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Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, marți. 18 noiembrie, a 
avut Ioc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
F.C.R.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezen
tat O INFORMARE IN LEGĂ
TURA CU INTILNIREA DE 
LUCRU A CONDUCĂTORILOR 
PARTIDELOR COMUNISTE ȘI 
MUNCITOREȘTI DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE MEMBRE ALE 
C.A.E.R., CARE A AVUT LOC 
LA MOSCOVA, IN ZILELE DE 
10 ȘI 11 NOIEMBRIE.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o inaltă apreciere activită
ții desfășurate în cadrul intil- 
nirii de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, modulul 
strălucit, principial. în care a 
prezentat poziția României so
cialiste in problemele deosebit 
de importante ce au făcut o- 
biectul discuțiilor. Aprobînd 
intru totul aceste poziții. Comi
tetul Politic Executiv a subli
niat că întreaga activitate des
fășurată la intilnirea de 
la Moscova de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu * corespunde 
intereselor fundamentale ale 
poporului român, ale dezvoltă
rii socialiste a tării, este in de
plină concordantă cu hotăririle 
Congresului al XIII-lea al 
F.C.R., cu politica promovată 
de partidul si statul nostru de 
largă conlucrare cu țările so
cialiste. cu toate statele lumii, 
pe baza principiilor egalității în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității nationa
ls neamcșțgț!llui;Jji treburile 
interne si avantajului reciproc.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că intilnirea de lucru 
a- conducătorilor nartideTor co
muniste și muncitorești a pri
lejuit un schimb util de p&- • 
reri intr-o serie de probleme 
importante privind dezvoltarea 
și perfectionarea in continuare 
a colaborării dintre tarile nar • 
ticinante. căile si modalitățile 
de a se pune mal bine în va
loare posibilitățile largi pe care

le oferă orinduirea socialistă, 
în interesul progresului econo- 
mico-social al fiecărei țări, ai 
ridicării nivelului • de trai al , 
popoarelor lor. al creșterii forței g
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și prestigiului socialismului in g 
lume. g

Comitetul Politic Executiv a g 
evidențiat, de asemenea, impor- g 
tanța schimbului de păreri ce g 
a avut loc în probleme actuale g 
ale situației politice interna- 
tionale. in cadru] căruia a fost S 
relevată necesitatea intensifică- g 
ril acțiunilor țărilor socialiste, g 
XLTSSLSSSSi ££ ! Valoarea și forța unui luminos exemplu 
cursei înarmărilor sl trecerea g 
la dezarmare, pentru lichidarea g 
armelor nucleare si conventio- g 
nale, pentru asigurarea păcii $i ' 
securității internaționale.

Comitetul Politie Executiv a 
exprimat, șl cu acest prilej, 
hotărîrea Partidului Comunist 
Român, a României socialiste 
de a-și aduce în continuare în
treaga contribuție la dezvolta
rea colaborării cu țările socia
liste, cu toate statele, fără deo
sebire de orinduire socială, la 
promovarea fermă a politicii de 
dezarmare, de destindere, co
laborare și pace în întreaga 
lume.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a aprobat ACTI
VITATEA DELEGAȚIEI RO
MANE LA ȘEDINȚA 42-a A 
SESIUNII CONSILIULUI----
AJUTOR ECONOMIC 1 
PROC. DESFĂȘURATĂ __ _
BUCUREȘTI. ÎN ZILELE DE g 
3—5 NOIEMBRIE. g

INIȚIATIVA DE PACE A ROMÂNIEI SOCIALISTE,
A TOVARĂȘULUI NICOLAE

i

g

DE g 
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ro-S-a apreciat că delegația 
mână a acționat in conformi
tate cu mandatul încredințat de 
conducerea partidului, cu orien
tările si indicațiile tovarășului 
Nicolae Ccaușescu, secretar 
genera! al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, cu privire 

* la participarea activă a tării 
noastre Ia activitatea C.A.E.R.. 
la diviziunea internațională a 
muncit, fa schimburile econo
mice si cooperarea in produc-

(Continuare tn pag a 4-<A
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Stat tatăl a 3 copii și ca 
orice părinte doresc ca ei să 
crească in liniște și siguranță, 
să devină cetățeni deznădejde 
ai patriei noastre, in care con
struim o nouă viață, frumoasă, 
plină de lumină. De asemenea, 
eu Si colegii mei de la între
prinderea Rulmentul din Bra
șov. doresc ca produsele pe 
care le fabricăm, cunoscute și 
apreciate atît la noi, cit și pes
te hotare, să fie din ce în ce 
mai bune, purtînd în lume nu 
numai faima înaltului grad de 
tehnicitate, ci și mesajul nostru 
de pace, de colaborare si apro
piere între popoare. Desigur, 
în viata internațională nu lip
sesc declarațiile de bune in
tenții. dar. din păcate, vorbele 
nu sînt urmate de fapte con
crete si. ca atare, pămîntul 
continuă să fie din ce în ce 
mai greu sub povara rachete
lor nucleare, gata să-1 scufunde 
dintr-un moment în altul. Iată 
de ce a venit vremea acțiuni
lor hotărîte. pentru a se arun
ca peste bord arsenalele de 
arme care ne primejdulesc 
viata, liniștea si. viitorul.

Noi. românii, am luat cunoș
tință cu deosebită bucurie si 
mîndrle de noua inițiativă 
de pace a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care România se angajează, 
numele salvgardării păcii 
vieții pe planetă, să reducă

5 la sută armamentele, efecti
vele si cheltuielile militare. 
Cred că exemplul României va 
fi urmat si de alte țări, pentru 
câ îmi este imposibil să con
cep că drumul firesc al vieții 
ar putea fi întrerupt 
clipă sau <___  2„ ____
și al copiilor mei voi spune 
Ia apropiatul referendum, ală
turi de colegii mei de muncă 
Si de sport, un răspicat DA — 
vieții, un DA — dezarmării 
un DA — colaborării, un DA 
— pentru a ne putea întrece 
prietenește pe terenurile si în 
sălile de sport.

IOSIF TISMĂNAR 
multiplu campion mondial 

de popice

Pentru realizarea
Țara întreagă se pregătește 

pentru un eveniment cu largi și 
ample semnificații, referendu
mul de Ia 23 noiembrie.

Noua și strălucita inițiativă de 
pace a României socialiste,' a 
conducătorului nostru iubit, 
to varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general

fi întrerupt într-o 
alta. în numele meu

CEAUSESCU

noastră deplină
al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
găsit un larg ecou în rîndurile

GHEORGHE HAGI 
component al lotului național 

de fotbal

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi și miine, in Divizia A de fotbal

TELEGRAMĂ

in

eu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

MULTE JOCURI INTERESANTE

MULT STIMATE Șl IUBITE 
TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,

Delegația sportivilor, antrenorilor si tehni
cienilor români, reîntoarsă în patrie de la 
Campionatele Mondiale de haltere, de la 
Sofia, raportează, la încheierea prestigioasei 
competiții internaționale, realizarea celui mai 
remarcabil succes obținut de reprezentanții 
României la acest sport olimpic, concretizat 
prin cucerirea a 3 medalii de aur, 2 medalii 
de argint și 3 medalii de bronz, bilanț care 
situează tara noastră pe primele locuri în 
ierarhia întrecerilor, la care au fost prezenți 
246 concurenți din 41 de țări, cea mai nu
meroasă participare dîn istoria acestor cam
pionate.

în confruntarea cu elita mondială, sportivii 
români au obținut rezultate de excepție, co
mentate elogios de specialiști și de numeroși 
reprezentanți ai agențiilor internaționale de 
presă, prezenți la aceste Campionate Mon
diale iar reprezentantul țării noastre, Nicu 
Vlad. concurînd în limitele categoriei 100 kg., 
a reușit să aducă sportului nostru primul re
cord al lumii din istoria halterelor, înregistrînd 
totodată un progres de 20 kg., în comparație 
cu evoluția sa. din acest an. de la Campio
natele Europene, unde de asemenea a câști
gat laurii victoriei.

Acest succes fără precedent este urmarea 
firească a traducerii în viață a mobilizatoa
relor Dumneavoastră îndemnuri, mult stimate 
si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Român 
adreâate. în repetate rînduri. mișcării spor
tive. de a face totul pentru înălțarea trico
lorului pe cele mai înalte culmi, chemări 
care s-au constituit intr-un vast program de 
acțiune pentru toti soortivii și tehnicienii 
pentru întregul act:v ai mișcării sportive, de 
a munci cu si mai mul'ă răspundere și dăru
ire pentru a as’rira sportului românesc noi 
și tot mai numeroase victorii Internationale 
de nresH^u.

Victoriile renurtato la recentele Campionate

Mondiale de haltere se datoresc permanentu
lui sprijin acordat de conducerea partidului, 
de Dumneavoastră personal, mult stimate 
tovarășe secretar general, prin crearea de 
minunate condiții de pregătire și de viață, 
cărora sportivii noștri, ca șl ceilalți tineri 
ap României socialiste, le răspund cu rezul
tate la înălțimea mărețelor realizări ale ani
lor de aur ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
perioadă de cel mai înalt avînt al scumpei 
noastre patrii pe drumul construirii socia
lismului și comunismului.

Progresele înregistrate se datorează, în mare 
măsură, abordării științifice a proceselor de 
antrenament și concurs. întregul activ al miș
cării sportive exprimîndu-și recunoștința fier
binte fată de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic 
și savant de renume mondial, a cărei strălu
cită activitate este dedicată înfloririi științei 
noastre și creșterii rolului ei in contextul ști
inței universale, de care beneficiază din plin 
sportul românesc.
• Fiind convinși că numai într-o lume a păcii 
și securității internaționale generația actuală 
poate contribui la edificarea propriului vi
itor și noi sportivii, tehnicienii, activul spor
tiv ne vom pronunța cu hotărîre si înaltă 
responsabilitate patriotică în cadrul referen
dumului pentru reducerea ta tara noastră a 
armamentelor, efectivelor si cheltuielilor mi
litare. această istorică inițiativă promovată de 
Dumneavoastră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, secretar eeneral 
al Partidului Comunist Român președintele 
Republicii Socialiste România, menită să dea 
un pilduitor exemplu întregii lumi în vederea 
.făuririi unui climat de pace si înțelegere 
între toate oopoarele

Vă asigurăm că vom tace totul pentru a 
deveni mesager' ai păcii. înțelegerii si prie
teniei contribuind auriri la edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte De olaneta 
noastră.

FFnn?AȚiA ROMAN* DE HALTERE
Z

• Chimia primește replica 
nei echipe care 
in deplasare • 
leșteană stringe 
pasionant duel 
Hagi • Azi, 
Craiova, un meci care poate 
umple tribunele • La Buzău o 
dispută echilibrată • F.C. Olt 
are prima șansă • Piteștenii 
doresc să recupereze punctul 
pierdut acasă • Sub 
Feleacului, echipa locală 
greu in mai greu... • 
pe „Dinamo0, gazdele 

cele două puncte

1 u" 
nu prea pierde 
Formația giu- 
rindurile • Un 

Ștefănescu - 
Victoria - „U“

dealul 
- din 
Miine, 
țintesc

CLASAMENTUL
1. STEAUA 11 10 1 0 29— 4 21
2. Dinamo 10 7 3 0 35— 8 17
3. Petrolul 12 5 4 3 13— 8 14

4—5. F.C. Argeș 12 6 2 4 13— 9 14
Victoria 12 6 2 4 17—13 14

6. F.C. Olt 11 6 2 3 12— 9 14
7. Sp. Stud. 11 5 2 4 21—11 12
8. F.C.M. BV. 12 6 0 6 11—14 12
9. S.C. Bc. 12 5 2 5 16—20 12

10. Oțelul 12 3 5 4 11—10 11
11. „U“. Cv. 11 3 4 4 10—11 10
12. Corvinul 12 4 2 6 18—20 10
13. Rapid 12 4 2 6 12—23 10
14. „U“ Cj.-N. 12 4 1 7 12—15 9
15. Chimia 12 4 1 7 18—26 ‘ 9
16. Gloria 12 4 0 8 11—33 8
17. Flacăra 12 3 1 8 8—23 7
18. Jiul 12 2 2 8 9—19 0

^\\\\\\\\\\\\^^ JOCURILOR \\\\\\\\\\\\\^

Rm. Vilcea 
București :

Brașov : 
București :

Buzău : 
Slatina : 
Bacău : 
Cj.-Nap. :

București

ASTĂZI
CHIMIA - PETROLUL PLOIEȘTI
RAPID - JIUL PETROȘANI

(Stadion Giulești)
F.C.M. - SPORTUL STUDENȚESC
VICTORIA - UNIVERSITATEA CRAIOVA

(Stadion Dinamo
----------- - FLACĂRA MORENI

- CORVINUL HUNEDOARA
- F.C. ARGEȘ
- STEAUA

MIINE
- OȚELUL GALATI

(Stadion Dinamo)

GLORIA 
F.C. OLT 
SPORT CLUB 
„U“

DINAMO

Toate meciurile incep la ora 14.

g 
g

INTRECEBI SPECTACULOASE, MIIITE SUfIPIlIZE
SATU MARE, 18 (prin tele

fon). In cunoscuta sală de scri
mă sătmăreană. de unde au 
pornit în marea performanță 
mulți sportivi cunoscuți acum 
pe planșele mondiale și olim 
pice, se află în plină desfășu
rare Campionatele Naționale 
ale juniorilor I. Și acum, la în
cheierea probelor individuale, 
putem spune că imprevizibilul 
a însoțit disputele la toate cele 
patru arme .Astfel, la două din
tre ele, floretă fete și sabie ti
tlurile au revenit unor outsi- 
deri — Alina Moțea. care deși 
în ultima vreme „cochetează' 
cu spada, a întrecut-o în asal-

tul decisiv pe experimentata 
Reka Lazăr, și. respectiv Jean 
Medragoniu. învingător in fața 
revelației recentei dispute din 
..Cupa României’ Dan Găurea- 
nu Iar la celelalte două deși 
pe prima treaptă a podiumului 
au urcat favoriții nr. 1 flore- 
tistul Petre Ducu și spadasinul 
Constantin Dumitrescu mari (și 
frumoase 1) surprize le-au con
stituit aparițiile printre medț- 
liați a unor foarte tineri scri- 
meri (floretistul A Anghel —

Paul SEAV'C^U

(Continuare in pag ?-3)
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REZERVATĂ ELEVILOR STRĂLUCITA INIȚIATIVĂ DE PACE A ROMÂNIEI
Șl STUDENȚILOR Izvor de liniște și optimism

O E vremea pucului. La 
Cîmpulang Moldovenesc s-au 
scos demult mantinelele de la 
„iernat". Școala nr. 4 pregătind 
de- pe acum tradiționalul Fes
tival al gheții. Cu toti elevii 
in diferite roluri. în diferite 
reprize si tablouri feerice, fie-

Tîrgoviște. Craiova etc. Aler
garea în aer liber rămîne spor
tul nr. 1 al Daciadei. Sportul cu 
mii de competitori, cu organi
zatori inimoși, cu numeroși co
respondenți notînd învingăto
rii: Stela Chiru (Lie. Ind. 5) și 
Mariana Bugheanu (Facultatea,

primul loc în topul Daciadeiîntrecerile de cros rămin pe

care pionier de la această scoa
lă alunecînd la fel de bine 
atît ne patine, cît și pe schiuri.

• Apropo de puc: la Brașov 
a avut Ioc. duminică, deschide
rea festivă a etapei de iarnă 
a Daciadei: 5000 de particl- 
panti. întreceri de tot felul, 
demonstrații de patinaj artistic 
Si viteză. In oraș (ne-am inte
resat) cam tot ce a fost prin 
magazine gheată cu patine s-a 
vîndut: cu numerar, cu vira
ment. cu..< un număr, două 
mai mare 
copiii, cresc și pretențiile: 
încheiat liceul, ai intrat 
„Tractorul", or! la „Steagul 
Ro'șu", urci în Poiana Brașov 
cu clăpari din cei moderni. 
Urci cu fosta colegă de școală, 
cu maistrul secției In care lu
crezi. urci cu tot colectivul de 
muncă. Iar cînd cobori parcă... 
aluneci mai ușor, pe schiuri I
• întreceri de cros în toată 

tara. Pe Litoral, pe Valea Pra
hovei. la Slatina. București.

de Matematică) la crosul de 
duminică desfășurat sub Tîm- 
pa: Costel Chirău si Carmen 
Guzu (Lie. 1 Moreni) la crosul 
din Tîrgoviște. ca să dăm nu
mai cîteva exemple.

• Tot mai multi tineri prac- 
.tică si sporturile... nautice, ca
notaj -si caiac-canoe, bunăoară. 
Dar și yachting! Nu ne refe
rim. însă, la veliștii consacrați. 
ci la acea categorie de școlari 
care — cu bărcile lor ușoare, 
comode și sigure — participă 
în fiecare duminică la diferite 
regate rezervate „optimiștilor". 
E clasa cu cei mai multi cqm- 
petitori. E clasa... claselor 1—8. 
E „micul val" ce se ridică în 
fiecare an ne lacul Herăstrău: 
cu insistentă, cu răbdare, cu 
multe zile irosite, (vom vedea 
de ce) în dreptul pontoanelor 
de la C.S.U. Construcții, I.P.B. și 
Electrica București. E cer se
nin. e „calm plat", e timp ideal 
pentru toti 
pînzele micilor 
triste De.
Dar și 
vîntut 
regate 
rămîne 
tant la
• Sondaj printre elevii de 

la Școala nr. 204 din cartierul 
bucvreștean Drumul Taberei: 
ce sporturi îndrăgiți? Răspuns: 
1. Fotbal, 2. Gimnastica (avem 
sală nouă modernă), 3. Badmin
ton, 4. Handbal, ...5. Haltere.

Noua inițiativă de 
României socialiste, a 
tului ei conducător. ___
NICOLAE CEAUȘESCU, 
privire la dezarmare și 
salvgardarea celui mai de preț 
bun al omenirii, creează tinere
tului sportiv din orașul nostru 
un sentiment de optimism 
de liniște.

Firesc, pentru că viitorul 
poate exista altfel decît în 
mina păcii. Faptele, viata 
monstrează fără putință de 
gadă că numai în pace, prin 
muncă pașnică, prin înțelegere

pace a 
străluci - 

tovarășul 
’ cu 

la

Și

nu 
lu- 
de- 
tă-

si colaborare între popoare se 
justifică rațiunea de a exista. 
Tot ce. înseamnă ctitorie dura
bilă poate fl ridicat doar pe 
temeliile păcii.

Iată de ce. în ziua referen
dumului, 23 noiembrie, atît eu, cit 
și toți tinerii care au îndrăgit 
sportul si participă la diferitele 
acUvităti din orașul Tg. Neamț, 
ne vom alătura cu toată con
vingerea. printr-un DA rostit 
din tot sufletul, milioanelor de 
cetățeni ai patriei care aprobă 
excepționala inițiativă a 
secretarului general al partidu-

lui. de red 
lor. efecti 
militare, 
dedicate t 
de constrv 
irii grand 
făurire a 
multilaterc 
tuie un 
prin care 
trenul noi 
înflăcărate 
președinte] 
cadrul at 
voința de 
colaborare

Sentimente de înaltă mândrie patriotică

președintei 
nesc Tg. N 

fi:

numerar, eu 
un număr.
cresc copiii! Cresc 

ai 
la

vîslasii juniori, 
veliere atîrnă 

catargele nemișcate, 
cînd începe să le ridice 
cînd încep frumoasele 
de toamnă! Cred că nu 

scoală fără reprezen- 
clasa „optimist"!

Grupaj realizat de
Vasile TOFAN

Noua și strălucita inițiativă 
de pace a țării noastre, a 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, ne-a insuflat — 
mie și colegilor din lotul na
țional de atletism — sentimen
te de înaltă mîndrie patriotică, 
ele înscriindu-se pe linia do
rinței fierbinți a întregii noas
tre națiuni de a trăi și munci 
în pace, fără amenințarea nori
lor negri ai războiului.

Sînt o tînără din România so
cialistă care s-a născut, a cres
cut, învață și muncește într-o 
țară liberă, care dorește pacea 
lumii întregi. în vara aceasta, 
am ■ participat la prima ediție 
a Campionatelor Mondiale pen
tru juniori, competiție de mare 
interes, desfășurată sub sem
nul * Anului Internațional al 
Păcii, Acolo, departe de casă, 
am simțit marea unitate a ti-

Ieri, la polo: QlflAMO A ÎNVINS CRIȘUL
• Azi, un nou meci între cele două echipe

ORADEA, 18 (prin telefon).
Bazinul acoperit din localitate 
a găzduit meciul de polo 
Crișul — Dinamo. Cele două 
fruntașe ale campionatului au 
oferit o dispută de totală anga
jare. Surprinzător, bucureștenii 
s-au impus cu autoritate în 
primele două „sferturi" și pe 
fondul unor greșeli în serie ale 
gazdelor, s-au desprins la sase 
goluri diferență (10—4). In ul- 
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timele „sferturi", orădenil s-au 
instalat la 
apropiat 
versa.ri si 
ocazie de
Așadar. CRIȘUL ORADEA 
DINAMO BUCUREȘTI 
(2—4. 2—5. 6—3. 1—0), 
partidă care s-a bucurat de un 
interes major. Au înscris : 
Gordan 5. Costrăș 3. Illes 2, 
Kiss 1 pentru gazde. Moiccanu

cîrma jocului, s-au 
la un gol de ad- - 
au ratat o imensă 
a egala prin Illes.

3. Hagiu 3. Ionescu 2, Răducanu
2 si Ardelean 2 pentru oaspeți. 
Au condus ......... —
V. Burdea 

Miercuri 
doilea joc 
din cadrul

arbitrii R. Timoc și 
(Cluj-Napoca), 
are loc cel de al

Crișul — Dinamo 
etapelor duble.

V. SERE — coresp.

neretului de pe toate continen
tele, arzătoarea lui dorință de 
pace, prietenie și colaborare. 
Am fost extrem de mîndră 
cucerind pentru culorile dragi 
ale patriei medalia de aur la 
această mare sărbătoare a ti
neretului de pretutindeni, la 
care noi, cei din delegația 
română, am simțit prețuirea 
partenerilor de întrecere față 
de reprezentanții României so
cialiste. mesagerii unei națiuni 
dornice de pace.

Nicicînd în istoria omenirii 
idealul păcii nu a avut o atît 
de profundă semnificație ca în 
prezent, nicicînd oamenii de 
pretutindeni nu au dorit ca a- 
cum împlinirea aoestui dezij 
derat major. Pentru că în zilele 
noastre, armele acumulate, în 
ritmuri fără măsură, amenință 
nu doar un popor sau altul, ci 
întreaga umanitate.

De aceea, la apropiatul re
ferendum mă voi face mesa
gera gîndurilor tuturor atleților 
tării, spunînd, din toată ini
ma DA, exprimînd calda noas
tră recunoștință conducerii de 
partid și de stat, personal 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
pentru tot ceea ce face spre 
binele țării și al omenirii.

CLEOPATRA PALAWAN 
campioană mondială de atletism 

juniori
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DUPĂ PRINCIPALELE PARTIDE ALE ETAPEI

Azi și mîine, etapă intermediară în Divizia A de baschet (f)
CIND JUCĂTORII FARULUI ISI STRING RINDURILE.

VA CONFIRMA CHIMISTUL RM. ViLCEA VICTORIILE PE TEREN PROPRIU ?
Cele mai bune echipe femi

nine de baschet, participantele 
la grupa valorică 1—6 a Divi
ziei A, își dispută astăzi și mîi
ne etapa a VII-a (intermedi
ată). care cuprinde meciurile: 
Voința CSȘ 2 București — O- 
limpia București. Politehnica 
Sportul Studențesc București 
— Chimistul CSȘ Rm. Vîlcea și 
Universitatea CSȘ Viitorul 
Cluj-Napoca — Politehnică CSȘ 
Timișoara. Cu mult interes este 
așteptată evoluția tinerei for
mații din Rîmnicu Vîlcea, au
toarea unui șir de victorii pe 
teren propriu, printre care și 
asupra formației Politehnica, 
pe care o Intîlnește astăzi. Cit 
privește partida Voința — O-

loc 
ora 
ur-

limpia. ea prezintă interes 
pentru că opune echipele cla
sate pe locurile 2 și, respectiv. 
3 în campionatul trecut.

Jocurile din Capitală au 
în sala Floreasca. azi de la 
16 și mîine de la ora 9. în
mătoarea ordine: Politehnica — 
Chimistul. Voința — Olimpia. ’

★
CONSTANȚA, 18 (prin tele

fon). In meci restantă, dispu
tat în Sala Sporturilor din lo
calitate. Farul CSȘ 1 — Dina
mo București 0—2: 77—89 (41— 
58) și 69—90 (27—45). Dinamo- 
vistii s-au impus din startul' 
fiecărei partide, cîștigînd fără 
emoții. Constănțenii au avut

citeva sclipiri, dar au fost de
parte de a periclita succesul 
bucureștenilor. Cu acest prilej 
și-au făcut debutul în echipa 
Farul juniorii Anton Alexe și 
Dan Gheorghiu (proveniți de la 
CSS 1 Constanța, antrenor. M. 
Hondrilă). Au înscris: Băicea- 
nu 34+21. Mănăilă 16+14. Mol- 
doveanu 9+0. Spînu 2+0, Lo- 
gofătu 4+4. Ilucă 8+10, Șerban 
0+1, Tecău 4+8, Gheorghiu 
0+2, L. Cernat 0+2, Alexe 0+7 
pentru gazde, respectiv: Nicu- 
lescu 38+30. Vinereanu 12+19. 
Uglai 13+0. Bărbulescu 13+16, 
Vasilică 2+5. Ionescu 4+0. Da
vid 5+8. Constantin 2+9. Iacob 
0+3. Arbitri: A. Mihai și I. 
Breza. (Cornel POPA-coresp.).

Imediat după fluierul final al 
arbitrului Ion Vasilică m meciul 
de la Constanța, antrenorul di- 
namoviștilor, Ion Țuțuianu, s-a 
ridicat de pe bancă cu mina în
tinsă spre colegul de la Farul, 
Mihai Naca. Gestul — care a 
descumpănit pe moment tribuna, 
pînă atunci neprie
tenoasă bucureșteni- 
lor, determinînd-o 
după citeva clipe la 
aplauze — 
semnificația 
noașterii 
tății 
într-o 
cundă 
xv-le 
parcă, 
atît de spectaculosul 
drop semnat de Ște- 

Constantin, în 
bucu- 
eedai
reve-
pre- 
ne-

lot comparabil cu cel dlnamovist 
antrenorul Naca a gîndlit o for
mulă cu „veteranul" Gh. Dinu 
în rol de fundaș, trecîndu-1 pe 
N. Dinu centru, mizînd pe Pă- 
dureanu ca mijlocaș la grămadă. 
păstrîndu-1 pe Dumitru pentru 
repriză secundă șl așa mal de-

Pădureanu, 
agresiv, cu 
cum Plloțs< 
din nou ș 
portante m 
guros un f 
șl făcut, cu 
mis pe cea 
til, în ereșt 
bita expert» 
fost iarăși

Turneele Campionatului Diviziei A de volei (f)

CAMPIOANA, STOPATĂ Șl DE DACIA PITEȘTI!
ieri, la Pitești — grupa I valo

rică — și in Capitală — grupa a 
H-a valorică — au continuat in* 
trecerile din cadrul turneelor cu 
numărul doi ale Campionatului 
diviziei A de volei (feminin).

pitești, 18 (prin telefon). At
mosferă de mare tensiune in tri
bunele supraaglomerate ale Sălii 
Sporturilor din Trivale, in penul
tima zi a turneului fruntașelor, 
cind a fost programat derbyul 
dintre campioana en titre și lidera 
acestei ediții, UNIVERSITATEA 
C.F.R. CRAIOVA, și secun- 
danta sa, DACIA PITEȘTI. 
Campioanele au fost puse efec
tiv în derută, ele regăslndu-se 
abia tn setul n, cînd, cu Carmen 
Titiliuc introdusă la pupitru, 
șl-au clarificat acțiunile. Renun- 
țind la atacul in forță, care era 
Intimplnat de un baraj de netre
cut, șl apelind la mingi plasate 
în zonele vulnerabile, craioven- 
cele au echilibrat jocul și s-au 
detașat tn finalul setului. Și in 
■etui III partida a fost echilibrată, 
nici o echipă neputîndu-se des
prinde decisiv pînă in prelungiri, 
cind tot blocajul plteștean a a- 
vut ultimul cuvînt. încurajate de 
această trecere în avantaj, după 
o luptă epuizantă, gazdele — În
crezătoare în șansele lor — au 
zburdat pur și simplu tn setul IV. 
care avea să fie și ultimul. Scor: 
3—1 (S, —10, 14, 3) pentru Dacia. 
Au evoluat formațiile: DACIA — 
Claudia Tătucu, Mihaela Marian, 
Felicia Popescu (Camelia Deică).

Victoria Banciu, Cristina Buznosu, 
Corina Holban (Mariana Miron); 
UNIV. C.F.R. — Carmen Titiliuc 
(Violata Dinu), Iuliana Enescu, 
Carmen Cuejdeanu, Monica Șuș- 
man, Mirelâ Nistor (Liliana Her- 
meneanu), Tanța Drăgoi.

In deschiderea programului, 
C.S.U.-I.M.N. GALAȚI, de la care 
s-au remarcat Crina Răuță și 
Speranța Găman, a confirmat as
censiunea de formă, dispunînd cu 
3—0 (8, 11, 8) de PENICILINA
IAȘI.

In ultima partidă a reuniunii 
s-au întîlnit DINAMO BUCU
REȘTI și C.S.M. LIBERTATEA 
SIBIU. După un joc în care si- 
biencele au dat o replică mai a- 
proape de posibilități doar la ju
mătatea setului I, bucureștencele 
au învins cu 3—0 (11, 5, 2), în 
prim-plan de la învingătoare a- 
flîndu-se Otilia Szentkovics, 
Georgeta Ene și Ani Ene.

Aurelian BREBEANU
BUCUREȘTI. Penultima zi a 

turneului găzduit de sala Olim
pia a început cu meciul CALCU
LATORUL BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANTA. A fost un meci 
foarte frumos, cu faze uneori e- 
lectrizante, generate de jucătoa
rele ambelor echipe, care au do
rit, din răsputeri, să Învingă. 
Bucureștencele — cu Elena Negu- 
lescu și Elen Diaconu bune reali
zatoare —, Încurajate frenetic de 
public, s-au detașat spre flnalu- 
rile primelor două seturi, cîștl-

gindu-le, în vreme ce Farul a ce
dat ușor debusolată. După o re
venire a constănțencelor In setul 
III — cînd Calculatorul a redus 
parcă „motoarele", iar Farul șl-a 
regăsit obișnuita-1 cadență — a ur
mat setul IV, în care formația bucu- 
reșteană s-a impus datorită efor
tului colectiv (mal ales al Mire- 
lel Zanfir și Paulei Păvăloaie). De 
la Farul s-au remarcat : Mădălina 
Ciorbaru șl Marinela Neacșu. 
Scrr : 3—1 (13, 8, —10, 10) pentru 
Calculatorul.

Tn cel de-al doilea meci, CHI
MIA RM. VILCEA a întîlnit pe 
G.I.G.C.L. BRAȘOV. Partida a 
început în nota de dominare a 
brașovencelor, care au primit o 
replică slabă. Primul set — anost, 
fără virtuți tehnice. Apoi meciul 
se animă, vîlcencele se concen
trează, joacă mai bine, conduc în 
setul II. dar de la 12—6 pierd la 
13... După aceea, Insă, blocajul 
brașovean nu mai face față atacu
rilor Nataliel Dulică și Aureliei 
Zabara, care bine servite de Do
rina Gherghev, Iși sporesc efica
citatea. Chimia va ciștlga In con
tinuare toate seturile. Scor : 3—2 
(—9, —13, 12, 4, 11) 
ce care au realizat 
torie în turneu.

în ultimul joo 
caraba roșie 
învins pe OLTCIT CRAIOVA cu 
3—0 (8, 11, 13) după o partidă de 
ridicat nivel spectacular.

pentru vîlcen- 
prima lor vic-

al zilei, FLA- 
BUCUREȘTI a

Sever NORAN

avea 
recu- 

superiori- 
constănțenilor 

repriză se
ce a aflat 

local prinzînd. 
aripi după

fan
vreme ce 
reștenii au 
vizibil pasul, 
nind abia în 
lungiri. cînd, 
maiavînd ce pierde, 
au jucat totul la 
mină. Vorbim de 
repriza a doua, pen
tru că prima jumă
tate a stat sub sem
nul unui joc dispu
tat, dar fără alte virtuți, fazele 
incisive numărîndu-se pe dege
tele unei singure mîini.

A învins Farul pe merit (18—13) ? 
Pentru prospețimea de după 
pauză, inspirata așezare în te
ren/ dăruirea și luciditatea supe
rioare, răspunsul nu poate fi de- 
cit afirmativ. Fără. a avea un

■ -.i

Vlad Pădureanu, revelația meciului de la Constanta, deschide pr
Fo

parte. Iar socotelile sale s-au 
dovedit exacte, avind dreptate să 
afirme „pentru modul cum s-au 
angajat, sînt mulțumit ' 
băieții mei“. Dacă Șt. 
lin a evoluat la nivel 
țional, fiind suveran în 
activ și inspirat în rest, marea 
surpriză a partidei s-a numit

de toți 
Constan- 
interna- 
margini,

cilor „ putini 
portantă e 
labilă pentr 
blu a echi] 
gîndu-șl rli 
o echipă pe 
byului nost:

DEMIUL GRIVIȚEI ROȘII
Deși în teren nu, se mal con

fruntă „trupa" -lui Carol Kramer 
cu aceea a Iul Viorel Moraru — 
ambii preluînd de mult funcții 
de răspundere In cele două clu
buri —, o partidă Steaua — Gri- 
vița Roșie tot... derby rămîne. 
Și dacă, de-a lungul anilor, va
lențele acestui med au scăzut 
(de vină e cecului rugbyștilor 
grlvițenl, care n-au mal cucerit 
titlul din 1070), frumoasa rivali
tate sportivă dintre cele două a 
rămas Intactă. Faptul l-am ve
rificat și duminică, constatind, 
nu fără oarecare surprindere (a- 
vînd în vedere posibilitățile 
mult superioare ale Stelei, de 
recrutare a valorilor) că noul 
XV al Grlviței Roșii a anulat 
teoretica supremație a echipei 
militare, făcînd, In duda Infrîn- 
gerli (9—10), un joo mai activ, 
eu numeroase acțiuni lungi, e 
drept nefinisate. Elementul mo
tor al bunei prestații a forma
ției din Parcul Copilului a fost, 
incontestabil, mijlocașul la gră
madă Daniel Neaga care, prin 
maniera modernă, cunoscută de

A „COLORAT" DERBYUL
a lega jocul, prin buna sa pre
gătire tehnică șl orientarea tac
tică excelentă, și-a pus, alături 
de colegii de echipă O. Moraru, 
Gh. Chirigiu și A. Pongracz (ci
tați în ordinea preferințelor) can
didatura pentru un viitor lot na
țional. De partea Stelei s-au re
marcat (într-o oarecare măsură) 
flankerul Florică Murariu și „u- 
vertura" D. Alexandru. De la 
ceilalți, toți foști sau prezumtivi 
internaționali, așteptăm mult mai 
mult...

Meciul-derby din Capitală a 
avut parte de un arbitraj slab, 
M. Galanda (arbitru tînăr, re
marcat în citeva ocazii). Să 
descriem două sltuații-cheie în 
care conducătorul jocului nu a 
Intervenit (!?). In min. 55, după 
o grămadă spontană, Neaga plea
că la atac, dă un șut de ur
mărire șl e placat clar fără ba
ton la 20 de metri de butul 
Stelei ; se cuvenea (cel puțin) o 
l.p. 1 : min. 62 aceiași Neaga, tot 
în „22-1’1“ .........................
pă balon, 
cek), dar

Stelei, în alergare du- 
e obstrucționat (bodl- 
arbitml face semn ©a

jocul... să 
mai spunei 
făcut de W 
pe care Ga

Di

(Urm

16 ani și.sț 
— 17 ani), 
Petro viei, 
din... sabre 
drumarea )

Și dacă 
contur în 
și un resc 
de zile îna 
8 finaliști 
Bărăscu, S 
beneficiat 
drul lotul: 
juniori, ec 
cum se ve<
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I MECIUL ZILEI - LA CLUJ-NAPOCA
| • Partida Dinamo - Oțelul se va disputa miine

IO etapă dominată de meciul 
„U‘ —i Steaua, care e mai

mult decit un derby .de con
junctură. Jocul de la Cluj-Na- 

Ipoca opune două echipe moti
vate la maximum. Steaua Dare 
decisă să demonstreze că vic- 

Itoriile sale în deplasiare sînt 
in ordinea firescului, pentru a 

păstra distanta fată de Dinamo 
(de asemenea neînvinsă) și pen
tru a crea un stereotip psihic 
descuraiant celorlalte urmări
toare posibile. Pe de altă par
te. „U“. cane începuse bine 

campionatul si care se anunța 
ca un competitor pentru... va-

I cantul „Ioc patru european11, a 
I coborît îngrijorător. ajungînd 
în situația neașteptată de a 
avea minus 3 „1a adevăr", cu 
perspectiva neplăcută a unui

I
I

I

„minus 5“ in cazul unei infrin
ged pe care nu o dorește nici 
unul dintre cei peste 20 000 de 
spectatori care vor veni, desi
gur. pe frumosul stadion.

în imediata apropiere a aces
tui derby se află Victoria — 
Universitatea Craiova, 
prima echipă dorește 
firme ascensiunea din 
vreme, iar craiovenii 
să... infirme. în sfîrșit, 
gita lor lipsă de formă din a- 
ceastă ediție, care. iată, o si
tuează pe locul 11 în clasament 
și face ca pină și în meciul cu 
„lanterna". în Bănie. Lung să 
fie scris cu litere mari.

Un meci de interes se -dispu
tă și la Brașov. între două din
tre performerele etapei trecute, 
adică Sportul Studențesc (scor 
surpriză cu Rapid) și F.C.M.

în care 
să con- 

ultima 
trebuie 
prelun-

Brașov, victorioasă la Moreni 
adică acolo unde gazdele nu 
prea mai aveau dreptul să 
piardă puncte. Foarte intere
sant. deci, duelul dintre Hagl, 
pe de o parte, și conducătorul 
apărării brașovene. Ștefănescu.

Fără a omite echilibrul ce
lorlalte meciuri să ne oprim 
puțin asupra partidei de la Ba
cău. unde echipa lui Vătafu. 
după înfrîngerea din fata Ste
lei. are de înfruntat o forma
ție care reface deseori puncte
le sau punctul pierdut acasă, 
așa cum a fost cazul lui F. C. 
Argeș în fața lui F. C. Olt.

în sfîrșit, miine. pe Dinamo, 
echipa lui Mircea Lucescu. li
derul de eficacitate al acestui 
tur. are 
valoarea 
adversar 
apărare, 
susținute

prilejul de a-și etala 
ofensivă în fata unui 
foarte bine fixat în 

mal ales în locurile 
pe teren străin.

I PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
JOC BUN AL CRAIOVENILOR

dica scorul de 2—2 
in partida Victoria 
— Chimia, temerile 
din tabăra bucu- 
reșteană erau evi
dente, gîrtdurile
zburînd repede spre 
acel 4—2 al vîlceni- 
lor din primăvară 
de la Tîrgoviște. Se 
contura un * com
plex vîlcean* ? Nu, 
el a fost anulat de 
golul înscris în a- 
propiorea liniei de 
sosire de Augustin. 
• Apropo de Au
gustin, incisivul vîrf 
de atac al Victoriei 
a marcat duminică 
golul său cu nr. 97 
pe prima scenă. în
că trei 
reușite și Augustin 
intră în 
100“ al 
Diviziei A.
• S. C BACĂU

sub neta obișnuită 
duminică, pe sta
dionul din Ghencea. 
Poate și pentru fap
tul că antrenorului 
Nicolae Vătafu i-au 
lipsit 3 titulari : Ar- 
teni și Burleanu 
(cumul de cartona
șe galbene) și Eli- 
sei (accidentat). • 
Harnicul magazi
ner al echipei 
Steaua. Vasile Vla- 
se, se pricepe la 
pronosticuri : „4 go
luri înscriu, astăzi, 
băieții mei* — a- 
precia el înainte de 
meci. Și așa a fost...
• CU CÎTEVA ZI

LE IN URMA, con
ducerea tehnică a 
divizionarei A Jiul 
Petroșani a fost 
preluată de antre
norul Petre Drago- 
mir. Cunoscut de 
pe vremea cînd a 
activat la Petrolul 
Ploiești, noul antre
nor principal al for
mației miniere îl 
va avea ca princi
pal colaborator pe 
profesorul Angelo 
Niculcscu. în rol de

• CA DE OBICEI 
VAJȘCOVICI a apă
rut, șl ta meciul cu 
Gloria, la „rampa" 
evidențierilor. Tră- 
gînd pur și simplu 
echipa după el, în
tr-o cascadă de 
driblinguri și fente, 
„nr. 7" din forma
ția Otelului a cules 
binemeritate aplau
ze. Și asta, notați 
bine, în luptă cu un 
fundaș 
tat. avînd 
comportare ta fața 
dificilului _~2_ 
versar: Tulpan. Due
lul lor a reprezen
tat unul dintre 
punctele de atrac
ție ale meciului. • 
Gloria întinerește 
peste noapte I Pre- 
zentînd TREI jucă
tori sub 20 de ani 
(Teodorescu, I. Stan
— autorul unor șu
turi de la mare dis
tanță, de o deose
bită periculozitate
— și Timiș) ta for
mația de începere, 
antrenorul C. - Mol- 
doveanu a ajuns, 
dintr-o simplă mu
tare, la media de 
vîrstă de 24,8 ani I 
Și nu-i o întinerire 
de dragul întineri
rii ! Buzolenll au 
jucat la o cotă e- 
fectiv superioară 
precedentelor evo
luții. • Agiu a fost 
mereu unde trebțila. 
Șl în apărare, in 
postul său de spe
cialitate, dar, cînd 
a fost cazul, și a- 
colo, ta careul mio 
al porții iul Cris
tian II, unde a în
scris golul repre
zentând punctele O- 
țelului. La‘ un sin
gur lucru trebuie 
să fie mal atent, 
inimosul jucător gă- 
lățean : Ia stăpâni
rea nervilor. Prețul 
l-a simțit 
iul : 
galben 
evitat I

experimen- 
o bună

său ad-

din lovitura de colț.
• RAPID A JU

CAT BINE O RE
PRIZA, recunoștea 
Fl, Dumitrescu, din 
conducerea lui Spor
tul Studențesc, și 
45 de minute întîl- 
nirea s-a situat la 
un bun nivel. După 
pauză a căzut, ast
fel că echipa noas
tră s-a detașat. S-au 
primit însă multe 
goluri de portari".
• Un gest frumos al 
lui Hagl : înaintea 
partidei de dumini
că, el s-a dus la tri
buna a 
aruncat 
echipei 
buchet 
Așadar.
după partida prece
dentă s-a realizat. 
Numai că a urmat 
acel 7—2, dar de 
care Hagl nu poate 
fi certat 
diștl. • Ce repede 
uită unii I După o 
repriză bună, în 
partea a doua a 
meciului. Șt. Popa 
a jucat mal slab. 
Unii spectatori au 
șl cerut să-1 schim
be, adresîndu-1 chiar 
și cuvinte deloc fru
moase. Probabil că 
printre aceștia se 
aflau destui dintre 
aceia care îl aplau
daseră pe Popa cînd 
a marcat spectacu
losul gol cu Corvi- 
nul, cu care Rapid 
a obținut victoria...

• ÎN PAUZA ME
CIULUI “CORVINUL 
— DINAMO, un cu
plu inedit făcea de
liciul galeriei prin 
„pasele în doi" exe
cutate, în care ba
lonul nu atingea 
nid o dată pămîn- 
tul. Unul din par-

doua și le-a 
suporterilor 
Rapid un 

de garoafe, 
împăcarea

de rapl-

asemenea

..grupul 
,tunarilor“

BARBUCEANU, Matei, Drtacea- 
nu, N. ZAMFIR — CIUREA, Ola- 
ru, Firănescu (min. 61 Crețu) — 
GHITA, Petrișor, Calafeteanu 
(min. 28 ȚIBREANU).

AUTOBUZUL î IONESCU — Du
mitru, Bădilaș, Roșu, Dlțu (min. 
46 Tone) — Spier, Tănase, RADA 
— Butoi, Ursu (min. 71 Nlculae), 
MARGELATU.

Constantin FIRĂNESCU

ELECTROPUTERE - AUTOBUZUL 2-0 (1-0)
I Disputată pe micul, dar bine in- 
grijitul stadion al divizionarei B 
locale, partida Electroputere Cra
iova — Autobuzul București a co
respuns — sub aspectul calității 
și spectaculozității sale — aștep
tărilor celor cîtorva mii de spec
tatori, care au avut, pe deasupra, 
și satisfacția unei meritate 'vic
torii (cu 2—0) a formației favo
rite. Intr-adevăr, conflrmînd fru
moasele aprecieri de pe urma e- 
voluțlilor și rezultatelor anterioa
re, Electroputere a făcut din nou 
un joc bun, dominîndu-șl clar 
partenera de întrecere, îndeosebi 
în repriza secundă. Craiovenii au 
însems două goluri, ambele prin 
CIUREA (primul in min. 10, in ur
ma unei lovituri indirecte din ca
reul advers, al doilea in min. 81, 
din penalty, acordat pentru faul
tul comis în propriul careu de 
portarul Ionescu asupra lui Cre
țu), au mai avut o bară (în min. 
65, prin fibreanu) și alte ocazii, 
ratate de ei înșiși sau la care 
portarul Ionescu și Rada au inter
venit salvator pentru echipa lor.

Fără cîțlva titulari (Avram, 
lancu, T. Zamfir, Șișcă — eu toții 
accidentați), in locul cărora au 
fost ‘folosiți jucători tineri (prin
tre care și fiul apreciatului an
trenor de handbal Francisc Spi
er), Autobuzul s-a străduit să dea 
o replică cît mai bună. Bucu- 
reștenli s-au apărat, în general, 
bine, dar contraatacurile lor au

I de

r

strat 
im- 

, vi- 
I ca 
ctre- 
î u- 
ose- 
■u a 
nar-

I
I

fost cam firave, Iar ocaziile_
gol pe care, totuși, și le-au creat 
(Butoi — mln. 14, Bădilaș — mln. 
69) au rămas nefructificate.

Arbitrul Alex. Ganea (Slobozia) 
a condus foarte bine

ELECTROPUTERE :
formațiile :

Boldici -

INVITAȚIA N A FOST ACCEPTATĂ
TRACTORUL BRAȘOV

Duminică, pe stadionul „Trac
torul" din Brașov, s-a derulat 
o partidă viu disputată, insă de 
o factură tehnică mediocră. In
tr-adevăr, gazdele, dornice de 
a-și asigura cît mal repede vic
toria, s-au avîntat în atac de la 
început, domlnînd clar (primul 
corner al oaspeților H consem
năm abia in mln. 73), creîndu-șl 
multe faze de poartă favorabile. 
Au avut însă, în față, o apărare 
bine pusă la punct, dirijată ex
celent de „ 
35 de ani), 
după atac, 
reprize am 
sean (min. 
loasa fază 
Vasile tn prim-plan, 
Hîrsean (mln. 32).

In partea a doua, 
încercat să îl 
peți la atac _ 
face astfel apărarea supraaglo-

.veteranul” Sameș (la 
care a respins atac 
Din ocaziile primei 

reținuț bara lui Hîr- 
13), apoi spectacu- 

din mln. 20, cu FI. 
și din nou

gazdele au 
.invite" pe oas- 

pentru a le des-

- ROVA ROȘIORI 0-0
merată, însă aceștia n-au accep- 
tat Invitația. Am asistat, astfel, 
la perioade de dominare auto
ritară, verltabU asediu chiar, la 
poarta teleormăneană, dar apă
rarea oaspeților, în frunte cu 
portarul Lepădatu, șl... bara s-au 
opus ' ............ ' ' — '
mult, oaspeții au avut cea mal 
mare ocazie de gol a partidei 
în mln. 86 prin ștefan.

Arbitrul R. Cîmpeanu (Arad) 
a condus foarte bine formațiile : 

TRACTORUL : Porancea — Slș- 
că II, ANGHEL, Crăciun, Aldea
— Manta; HINTEA (min. 60 HAN-
DREA), _   . . —
Neagu) — 
FI. Vasile.

ROVA : 
XANDRU, 
JAN ■ 
Petre, 
Ștefan, Răducu (min. 84 Caleșu).

Răzvan TOMÂ

deschiderii scorului. Mai

C. Moldovan (min. 73 
ANDRAȘI. HÎRSEAN.

LEPADATU — ALE- 
Florlcel, SAMEȘ, BA- 

Ilie (min. 67 KOVACS). 
Drăghid — GHEORGHE,

pe pieflea 
cartonașun

ce putea fi

I
î

I
I

A DOUA REMIZA A LUI ANTOHI
C.S.M. SUCEAVA - POLITEHNICA IAȘI 0-0

Antohi, p>e atunci la timona lui 
C.F.R. Pașcani, obținea, la Su
ceava, o remizăț iată că și a- 
cum acesta a smuls un egal 
stadionul Areni.

Arbitrul M. Axente (Arad) 
condus, în general bine formațiile:

I
I

general, 
de ex-

pe

a

C.S.M. SUCEAVA : Alexa — 
Cristescu, Ungureanu, Gălușcă. 
Papuc — Goian (min. 68 Mudlea- 
nu), Mareș, Buliga — Păiuș, Sfri- 
jan (min. 79 Andrei), Cașuba.

POLITEHNICA IAȘI s Cîmpea
nu — Munteanu, Gheorghiu, Cio- 
cîrlan, Frîncu — Florean, Con
stantin, Dușmanu, Burdujan 
(mln. 85 Stăncioiu) — Filip (mln. 
73 ~ ~ _ "M. Radu), V. Radu.

Mihai CIUCA

adă 
SU

I

1/2 - 1/2, CA LA ȘAH

a 
a 

atacul
care

avut 
ales 

suce-

im- 
va- 

am- 
rîn- 
nîne 
rug-

I
I

II I

Dacă cumva, din curiozitate, 
ați aruncat, mai tatii, o privire 
asupra celor două garnituri ali
niate de C.S.M. Suceava și Po- 
Iitclrnica Iași, ați putut constata 
că nici unul âintre jucători nu 
este remarcat. Pentru că în me
ciul disputat duminică cele două 
fruntașe ale seriei I au rămas 
datoare. Și știm că. în 
ele au alte posibilități 
primare.

în condițiile ta care 
in față o echipă 
varianta „redutei",
vean s-a descurcat destul de 
greu. Practic s-a cam așteptat 
totul de. la Cașuba. Numai că a- 
cestuia 'ieșenii i-au asigurat o 
supraveghere foarte strictă, Mun- 
teanu țlnîndu-se scai pe tot te
renul de atacantul sucevean. 
Chiar șl în aceste condiții Cașuba 
s-a desprins, ta vreo trei rîri- 
duri, de „umbra" sa, dar fără e- 
fect pe tabela de marcaj.

In ceea ce o privește pe 
litehnica, aceasta a neglijat 
cui. Ieșenii nu au reușit să 
trundă dincolo de 30 m spre
turile lui Alexa decît de vreo 
două sau trei ori și nloi atunci 
convinși că ar putea realiza mai 
mult. Au ajuns atît de rar în 
Jumătatea adversă pentru că în 
momentele posesiei balonului a- 
cesta era transmis dinspre liniile 
dinapoi cu ochii închiși, cu pase 
lungi, la intîlnire. După ce eu o 
lună și ceva ta urmă, Leonid

Po- 
ata-

să 
arc“ 
îchi, 
î

I
11 I

ARMĂTURA ZALĂU
Mare interes, duminica trecută, 

la -Zalău, legat de întâlnirea din
tre Armătura și F. C. Bihor. Dar 
ca să intrăm în atmosfera par
tidei, să vă prezentăm întii for
mațiile care s-au aliniat Ja fluie
rul arbitrului Florin Popescu din 
Ploiești :

ARMĂTURA ; Alexe — M. Bum- 
buț, PETREANU, VASILIU, Nuțu 
— TITI NICOLAE, Pășcuță, Cio- 
banu (Gheară min^ 76) — Marin 
Nicolae, ' *

F. C. 
maru, 
Kiss — 
(Simuț 
CIGAN 
Lazăr.

Jocul „ 
sub așteptări. Ambele echipe au 
evoluat ou... „garda închisă*. A- 
vertizat de reușitele ofensive ale 
gazdelor (21 de goluri în 12 e- 
tape), V. Mateianu l-a plasat 
pe Brumaru la Predeanu, „omul- 
scînteie* din atacul zălăuan, Iul 
Bruckental i-a indicat să alter-

Floricel, Predeanu.
BIHOR : Balasz — Bru- 

BISZOK, BRUCKENTAL, 
De, TAMAȘ, N. Mureșan 

min. 86), G. Georgescu — 
(Kulcsar min. 86), O.

ce a urmat a fost, insă,

- F.C. BIHOR 0-0
neze marcajul (cînd la 
colae, cînd la Floricel), 

a operat în 
De partea

___ (Vasiliu (36 de ani !) 
șl Petreanu au stins din fașă 
„un-doi“-urile' vîrfurilor Lazăr și 
Cigan, nu îndeajuns susținute dd 
o linie de mijloc în care s-a re
marcat doar Tămaș. „truditorul* 
echipei.

Palida nu a plăcut datorită 
penuriei șuturilor spre poartă și 
implicit a ocaziilor de gol. dar 
mai ales datorită... nervilor. Iar 
„draw*-ul din final ar trebui să 
mulțumească ambele echipe. Ar
mătura, cu o echipă la care se 
cunoaște „mîna* harnicului teh
nician Ion Cotruț. poate invoca 
absența „dispecerului" Naghi (cu
mul de cartonașe), precum și 
faptul că mai bine de o repriză 
a evoluat în 10 oameni, Floricel 
fiind eliminat (cu prea multă u- 
șurință) de pe teren

ce Biszok 
fundașilor. 
..veteranii*

M. Ni- 
în timp 

spatele 
cealaltă,

MAI PUȚIN 
JUCĂTORI 

au fos schimbați în 
lotul formației de 
speranțe a clubului 
ploieștean față de 
campionatul trecut. 
„Noua echipă" a 
realizat, duminică, 
o frumoasă victorie 
ta fața lui „U«, par
tidă condusă „ea la 
carte" de tinărul ar
bitru Vasile Stroe 
din Moreni. • Un 
nume nou pe fir
mamentul primei 
divizii : Iulian Mol
dovan, de la „U“, 
fost la Metalurgistul 
Cugir, fratele lui 
Grațian Moldovan, 
cel care a îmbrăcat 
un timp tricoul la 
Dinamo București. 
Nu se poate spune 
că „botezul focului" 
nu a fost trecut cu 
succes. • A mun
cit mult Mocanu 
(Petrolul) ta meciul 
de duminică. în a- 
fară de jocul „în 
mișcare", el a exe
cutat toate comer£- 
le echipei sale. Și 
au fost... 20 1 Cu 
excepția unuia, tri
mis în spatele por
ții, toate au fost 
excelent executate, 
la cela din minute
le 5 și. 56 Caval o- 
pupîndu-se cu suc
ces golului direct

• NU 
DE 14

Dan MIHALCEANU

If JUNIORI IÂ SCRIMA

iult 
în-

Stat 
are 
uni 
cei 

am, 
au 

ca
de 

upă
M.

Ghimpușan și D. Podeanu. Ceea 
ce demonstrează din nou că tre
buie perseverat pe acest drum 
de depistare și formare la ce
rințele competitivității a tine
relor speranțe din scrima noas
tră, dincolo de interesele de 
club.

Sintetizînd desfășurarea celor 
patru finale individuale, le-am 
caracteriza astfel: cel mai net 
învingător — floretistul Petre 
Ducu (C.T. A. Steaua), care în 
acest an a început să semene 
cu actualul său antrenor de 
club și lot. Petru Kuki, fostul 
campion mondial de tineret; cel 
mai neașteptat eșec — al flo-

retistei Reka Lazăr (Tractorul 
Brașov), campioana mondială a 
cadetelor, care, iată, nu se poa
te iarăși impune într-o mare 
competiție internă ; cea mai 
spectaculoasă victorie — cea 
obținută de Jean Medragoniu 
(Dinamo), 12—11 cu D. Grigore 
în semifinale și 12—10 cu " 
Găureanu în asaltul pentru 
tiu, deci în prelungiri, dar 
capătul unor frumoase suite 
fraze de arme ale elevului 
M. Lupuțiu ; singurul sportiv 
care își apără cu succes titlul 
cucerit la ediția precedentă — 
spadasinul Constantin Dumi
trescu (C.T.A.S.). antrenat de 
Al. Istra te.

Iată rezultatele înregistrate în 
probele individuale : floretă fete : 
— Cornelia Moise (C.S. Satu

D. 
ti- 
la 
de 
lui

Mare) — Mioara David (Tracto
rul) 8—6, Alina Moțea (Steaua) — 
Llvla Stîngă (Progresul) 8—6, Ro
xana Dumitrescu (Steaua) — Ioa
na Ionescu (C.S.S. 1 Buc.) 8—5. 
Reka Lazăr (Tractorul) — Clau
dia Grigorescu (Steaua) 8—6 :
Moțea — Molse 8—4. Lazăr — Du
mitrescu 8—2 ; pentru 3—4 : Du
mitrescu — Molse 8—1 : pentru 
1—2 : Moțea — Lazăr 8—6. Floretă 
băieți — B. Soroceanu (IEFS) — 
A. Ballnt (Flacăra Satu Mare) 
10—8, A. Borșodi (..Poli" Tim.) — 
Z. Csira (C.S.Ș. Satu Mare) 10—5 
A. Anghel (C.T.A.S.) — C. Rădu- 
țlu (C.T.A.S.) tO—5. P. Ducu 
(C.T.A.S.) — M. Pre-iescu
(C.T.A.S.) 10—2 : Borșodi — Soro
ceanu 11—9 Ducu - Anghel 10—6 
pen’ru 3—4 • Anehel — Soroceanu 
10—6 : pentru 1—2 ■ Ducu — Bor
șodi 10—4. Sabie — D. Grieore <TI- 
nărul Tractorist Bv.) —’ H. Mtau
(Dlnamo) 10—7 J. Medragoniu

tenen Baiaei
aflat pe banca de 
rezerve a echipei 
bucureștene, al doi
lea era micuțul Lu
cian Ghlnea, de la 
grupa 10—12 ani, a 
lui Victor Oncu, din 
cadrul Centrului de 
copil și juniori al 
Corvlnulul, aflat -ta 
postură de «băiat de 
mingi". Cum Bălăci 
a luat lucrurile în 
serios, apelînd la un 
bogat arsenal de 
cunoștințe tehnice 
(stop pe creștet, pe 
piept, în aer cu pi
ciorul, oxford etc.), 
pentru a nu se lă
sa mai prejos, mi
cul Lucian s-a stră
duit să țină pasul, 
reușind pe deplin. 
• Pe drumul de în
toarcere de la Hu
nedoara la Bucu
rești, autobuzul iul 
Dinamo s-a oprit 
la Rm. Vîlcea. unde 
a coborît Rodion 
Cămătaru. El s-a 
despărțit de echipă, 
luînd drumul Cra- 
iovel, unde 11 aș
tepta familia în ve
derea sărbătoririi 
Alexandrei Cămăta
ru, care tocmai îm
plinea vîrsta de... 
un an. La mulțl 
ani I
• DUMINICA, PE 

DINAMO, cînd 
bela de marcaj in-

DE LA F. R. F.
• Meciul Jiul — Sportul Stu

dențesc, disputat la 29 octombrie 
a.c. in campionatul speranțelor și 
Încheiat pe teren eu scorul de 
2—2, a fost omologat cu rezultatul 
de 3—0 pentru Sportul studențesc.
• Jocul Poiana Clmplna — 

Prahova C.S.U. Ploiești, desfășu
rat la 9 noiembrie a.c. în campio
natul Diviziei B seria I (scor pe 
teren 2—0 pentru Prahova C.S.U. 
Ploiești) a fost omologat cu 3—0 
pentru Prahova C.S.U. Ploiești.

(Dinamo) — B. Horeanu (CSȘ U- 
nirea Iași) 10—4, D. Găureanu 
(C.T. Tractorul) — G. Atudorei 
(CSȘ Unirea Iași) 10—7, A. Papp 
(C.T. Tractorul) — N. Dinu (C.T. 
Tractorul) 10—7 ; Medragoniu — 
Grigore 12—11 î Găureanu — Papp 
’0—3 • pentru 3—4 : Papp — Gri
gore 10—7; pentru 1—2 : Medra
goniu — Găureanu 12—10. Spadă 
C. Dumitrescu (C.T.A.S.) — A. 
Borșodi Poli Tim.) 10—8, C. Pe- 
trovici (Mecanica Bistrița) — M. 
Adam (Albatros Mamaia) 10—8, 
M Bărăscu (IEFS) — I. Stanciu 
(S*eaua) 12—11, D. Pătrașcu (CSȘ 
Olimpia Craiova) — C. Grosu 
(Tractorul) 12—11 ; Dumitrescu — 
Petrovici 10—7. Pătrașcu — Bă
răscu 10—8 : pentru 3—4 ; Petro
vici — Bărăscu 12—10 ; pentru 
1—2 : Dumitrescu — Pătrașcu 
10—7

Campionatele se vor încheia cu 
întrecerile pe echipe.

ta-

consilier 
clubului 
șani. •

tehnic
din Petro- 
La meciul 

de la Craiova a _ 
ficiat o brigadă de 
arbitri care l-a a- 
vut la centru pe o- 
rădeanul M. Neșu, 
iar la una din linii 
pe T. Demian, din 
Zalău. După meci, 
cei doi au călătorit 
eu trenul pină la 
București și de aici, 
mai departe, 
calea ferată 
trenurile de 
— pină la 
lor. Arbitrul 
mian ne spunea eă J 
și la venire, spre |' 
Cfaiova, a făcut 16 i[ 
ore pe drum. Oare 
nu se putea ca, la 
acest med, măcar , [ 
tușierii (ambii) să ' i 
fie delegați din O- ,' 
rașe mai apropiate i! 
(București Pitești. '! 
Rm. Vîlcea, Drobe- j' 
ta Tr. Severin) pen- i[ 
tru a se evita de- 
plasări atit de lungi 'i 
și obositoare ? ,1
• Portarul Ciurea '!

. a apărat foarte bine 
duminică, remarcîn- ij 
du-se prin curaj, 
plasament, blocaje 
sigure ale balonului, i! 
Dar nu l-au stat 
deloc bine unele 'i 
„teatralizări". după 
faulturi simple, sane- ij 
jțlonate de altfel de |i 
arbitru. ,1

o-

tot pe 
— cu 
noapte 
casele 
T. De-

LCTOPRONOSPORț tHfORMEAZA
ClȘTIGURltE 

PRONOSPORT 
BRIE: cat. 1

CONCUBSULUI
DIN 16 NOIEM- 

----  _ (13 rezultate): 9 
variante 25% a 32.437 lei; cat. 2 
(12 rezultatei: 10 variante 100% a 
6.099 lei șl 221 variante 25% a 
1.525 lei; cat. 3 (11 rezultate): 
116 variante 100% a 879 lei șl 
2.556 variante 25% a 220 lei.

• Tragerea obișnuită PHONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri, 19 
noiembrie, va avea Ioc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, îneepînd de la 
ora 15,50. Desfășurarea tragerii va 
fi radiodifuzată pe programul I, 
la ora 16,50. Numerele extrase vor 
fi transmise în reluare, la ora 
18,53, pe programul II, la ora 23. 
pe programul I, precum și a doua 
zi, la ora 8,55, tot pe programul 
I. Tragerea fiind publică, sînt in
vitați să asiste toți cei interesați.
• Nu uitați că duminică, 23 no

iembrie, are loc și TRAGEREA 
LOTO 2 — ultima din această lu
nă șl penultima tragere de acest 
.el a anului. Este un fapt intrat 
de acum ta .obișnuință că TRA
GEREA LOTO 2 atribuie frumoa
se cîștiguri în bani șl autoturis
me. De reținut că se efectuează 
3 extrageri a cîte 4 numere (din 
75) și există posibilitatea de a se 
cîștiga șl cu 2 numere. Desigur, 
rămîne valabilă regula potrivit 
căreia numărul și certitudinea 
ctștigurilor sporesc direct pro
porțional cu numărul biletelor 
jucate.

*
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tie cu alte state. Comitetul Po
litie Executiv a evidential im
portanta deosebită pe care 
partidul $1 statul nostru o a- 
cordă dezvoltării si 
nării în continuare a 
in cadrul C.A.E.R., 
principiilor unanim 
ale colaborării reciproc 
tajoase înscrise în documentele 
acestei organizații.

pcrfectio- 
activitătii 
pe baza 
convenite 

avan-

re a noii faze a Conferinței — 
care are Ioc la Viena — con
sacrată dezarmării. intăririi 
securității si cooperării în 
ropa.

In continuarea ședinței, 
mitelul Folitic Executiv

Mastersul
SE MENȚIN

PiilMELf

La Dutai ȘAHISTELE NOASTRE
IN FRUNTE

A lost relevată necesitatea de 
a se acționa cu hotărîre pentru 
înfăptuirea in cele mai bune 
conditiuni a acordurilor de co
laborare de lungă durată, pre
cum si a Programului complex 
al progresului telinico-știintific 
al țărilor membre ale C.A.E.R. 
pină în anul 2000 si s-a apre
ciat că realizarea acestora, pe 
baza unei mai bune, conlucrări 
In cadrul C.A.E.R., este de na
tură să ducă la eresterea tortei 
economice a țărilor membre, la 
sporirea bunăstării si a' gradu
lui general de civilizație al po
poarelor lor.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea. PROPU
NERILE DE MASURI PENTRU 
PARTICIPAREA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA LA 
ÎNDEPLINIREA DOCUMENTU
LUI CONFERINȚEI DE LA 
STOCKHOLM.

Aprobind in unanimitate mă
surile propuse. Comitetul Poli
tic Executiv a exprimat hotă- 
rirca tării noastre de a milita 
cu consecvență pentru aplica
rea in practică a prevederilor 
și intelegerilor convenite in ca
drul Conferinței de Ia Stock
holm. care contribuie la dezvol
tarea încrederii si înțelegerii pe 
continentul european și creează, 
totodată. premise favorabile 
pentru realizarea în continuare 
a noi acțiuni pe calea dezarmă
rii. securității și păcii, a îmbu
nătățirii climatului oolitic în 
Eurona si in lume

Relevînd rolul activ al Româ
niei in pregătirea, desfășurarea 
Si încheierea cu succes a pri
mei etape a Conferinței de Ia 
Stockholm — care, prin reeul- 
tatele ei. a demonstrat că este 
posibil să se ajungă la acor
duri corespunzătoare atunci 
cind. și de o parte si de alta, 
se acționează in aceeași direc
ție —. Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat să *se acționeze 
in continuare neutru ca tara 
noastră să-și aducă contribuția 
constructivă la buna desfăsura-

____    a g 
dezbătut si aprobat MASURILE g 
PRIVIND CONCRETIZAREA g 
ÎN PRACTICA A HOTArIRII g 
ROMÂNIEI de a reduce g 
CU 5 LA SUTĂ ARMAMEN- g 
TELE. EFECTIVELE ȘI CHEL- g 
TUIELILE MILITARE, acțiune ^ 
asupra căreia poporul nostru 
urmează să se pronunțe in ca- 
drul referendumului 
noiembrie.

în cadrul ședinței 
tulul Politic Executiv. 
Nicolae Ceaușescu, 
general al partidului, referin- 
du-se la UNELE PROBLEME 
ALE ACTIVITĂȚII ECONO
MICE, a cerut să se acționeze 
cu Înalt spirit de răspundere 
pentru îndeplinirea in cele mai 
bune conditiuni a planului pc 
acest an si pentru pregătirea 
temeinică a planului pe 1987. în 
acest scop, a fost subliniată ne
cesitatea de a se acorda în
treaga atenție inebeierii, in cel 
mai scurt timp, a contractelor 
economice restante pe acest an, 
precum și clarificării șl defini
tivării, pină la 15 decembrie, a 
tuturor contractelor care pri
vesc producția pe anul 1987.

De asemenea, secretarul 
general al partidului a cerut mi
nisterelor. centralelor si între
prinderilor, precum si organe
lor centrale de sinteză, Comi
tetului de Stat al Planificării. 
Ministerului Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale, să ia toate mă
surile pentru a asigura respec
tarea .și încadrarea strictă 
în normele de consum stabilite, 
pentru a introduce o ordine si 
disciplină deosebite în acest do
meniu. în perioada care a mai 
rămas pînă la sfîrsîtul anului, 
se impune o largă mobilizare a 
tuturor forțelor, o sporire pu
ternică a exigenței si răspun
derii cadrelor de conducere din 
economie, a organelor si orga
nizațiilor de ‘partid, a tuturor 
oamenilor muncii. în vederea 
încheierii cu rezultate cit mai 
bune a planului pe 1986 $î a 
creării tuturor condițiilor pen
tru realizarea la 
rii, cantitativi si 
olanului pe anul 
întregul cincinal.

Comitetul 
soluționat, 
curente ale 
și de stat.

de la 23

Comite- 
lovarășul 

secretar

toți indicato-
a

ne
calitativi, 
viitor si

aPolitic Executiv 
totodată, probleme 
activității de nartid

MECIURI DE HOCHEI
Aseară Dinamo 

jucat 
(R.D. 
1—3.

Azi de la ora 18,30, hocheiș- 
tii oaspeți vor primi replica 
Lotului de seniori.

Luni seara. Dinamo — Steaua: 
Dacă 
două 

găsim 
in

cu Dynamo
Germană) : 
1-3).

București a 
VVeisswasser 
,3—7 (1—1.

1-1 (0—0, 0—0, 1—1). 
scorul a rămas alb 
rebrize. cauzele le 
în pripeala înaintărilor, 
apărările ferme și în forma 
de excepție a celor doi portari. 
Hufan, respectiv Netedu, care 
au prins tot și în cele mal di
ficile situații. Și, totuși, mo
mentele bune au fost dispara
te. prin frecvente obstrucții si 
fragmentări ale locului de am
bele oărti. cu excepția ultime
lor 10 minute, după marcarea 
primului gol (Dragomir, exce
lent servit de inepuizabilul 
Nistor. prezentă periculoasă la 
poarta dinamovistilo»), cin 4
am asistat la un hochei spec
taculos. cu certe calități. Golul 
egalizator — E. Eros, pasă de 
Ia Orban. Dinamo în superiori
tate (min. 54).

Au arbitrat bine FI. Gubernu, 
M. n;a>i E. Both.

In prima zi a Turneului cam
pioanelor de la New York. Ma
nuela Maleeva (cap de serie 
nr. 7) a ciștigat ușor, in două 
seturi, meciul inaugural în 
compania Meiisei Gurney (17 
ani): 6—4. 6—1. în cea de a 
doua partidă. Bettina Bunge a 
reușit o ușoară surpriză, elimi- 
nînd-o pe Kathy Rinaldi, in
vestită cu calitatea de cap de 
serie nr. 8, tot în două seturi, 
dar mult mai echilibrate: 7—5, 
6—4.

Următoarele întilniri ale pro
gramului: Shriver (nr. 5) —
Reggi. Navratilova (nr. 1) —
Lindquist și Mandlikova (nr. 3) 

g — Phelps. Reamintim că învin-
g

g gătoarele oromovează în turul 
g doi.

Cu o victorie la scorul de 
2,5—0.5 in fata echipei Elveției, 
șahistele României și-au con
solidat poziția fruntașă în cla
samentul feminin al Olimpia
dei de la Dubai, după trei run
de. Numai o singură remiză 
a fost consemnată, la prima 
masă. între Margareta Mure- 
șan și Tatiana Lemaciko. ce
lelalte două echipiere ale noas
tre înscriind puncte decisive, 
prin Dana Nutu la Reiner și 
Elisabeta Polihroniade la Vo
gel. Tot în runda a 3-a. echi
pa U.R.S.S. a întrecut la scor 
strîns — 2—1 — formația R.P. 
Chineze, iar în alte întilniri au 
fost înregistrate rezultatele: 
Bulgaria — Ungaria 1,5—1,5: 
Iugoslavia — Franța 2—1. Cu
ba — Anglia 1—2; Irlanda — 
Spania 0.5—2.5: Polonia —

TURNEUL HOCHEIȘTILOR
I MONTREAL (Agerpres). — 
g în perioada 5—13 decembrie, o 
g selecționată de hochei pe ghea- 
g tă din U.R.S.S. va efectua un 
g turneu de șapte meciuri în Ca- 
g nada, urmînd să întîlnească 

formația olimpică a tării-gaz- 
dă. Partidele se vor disputa la 
Halifax. Sydney (Noua Scoție).

g Saint Jean (Terra Nova). Ri-

SOVIETICI IN CANADA
mouski și Chicoutimi (Quebec), 
Hamilton și London (Ontario). 
De asemenea, selecționata o- 
limpică din Canada va întîlni 
în mai multe meciuri de veri
ficare echipa similară a R.F. 
Germania. După cum se știe. 
Jocurile Olimpice de iarnă 
din 1988 vor avea loc în orașul 
canadian Calgary.

R.F.G. 1—2; Austria — India 
1—2; Columbia - S.U.A. 1—2. 
în clasament conduce România, 
cu 8,5 p. urmată de U.R.S.S. 
8 p. Iugoslavia, Ungaria 7.5 p. 
R.P. Chineză, Bulgaria, Franța 
7 p. Elveția, Anglia. Spania 6.5 
p. în runda a 4-a. echipa 
României întîlnește pe cea a 
U.R.S.S.

Pentru echipa masculină a 
tării noastre, formația Chile' 
s-a dovedit un obstacol greu 
de trecut, meciul fiind încheiat 
la egalitate: 2—2. Remize la 
toate mesele (Subă — Morovic. 
Cifuentes — Gheorghiu. Ghin
dă — Salazar. Silva — Stoica) 
au dat nota generală a acestei 
întilniri. Scoruri strînse încep 
să apară, pe întreaga scară de 
desfășurare a turneului, unde 
echipele de forte apropiate tre
buie să se întîlnească între ele. 
asa cum dictează „sistemul el
vețian", Astfel: R.P. Chineză
— Argentina 2.5—1,5: Bulearla
— Islanda 2—2: Columbia — 
Anglia 0.5—3.5; Polonia — Iu
goslavia 0.5—3.5; S.U.A. — Cu
ba 2—2; U.R.S.S. — Cehoslova
cia 3.5—0,5; R.F.G. — Indone
zia 1,5—2,5; Ungaria — Spania 
3—1. Clasament: U.R.S.S.. Un
garia 11 p. Iugoslavia, Indone
zia 10,5 p. Anglia 10 p. R.F.G., 
Cuba, S.U.A. 9.5 p. Echipa 
României totalizează 8.5 o.

burg), Bulgaria — 4 (+1, după un 
prețios 0—0 in Scoția). Așadar 
trei întilniri de 1, X, 2 I

gî ^Campioana Europei, echipa Franței, joacă la Leipzig 
| • Dukla Praga și Steaua Roșre Belgrad, în zona retro- 
| gradării ! ț Trei echipe în urmărirea lui Ujpesti Dozsa 
f AZI, IN PRELIMINARIILE C.E.
g
șj Reamintim că astăzi slnt pro- 
g gramate trei partide în cadru’

preliminariilor C.E. : R.D.G. — 
gj Franța (grupa a 3-a), Olanda — 
g Polonia (grupa a 5-a) și Belgia — 
g; Bulgaria (grupa a 7-a). tncercind 
f- o foarte scurtă ----------- *"* "*
g notăm că toate

avancronică, să 
r _____ ___ _____ aceste meciuri
gi slnt deosebit de Importante, ele 
ă puțind asigura o „iarnă liniștită* 
g (sau dimpotrivă...) învingătoare- 
g lor de azi. Pozițiile în clasamente 
g; ale celor 8 competitoare : R.D.G. 
g — 2 (+1, punct luat în Norvegia), 
g Franța — 4 (—1, egal în Islanda, 
ă eșec acasă cu U.R.S.S.) ; Olanda 

— 1—2 (+2, victorie în fața Un- 
g gârlei, în deplasare), Polonia — 
g: 1—2 (0, 2—1 cu Grecia, . acasă) ; 
g Belgia — 2 (+1, 2—2 cu Irlanda 
g pe teren propriu, 6—0 in Luxem-

CAMPIONATE NAȚIONALE
CEHOSLOVACIA (etapa a 12- 

a) : Bohemians — Ceske Budejo- 
vlce 4—1, Banska Bystrica — Vit- 
kovlce 1—0, Trnava — Sparta Pra
ga 1—0, Olomouc — Presov 5—1 
Nltra — Zllina 2—0, Pilsen — Du- 
najska Streda 1—2, Dukla Praga 
— Cheb 0—0, Ostrava — Slavia 
Praga 0—3. Deși învinsă. Sparta 
continuă să dețină șefia clasa
mentului, cu 18 p, urmată de Bo
hemians șl Dunajska Streda, am
bele cu 16 p. Dukla a mal coborlt 
un loc, fiind acum a 14-a, în timp 
ce campioana en titre, Vitkovlce, 
„navighează* la mijlocul clasa
mentului, ocuplnd locul 7, cu 13 
P.

VABDAB SKOPLJE, deși n-a 
putut depăși acasă pe Budiicnost 
0—0, se menține lideră în campio
natul Iugoslaviei șl după etapa a 
13-a. Vardar are 15 p, față de 14, 
cite au acumulat Velez Mostar și 
Hajduk Spilt. Celelalte rezultate : 
Osijek — Zagreb 1—0, Velez — Sa
rajevo 2—0, Hajduk — Vinkovlci
2— 0, Nis — Partizan 0—1, Steaua 
Roșie — Zenlca 0—1, Nikslcl — 
Tuzla 5—1, Pristina — Rijeka
3— 1. Steaua Roșie (cu numai 5 
p 1, datorită penalizării) continuă 
să fie penultima 1

SURPRIZA în etapa a 12-a a 
campionatului Ungariei : ujpesti 
Dozsa a fost ținută tn șah, pe te
ren propriu, de Bekescsaba (locul 
10). 0—0 ! In rest, Haladas — Fe- 
rencvaros 1—0, M.T.K. — Siofok 
2—0, Dunaujvaros — Honved 2—3, 
Pecs — Videoton 2—0, Eger — Ra- 
ba GyBr 4—3, Tatabanya — Zalae- 
gerszeg 0—0, Debrecen — vasas 
1—1. Ujpesti Dozsa (10 p) condu
ce cu două puncte avans față de 
M.T.K., Haladas și Pecs.

Anul trecut, tot la Leipzig, in 
preliminariile C.M., R.D.G. a în
vins Franța cu 2—0, Liebers (in
imagine, la minge) fiind unul din
tre cei mai buni jucători ai' gaz- 

• delor. Ce va fi azi ?

alte știri
IN FINALA Cupei Europei Cen

trale, Ascoll a Întrecut cu\ 1—0 
(0—0) pe Bohemians Praga. Uni
cul gol a fost înscris de Bonomi, 
din penalty (min. 86).

AMENZI USTURĂTOARE a dic
tat, zilele trecute. Comisia de 
control și disciplină a U.E.F.A., 
în urma partidelor din cupele 
continentale Intercluburi și a ce
lor din preliminariile C.E. Pe lis
ta celor sancționați, Feyenoord 
(15 000 de franci elvețieni). Aus
tria Vlena, A.C. Torino, F.C. Ti
rol, Groningen, precum șl fede
rațiile din Danemarca, Italia, Iu
goslavia șl Bulgaria. Acuzația cea 
mal frecvent tntilnltă : „compor
tare incorectă a publicului”.

INTERNAȚIONALUL vest-ger- 
man Thomas Allots, de Ia Koln, 
a devenit indisponibil pînă la tn- 
chelerea sezonului, suferind o 
ruptură de ligamente (la genun
chiul drept), tn meciul cu Ham
burg. Operat, T. Allofs (27 de ani) 
nu va reintra, apreciază medicii. 
Înainte de 6 luni.

O MĂRTURIE ZGUDUITOARE
Tandemul Bernard Vallet (Franța) — Danny Clark (Australia) a do

minat recent încheiata Cursă de 8 zile de la Paris, pe care cei doi »u- 
per-rutieri au și dștigat-o in cele dtn urmă. Pe locurile următoare 
s-au situat Charlie Mottet (Franța) — Tony Doyle (Marea Britanic) ți 
Francesco Moser — Guido Bontempi (ambii Italia), tn imaginea tele- 
foto A.P. — AGERPRES, un schimb de ștafetă intre componența pere
chii ciftigătoare.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX O TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
atletism • Concursul inter

național feminin de maraton de 
la Columbus (Ohio) a fost ciștigat 
de atleta suedeză Mldde Hamrin, 
cronometrată pe distanța de 42.103 
km cu timpul de- 3h 33:43. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
finlandeza Sinlkka Keskltalo — 
2h 34:14 și vest-germana Charlotte 
Teske — 2h 38:22.

HANDBAL • Orașul polonez 
Opole a găzduit cel de-al doilea 
meci Internațional amical dintre 
selecționatele feminine ale Polo
niei și Cehoslovaciei. De data a- 
eeasta victoria a revenit handba
listelor cehoslovace cu scorul de 
34—M (13—13). In primul joc gaz
dele au ciștigat cu scorul de 33— 
31. • La Rostock (R.D. Germa
nă), tn med tur pentru optimile 
de finală ale .Cupei Campionilor

Europeni* la masculin, echipa lo
cali S.C. Empor a Întrecut cu 
scorul de 30—20 (14—121 formația 
Epltok Veszprem (Ungaria).

TENIS • Turneul internațional 
feminin de la San Juan (Porto 
Rteol s-a încheiat cu victoria ju
cătoarei italiene Raffaella Reggt. 
care a dispus in Anală cu 7—4, 
4—4, 4—3 de Sabrina Goles (Iugo
slavia).

Celor ce 0-au manifestat nedumerirea, sau măcar rezerva, față 
de decizia luată de U.B.F.A, de a prelungi interdicția participării 
echipelor engleze tn cupele europene, Pierre Ballester de la 
„France Presse- le-a dat, recent, o replică -fermă, fără echivoc. 
Fiind cel dinții ziarist „acceptat- In intimitatea unor așa-ziși su
porteri ai formației londoneze West Ham, Ballester a relatat, in
tr-o manieră absolut cutremurătoare, despre o bandă de huligani 
(pesta 250, după mărturisirile șefului lor, un oarecare Terry), al 
cărei unic scop e acela „de a semăna teroare pe unde trece-. 
Descoperite Intr-un garaj sordid, nu o dată vizitat de poliție 
(„arta nu ne-a intimidat, ci mal degrabă ne-a tndtrjit- !), aceste 
adevărate spirite primare nu visează altceva decit scandal și răz
bunare. Răzbunare împotriva cui T I tn primul rind, t s-a expli
cat lui Ballester, a celor din Manchester, declasați de aceeași 
teapă care, la meciurile din orașul lor, nu s-au purtat niciodată 
„elegant- cu londonezii, apettnd (și ei t) la cuțite, la boruri și la 
bite t

Fenomenul e. fără îndoială, îngrijorător, dezvăluind (pentru a 
cita oară fj tarele unei societăți care lasă tineretul la voia intim- 
plărti. In afara oricărui ideal, numai că, veți 'I de acord, situa
ția capătă o turnură alarmantă atunci cind Terry iți permite să 
dedare, eu emfaza de rigoare, periculos ți absurd. că .A tero
riza, a Iod, a jupei, a tnstngera, asta e viața noastră-,

O fk dar ttrttd viață 1
Ovidiu lOANIȚOAtA


