 
3—0. semnul mirării cuventndu- 
se după fiecare dintre aceste 
scoruri... Au fost și meciuri pe 
muchie de . cuțit, si am da ca e- 
xemplu semifinala Fejer — Cri
san 3—2 (17. 18. —15. —19. 19)
care avea să anunțe deznodS- 
mintul imprevizibil si in aceas
tă probă. în cealaltă semifinală. 
Vasile Florea — Florescu 5—0 
(12 19. 17). după ee eliminase 
dtlva jucători mal slabi. Al 
doilea meci de calitate după se
mifinala Fejer — Crisan avea 
să-l constituie finala dintre Va
sile Florea șl Andras Fejer. 
Prindpalul favorit, A. Fejer,

SLATINA SARAJEVO via BaI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

După ce o „încurcat* fi a uimit fotbalul nostru cam 
tot sezonul. Glorie Buzău a lost la un pas de mareo 
surpriză a turului de campionat, condusă fiind pină 
In finalul meciului de „lanterna roșie". In țața căreia 
a scăpat cu chiu cu vai basma curata grație marelui 
golgeter care a fost șl a rămas Dudu Georgescu. 
Oricum, egalul obținut de ieșeni In Cringul butoian 
rămine rezultatul nr. 1 al unei etape In care nu ne-au 
surprins nici victoriile clare ale Hunedoarei și Argeșu
lui (și nici... bătăile zdravene primite de brașoveni 
șl de Rapid, a cărui garnitură are cea mai derutantă 
circulație din mersul trenurilor : cînd de Expres - cind 
de Personal — cind de Mocăniță .) șl cu atit mai puțin 
egalul Sportului studențesc la Tg. Mureș. A devenit de 
mull un loc comun repetarea faptului că echipa stu
denților bucureșteni joacă aproape fără greșeală cu... 
negrele (adică tn deplasare), măiestria remizelor pe 
teren advers a Iul lorgulescu et comp, ajungînd 
adeseori să “ '
rilor șahiști

Ascultînd 
prins totuși 
tina, unde _,____ ... ______ , _ .
clasă (Bălăci sl Donose), foarte Iubiți de toțr amatorii 
fotbalului de la noi, a declanșat — ușor de închipuit

fie comparată cu... știința egalurilor ma- 
Karpov, Petrosian etc.
aceasta etapa (obișnuita) la radio, am 
capătul unui fir de mare Interes, la Sla- 
aparîția tn teren a doi jucători de mare

- un val de
care va crește, sintem siguri, de 
cu efecte apreciabile, credem nor, 
localnică, cit și pentru campionatul 

Mergind pe firul de interes de 
ajuns... cu gindul Io Bacău, oraș 
>« poate decide clștigâtoareo 
pionat, Steaua avlnd o singură va 
tru a intra tn posesia titlului n< 
Mare meci se anunță in oroiul de 
en meci care ar merita din plir 
atîf mai mult cu cit iubitorii fotbal 
apoi să trăiască emoțiile uriașe c 
ailor ta Sarajevo, 90 de minute per 
grijulii prescriu de pe acum paci< 
Io șosea cu copiii sau cu nepoții...

Mc

Interes (localnic și

_ P. S. Aliat ieri Ia Timișoara (du? 
rîmbâtâ In fața Bihorului), pentn 
«arul de miercuri, de la Baia M< 
pionilor. Cornel Dinu, a înțeles, pi 
In ultima «tapă tot o singură i 
pentru . ternare In banca Intîi.

SUPERIORITATE EVIDENTA A CAMPIO
DINAMO
F.C BIHOR

< (2)
0

; timp 
5 000. 
16—5).

și-a adjudecat primele două se
turi la 13 șl la 18. dar Florea. 
din ce ta ce mal stăpta pe el. el 
mai sobru ta joc. cum nu l-am 
văzut niciodată, avea să rfstige 
următoarele 3 seturi la 14. 11 (!>. 
18. Rezultatul final a stat sub 
semnul întrebării pină spre ul
timele mingi, iar victoria craio- 
veanulul (antrenor : Virgil Bă
lan), reprezintă succesul unul 
talent real, căruia i s-a asociat 
de astă da‘5 disciplina tactică pe 
care i-a imprimat-o antrenorul. 
Pe locurile 3—4. Eugen Flores- 
eu și Simion Crișan (Universi
tatea Craiova)

La dublu masculin, titlul a fost 
dștlgat de cuplul A. Fejer. Va
sile Florea. care a învins cu
2— 0 (14, 15) pe Ștefan Moraru, 
Mlhai Craioveanu (Progresul 
ITRUC Buc.). Pe locurile 3—4. 
Denes Paal (Constructorul Tg. 
M.) Ludovic Hodas (Voința 
Satu Mare) și Vasile Tiugan, 
Mlrcea Nicolescu (Universitatea 
Craiova) La dublu feminin, ti
tlul a fost dstigat de Maria 
Albotu (Metalul CSȘ Rm. V.. an
trenor Traian Aneuța). Otilia 
Bădescu (Spartac CSȘ 1 Buc., 
antrenor Florențiu Henț), care 
au învins cu 2—0 (15. 13) pe Ele
na Anescu. Maria Bogoslov (Me
talul CSȘ Rm. V.). Pe locurile
3— 4. Ana Clobancan (Metalul 
CSȘ Rm. V.). Carmen Manole 
(Tractorul Brașov) și Elena Tă- 
riță, Viorica Dragu (Spartac CSȘ 
1 Buc.).

Mircea COSTEA

I
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I
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET

INTR-UN DERBY DE MARE LUPTĂ, 
DINAMO - STEAUA 83-82

BAIA MARE, 9 (prin telefon). 
O sală arhiplină a urmărit sâm
bătă seară eternul derby dintre 
baschetbaliștld de La Steaua șl 
Diinamo București. Cea de a do
ua întîlnhre dintre aceste echipe 
fruntașe — care mal au de dis
putat trei jocuri directe în *- 
ceastă ediție a Diviziei „A- — 
a fost urmărită cu mult interes 
de public și de specialiști. După 
o luptă acerbă, Dinamo a cîștl- 
gat cu 83—82 (40—42).

Meciui a început prin acțiuni 
calme ale dinamoviștilor și după 
3 minute el conduceau cu 8—o I 
în continuare, insă, Cernat șl 
NetoUțchI reduc din handicap 
după care scorul s-a menținut 
foarte strîns pină la pauză, tn 
repriza secundă, cei care au a- 
vut mai mult timp conducerea 
pe tabela de scor au fost ste
liștii. dar în min. 36 ei au fost 
egalați : 73—73. Ultimele patru

minute au fost dramatice. Vlne- 
reanu a înscris două coșuri ți 
o aruncare liberă suplimentară 
și Dinamo preia conducerea cu 
79—73. Ermurache a ripostat 
prompt printr-un coș șl o arun
care liberă. Același Ermurache 
mal înscrie o dată și scorul de
vine 79—78. Steliștii au avut în 
ultimele 2 minute de trei ori po
sesia mingii, dar au pierdut-o, 
Lar David și Braboveanu au spe
culat cu dibăcie situațiile ivite 
șl : 83—78 pentru Dinamo. Mal 
erau 60 de secunde de joc. Op- 
șitaru marchează, deci 83—80 
Diinamoviștii țin mingea (firesc, 
mai erau cîteva secunde de Joc). 
dar Ermurache este faultat și 
tot ei înscrie cele două aruncări 
libere. Sco<r final : 83—82 pentru 
Dinamo.

Au marcat : Vinereanu 21, 
Brahoveanu 11, Niculescu 15, 
Uglai 19, David 12, V. Constantin

ADMINISTRAȚIA DL STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEALĂ
© REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 9 DE- 
CEMBRIE : 1. A.S.A. Tg. Mureș
— Sportul studențesc X ; 2. F.C. 
Argeș — Rapid București 1 ; 3. 
Politehnica Timișoara — F.C. 
Baia Mare 1 ; 4. F.C. Olt — S.C. 
Bacău 1 ; 5. Cagliari — Arezzo 
1 ; 6. Cesena — Taranto 1 ; 
7. Empoli — Padova 1 ; 8. Genoa
— Catania X ; 9. Lecce — Bolog
na X : 10. Perugia — Bari X : 
11. Pescara — Sambenedettese

1 ; 12. Pisa — Triestina X ; 13. 
Varese — Monza 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.015.508 LEI.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 9 
DECEMBRIE : extr. I : 48 73 72 
28 ; extr. a n-a : 40 50 62 30 : 
extr. a IH-a : 17 18 46 71.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI 
66? 146 lei, din care 41.479 lei, 
report la categoria 1.

I pentru Dinamo, respectiv Er
murache 18, Ardelean 14, Cerna» 
17, Opșitaru 20, NetoUțchI 11, Că- 
pușan 2. Arbitrilor Fr. Took și 
FI. Baloșescu, care s-au achitat 
bine de misiunea avută, M se 
poate reproșa doar faptul că au 
lăsat jocul prea liber.

IML’AS BAIA MARE — RAPID 
96—85 (45—44). Med frumos
Gazdele au jucat bine, dar fe
roviarii nu s-au Împăcat cu pos
tura de învinși, fi cind multe 
clipe grele adversarilor. Totuși 
băimărenii — cu cei mal buni 
oameni în Mara, Florea, Mură- 
șan și D. Dumitru — au obținut 
victoria în repriza secundă, da
torită faptului că au insistat mai 
mult la recuperări și au impri
mat acțiunilor un ritm vioi.

DINAMO ORADEA — POLI
TEHNICA IAȘI 97—72 (64—31),
I.C.E.D. — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 87—71 (49—33), ACADEMIA 
MILITARĂ — FARUL 85—87 
(36—38), UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — C.S.U. SIBIU 89—97 
(50—56), I.C.E.D. — FARUL 100— 
92 (50—49). STEAUA — RAPID
89—69 (40—31), IMUAS — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 75—62 (36— 
28), DINAMO BUCUREȘTI - 
„U“ 97—74 (48—38), POLITEHNICA 
IAȘI — ACADEMIA MILITARĂ 
58—64 (37—40), C.S.U. SIBIU —
DINAMO ORADEA 68—64 (36—
38).

Clasament : 1. Steaua 37 p (co- 
șavenaj direct față de Dinanio : 
4-7), 2. Dinamo Buc. 37 p, 3. 
I.C.E.D. 32 p. 4 Dinamo Oradea 
30 p, 5. C.S.Uv Sibiu 29 p, 6 Aca
demia Militară 27 p, 7. Farul 
27 p, 8, fMUAS Baia Mare 26 p. 
9. Rapid 26 p, io. Politehnica 
Buc. 24 p, 11. Universitatea 
Cluj-Napoca. 24 p, 12. Politehnica 
Iași 23 p.

Paul IOVAN

Stadion Dinamo ; teren bun 
fHguros ; spectatori — circa 
Șuturi s 23-7 (pe poarta : 
Comere : 16—3. Au marcat : AUGUS
TIN (min. 15 șl 72), REDNIC (min. 
39 și 87).

DINAMO : MORARU - REDNIC, I. 
Marin, Andone, Movilă — Dragnea 
(min. 67 Stredie). MULȚESCU. Suclu 
(min. 80 Tulba) — Tâlnar, AUGUSTIN, 
Orac.

F. C. BIHOR : BALASZ - DIANU. 
Blsxok Zare, Nîțu — Mureșan (min. 
65 Georgescu). Tomas, Grosu - Cri
șan (min. 55 Buclco). lie. Florean.

A arbitrat bine M. 
nnle : cu unele areșeli 
ofsaidurilor, D. Vâtran 
nu (tof din Arad).

Cartonase galbene :
Trofeul Petschovschi î
La speranțe : 5—1 (5-0).

Axente ; la 
în aprecierea 

șl R. Clmpeo-

I. MARIN. 
9.

Sîmbătă, pe propriul stadion, 
Dinamo a avut o misiune u- 
șoară tn confruntarea cu e- 
chipa bihoreană, pe care a in-

vins-o clar, detașat, la un scot 
ce putea lua mal mari pro
porții. Campionii s-au dovedit 
superiori sub toate aspectele 
și s-au aflat aproape pe în
treaga durată a partidei la con
ducerea jocului.

După cîteva mari ratări (min. 
2 — reluare Augustin pe lingă 
poartă ; min. 9 — două șuturi 
consecutive, din apropiere, ale 
lui Dragnea și Mulțescu, apă
rate de Balasz), dinamoviștii 
au deschis scorul in min. 15, 
prin AUGUSTIN, care a fruc
tificai o excelentă pasă a lui 
Rednic. Rolurile celor doi s-au 
inversat în min. 39, cînd RED
NIC a inserts după o frumoasă 
deschidere din partea Iui Au
gustin.

Pe fondul unul joc mai a- 
nimat și mai spectaculos In 
repriza secundă, bucureștenii 
și-au mărit avantajul prin alte 
două goluri marcate de aceiași 
AUGUSTIN (min. 72 — splen
didă reluare cu capul a unei 
mingi centrate de Orac) $1

REDNIC (ml 
lernic de I 
de metri). 1 
lor putea fi 
portarul Ba 
salvator in I 
Mulfescu), d 
74 (două șuti 
lui Orac, a 
Rednic) și 7a 
ori, ratările 
preciziei dil 
59 — Drad 
Muljescu ; H 
ocazie imens

Orădenil, J 
a fi jucat a 
care în red 
pierdut pe c 
intaș al lord 
de căti^^. I 
atacat 
ori foaW^H 
destul de an 
in minutele I 
dar Moraru I 
tabil.

Const

„POLI* TIMISOARA
F.C. BAIA MARE

1 (0) 
o

bun ; timpStadion „1 Mai" ; teren 
închis, friguros ; spectatori - circa 
8 000. Șuturi : 16—3 (pe poartă: 8—3). 
Comere : 16—1. A marcat : BOLBA 
(min. 53).

POLITEHNICA : Moise - PASCU, 
Șunda, DUMITRU. Lehman — Rotariu, 
Deac (min. 75 Murar), I. Mureșan, 
VLATANESCU - Boiba (min. 61 S. 
Dumitrescu). Oancea.

F. C BAIA MARE : MIA - 
Condruc, Pinter, Weisenbacher - 
LAN, Lucacl (min. 61 Sabău)_, 
Murețan, Rus — Nemteanu, 
van.

A • arbitra: foarte bine Ș. 
lescu : la linie : M. lonescu 
din Tlrgovîște) și R. Matei 
resti).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 3-0 (0-0).

Necșu- 
(ambll 
(Bucu-

M. 
Moldo*

DUMITRU, CA ACUM*.
TIMIȘOARA, 9 (prin tele

fon), 
nată 
de 
s-a năpustit asupra porții ad
verse, forțînd o victorie necesară 
pentru încheierea sezonului pe 
teren 
greu 
însă, 
vente, 
derea 
53, cînd, 
sediu, 
cornere, 
lovitură 
dreaptă și BOLBA a reluat cu 
capul in poarta excelentului 
Mia, pînă atunci de neînvins.

O primă repriză domi- 
aproape in exclusivitate 

echipa timișoreană, care

propriu. Din acest elan 
de stăvilit s-au născut, 
și nesincronizările frec- 
care au amînat deschi- 
scorului

după un adevărat a- 
concretizat prin trei 
Dumitru a executat o 
liberă de pe partea

pină in min.

LA FETE, ULTIMUL MECI A DECIS
CLUJ-NAPOCA, 9 (prin tele

fon). tn Sala sporturilor s-a în
cheiat ultimul turneu cu 12 e- 
chipe al Campionatului național 
de baschet feminin. în urma re
zultatelor înregistrate pe parcur
sul a 22 de etape, au fost sta
bilite următoarele 
rice : grupa 1—6 : 
tea Cluj-Napoca 
București 38 p. 
București 35 p. 
Timișoara 35 p, 
rești 35 p, 6. Politehnica Bucu
rești 35 p ; grupa 7—12 : 7. Cri- 
șul Oradea 35 p, 8. Chimistul 
C.S.Ș. Rm Vîlcea 32 p, 9. Rapid 
București 28 p, 10. Comerțul Tg. 
Mureș 28 p 11. ICEMENERG 
23 p, 12. Voința Brașov 24 p. 
Componența grupelor valorice a 
fost influențată decisiv de ulti
mul meci al turneului (Progre
sul — Crișul 72—61).

Rezultate și unele amănunte 
din ultimele două zile :

PROGRESUL BUCUREȘTI 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
76 (40—37. 69—69). întîlnirea 
tre timișorence (componente 
unei formații cu o comportare 
constant bună in această ediție 
a campionatului) și bucureștence 
(care alcătuiesc cea mai apatică 
echipă a turneului clujean, în
vinsă cu. o zi înainte de Voința 
Brașov), a prilejuit o întrecere 
„încinsă*', în care au fost des
calificate pentru 5 greșeli perso
nale șapte jucătoare (patru de 
la Progresul și trei de la Poli
tehnica). In această situație și 
pe fondul unui joc perfect echi- 
llbraț» în care ambele echipe 
s-au perindat la conducere (dar 
la diferențe minime), rezervele 
au urmat să decidă învingătoa- 
rea, și aceasta de abia în pre
lungiri. Mai decise și mai lucide 
în această ultimă parte, elevele 
lui G. Năstase și V. Pruncu au 
obținut un succes pentru care 
au luptat din răsputeri. O evo

40

5.

grupe valo- 
1. Unlverslta- 
p, 2. Olimpia
3. Progresul 

4. Politehnica 
Voința Bucu-

79— 
din- 
aîe

avut Luminița
Progresul și

luție excelentă au 
Măringuț de la 
Csilla Grădinaru de la Politeh
nica. Au marcat : Pușcașu 9,
Simioană 6, Stoichiță 3, Mărin- 
guț 38, Kapclovics 8, Ciocan 11, 
Alixandru 4 pentru învingătoare 
respectiv Catrîna 3, Armion 9, 
Ncusatz 5, Grădinaru 31, V. Che- 
petan 18, Bodea 
Arbitri : I.

UNIVERSITATEA 
ITORUL CLUJ-NAPOCA 
ICEMENERG BUCUREȘTI 
(40—22). Campioanele și actualele 
fruntașe ale clasamentului încep 
decise, conduc cu 12—2 în min. 
6 și 32—14 în min. 15, după care 
antrenorul N. Martin a rulat în
tregul lot, cum a făcut, de alt
fel, în toate partidele acestui 
turneu. Echipa bucureșteană a 
încercat să facă față situației 
dar nu a putut emite pretenții 
de a învinge 
superior, 
nean 6, 
Sandor 
Czegledi 
vingătoare, 
Trică 14, 
Weidt 4, Cîrstoiu 4. 
M. Oprea și St. Toth.

RAPID BUCUREȘTI — 
BRAȘOV 81—64 (46—26),
ORADEA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 72—70 (36—39), VO
INȚA BUCUREȘTI — ICEMENERG 
65--51 (33—30), OLIMPIA BUCU
REȘTI — CHIMISTUL RM. VÎL
CEA 68—57 (37—31), UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 
MERȚUL TG. MUREȘ 
(40—25), POLITEHNICA 
ȘOARA — VOINȚA BRAȘOV 71— 
48 (39—15), OLIMPIA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 68—64 (44—31), CO
MERȚUL — RAPID 70—52 (41—20) 
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CHIMISTUL 77—74 (40—34), PRO
GRESUL — CRIȘUL 72—61 (37—
43).

Mircea RADU — coresp.

6, Stamin 
Olarii si Șt* 
------- C.S.Ș.

4.
Toth.

vi-

69—41

un adversar net 
Au marcat : Mărgi-

Enyedi 2, Manases 
î, Radu 1, Pali

Kiss 15 pentru 
respectiv

Nicolau 2, 
Cîzstoiu

H,
8,

4, 
Z2. 
in- 
10,
7,

Nicola 
Iatan 
Arbitri :
VOINȚA
CKIȘUL

CO-
73—44' 

T1MI-

In toată aq 
cului, băimi 
să temporizl 
remiză mul 
serie de rrJ 
rene, dintre 
pe cea din 
tănescu a rJ 
lingă bară, 
la un corns 
băimăreanul] 
și el deschid 
33), singur 
El va repet 
în min. 47, 
contraataci 

cu nisfiBPol 
lului. timișl 
mare ocaziei 
băimărenii îl 
pe timpuri"! 
minute în a 
nu mai au 1

O partidă! 
chipa gazdă! 
mată, mai J 
decanul săJ 
vîrstă — nJ

PITEȘTI, 
Deși ajunși 
tul adevăru 
jucători de 
Marin), deș 
echipele cai 
campionat a 
ferent unde] 
sare (Huneq 
Baia Mare)J 
ceput foartd 
luat
rare, 
prin cele | 
sale, Jurcă I 
jucători și-l 
adversarii I 
Marinescu), I 
înscris în | 
goluri spectl

UNIVERSI
După cun 

tatea Craso* 
țină miori 
partida reti 
Zeleznicear, 
de finală al 
In vedere 
partide, cri 
gătit intens



r
UN DRAMATIC MINUT 90 PENTRU GAZDE»

localnic) 
la etapă, 
ru echipa

ițeam, am 
s miercuri 
de cam- 

!"-ul, pen- 
j toamnă.
i miercuri, 
văzut, cu 

w ar urma
ii eraiove- 
rardiotogii

plimbare

ESCU
fejerâ de 
lia adver- 
orul ca in
și «I are 

M „2"-uL

RM. VÎLCEA. S (prin telefon). 
Meci de nive] tehnic mediocru, 
în care vîlcenii — după ce au 
luat un avans de un gol — au 
părut mulțumiți de acest rezul
tat, ceea ce a făcut ca atacanțil 
să nu mai joace cu vigoarea 
obișnuită (mal ales Gîngu șl Ca
rabageac). eforturile pentru păs
trarea rezultatului trecînd aproa
pe exclusiv pe umerii unei a- 
părări care, pe măsura trecerii 
timpului, făcea față tot mai 
greu revirimentului arătat de 
oaspeți. Partida n-a avut un 
ritm prea viol și nici angaja
mentul presupus, decît rareori. 
Pe parcursul reprizei a doua, 
jocul a fost însă influențat ne
gativ și de repetate altercații și 
faulturi, care au dus la dese în
treruperi șl multe cartonașe gal
bene.

După o 
lungă de 
ocazie o 
min. 19, 
se jenează _ _ _ 
reia peste poartă 
10 m. Trei
Basno execută o lovitură liberă 
laterală. GÎNGU reia cu capul

perioadă destul de 
tatonări, prima mare 
are Chimia, dar, în 
Vergu șl Carabageao 

reciproc și ultimul 
.___ Lă de la circa

i minute mal tîrziu.

spre poartă, Caval plonjează de
fectuos și primește un goî pa- 
rabil. Chimia presează, însă Jiul 
iese ‘ 
luță execută două cornere cu e- 
fect care................. ..
dificile lui 
fundașul Cincă șutează tare din 
marginea careului, obllgîndu-1 
pe Caval să plonjeze șl să res
pingă.

După pauză. Chimia domină, 
dar joacă neglijent faza de fi
nalizare, în timp ce Jiul devine 
mal insistent în special pe par
tea lui Băluță. ~ -
ceva mal mult 
primele 
în față 
fermă, 
situații 
Chimia 
min. 77 ,T__ ______  _ ___ ______ _
pe lingă poartă) șl în min. 79 
cînd, de la 8—9 m, singur cu 
portarul, Gîngu a ratat cea mal 
mare ocazie a meciului I Chimia 
a meritat victoria, dar o putea 
pierde în ultimul minut, de-a 
dreptul dramatic. Da un corner 
al Jiului, s-a produs o fază de 
atac prelungită, Lasconl șl Po-

mal curajos la atac. Bă-

ti solicită Intervenții 
Pavel. In min. 38,

Oaspeții combină 
decît reușiseră in 
minute, au Insă 
de fundași foarte 
că nu ajung in

45 de 
o linie 
astfel _ __  __„ _
clare de gol. In schimb, 
putea majora scorul tn 
(șut frumos al Iul Clncă,

„SCHIMB DE REPLICI BIRO I

CHIMIA RM. ViLCEA 
JIUL PETROȘANI

1 (1) 
o „MOMENTE BĂLĂCI'

- șut pn- 
imativ ÎO 
ia oaspeți- 
grea, însă 
intervenit 

i 54 (șut 
Dragnea), 

cutlve ale 
>“ al lui 
ciu). Alte- 
torat îm- 
lor (min.

83 — 
Tulba,

in.

nerîtul de 
deschis și 
indă l-au 
icisiv taa- 
accidentat 
u

a 
63 
dit

antra- 
■une- 
r fost 
marca 
îi 77, 
imba-

BUZĂU, 9 (prin telefon). 
Prima repriză a tatîlnirii de 
la Buzău n-a fost prea darnică 
în fotbal de calitate, pentru 
că ambele echipe au jucat 
crispat și au făcut greșeli teh
nice. „Scenariul" acestei pri
me. părți a fost clasic pentru 
majoritatea întîlnirilor din cam
pionatul nostru — gazdele au 
căutat să fructifice prin atacuri 
poziționale, în timp ce ieșenii 
au recurs la acțiuni surprin
zătoare, acele tipice contra
atacuri ale oaspeților. Vom no
ta din această parte : ocazia 
ieșenilor din min. 6, cînd Bi
ro I nu ajunge balonul trimis 
de Damaschin ; min. 25, cînd 
Șumulanschi de la 6 m, e ade
vărat. din unghi greu, trimite 
peste bară ; min. 42 cînd La
zăr plonjează în picioarele Iul 
Burdujan după o lungă și reu-

NESCU

te a jo- 
Incercat 
apere o 
După o 

i timișo- 
îenționăm 
find Vlă- 
■netric pe 
va metri, 
Dumitru, 

1 ratează 
ilui (min. 
■u Moise. 
igo“ faza 

un nou

72, apoi 
iseze „ca 

i mingea 
aradoxaL 
gol.
i de e- 
fost ani- 
icind, de 
umai de 
ru.
HIRILĂ

SLATINA, 9 (prin telefon). 
Două inedite prezențe ta „ll“-le 
gazdelor, foștii craioveni Bă
lăci și Donose, apariția lor con
ferind partidei un evident plus 
de atractivitate ; dar și impli
cații concrete asupra coordo
natelor de desfășurare a me
ciului. Un prim „sfert" de e- 
chilibru, încheiat de „bomba" 
lui Avădanei, blocată de 
Curtean (min. 15), apoi o 
„schemă" Balaci-Donose, șutul 
ultimului fiind respins de Ar- 
teni In min. 16. Peste două mi
nute, F.C. Olt reușește deschi
derea scorului : pasă Kallo, în
șurubare TURCU. care-I pierde 
pe drum pe Arteni și, apoi, 
lobează mingea peste Popa, ie
șit în intimpinare. Joc anga- 
jant de ambele părți, dîrz, dar 
cu rare faze de poartă. Trep
tat, Bălăci iși intră „în mină" 
și este Ia originea golului doi 
din min. 32 : ii deschide pe A. 
Georgescu, acesta centrează in 
careu, Popa și Arteni se Je
nează reciproc, TURCU profită 
și inscrie. Alte două „momente" 
Bălăci ta min. 39 și 42, dar 
M. Zamfir și A. Georgescu se 
pripesc ta poziții favorabile, 
lancu are și el două ocazii ta 
min. 41 și 43.

La reluare, oaspeții intră 
mult mai deciși, superioritatea 
teritorială fiind de partea lor.

DOMINARE

F. C OLT
S. C. BACĂU

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp 
primâvâratic ; sperietori - circa 6 000. 
Șuturi ! 11—8 (pe poarta 
Cornere ; 7—4. Au marcat 
(min. 18 și 32), respectiv 
(mi

F.
Câțoi, 
nose, 
bacu) 
82 M.

S.C.

2 (2)
1 (0)

; timp
4 000.

Stadion „1 Mai" ; teren 
frumos ; spectatori 
Șuturi : 11—9 (pe poartă : 6—4). Cor
nere : 11-5. A marcat GINGU
(min. 22).

CHIMIA î Pavel - LAZAR (mln. 62 
Teleșpan), BASNO, Preda, CINCA - 
Nîculcea, Vergu, Carabageac - Bu- 
duru (min. 74 Verigeanu), Ancuța, 
Gîngu.

JIUl : Caval — P. Grlgore, Florescu, 
M. Popa, Stana — Varga (min. 65 
Dosan), SZEKELY, B. Popescu — Stol- 
nescu (min. 55 Găman), Lasconl, BA- 
LUȚA.

A arbitrai foarte bine C. Gheor- 
ghe (Suceava) ; Io linie : M. LIcâ 
și M. Stoenescu (ambii din București).

Cartonase galbene : BĂLUȚA, LA
ZAR, M. POPA, FLORESCU, CINCA.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 4—1 (3-1).

bun 
circo

5-4). 
TURCU 
MIHUȚ

pescu au șutat de două ori spre 
gol, dar------- ---- ~
pe rfnd 
porții.

82).
C OLT : Barba - M. . .........

MINEA, Curtean — Kallo, Do- 
EFTIMIE, BĂLĂCI (min. 73 Ta- 
— TURCU, A. Georgescu (min. 
Popescu).

BACĂU s Popa 
CARPUCI, Artenl, ‘ 
(mîn. 69 Ursică), Adolf. _______
MON — Șoiman (min. 49 Viscreanu), 
MIHUȚ, lancu.

A arbitrat foarte bine N. Dines- 
cu (Rm. Vîlcea) ; Io linie : N. Voi- 
nea (București) și I. Tărcan (Reghin).

Cartonașe galbene : TURCU, ELISEI. 
IANCU.

Trofeul Petschovschi : 10. 
La speranțe : 2-0 (0-0).

Zamfir,

Andrieș,
Elisei - Avădaneî 

C. SOLO-

Cincâ șl
balonul

Radu

Basno au scos 
de pe linia

URZICEANU

DUDU GEORGESCU
șită cursă a 
tă prezență 
Repriza a doua va fi 
mai agitată, cu numeroase o- 
eazii de gol, mai cu seamă la 
poarta lui Cîmpeanu. Din start 
buzoienii domină insistent dar 
cei care vor deschide totuși 
scorul vor fi studenții Ieșeni 
— In min. 68 : Munteanu e- 
xecută o lovitură liberă de la 
aproximativ 16 m, Lazăr tri
mite în corner, Bnrdojan exe
cută lovitura de colț ți BIRO L 
profitînd de uluiala apărării 
adverse. împinge balonul de 
aproape în plasă. După ce La
zăr Intervine excelent la o pă
trundere a lui Burdujan, ta 
min. 75, șl Anton suplinește 
startul tîrziu al portarului său, 
degajînd ta ultimă instanță — 
min. 80, asistăm la golul e- 
galării. In min. 81, Tulpan rea
lizează o pătrundere de ve-

lui Filip (proaspă
ta Ieșean),

mult

GLORIA BUZĂU 
POLITEHNICA IAȘI

1 (0)
1 (0)

excelent : 
spectatori 
15-9 (pe 
11-1. Au

VICTORIE IN INFERIORITATE NUMERICĂ
HUNEDOARA, 9 

Meci cu multe, 
peripeții, încheiat 
tabil 4—0 pentru 
în același timp și 
dintre care 3 roșii, toate pe me
rit acordate, probabil record al 
acestei jumătăți de campionat.

Și ce frumos a început meciul. 
Superioritatea teritorială a 
Corvinul ui se materializează In 
min. Z6, cînd, In urma celui 
de al 6-lea corner al formației 
locale, MATEUȚ șutează foarte 
frumos, de la 18 m, fără replică 
pentru lordache - “ • “
2—0 în min. 31 
trimite balonul 
dreapta. Tabela 
arăta 2—0 în i 
reprizei datorită unui șut al »- 
celulașl MATEUȚ. Partida a 
avut tempo din primul minut, 
dar din păcate jucătorii au avut, 
probabil, „polițe* 
plată, în special 
Bența. De 
Ti eliminat
l-a lovit cu capul pe Bența. Deși 
rămasă în " . - . .
este în continuare prezentă în 
atac și, în min. 65, VAETUȘ 
ridică scorul la 3—0. în min. 67. 
Dubinciuc și Spirea sînt elimi
nați pentru lovire fără balon, 
Jocul s-a încins șl mai mult, 
aceasta și din cauza arbitrului 
care nu a judecat identic unele 
faze. De pildă, în min. 73 și W 
Klein este faultat (ultima dată 
în careu), dar nu se acordă 
nici cartonaș galben (la faza ffln 
min. 73) și nici penalty (la cea 
de a doua), pentru ca la faza 
următoare să se dicteze — la

(prin telefon), 
foarte multe... 
cu un confor-
Corvlnul. Dar 

cu 7 cartonașe

! • 1—0. Putea C 
cînd tot Mateuț 

în stllpul din 
de marcaj va 

ultimul minut al

mai vechi de 
Mărginean șl 

altfel, Mărginean va 
în min. 55 după ce

10 oameni, Corvinul

N MINUTUL 30 !
doi 
FL 
din 
de

telefon), 
lasamen- 
fără 
it și 
una 

: tur
»u, îndi- 
n depla- 
Vilcea și 
eș a in
iția, și-a

eme ale 
:ești doi 

deseori
Bacoș și 
A a și 
15 două 
rimtil —

dintr-o pasă in diagonală pri
mită de Ia Moiceanu, urcat în 
atac : al doilea — dintr-o cen
trare ca Ia carte a Iui Nica. 
Aceste goluri au tăiat rapid 
tot elanul feroviarilor. Apoi 
jocul s-a potolit și s-a mutat 
în zona neutră de la mijlocul 
terenului. Tn min. 30 însă a- 
veam să fim martorii unui șui 
de excepție al Iui IOVANESCU, 
un șnt-bombă, expediat de Ia 
circa 35 m care a surprins pe 
toată lumea inclusiv pe por
tarul Mano, rămas spectator 1 
Gol de zile mari și un 3—0 sec 
care a făcut inimoasa galerie 
giuleșteană să amuțească.

în repriza secundă, ferovia
rii, probabil muștruluit! la ves-

IOVA PLEACĂ ASTĂZI LA SARAJEVO
Jniversi- 
să sus- 

iatajevo, 
a locală 
rptimilor 
.E.F.A.».

dificile 
iu pre- 
nînd un

joc-școală cu propria formație 
de speranțe.

In cursul zilei de azi, echipa 
craioveană se va deplasa, pe 
calea aerului, la Sarajevo, ui
mind ca. după sosire, să efec
tueze un prim antrenament de 
acomodare cu terenul pe care 
se va disputa meciul de 
miercuri.

CORV'NUL HUNEDOARA 4 (2)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion Corvinul ; teren înghețat 1 
timp * ___,
circa 2 000. Șuturi : 15—9 (pe poartă: 
7-2). “ ‘ ‘

închis, friguros î spectatori
Cornere : 8-2. Aa marcat : MA

TEUȚ (min. 26 șl 44) și VAETUȘ 
(min. 65 și 86).

CORVINUL : Alexo 
blnctuc, Mărginean, 
Golan) - PETCU, 
KLEIN - Cojocar» 

VAETUȘ.
F.C.N.. BRAȘOV : 

(min. 75 Cramer), 
Manciu — Șoarece 
man). Spirea, ‘ 
Văldecn, FI. Vasile.

A arbitrat satisfăcător Ad. Porum- 
boiu (Vaslui) ; la linie : O. lonescu 
și M. Niculescu (ambii din București).

Cartonase aalbene : VAETUȘ, PET
CU. BENȚA, IORDACHE.

Cartoncșe roșii : MĂRGINEAN, DU- 
BINCIUC, SPIREA.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—0 (1—0).

i - NIC$A. Do- 
Bogdan (min. 88 
MATEUȚ, Oncu. 
(min. 88 Nan),

iordache — Bălan 
Ștefan, Naghl, 

(min. 70 Moșo- 
CRISTEA,-------BENȚA

aceeași infracțiune — lovitură 
liberă pentru F.C.M. Brașov ! 
Va fi 4—0 In min. 86 (autor 
VAETUȘ — în urma unei com
binații cu Petcu). tn min. 82, 
Cristea trimite balonul în trans
versală, de unde îl revine șl, 
de la 2 m, n expediază pe lingă 
stîlpul din dreapta. Arbitrul Ad. 
Porumboiu, Ia a doua apariție 
la centru în Divizia .,A*t a scă
pat uneori meciul din mină.

Mircea ÎUDORAN

F. C. ARGEȘ 
RAPID

3 (3)
0

Stadion „1 Mai" ; teren bun j timp 
frumos, dar rece ; spectatori — circa 
10 000. Șuturi : 14—13 (pe poartă t
6-3). Cornere : 5-10. Au marcat :
JURCA (min. 6 șl 15) și IOVANESCU 
(min. 30).

F. C. ARGEȘ : Cristian — Volcu 
(min. 72 Margelatu), STANCU, Moi
ceanu, Tânase - Badea, TOMA, IO- 
VĂNESCU - JURCA, Pana (min. 58 
r'” NICA.

: Mânu — Marinescu, M. 
Sameș, Baooș — Rada, AGIU, 
POPA. Ion Ion - GOANȚA, 
ȚîrS), Cioaca (min. 60 Teo-

Bănuto),
RAPID

Grlgore, 
ȘTEFAN 
(min. 81 
dorescu).

A arbitrat foarte bine I. Oâciunes- 
cu j la linie : A. Mițaru (ambii din 
Rm. Vilcea) și Șt. Rotârâscu (lași).

Cartonașe galbene s VOICU.
Trofeul Petschovschi : 10.
la speranțe : 2-1 (1-1).

tiar, au jucat mai bine decît 
în primele 45 de minute. Ei 
s-au apărat acum mult mai a- 
tent, au și dominat pe alocuri, 
avînd și cîteva bune ocazii de 
a reduce din handicap. Cele 
mai mari le-au avut Goanță 
(care, în min. 67, a reluat cu 
capul alături din 6 m) și L 
Ion (in min. 79, a executat o 
lovitură liberă de la circa 18 m 
în transversală).

Lnurențiu DUMITRESCU

Stadion Gloria ; teren 
timp însorit, dor friguros ;
— circa 12 000. Șuturi :
poartă : 9-5) Corner® s
marcat : DUDU GEORGESCU (min.
ti), resoecthr BIRO I (min. 68).

GLORIA : Lazăr — Comonescu. Mir
cea, Tico. TULPAN — Șumulanschi, 
BALAUR. Ghizdeanu (mîn. 61 Zahiu), 

CRAMER - D. GEORGESCU, State.
POLITEHNICA • Cîmpeanu — Siqmi- 

rsan, ANTON, AGACHE, MUNTEANU
— Cănănău, Gheorghiu, Filîp (mîn. 
88 Radu), Burdujan — Biro I (mîn. 72 
Pavelîuc), DAMASCHIN.

A arbitrat foarte bine D. Petrescu; 
la linie ; P. D. Manole (ambii din 
București) și Gh. Constantin (Rm. 
Wlcea).

Cartonase galbene : ANTON, 
CACHE. CRAMER.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 4-1 (2-0).

A-

pe partea 
perfect și D. 
din apropie-

ritabilă extremă 
dreaptă, centrează 
GEORGESCU reia 
re ta plasă. Gloria a fost foar
te aproape de golul victoriei 
ta min. 86, ctad a șutat de trei 
ori în aceeași fază de la dis
tanțe foarte mici (7—8 m), dar 
de fiecare dată' balonul a fost 
respins de apărarea oaspeților. 
O remiză smulsă de Politeh
nica Iași printr-un joc de mare 
combativitate care i-a surprins 
pe fotbaliștii gazdelor.

Eftimie IONESCU

TG. MUREȘ, 9 (prin tele
fon). Domintad, A.S.A. Tg. 
Mureș nu a putut trece pe te
ren propriu de apărarea ruti
nată a Sportului studențesc, 
confirmînd, ta ultimă instanță, 
slaba ei eficacitate din acest 
campionat.

Profitînd de ordonarea strict 
defensivă a adversarei sale, cu 
Hagi și Coraș ta poziție re
trasă, mureșenii, cu fundașii 
laterali, degrevați de obligațiile 
fazei de apărare, au atacat in
sistent șl cu efectiv supranu- 
meric. Elanul lor din cîmp nu 
s-a conjugat, însă, cu o frec
ventă și o precizie corespunză
toare la finalizare. Fermitatea 
și plasamentul fundașilor cen
trali bucureșteni, siguranța cu 
care Speriatu domina spațiul 
aerian au complexat atacul 
A.S.A.-ei care a șutat fie im
precis, pe lingă poartă, fie ta 
direcția lui Speriatu, atunci 
ctad nimereau cadrul ei. Pri
pelile lui Ciorceri, ezitările lui 
Fanici și imprecizia lui Fodor 
puteau fi răscumpărate, totuși, 
ta min. 83, ctad L. Popa a 
șutat prin surprindere, puter-

IERI, ÎN DIVIZIA „Ba

Seria 1
duna- 
(0—0) S

CHIMIA FĂLTICENI — 
BEA C.S.U. GALAȚI 0—1 
Halea (min. 75).

CEAHLĂUL P.
BOTOȘANI 2—1 (0—1) S ' 
(min. 52 șl 80), respectiv Cio- 
banu (min. 9). __

C.F.B. PAȘCANI — METALUL 
PLOPENI 3—1 (2—1) : Mantale
(min. 20 șl 31), Băznle n (min. 
88), respectiv Preda (min. 40).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
PETROLUL PLOIEȘTI 2—2 (1—1)1 
Fulga (min. 12), Sima (min. 89) 
pentru Unirea Dinamo Focșani, 
Grigore (min. 22) șl Gușă (min. 
13) pentru Petrolul.

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
PARTIZANUL BACAU 1—0 (0—0)1 
Sotir (min 89 din 11 m).

F.C. CONSTANȚA — A.S, 
ZIL 1—1 (0—1) : Zahiu (min. 64) 
pentru F.C. Constanța, Simaclu 
(min. 28) pentru A.S. Mizll.

OTELUL GALATI — METALUL 
MANGALIA 4—0 ’ (2—0) : Pachl- 
țeanu (min. 15 și 21), Rotaru 
(min 52) șl Burcea (min. 71).

FEPA *74 BlRLAD — C.S.M. 
SUCEAVA 2—1 (1—1) • Bandac
(min. 18), Sandu (min. 60 din 
11 m), respectiv Păiuș (min. 20).

OLIMPIA RM. SARAT — F.CJW. 
PROGRESUL BBAILA 1—0 (0-0)1 
Oprea (min. 64).

NEAMȚ

MI-

Seria a Il-a
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

ȘOIMII I.P.A. SIBIU 0—1 (0—0) 1 
Țiglariu (min. 75).

UNIREA ALEXANDRIA — FLA- 
CARA AUTOM. MORENI 0—0.

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — CARPAȚI MIRȘA 
2—1 (0—0) î P. Dumitru (mim
65), Stănculescu (min. 75) 
pectlv Fățan (min. 58).

GAZ METAN MEDIAȘ - 
TOMATICA BUCUREȘTI 
(0—0) : Dulău (min. 46).

C.S.M. DROBETA TB. SEVE
RIN — PROGRESUL VULCAN 
BUCUREȘTI 1—1 (0—0) : Brihac
(min. 56) pentru C.S.M., Pena 
(min. 53) pentru Prograsul Vul
can.

DINAMO 
REȘTI — 
4—0 (1—0) 
Drăghlcl (min. 52), Bălan (min. 
01, autogol) și Ursu (min. 82).

CHIMICA TfRNAVENl — 
LM.A.S.A. SF. GHEORGHE 8—0 
(0—0) : Matefl (min. 49) șl Măr
ginean (min. 61 șl 82).

C.S. TÎRGOVIȘTE — METALUL 
BUCUREȘTI 6—2 (5—0) : lamandl 
(min. 10 și 18). Gbeoacă (mim. 
20, 35 și 77), Petruț (min. 45),
respectiv Sebe (min. 65) șl Petre 
(min. 80).

TRACTORUL BRAȘOV

res-

VICTORIA BUCU- 
MINERUL MOTBU 

Custov (mln. 28),

u.

La fel și ocaziile : C. Solomon 
(min. 47), Mihuț (min. 56), Căr- 
puci (min. 61), lancu (min. 64). 
Gazdele pierd din turație, îl 
pierd șl pe Bălăci (accidentat 
de lancu) care părăsește tere
nul. S.C. Bacău insistă și reu
șește, în min. 82. un gol fru
mos, prin MIHUȚ. care exe
cută impecabil, la „vinclu**, o 
lovitură liberă de la 20 m. tn 
min. 86, Turcu este la un pas 
de gol, dar este deposedat in 
extremis.

Adrien VASILESCU

STERILA
A.S.A. TG. MURES 
SPORTUL STUDENȚESC

0 
o

Stadioi ,,23 August" ; teren în
ghețat ; Limp friguros • spectatori — 
circa 6 000. Șuturi ; 15-2 (pe poartă s 
5—0). Cornere : 14-2.

A.S.A. : Varo - Szabo, Jenei, Ispîr, 
FODOR - L. POPA, BOTH, C. Hie- 
Ciorceri, Fonici, L. Marton (min. 62 
Muntean).

SPORTUL STUDENȚESC : SPERIATU 
- M. Mihail, IORGULESCU, CAZAN, 
Munteanu II — Pană, Șerbănicâ (min. 
71 Bucurescu), Bozeșan - Coraș (min. 
83 FI. Grigore), M. Sandu, Hagi.

A arbitrat bine A. Gheorghe (Piatra 
Neamț) ; la linie : M. Stănescu 
(lași) șl N. Gogoașe (Buzâuț - 
ambii cu greșeli.

Trofeul Petschovschi 
La speranțe : 1—1

: io. 
(1-0).

dar portarulnic, jos la colț, 
bucureștean a parat cu un re
flex uimitor.

Sportul studențesc, pe cit de 
tenace s-a dovedit în apărare, 
pe atît de moale a fost în atac. 
Floricele tehnice, pase elegante, 
mici curse cu start viguros și 
final... indecis, este tot ce a 
oferit atacul bucureștean.

Ion CUPEN

București — Tractorul Brașov, 
I.P. Aluminiu Slatina — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin, I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Dinamo Victoria 
București.

Seria a IlI-a
GLORIA REȘIȚA — MINERUL 

LUPENI 2—0 (2—0) J Ciurea
(min. 9 și 33).

STRUNGUL ARAD — IND. SIR- 
MEI C. TURZII 3—0 (0—0) 
delcu (min.
(min. 60).

A VIN TUL 
TIMIȘOARA 
(min. 66) șl

MINERUL
U.T. ARAD 6—2 (3—0) î
(min. 11, 31 și 86), Buzgău (min. 
lfi), Buciu (min. 66), Lenghel 
(min. 79), respectiv Cura (min. 
62), Vînătoru (min. 85).

OLIMPIA SATU MARE — 
C.S.M. REȘIȚA 6—0 (5—0) ; Bor- 
hîdan (min. 2), Tăbăcaru (min. 
22, 26 și 46), Pataki (min. 34) și 
Szilaghi (min. 45).

UNIREA ALBA IULIA — MU
REȘUL EXPLORĂRI DEVA 3—1 
(2—0) ; M. Popa (min. 18 și 22), 
IIja (min. 64), respectiv 
nescu (min, 88).

„U“ CLUJ-NAPOCA — 
TURA ZALAU 2—1 (1—1) 
(min. 20 și 55). respectiv 
(min. 27).

STICLA ARIEȘUL 
GLORIA BISTRIȚA

MET ALURG IS TUL

52 și 57)
REGHIN — 

2—0 (0—0) 
Csog (‘min.

CAVNIC —

Ne- 
Si Rus

C.F.R. 
: popa 
85).
F.CJW. 
Cristea

Bogdă-
ARMA- 

: Bucur 
Tașnadi

TURDA 
0—0.

CUGIR
Relatări de la D . Crăciun, C. ALUMINIU SLATINA 2—0 (1—0) î AURUL BRAD :L—0 (1-0) : Cocu

Rusu, C. Enea, FI. Jecheanu, A. Clmpean (min. 15 din 11 m 81 (min. 10 din 11 m).
Cristea, C. Popa ’. Siriopol, C. min. 77). Relatări de la p. Fuchs, O.
Burghelea și T. Budescu. Relatări de la P. Zaharia, M. Berbecaru, L. Maior, M. Palcău,
1. DUNĂREA CSU 16 12 2 2 27- 9 26 Bizon, A. Soare,, M. Țacăl, V. Z. Kovacs, I. Filipescu I. Les-
2. Petrolul Ploiești 16 10 4 2 33-14 24 Manafu, C. Sterescu, I. Du can, puc, Gh. Munteanu,, M. Vîlceanu.
3. C.F.R. Pașcani 16 9 1 6 24-20 19 M. Avanu și P. Dumitrescu. 1. „U“ CLUJ-NAP. 16 12 3 1 35- 8 27
4. Oțelul Galați 16 7 4 5 26-14 18 1. DINAMO VICT. 16 10 5 1 35-17 25 2. Gloria Bișnița 16 9 3 4 23- 9 21
5. F.C. Constanța 16 7 3 6 26-17 17 2. joimii IPA Sibiu 16 9 2 5 30-15 20 3. Minerul Cavnic 16 10 0 6 42-29 20
6. A.S. Mizil 16 7 3 6 29-35 17 3. Automatica Buc. 16 8 4 4 21-12 20 4. Auru1 Brad 16 8 3 5 19-14 19
7. C.S. Botoșani 16 6 3 7 18-20 15 4. Mec fina Steaua 16 9 1 6 23-21 19 5. C.S.M. Reșița 16 3 3 5 18-18 19
8. Olimpia Rm. S. 16 7 1 8 20-23 15 5. Chim. Tîrnăveni 16 7 3 6 24-24 17 6. At mătura Zalău 16 8 2 6 28 23 18
9. FEPA *74 Bîrlad 16 7 1 8 20-25 15 6. C.S. Tîrgoviște • 16 8 3 5 29-16 16 7. Strungul Arad 16 8 1 7 23-17 17

10. Prahova CSU PI. 16 6 3 7 16-22 15 7. Autobuzul Buc. 16 6 4 6 21-19 16 8. Mureșul Deva 16 6 4 6 22-18 16
11. Chimia Fălticeni 16 6 3 7 15-22 15 8. Progresul Vulcan 16 7 2 7 24-23 16 9. Minerul Lupeni 16 6 3 7 24-28 15
12. C.S.M Suceava 16 6 2 8 29-30 14 9. I.P. Aluminiu 16 6 4 6 24-23 16 10. Unirea A. 1. 16 7 1 8 16-23 15
13. FCM Progr. Br. 16 7 0 9 20-22 14 10. I.M.A.S.A. 16 6 4 6 16-21 16 11. Olimpia S.M. 16 5 4 7 25-27 14
14. Unirea Focșani 16 5 4 7 19-23 14 11. Carpați Mîrșa 16 7 1 8 22-22 15 12. Met. Cugir 16 4 6 6 16-18 14
15. Met. Mangalia 16 6 2 8 18-23 14 12 Tractoiul Brașov 16 5 4 7 19-21 14 13. C.F.R. Timișoara 16 6 2 8 15-19 14
16. Metalul Plopeni 16 6 1 9 21-27 13 13. Metalul Buc. 16 5 4 7 20-33 14 14 Avîntu. Reghin 16 5 3 8 15-16 13
17. Ceahlăul P.N. 16 5 3 8 23-29 13 14, C.S.M. Dr Tr. S. 16 6 1 9 18-23 13 15. F.C.M. U.T A. 16 5 3 8 17-25 13

18. Partizanul Bacâu 16 5 0 11 17-26 10 15. Gaz metan 16 6 1 9 18-25 13 16. Gloria Reșița 16 5 2 9 14-30 12
ULTIMA ETAPA A TURULUI 16. Flacăra Aut. M. 16 4 4 8 18-25 12 17. Sticla Arieșul T. 16 4 4 8 10-26 12

(duminică 16 decembrie) î F.C.M. 17. Unirea Alex. 16 4 4 8 19-31 12 18 Ind sirmei C.T. 16 3 3 10 15-29 9
Progresul Brăila — Unirea Dina- 18 Minerul Motru 16 3 5 8 8-18 11 ULTIMA ETAPA A TURULUI :
mo Focșani, A.S.. Mizil — Oțelul • Echipă penalizată cu trei puncte Armătura Zalău Strungul
Galați, Metalul PI o peni — Ol im- ULTIMA ETAPA Ak TURULUI ; Arad, Mureșul Explorări Deva —
piai Rm. Sărat, Partizanul Ba- Progresul Vulcan București — „UM Cluj-Napoca, Aurul Brad —
cău — Chimia Fălticeni, Metalul 
Mangalia — Prahova C.S.U. 
Ploiești, Petrolul Ploiești — 
FEPA ’74 Bîrlad, C.S.M. Suceava
— C.F. Constanța, C.S. Botoșani
— C.F.R. Pașcani, Dunărea 
C.S.U. Galați - — Ceahlăul P. 
Neamț.

Unirea Alexandria, Șoimii I.P.A. 
Sibiu — Chimica Tîrnăveni, Fla
căra Automeoanica Moreni —Me
canică fină Steaua București. 
Metalul București — Gaz metan 
Mediaș, Carpați Mîrșa — Auto
buzul București, Minerul Motru 
— C.S. Tîrgoviște, Automatica

Minerul Cavnic, C.F.R. Timișoara
— Gloria Reșița, Ind. sirmel C. 
Turzii — Avîntul Reghin, Gloria 
Bistrița — Olimpia Satu Mare, 
C.S.M. Reșița — Metalurgistul 
Cugir, F.C.M. U.T. Arad — Sticla 
Arieșul Turda, Minerul Lupeni
— Unirea Alba Iulia.



SUB PRFSBDW/A TOYARAȘULU1 in parlideie cu formațiile R.D. Germane și Elveției

NICOLAE CEAUȘESCU 5 VICTORH ALE

ȘCDINJA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

lionului 19X5 și a pomului de 
iarnă. S-a hotărî! ca de la bu
getul de stat și din fondurile 
realizate de organizațiile de 
masă și obștești să se alaee 
pentru organizarea pomn Ini de 
iarnă peste 17SSeS*M lei.

Comitetul Politie Executiv a 
indicat ea organele și organi
zațiile de partid. comitetele 
sindicatelor, consiliile nameniler 
muncii, organizațiile V.T.C. și 
de pionieri, comisiile de (canei, 
organizațiile democrației d n- 
nității socialiste să inițieze, ia 
perioada sfirsitnlui acestei aa 
și a începutului noului aa. ma
nifestări en caracter politieo- 
edueativ, programe euitural- 
artistiee eu un bogat conținut 
patriotic, militant, revoiutioaar. 
Totodată, s-a cerut să fie luate 
măsuri corespunzătoare pentru 
buna organizare a vacantei de 
iarnă a elevilor si stadi nțiler.

Comitetul Politie Executiv a 
analizat și aprobat, in conti
nuare, propunerile privind or
ganizarea alegerilor generals 
de depvtați in Marea Adunare 
Națională si consiliile populare, 
care vor avea loc la 17 martie 
1985.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nteolae Ceaașcseu a p«createi 
o informare privind vizita ofi
cială pe care a făcut-o ia tara 
noastră, in perioada ÎS—-8 no
iembrie. prețedialele Republicii 
Elene. Constantia Karamanlis.

Comitetul Politie Executiv a 
dai o deosebită apreciere re
zol talelor vizitei, care a aaar- 
eat un non moment de seamă 
ia dezvoltarea reiiliitor prie
tenești dintre România și Gre
cia. A fost relevat faptei eă 
noua intilnire dintre președinții 
Vil colac Ceaușescu și Constan
tin Karamanlis — iatscriiadu-sa 
in cadrul tradiționalelor legă
turi vi contacte româno elena 
la nivel inalt — a pus. ineâ • 
dală, in evidentă dorința cu
nună de a întări *i mai. muM 
conlucrarea dintre țările noas
tre. a Ut pe plan bilateral, cri 
fi ia sfera vieții inlrrniți—>lr

Comitetul Politie Executiv a 
dat • înaltă apreciere modului 
in care lovarâșul Nieolae 
Ceaușescu a reafirmat — fi da 
această dată — parziții Beanț- 
niei socialiste fală de e»atația 
situați ei intern tțiaualr. suMă- 
niind hoiărirea fermă a țării 
noastre de a acționa, ia conti
nuare, pentru reluarea fi con
solidarea cursului spre destin
dere, înfăptuirea dezarmării, ia 
primul rind a celei nucleare, 
reglementarea pe cale pișaieă. 
prin tratative, a txinror pro
blemelor dintre slate, pentru 
instaurai ea nnci noi ordini e- 
conomice, pentru o largi co
laborare intre țările balcanice, 
pentru transformarea Balcani
lor intr-o zonă a păcii si co
operării, a prieteniei și bunei 
vecinătăți, lipsită de arme

I
minică, la București, reprezen- 

5- tativcle noastre naționale (se- 
rî niori, senioare și tinerct-fete) 
Ș; au susținut 6 partide interna- 

ționale în compania selecționa- 
|| telor similare ale Elveției și 
g; R. D. Germane. La finele celor 
gr două reuniuni, handbalul româ- 
J; nesc a repurtat 5 victorii, doar 
gr fetele de Ia tineret lăsînd să 
J; le scape simbătă victoria.
gg Fără îndoială, cele mai pre- 
gg țioase succese sînt cele ale e- 
gr chipei de senioare a României, 
gr Handbalistele noastre au scă- 

pat de un complex, reușind 
să-și impună categoric noua 
lor condiție valorică. Repriza 
a doua a meciului de la Plo- 

Ș iești a fost admirabilă, evo- 
ș luția lui Oacă, Cosma, Mozsi 

și a colegelor lor fiind la ni- 
velul celor mai bune formații 
din elita mondială, gi duml- 
nică, la București, echipierele 

0 naționalei au făcut o bună im- 
presie, confirmlnd 
valorică realizată 
timp.

Selecționata masculină a dis- 
pus clar în prima intilnire de 
formația Elveției. Antrenată de 

$ iugoslavul S. Hasanefendici, e- 
chipa helvetă practică un hand- 
bal in forță, foarte dur, ob- 
strucționist. Handbaliștii ro- 
mâni, cu Stingă, Covaeiu și M. 

^Voinea in mare vervă, s-au 
impus insă tehnic șt tactic, 
detașindu-se net. în al doilea 
med, prea multele greșeli in 
atac ale -tricolorilor* au dimi- 
nuat potențialul ofensiv șt au 
"Teat in multe momente, un 
evident echilibru de forțe.

$ Rezultate tehnice. Simbătă. 
$ in sala .Victoria* din Ploiești : 
S ROMÂNIA — ELVEȚIA (se- 

niori) 24—17 (12—10). Au tnar- 
cat : Stingă 11. Covacin 4. M.

$ Voinea X Flanges X Petre 1, 
$ Ghimeș 1. Moeanu 1, Porumb

1, pentru România ; Shepherd 
7. Batsehmann 3, Schar 3. We- 
ber X Bubolzer 1, Glaser 1, 
pentru Elveția. Au arbitrat cu 
scăpări J. Kliment și G. Papp 
(Ungaria).

ROMÂNIA — R. D. GER- 
MANA (senioare) 29—23 (12— 
13). Au înscris : Oară 12, Cos- 
ma 6, Mozsi 6, Verigeanu X 

g Stefanovici 1. Marian 1. pentru 
România ; Kruger 5. TIubscher 
5. Wagner 3. Rast 3. Kumseh X 
Hadlich X Matthaus 1, Coiberg 
1, Schulz 1. pentru R. D. Ger- 

$ mană Au arbitrat bine R.

Sîmbătă, la Ploiești, și du-

echipierele

ascensiunea 
în ultimul

CUPELE
Dinamo și-a atins țelul

(Urmare din pag 1)
zelor (serviciul și preluarea), 
avînd vitalitate în atac si mo
bilitate la blocaj și la recupe
rări, Dinamo și-a adjudecat 
clar prima parte a jocului. Din 
setul al doilea, înșă. de la 5—2, 
concentrarea gazdelor a slăbit 
ușor, în vreme ce torinezii, di
rijați spendid de Vullo și per
manent mobilizați de america
nul Hovland (care, ca și sue
dezul Gustafsson, a arătat o 
tehnicitate deosebită în execu
țiile în atac), au pornit o pu
ternică contraofensivă. C.U.S. 
a trecut, astfel, în avantaj : 
8—6, 12—10, 13—11. Din păcate, 
dinamoviștii au abuzat de 
mingi puse, recuperate deseori 
de apărarea mobilă a oaspeți
lor. Dar, din fericire, Enescu 
și Pop în atac și la blocaj, 
Girlcanit la preluare si blocaj 
și Căta-Chițiga la pupitru și-au 
menținut prestația bună și în 
finalul dramatic de set (pre
sărat șî cu multe proteste ta

ECHIPELOR NOASTRE
Ivancev și R. Pet- 
kov (Bulgaria).

ROMÂNIA — 
R. D. GERMANA 
(tineret, fete) 21— 
23 (9—10). Marca
toare : Laszlo 
Constantinescu 
Topea 
nu 3, 
Darvaș 
peanu 
România ; 
8, Lauhe 5, 
vid 3, Hoffmann 
2. Thiel 1. Sto’.di 
1, Petzold 1, Lang- 
hoff 1. Noszbach 
1, pentru R. D. 
Germană. Au con
dus bine S. An- 
dorka șl O. Scho- 
ber (Ungaria).

Duminică, in sa
la Floreasca din 
Capitală :

ROMÂNIA — 
ELVEȚIA (seniori) 
21—19 (13—11). Au 
înscris : Stingă 8. 
M. Voinea 5, Co- 
vacin 4, Ghimeș 2. 
Porumb 1. Berbe
ce 1. pentru Ro
mânia ; Glaser 4. 
Batsehmann 4, We
ber 3. Jehle 3, 
Shepherd X Schar
I. Bnholzer 1, 
Barth 1, pentru 
Bveția. Au condus
J. Kliment șî G. Papp 
garia).

ROMÂNIA — R. D. 
MANA (senioare) 28—24 
11). Marcatoare : Veri geana 8, 
Oacă T, Clubotaru 6, Stefa no
vici 3, Cosma X Mozsi 1, Lun
ea L. pentru România ; Hub- 
seber 7, Krdger 5, Wolff 5, 
Rast 3, Kuniseh 2. Schulz 1, 
Hadlich 1, pentru R. D. Ger
mană. Au arbitrat bine R. 
Ivancev șl R. Petkov (Bulga
ria).

ROMÂNIA — R. D. GER
MANA (tineret, fete) 12—12 
(8—7). Au marcat : Laszlo 4, 
Topea 4, Pestrița X Butnărașu 
1, Constantinescu 1, Curea 1, 
pentru România ; David 3, De
can 3, Stoldt 2, Petzold X 
Laube 2, pentru R. D. Germa
nă. Au arbitrat bine S. An- 
dorka și O. Schober (Ungaria).

Reprezentativa masculină de 
handbal a României (lotul care 
a susținut meciurile cu Elve-

7,
4,

4, Boricea- 
Bartaș

1,
1.

1, 
Nisi- 

pentru 
Decarz 

Da-

Infiltrat prtntra 
Gtitmeș încearcă 
Markus Braun.

cu greșeli 
(Un-

GER- 
<15—

CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. 1)

locurile pe podium. Emilian 
Nicula. Marius Gherman. Ma- 
rian Rizan și Marius Tobă 
și-au înscris in palmares fru- 

$ moașe succese internaționale, 
iar Marian Penev și Stoido 
Gocev. la rîndul lor, cei mal 
valoroși component ai echipei 

J; Bulgariei, s-au impus la sâ- 
$ rituri si paraleli 
-5 Campionatele

gimnastică, rare 
de •

balcanice de 
s-au bucurat 

excelentă organizare Ia 
Sj debutul lor ia roenicipinl A- 
J; rad. au înregistrai, ia final, nn 
$ bilanț remarcabil pentru repre- 

restanții României t 36 de

EUROPENE LA VOLEI
deciziile arbitrilor). Dinamo a 
cîștigat setul în prelungiri și 
s-a lansat viguros in următorul 
(5—0, 9—4), dar iarăși a intrat 
in relaxări succesive : 9—8,
10—9, 12—9, 12—13. Din nou,
emoții mari și din nou un
sprint final salvator. Și cali
ficarea !

Arbitrii D. Manoilovici (Iu
goslavia) și V. Ranghel (Româ
nia) au condus formațiile : 
DINAMO București — Căta- 
Chițiga. Enescu. Girlcann. Pop. 
Vrincuț (Gheorghe). Păușescu ; 
C.U.S. Torino — Vniio. Hov
land, Gardini, Salomone, Gus
tafsson, De Luigi (Pcrotti).

Steaua — irezistibilă în fața lui A.S. Cannes
După ce a făcut pasul de

cisiv spre „sferturile" Cupei 
cupelor în urmă cu o săptă- 
mînă, pe litoralul francez, un
de a cîștigat cu 3—1 partida 
cu A.S. Cannes, vicecampioa- 
na țării noastre la volei mas
culin. Steaua, și-a confirmat 
simbătă superioritatea netă, 
obținînd o victorie concludentă 
în manșa a doua : 3—0 (3. 6, 
6). Numerosul public care a 
umplut tribuna sălii Agrono
mia din Capitală (completată 
cu mai multe rinduri de scau
ne dispuse în jurul suprafeței 
de joc) a asistat ia o presta
ție remarcabilă a echipei noas
tre, pregătită de antrenorii G.

Bartha și V. Dumitrescu.
Cu un moral ridicat, dove

dind hotărîre și siguranță, sex
tetul trimis în teren a acțio
nat de la început dezinvolt 
atit in fazele de atac, cit și în 
cele de apărare. Combina
țiile la fileu realizate cu calm 
și luciditate de experimentatul 
coordonator Petre Ionescu și 
finalizate spectaculos de Das- 
călu. Macavei, Șoica, Penteles- 
cn și Pralea, blocajele bine 
grupate, mobile și agresive, 
buna acoperire a spațiului de 
joc în linia a doua au deta
șat rapid pe bucureșteni și au 
frînt elanul oaspeților care, cu 
toate strădaniile lui Aman (cel

apdrătorll elvețieni, Adrian 
«4-1 învingi pe portarul

Foto : Aurel D. NEAGU

pleacă astăzi în R. D. 
participa la 

de la

ț>a) .
Germană pentru a 
turneul internațional 
Schwerin. Echipa condusă de an
trenorul Lascăr Pană va în- 
tilnl, intre 11 și 15 decembrie 
formațiile Cehoslovaciei, Polo
niei, Elveției și R. D. Germa
nă (echipele -A" și „B"). Tot 
mline, echipa feminină se de
plasează In Polonia (antrenori : 
P. Simion și E. Bartha). Hand
balistele noastre vor juca în 
perioada 12—16 decembrie la 
turneul internațional de la Ka
towice.
• în turneul internațional 

masculin de handbal de la 
Tbilisi, echipa României a în
trecut cu scorul de 31—23 (15— 
14) selecționata de tineret a 
U.R.S.S. într-o altă partidă, 
formația Poloniei a dispus cu 
23—22 (15—10) de selecționata 
R.S.S. Gruzine. în clasament 
conduce echipa României cu 4 
puncte.

locuri 
miere, 
tricolor

podiumul de pre- 
de 16 ori steagul 
urcat pe cel mal

pe I 
iar

a 
înalt catarg.

Finala pe aparate, gimnastici 
sportivă, feminin : sărituri — E- 
ra teri na Szabo 19,925, Camelia 
Voinea 19.75, Uliana Zumbulovlcî 
(Iugoslavia) 18.95 : paralele : E- 

~ ' 19 85. Camelia
Vesela Mișeva

caterina Szabo 
Voinea 19.75.
(Bulgaria) S9.55 ; bîrnă : Came
lia Voinea 13.55 Lavinia Agache 
19.4®, Krasimirs Vlrbanova 16.95 ; 
sol ; Camelia Voinea 19,75, Eu
genia Golea 19.7®, Krasimirs Vlr- 
bar.ova 19 40 ; finale pe obiecte 
la gimnastică ritmică : cerc — 
Svetomira Fllipova (Bulgaria) 
19.8*. Doina Stâiculescu 19.75, 
Alina Drăgan 19 50 : minge :

mai bun de la oaspeți). Tillie, 
Volstad sau Clere. nu au pu
tut ține pasul cu ritmul Impus 
de formația bucureșteană.

Arbitrii S. Stoianov (Bulga
ria) și C. Gogoașe (România) 
au condus foarte bine echipele:

Doina SUicu’.ascu (România) șt 
Adriana Dunavska (Bulgaria) 
19,8®. Alina Drâgan 19 75 ; 
măciuci ; Alina Drăgan (Roma
nia) *1 Camelia Dunavska (Bul
garia) 19.83. Doina Stâlculescu 
19.80 ; panglică : Camelia Du
navska 19.75, Alina Drăgan 19.70, 
Adriana Dunavska 19,55 ; finale 
pe aparate, băieți : sol — Marius 
Gherman (România) și 
Penev (Bulgaria) 19,20 
Ptntea 19.15 ; cal cu
Marian Rizan 19,75. Leonte Mo
rar 19,53, Marian Penev 
inele : Marius Tobă si
Morar 19,80, Marian Penev 19 60 
sărituri : Marian Penev 
Stolclo Goocv 19.425.
Gherman 19,40 : paralele : 
do Gocev 19.55. Marius 
man 19.40, Marian Rizan 
bară fixă : Emllîan
Marius Gherman 
Gocev 19,45.

Marian 
Valentin 
minere >

>9,45 ;
Leonte

19.725,' 
Marius 

Stol- 
Gher- 

___ 19,25 î 
Nicula 19,15.

19.60. Stoici»

STEAUA — Ionescu (Pădu- 
rețu), Dascălu. Pente’escu, Pra
lea (Spînu), Macavei. Șoica 
(Constantin) ; A.S CANNES 
— Amon, Clere, TiEie. Cohen 
(Glowacz), Volstad, Bidi.

Modesto FERRARIN1

Sorin Macavei face inutil efortul blocajului francez
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