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Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc duminică, 
13 decembrie, plenara Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român.

Plenara a aprobat, în una
nimitate, documentele ce vor 
fi prezentate spre dezbatere 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român din 
14—16 decembrie 1987 :

—V Cu privire Ia stadiul dez
voltării forțelor de producție, 
ai societății socialiste în gene
ral, al relațiilor de producție 
și Sociale, al democrației mun- 
citorești-revoluționare, al per
fecționării conducerii, pe 
baza principiilor autocondu- 
cerîi și _ autogestiunii, al per
fecționării și continuării pro
cesului revoluționar în noua e- 
tapă de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României 
spre comunism.

— Cu privire la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
XHi-Ica și a Programului 
partidului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României, 
a programelor de perfecționa
re a organizării și moderni
zare a proceselor de produc
ție, aplicarea normativelor 
economico-financiare și creș
terea eficienței economice In 
toate sectoarele de activitate.

— Cu privire la dezvoltarea 
economică șl socială echili
brată și proporțională a tutu
ror zonelor țării, înfăptuirea 
programului de sistematizare a

teritoriului, înflorirea necon
tenită a localităților patriei, 
ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual ai întregului 
popor.

Elaborate sub directa în
drumare și cu contribuția ho- 
tărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ccaușescu, aceste importan
te documente pun, cu preg
nanță, în evidență gîndirea 
profund novatoare, spiritul 
revoluționar și înalta răspun
dere cu care secretarul general 
al partidului abordează pro
blemele majore, complexe, ale 
dezvoltării țării în actuala 
etapă și în perspectivă, rolul 
său determinant în stabili
rea strategiei și tacticii edifi
cării noii orinduiri, în organi
zarea și conducerea operei 
istorice de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

Prin orientările șl obiec
tivele pe care le cuprind, do
cumentele ce vor fi supuse 
dezbaterii marelui forum al 
comuniștilor români definesc 
direcțiile de acțiune în vede
rea ridicării pe o treaptă 
superioară a întregii activi
tăți economico-sociale în țara 
noastră, asigurării progresu
lui multilateral al patriei, rea
lizării unei noi calități a vie
ții și a muncii întregului po
por, creșterii necontenite a 
bunăstării materiale și spi
rituale a națiunii noastre so
cialiste, în deplină concordanță 
cu hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. și prevede
rile Programului partidului.

Este necesar sâ păstrăm permanent spiritul viu, 
novator, revoluționar al partidului, al activității teo
retice și ideologice, să acționăm în permanență 
pentru perfecționarea și ridicarea rolului conducă
tor al partidului în raport cu noile etape, cu cerin
țele dezvoltării economico-sociale, ale științei și 
culturii. Să facem totul pentru ca, întotdeauna, 
partidul nostru să rămină un partid revoluționar, 
sâ dinamizeze întreaga dezvoltare, să mențină spi
ritul revoluționar, patriotic, de luptă al poporului 
nostru 1 NICOLAE CEAUȘESCU

SPORTIVII ȚĂRII ADUC UN FIERBINTE OMAGIU 
PARTIDULUI, SECRETARULUI SĂU GENERAL, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

PE DRUMUL SIGUR 
AL PROGRESULUI 

Șl PROPĂȘIRII PATRIEI
Eveniment de importanță majoră în cronica vieții social-poli- 

fice a țării, eu adinei semnificații pentru devenirea României pe 
coordonatele socialismului și comunismului, Conferința Națională a 
partidului iși începe astăzi lucrările in atmosfera de puternic și 
unanim entuziasm, de efervescență și emulație creatoare, de an
gajare profundă și plenară a tuturor oamenilor muncii pentru 
transpunerea în fapt a programelor de dezvoltare multilaterală, 
de ridicare a patriei pe noi culmi de progres și civilizație. In- 
tîmpinat pretutindeni în țară cu deosebite realizări în toate do
meniile activității economico-sociale, cu strălucite izbinzi pe fă
gașul construcției socialiste, cu fapte de muncă demne de epoca 
de aur a României moderne, pe care o numim cu mîndrie si recu
noștință „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", înaltul forum ai comu
niștilor - care va face o amplă și profundă analiză a modului 
cum s-a acționat pentru înfăptuirea obiectivelor Congresului al 
XIII-lea al partidului - prilejuiește o nouă și peremptorie do
vadă a unității întregului popor in jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, identitatea deplină 
a asP?atiilor ?' țelurilor, a mijloacelor și căilor de edificare a so
cietății socialiste și comuniste pe pămîntul românesc.

_ In asemenea momente de vîrf, istorice, din viața politică a 
țării, ne-am făcut bunul obicei de a evalua riguros și exact ceea 
ce am înfăptuit ieri, ceea ce realizăm astăzi și ceea ce avem și
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De la Congresul al XIII-lea la Conferința Națională

(Continuare în pag. a 4-a)

PUTERNICA afirmare INTERNAȚIONALA
ROMÂNEȘTIA PERFORMANTEI

1984 1985 1986 1987 total

JOCURI medalii de aur 20 — 20 fi
OLIMPICE medalii de argint 16 — — — 16 B

medalii de bronz 17 — 17 fi

total 53 s

CAMPIONATE medalii de aur 12 5 12 14 43

MONDIALE medalii de argint 11 16 10 10 47 S
- medalii de bronz 6 12 12 16 46 1

total 136 fi

CAMPIONATE medalii de aur 6 11 4 8 29
EUROPENE medalii de argint 7 14 4 15 40 7

medalii de bronz 8 11 13 10 42

total 111 J

UNIVERSIADE medalii de aur 6 15 21 t
medalii de argint - 10 - 12 22 f
medalii de bronz — 6 •F 10 16

total 59

TOTAL GENERAL MEDALII 359
V
/-



La C. M. de handbal feminin — grupa B CAMPIONATE I Divizia A de fotbal etapa a 16-a

ECHIPA NOASTRĂ S-A CAIIEICAT ÎN SEMIFINALE • BASCHET I
In ultima partidă din serie: România - Olanda 19-18 (11-10)

BURGAS, 13 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). Așa 
cum anticipam, uiltima partidă 
din seria C, cu Olanda, disputată 
sâmbătă, a fost deosebit de grea, 
jucătoarele olandeze — atletice 
și cu o tehnică remarcabilă — 
punind serioase probleme. într-o 
partidă importantă pentru forma
ția noastră, olandezele au mizat 
pe elementul surpriză șl, acțio- 
nînd in iureș de la început, con
duceau cu 3—0 în minutul 5. Este 
meritul fetelor noastre că nu și-au 
pierdut cumpătul. Lucid dirijate 
(și puternic mobilizate) de Maria 
Verigeanu, pe post de centru, cu 
Mariana Tîrcă irezistibilă în pă
trunderi și aruncări și eu Ioana 
Vasilca sigură pe spațiul porții 
(a apărat '8 aruncări de gol, din
tre care două de la 7 metri) au 
refăcut terenul șl pînă la urmă 
au învins, cu 19—18 (11—10), c vic
torie la limită, dar deosebit de 
prețioasă.

Au marcat : Tîrcă 8, Vezigeanu 
4, Danilof 2, Moszi 2, TSrok 2. 
Ciubotaru 1. Cele mai bune de 
la olandeze : Van Eun 6, și De- 
keling 4. Au arbitrat foarte bine 
A. Zingher șl D. Bokel (Israel).

Clasată pe primul loc în serie, 
echiipa României va juca, la Bur
gas, în seria semifinală B, ală
turi de formațiile Franței (luni), 
R. F. Germania (marți), Austria 
(joi), Danemarca șl Bulgaria 
(contează rezultatele din seria 
preliminară).

România intră în seria preli
minară cu 4 'puncte (nu contea
ză victoria la Olanda, necalifi
cată), Austria 4, R. F. Germania 
2 p, Franța 2 p, Danemarca 2 p 
și Bulgaria 0. Seria semifinala A: 
Iugoslavia 4 p, B. D. Germană 
4 p, Ungaria 2 p, R. P. Chtocză 
2 p Canada 2 p, Polonia. 0 p.

Ion GAVRILESCU
ALTE REZULTATE, »eri* A 1 

Polonia — Spania 29—13, Iugo
slavia — Ungaria 24—22 ; B : Ca
nada — Cote d’Ivoire 21—14, R. D. 
Germană — R. P. Chineză 27—17; 
C : Bulgaria — Oanemarca 17—21; 
D : Franța — Brazilia 26—12 ; 
R. F. Germania — Austria 15—19.
• In penultima zi a turneului in

ternațional masculin de handbal 
de la Tbilisi, România — Polonia 
25—24 (13—14), U.R.S.S. — Spania 
20—20 (10—12), Bulgaria — R.S.S. 
Gruzină 25—24 (13—14), R. V. Ger
mania — Iugoslavia 27—21 (17—8).

• Finala Campionatului Mondial 
de handbal — juniori se va dis
puta între selecționatele Iugosla
viei șl Spaniei. In ultima zi : 
Spania — Danemarca 25—18 (11—V), 
R. F. Germania — Algeria 19—17 
(7—5), Suedia — Franța 23—21 
(LI,—11), Iugoslavia — URSS 19—18 
(10—9), Ungaria — România 26—24 
(iu—13), Norvegia — cehoslova
cia 25—25 (14—14).

IMB» ----------------------

Rezultatele etapei t X-a: 
MASCULIN, GRUPA 1—6 

STEAUA - DINAMO BUCU
REȘTI 1—1: 85—83 141—40) Și
104—108 (51—57).

RAPID — DINAMO I.M.P.S. 
ORADEA 2—0 : 76—63 (34—31) >1
91—39 (48—42).

GRUPA 7—12
BALANȚĂ C.S.U. SIBIU — 

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
2—0: 118—86 (55—39) șl 101—66
(44—37).

C.S.U.-T.A.G.C.M. pid. BRAȘOV 
— POLITEHNICA C.Sx^. UNI
REA IAȘI — se dispută miercuri 
șl joi.

RAMIRA BAIA MARE — ELBA 
TIMIȘOARA 2—0: 104—92 (57—47) 
șl 86—85 (50—42).

FEMININ, GRUPA 1—6
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI

ITORUL CLUJ-NAPOCA — VO
INȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 2—0: 
74—57 (44—29) și 83—80 (46—42).

POLITEHNICA MINE ENER
GIE BUCUREȘTI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 0-2: 42—50 (26—30)
șl 72—90 (38—43'.

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VÎL
CEA — RAPID 2—0: 75—49 (38-22) 
șl 88— 83 (48—40).

GRUPA 7—12
I.M.P.S. SALONTA 

C.S.Ș. SATU MARE 
(24—25) șl 75—79

METALUL
— MOBILA
0-2: 51—53
(38—35).

COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ
— C.S.U. PRAHOVA ------ -
2—0: 84—79 (40—37)
(35-3? .

® POLO
INDUSTRIA LÎNH

PLOIEȘTI 
șl 78—61

Balcaniada de gimnastică-juniori

TIMIȘOARA 
DINAMO BUCUREȘTI “ ““ 

4—8) și 13—19
12—20

I
I
I
I
I
I
I
I

0 Surpriză zilei, la

Bacâu @ Liderul,

victorie categorică in

Giulești 0 Corvinul

revine cu două pune

te de la Cluj-Napoca

0 Joi, ultima etapă

a turului

REZULTATE TEHNICE

VICTOR’A
UNIV. CRAIOVA 
„U“ CLUJ-NAPOCA 
S.C. BACĂU
RAPID
DINAMO

C.S.M. SUCEAVA
A.S.A. T.G. MUREȘ 
„POLI” TIM.

FLACĂRA 2-1 (1-1) 
PETROLUL 2-0 (0-0) 
CORVINUL 1-2 (1-2)

• F.C.M. BRASOV 0-1 I 
STEAUA 0-4 (0-2) 
OTELUL 3-1 (3-0}
F. G OLT 2-0 (î- 3 
SPORTUL STUD. 2-0 ( 
F.C. ARGEȘ 3-0 (2-0)

ULTIMA ETAPA A TURULUI (Joi 17 <

F.C. ARGEȘ
F.G OLT
F.C.M. BRAȘOV 
PETROLUL PLOIEȘTI 
OȚELUL GALATI 
FLACĂRA MORENI 
CORVINUL 
SPORTUL STUD. 
STEAUA

- VICTORIA
- DINAMO
- UNIV. CRAIOVA
- C.S.M SUCEAVA
- „U" CLUJ-NAPOCA
- A.S.A. TG. MUREȘ
- RAPID
- S.C. BACĂU
- „POLI" TIM.

(meci jucat marți 8 decembrie)
4-1 (1-

I DOMINARE INSISTENTĂ, MARI RATĂRI MEC
I
I
I

CLUJ-NAPOCA, 13 
fon) 
arbitru, 
motive, 
pierdut echipa, azi în zi slabă, 
incomodată si de starea terenu
lui. dar si 
nai si de neinspirația celor din 
fată, care 
incredibile.

(prin tele- 
supărați peClujenii sînt 

dar, spunem noi. fără 
centru eă meciul l-a

schițeze vreun gest. în 
Ionită, căzut la pămtnt,

de încetineala lui Muj-

SPORTIVELE Șl SPORTIVII ROMANI 

AU DOMINAT NET ÎNTRECEREA

(3—6, 4—4, L—2, . .
(2—6. 3—7, 3—3, 5—3).

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — CRI- 
ȘUL ORADEA 8—8 (2—1 “ '
2—1, 2—2) - 
5-5).

RAPID
T.M.U.C.
3—2, 1—1.. :
3— 2, 4—2).

VAGONUL ARAD — STEAUA 
BUCUREȘTI 7—16 (1—5, 6-3, 2—4.
4— 4) și 9—15 (4—4, 2—4. 2—3, 1—4).

“* “ “ ~ 1, 2—4.
și 13—17 (2—5, 4—3, 2—4,

BUCUREȘTI — C.S.U. 
BUCUREȘTI 8— 8 (L—3, 
3—2) și 14—7 (5-2, 2-1,

I
I
I

întrecut în ratări 
mai 
din
fost

intervenit și 
formă a lui 
spectator la 

Corvinul s-a

s-au 
A 

ieșirea totală 
Cavai, care a
unul din goluri, 
apărat cu strășnicie si, în prima 
repriză (cu sansă). a înscris două

„U" CLUJ-NAPOCA 1 (1) 
CORV NUL 2 (2)

să mai 
min. 16.
a scos în corner sulul lui Biro. 
iar în min. 23. cînd Bejenaru l-a 
faultat oe Sabău în careu, por
tarul Ionită a scos, printr-un 
frumos plonjon, balonul trimis 
de Cîmoeanu II prea încet, la 
renaltyul acordat. Dună o altă 
ratare a lui Biro (min. 26).. în 
min. 23 clujenii au egalat: Cio
can a centrat. BIRO a preluat 
scurt si, fără pendulare, a în
scris. Dar, peste un minut, oas
peții au luat din nou conducerea:

centrarea Iui Nicșa.
a trimis balonul în 
deoarece Cavai se 
Apoi, în minutele 

43. golul a plutit

COJO- 
poarta 
plasase
31, 34. 
în aer

Prinl 
ataour 
nit te. 
cînd, 
toria

Gazd 
p-id (i 
păi run 
pl’illtr- 
jorat 
(șut c 
punci- 
cînd 
mai f 
luînid 
centra

Să 
45 de 
Că măi 
sțînga 

e

IZMIR, 13 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). In Sala 
Sporturilor „AtatUrk" din JocaJi- 
tate, cu o capacitate de 3 500 de 
locuri, se desfășoară de vineri 
©ea de-a 8-a ediție a Campiona
telor Balcanice de gimnastică- 
juniori, competiție care reunește 
tinere talente din România, Bul
garia, Turcia, Grecia, Iugoslavia 
șl, pentru prima oară, Albania. 
Competiția programează întreceri 
atît la „sportivă", cît și la „rit
mică44 și oferă specialiștilor și 
publicului spectator dispute de 
ridicat nivel tehnic. Sînt apreciate 
și, deopotrivă, elogiate evoluțiile 
reprezentanților țării noastre care, 
atît la feminin, cît șl la mascu
lin. s-au impus cu autoritate în 
concursul de gimnastică sportivă. 
In tr-atît de netă a fost domina
rea sportivelor și sportivilor noș
tri, îneît, ed au cîștigat întrecerea 
pe echipe și s-au situat pe pri
mele locuri la individual compus. 
O subliniere deosebită merită Ga
briela Potorac și Florin Purje, 
ciștigătoril la individual compus, 
cu prestații bune în toate pro

bele. Iată rezultatele tehnice pe 
echipe și la individual compus : 
feminin — L ROMANIA 1®5^25,
2. Bulgaria 190,325, 3. Grecia
182,625, 4. Iugoslavia 1179,050, 5. Al
bania 170,625, 6. Turcia 169,375 ; 
individual compus : 1. Gabriela 
Potorac 39,500, X Mirela Sidon 
39,375, 3. Maria Neculiță 38,750, 
4. Lăcrămioara Filip 3'8,725, 5. Ga
briela Gheorghe 38,600, 6. Euge
nia Popa 38,475 ; masculin : 1. 
ROMÂNIA 276,75, 2. Bulgaria 269,75.
3. Iugoslavia 352,35, 4. Grecia
247,40, 5. Turcia 240,30 ; individual 
compus : 1. Florin Purje, 55,05, 
2. Carol Sehuiokegel 55,80, 3. A- 
drian Cătămoiu 55,65, 4. Adrian
Ciiucă 55,35, 5. Stoian Bacinski
(Bulgaria) 54,10, 6. Svetoslav Ko
sarev (Bulgaria) 54,00 ; ritmică, 
individual compus : 1. IuMa Bai- 
ceva (Bul.) 3fl,li25, 2. Lili Gheo-r- 
ghieva (Bul.) 38 975, 3. Francisca 
Dumitrescu (Rom.) 38;875, 4. Ve- 
sefli-na Ianceva (Bul.) 38,600, 5.
Irina Dodea (Rom.) 38,H5, 6. Ilea
na Al ecu (Rom. 38,275.

Elena DOBINCÂ

• VOLEI
I

ÎN CUPA CAMPIONII OR fUROPINI IA VOLEI
Universitatea C. F. R.

Impresionantă afluență de pu
blic simbătă seara, la Sala Spor
turilor din Craiova, cu prilejul 
meciului retur din Cupa Cam
pionilor Europeni, dintre echipe
le feminine de volei Universita
tea C.F.R. șl Avero Olympus 
Sneek, cia mai bună formație 
de club olandeză. Toate locurile 
din tribună au fost cu mult timp 
Înainte de joc ocupate de iubi
torii acestui sport, alte sute de 
doritori de a vedea echipa favo
rită rămînind pe afară. Șl fi
rește, atmosferă cum numai ga
leria craloveană știe să creeze 
In jurul unei astfel de Întreceri 
•portlve ..

Campioanele noastre și-au răs- 
plătit entuziaștii suporteri, după 
două ere de joc, eu o nouă vic
torie: 3—2 (—10, 6, «, —10, 6). Un 
med de Angajament in primele 
trei seturi, in care s-a decis, de 
altfel, calificarea Universității 
C.F.R. Craiova In penultimul 
^act* al competiției continentale 
Cta partida de la Sneek, voleiba
listele românce ciștigase-ră cu 
2— 1). Poate tocmai victoria de- 
tașată din deplasare le-a făcut 
pe jucătoarele craiovence să a. 
bordeze Intîlnlrea-retur (cum ne 
exprimam temerea In ajun) cu 
prea multă siguranță șl, deci,

Craiova, calificată
cu mal scăzută concentrare, lu
cru reflectat limpede și de c^le 
peste 40 de servicii greșite pe 
parcursul întregului meci. în 
timp ce oaspetele au Intrat In 
teren cu gîndul ferm al surpri
zei. Și au condus cu 11—2 in 
primul set antrenorul I. Con- 
stantinercu fiind nevoit să 
schimbe la pupitrul sextetului 
pe Mirela Zanfir cu Violeta 
Baroan (care va juca foarte bi
ne și va determina. împreună cu 
Ioana Cotoranu, pe fil^u, sporul 
de angajament necesar). Univer
sitatea revine treptat, fără i 
putea evita Insă, pierderea pri
mului set care a produs destule 
emoții în tribune. Dar ta cel ur-

Steaua București, eliminată
Ieri la prînz, Sala Floreasca 

din Capitală a găzduit o intere
santă partidă de volei masculin, 
dintre campioana țării noastre 
Steaua București și ȚU5.K.A. 
Moscova, deținătoarea trofeului, 
contînd ca în tuni re retur în ca
drul Cupei Campionilor Euro
peni (în tur 0—3..

Evident, trebuie s-o spunem 
de la început, între cele două 
combatante este o netă diferen
ță de valoare, echipa moscovită

■■1" Bll""Tr J   

ADHNISIRMIA Of STAI 1010 PBOAiOSPOOI IKTORULAIA
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 13 DE
CEMBRIE 1987: 1. Cesena — Co
mo 1; 2. Fiorentina — Interna* 
zionale 2; 3. Milan — Roma 1; 
4. Nlpill — Juventus 1; S. P?s- 
cara — Avellino 1; I. Sampdo- 
ria — Asooli 1; 7. Torino — Em- 
poU 2; 3. Verona — pisa X; I. 
Lazio — Catanzaro X; 10. Lecce 
— Udinese 1; 11. Modena — 
Brescia 1; 12. Padova — Parma 
X;13. Sambenedettese — Pia

cenza X. FONJ TOTAL DE.CIȘ- 
T1GURI: 2.318.164 LEI, din care 
166.846 lei report la cat. 1.

I
0 NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2 DIN 13 
DECEMBRIE 1987. EXTRAGE 
REA I : 13 62 19 34 ; EXTRA
GEREA a Il-a : 64 12 66 36
EXTRAGEREA a III-a : 75 52 
26 74. FOND TOTAL DE CÎȘ 
TIGURI : 542.080 LEI.

FEMININ
Dimario București — Rapid 

București 1—3 (—12, 6, —9, —11)
Farul Constanța — C.S.U. Raipid 

Galați 3—1 (16, 16, —13, lli)
Chimia Rm. Vîlcea — Flacăra 

—7, 10,
Chimia Rm. Vîlcea — 

Roșie București 3—1 (11, 
IC)

Penicilina Iași — Dacia 
1^-3 (—12, HL —9, —12)

C.S.M. Sibiu — Oltcit 
3—0 (10, 13. 8) 
MASCULIN

A.S.A. Electromureș 
— Dinamo București 
0, —14, —3)

Relo-nuil Sâvitnești — 
nimo Zalău 3—1 (—10, 6, 11 9)

Ditnamo
Tractorul
5)

C.S.M.U.
Timișoara

C-S.U. Sănătatea Oradea — Ex
plorări Motorul C.S.Ș. 2 Baia 
Mare 1—3 (4, —5, —10, —12)

Viitorul
Brașov 3—1

S acea va —
3—0 (12, 14,

Pitești

Craiova

Elcond Di-

Politehnica
9)

mător evoluează „în plin“ și 
(după 11—0, 12—1) taie ori 3 spe
ranță adversarei, care mai în
cearcă... marea cu degetul 
setul III. fără succes. Apoi (ca
lificarea fiind decisă, iar miza 
dispărînd). angajamentul scade 
de ambele părți. Oaspetele ega
lează, dar craiovencele fac un 
ultim set de orgoliu, pentru pu ■ 
blic...

Arbitrii Ivan Mijici (Iugosla
via) și Radu Farmuș (România) 
au condus corect echipele: UNI
VERSITATEA C.F.R. — — ■
Zanfir (Violeta Barcan), 
Cotoranu, Tanța Drăgoi, 
Șușman, Eugenia Cotescu 
men Cuejdeanu), Mirela 
cu, 7“ " 
de Vries, Wlesje Doeve.nda.ns, 
Jantien Berg, Henriette Wcersing, 
Marjolein de Jo-ng, Ingrid -Piers- 
ma (au mai jucat 
Petra Laverman).

în

Mirela 
ioana 

Monica 
(Car- 

____ ___ ___ Bojes- 
AVERO OLYMPUS — Martje 
Vries,

Sonja Boer și

Aurelian BREBEANU

de deținătoarea trofeului...
reprezenta ti -

I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Stadion Municipal; teren cu 
zăpadă; timp geros; spectatori — 
circa 5.000. Șuturi: 18—4 (pe 
poartă: 10—3). Cornere; 16—2. 
Au marcat: BIRO (min. 23), res
pectiv NICȘA (min. 13) și CO- 
JOCARU (min. 29).

BU: Cavai 5 — Cadar 5, Neam- 
țu 7, Ciocan 3, Dobrotă 6 — 
Meszaroș 6, Sabău 7, Mujnai 5 — 
Boeru 5, Biro 6, Cîmpeanu 5.

CORVINUL: Ion Iță 8 — Bar- 
dac 7 Mărg nean 7, Dubinciuc 
7, Bejenaru 7 — Nicșa 6, Klein 
7 Petcu 6 (min. 81 Stroia), Bur
lan 6 — Cojocaru 7 (min. 60 Vă- 
etuș 6), Hanganu 6.

A arbitrat, în general bine, C. 
Gheorghe (Suceava); la linie: 
V. Antohi (lași) și T. Badea 
(București).
Cartonase galbene: MESZAROȘ, 

BIIÎO CIOCAN.
Cfairtonașe roșii: CIOCAN (.min. 

73).
La speranțe: 2—1 (0—0).

si-a conți-

Ia
CARU 
goală, 
greșit.
35 si
la poarta hunedoreană. însă de 
două ori Ionită a scos poluri ca 
șl făcute, iar Ciocan si Sabău au 
ratat si el la fel de Incredibil.

Dună pauză ..U“
nuat dominarea, dar si ratările: 
Biro (min. 48 si 63), Mujnai (min. 
56) si Boeru (min. 87), cînd a 
plonjat ..pe lîngă balon, 
tri de poartă. In min. ' 
a fost eliminat pentru 
adresa arbitrului, dună 
labil cartonaș galben. ■

Constantin

r
goluri din 3 suturi trimise spre 
poartă! Cum începuse jocul, se 
părea că gazdele nu vor avea 
probleme, dar Mujnai (min. 2) a 
șutat
(min.

slab, șutul lui Cîmpeanu 
8) a fost blocat de un 

picior salvator si. în min. 13 
surpriză. oaspeții au deschis 
scorul: Petcu a centrat si NICȘA 
a trimis balonul, cu capul, la 
„vinclu“, fără ca portarul Cavai

b.
Rep: 

brată, 
mai r 
(condr. 
cea, i 
adese: 
reșten 

. cîteva 
• șuturi

, la 4 n-ie- și 83.
73, Ciocan repriz

are cinjurii la mor os
un nrea- fel, o 

rea 1 
cînd

ALEXE frum(

MUREȘENII COI
TG. MUREȘ. 13 (prin telefon). 

Un timp... îmbietor mai degrabă 
pentru alergări, mâl puțin pen
tru fotbal, care, de altfel, a și cam 
lipsit. în această partidă, e drept, 
de mare angajament, cele două 
echipe făcînd eforturi deosebite, 
mai întîi Dentru a-s£ menține e- 
chilibrul în teren, 
cadă a 
rămînînd 
bordind . _
Si golul nu s-a lăsat prea mult 
așteptat. în min< 
chid scorul 
stingă a Iui Ivan și centrarea a- . 
cestuia este fructificată de CIOR- 
CETÎI, din marginea careului mic. 
Replică promptă a bwcurestehl- 
lor fr> min. 11. prin șutul lui 
Iorgu’escu, portar îl Varo rețin în d 

eliminare 
respectiv,

în teren. Formația lo- 
pornit la atac, oaspeții 

în ..bloc-starturi“, a- 
o tactică de așteptare.

7. gazdele des- 
o cursă pe partea

jos. lîngă bară. Dubla 
din min. 13 (Cristea si,

0 SCHIMBARE INSPIRATA
(prin telefon).

de... mijloc de

Ciorce 
forte 
nu nu 
fiind 
în tin 
mai ir 
de no 
dz <

I 1
1

Repr 
tranșa, 
extrerr 
Iar pe 
sineur 
C riști a 
tează 
Ecbilil 
sînt k 
naiul 
se m 
action 
— C. 
sat jo 
în tab

confundîndu-se ou
va Uniunii Sovietice — campioa
nă a Europei, cu 10 Internațio
nali în rîndurile ei, inclusiv Sa
vin, pînă nu de mult nr. 1 în 
lume ! A învins Ț.S.K.A. cu 3—0 
(10, 11, 8), calificîndu-se astfel 
în turul următor. Steliștli au a- 
bordat cu ambiție partida (fru
mos setul i în care au fost e- 
gall în atac campionilor conti
nentali ; reușite ale lui Dascăiu 
care a realizat puncte din atacuri 
și servicii) însă... n-au putut 
mai mult. Ei au meritul de a 
fi contribuit la un spectacol a- 
greabi-1, urmărit de prea puțini 
(!) spectatori. De la Ț.S.K.A. 
Moscova, cu totul remarcabil jo
cul lui Sapega (omniprezent, e- 
ficace) și Kuznețov. Au condus 
bine S. Milosevic! (Iugoslavia) 
și V. Vrăjescu (România) forma
țiile: STEAUA — ionescu, Con
stantin, Pentelescu, Spînu, Das
căiu, Șoica (Racsov, Pițigoi) ; 
Ț.S.K.A. — Losev (Savin),. So
ro koleț (Rounov Sapega, Anto» 
nov (Gordienko), Pantcenko 
(Cernii), Kuznețov (Pivovarov).

I
I
I
I
I
I
I
I

Modesto FERRA" NI I

CRAIOVA. 13 
într-o ambiantă
decembrie (cu un teren înghețat 
si înconfurat de zăpadă, cu tri
bune slab 
au luat. 1 
mijlocașii, dispus! la efort, spri- 
jlnindu-sl 
din linia întîi. Si ocaziile de gol 
la poarta lui Jipa n-au întîrziat 
să apară, dar, rînd pe rînd, G. 
Popescu („cap“ din apropiere, în 
min. 6 un fundaș ploieștean 
scoate în extremis). Șt. Stoica și 
A. Popescu, în același minut, 
le-au risipit cu seninătate. Prima 
„ contră “ a formației oaspete 
(min. 7) a adus-o foarte aproape 
de deșchiderea scorului, dar Ca- 
tinca, scăpat frontal, a plasat 
balonul de la 7—8 metri, pe 
lîngă stîlpui drept. A fost singura 
situație favorabilă a Petrolului 
din întreaga primă repriză, ora- 
iovenii reînnodînd repede ofensiva 
și... ratînd. In continuare (prin 
Chită — min. 15. Rada — min. 
18. Ciurea — min. 23. G. Popescu 
— min. 23) ocazii de gol, una 
mai mare ca cealaltă.

„încălzit** pe tot timpul pauzei, 
BADEA intră în tere.n și... în
scrie în min. 47 direct din careul 
mic (la o minge bine 
de Geolgău) 
în 
în cîmpul de joc< 
psihică 
mai 
din 
57).
va

> populate), localnicii 
totuși, un start bun.

constant coechipierii

.lucrată" 
descrețind frunțile 

tribune si liniștind spiritele 
Cu rezistența

șubrezită. Petrolul va 
primi încă un gol (marcat, 

apropiere, de GHIȚA. în min. 
Apoi, decisă să iasă la joc, 

amenința, realmente, poarta

UN!V. CRAIOVA 
PETROLUL

înghe-Stadion Central: teren 
țat; timp rece; spectatori — cir
ca 5.000. Șuturi: 29—7 (pe poar
tă: 12—5). Cornere: 12—3. 
marcat: BADEA (min. 47) 
GHIȚA (min. 57).

UNIVERSITATEA: Crișan

Au

6 —
Negrilă 7, Săndoi 6, Ghi. Popes
cu 7- Weissenbacher 6 (anin. 46 
P. Badea 8) — A. ” 
Rada 6, Ciurea 6,5 
mescu), Ghiță 7 — 
Geolgău 7

PETROLUL
gore 6, 
(mln. 80 
fănescu 
Ruse 6.5 
(min. 63

A arbitrat bine J. Grama; la 
* linie: L. Ciucu (iambii din Bucu

rești) și Al. Mustățea (Pitești).
Cactonașe galbene: NEGRILA. 
La speranțe: 3—0 (0—0).

Popescu 6,5, 
(mln. 80 Iri- 
șt. Stoica 6,

7 — O. Gri-
Pitulice 5

Ște- 
Pancd 6.

Jipa
Ștefan 6,5

Zafiris), Panaite 
5, Ursea 7,
— Caținea 5,i Cr. Ene 5 
Manea 5).

9
Crisan si va rata, în min. 
prin Ruse, o bună situație 

gol. Fusese, însă, un simplu
Gazdele vor re- 

dar vor rata în
precum o făcuseră și In

lui
72. 
de 
„foc de paie* 
veni în atac, 
scrie.
prima jumătate a meciului.

Gheotghe NICOLAESCU

SUC) 
în cil 
acoper 
corn ba 
joc d 
lauda 
sportiv 
locală 
tidă. < 
defens 
sistent 
soldat 
rului. 
șutat 
rea r- 
minuui 
Cașubr 

^beră 
!c;afe? 
cată“ : 
lidă a 
27. exf 
țiul P( 
Gheorf 
post. < 
siva ș 
mâi a< 
expedi 
stingă

La 
același 
plină > 
60. o 
printr- 
in mi 
f ren ta! 
margin 
sl bal 
doua « 
F. C. <
Bucu 1



U OBȚINUT 6 PUNCTE VALOAREA S-A IMPUS SI... PE ZĂPADĂ

CLASAMENTUL
STEAUA 17 15 2 0 66-10 32
Dinamo 16 14 1 1 39-12 29
Victoria 16 9 1 6 27-20 19
Oțelul 16 826 23-19 18
Flacăra 16 7 4 5 18-18 18
’Jniv. Craiova 16 7 3 6 25-24 17
„Poli". Timișoara 17 6 4 7 21-21 16
Corvinul 15 7 1 7 29-25 15
A.S.A. Tirgu Mureș 16 7 1 8 28-31 15
F. C. Olt 16 718 24-34 15
F. C. Argeș 16 5 4 7 16-21 14
F.C.M. Brașov 16 4 5 7 22-21 13
,,U» Cluj-Napoca 16 457 17-24 13
S. C. Bacău 16 367 15-28 12
Sportul Studențesc 15 4 3 8 14-25 11
C.S.M. Suceova 16 4 3 9 17-34 11
Rapid 16 3 4 9 12-28 10
Petrolu! 16 349 12-30 10

DECIS ÎN PRIMA REPRIZĂ
ectiv, prin 
> a stăpî- 

repriză, 
{urat vie ■ 

scorul ra- 
\TARU a 

înscris 
și-au ma -
MATEUȚ 
23) și au 

ti min. 41, 
îarrcat ccl 
rtidei, re

cap ui, o 
:U.
1 primele 
1 ratat de

(șut in
Călugăru 

min. 34 a 
șut este

e echili- 
acum cu 

msiva lor 
de Bur

uian) dînd 
ii bucu
lui Stelea 

rcabile, la 
L <iin. 58 
n această 
i echipa 
3s>edă nu- 
t. De alt- 
it reduce- 

min. 86, 
Îs după o

DINAMO 3 (3)
OJELUL e 1 (0)

Stadion Dinamo: teren moale, 
alunecos; timp rece; spectatori 
— circa 5.000 Șuturi; 15—12 (ipe 
poartă: 10—7). Corn ere: 5—5. Au 
maircat: CAMATARU (min. 7 șl 
.41), MATEUȚ (min. 23), respec
tiv NICOARĂ (min. 86).

DINAMO: Stelea 7,5 — Jercă- 
lău 7, Movilă 7 (min. 65 Dumi- 
trașcu 7), Al Ni cola e 7, Sabou 
7 — Rednic 6, An done 7, Ma- 
teuț 7,. Orac 7 (min. 59 Bălăci 
7) — Mih&escu 7, Cămătaru 7,5.

OȚELUL: Căhugăru 7 — Bo- 
rali 6, Anghelinel 7, Agiu 7, Po
pescu 6 — Stan 6, Burcea • 
Măstăcan 7 — Drăgol 6 (min. 46 
Chivu 6), State 6,5 (min. 60 Ni- 
coară 7), O. Popescu 6,5.

A arbitrat bine Gr. Macavel 
(Deva); la lini»; Fl. Popescu 
(Ploiești) și I. Caraman (Ora
dea).

Cartonașe galbene: O. POPES
CU, AGIU.

La speranțe: 1—1 (0—0).
• i !■■■ ■■

In ansamblu un meci Rlăcut, 
cu o meritată victorie a Iul Di
namo șl o bună replică a oas< 
ps'ților. care — prin felul ©um 
au jucat după pauză — ne-au 
dovedit că poziția lor în clasa
ment nu este întîmDlătoare.

Radu URZICEANU

In speranța că pe zăpadă li
derii clasamentului se vor simți 

\incomodati si nu-si vor putea 
face jocul lor obișnuit, giuleș- 
tenii au lăsat neourătat terenul 
(pe care, totuși, arbitrul l-a con
siderat corespunzător pentru dis- 
du tarea meciului) de near a de
pusă zilele trecute. Dar Steaua 
— știind să se adapteze si acestor 
condiții, jucînd cu pase la semi- 
înălțime sau deschideri lungi, în 
adîncime. si centrări înalte în 
careul advers — a dovedit că 
valoarea se poate impune ne 
orice teren. Cu o pregătire fizică 
La înălțime, ca mo ionii au zbur
dat și pe z-ăpadă, dominlndu -1 
copios pe rapid iști în prima ju
mătate a partidei, cînd «-a ju
cat aproape numai la o poartă. 
Fiind limpede că s-ar mulțumi 
cu un rezultat egal, feroviarii 
s-au apărat cu aproape întreg 
efectivul, dar inevitabilul avea 
să se producă totuși chiar înainte 
de pauză. După o mare ratare a 
lui Pițurcă în min. 19 (cînd a 
șutat, din mijlocul careului, di
rect în portarul Toader) si alte 
două situații favorabile nefruc
tificate (min. 30 — sut Belodedlci 
și min. 35 — „cap* Pițurcă, am
bele ne lîngă poartă). Steaua a 
deschis scorul în min. 38: Rota- 
riu s-a lansat pe partea stingă, 
a șutat excelent. Toader a res
pins si el printr-un splendid re
flex, mingea a ajuns la Lăcătuș, 
care a retrimis-o în fața porții 
rapidisțe si BALTNT. pe fază, a 
reluat-o în plasă. In penultimul 
minut al reprizei. HAGI a mărit 
avantajul echipei sale la capătul 
unei prelungite si spectaculoase 
acțiuni de atac.

După pauză. disputa a devenit 
ceva mai echilibrată, ranidistii 
ieșind si ei mai frecvent în o- 
fensivă, dar fără efectul scontat, 
atacurile lor fiind destrămate cu 
relativă ușurință de experimen
tata apărare stellstâ, în care 
si-au făcut reintrarea Iovan si 
Belodedici. Gazdele ar fi putut 
înscrie măcar golul de onoare 
însă Goantă (min. 70) fî Damas-

| RAPID
I STEAUA 1®I

Stadion Ciulești; teren acope
rit cu zăpadă; timp Însorit, dar 
rece; spectatori — clroa 17 000. 
Șuturi: 7—13 (pe poartă: 2—10). 
Cornere: 6—3. Au marcat: BA- 
LINT (min. 38), HAGI (mln. (M), 
grigore (min. 65 — autogol), 
PIȚURCĂ (min. 71).

RAPID: Toader 6 — Marines
cu 5, Matei 6, Grigore 6, Bacoș S 

— Drăghlcl 5 (min. *0 Mânu n 
5) Cîrstea 7, Goanță 5, Șt. popa 
4 — Damaschin H 6, Țlr» 4 
(min. 72 L. HI, 5).
steaua: Liliac 7 (media e- 

chipei) — Iovan 4 (min. M Ci
reașă), Belodedlci 7. Bumbescu 
7,5, Rotariu 8 — Stoica t. Bălan 
7, Hagl 7 (min. 84 D. Petrescu), 
Ballnt S (notă scăzută pentru 
comportare nesportivă) — Lăcă
tuș 7, Plturcă 7.

A arbitrat foarte bine I. Igna; 
la Un!e: D. Buciumau șl L Fi- 
renczl (toți din Timișoara).

Cartonașe galbene: MARINES
CU, HAGI, BALTNT, GOANȚĂ.

La speranțe: 2—3 (1—1).

• ..I !■ ..................III..........

cliin n, (mare ocazie In min. 73) 
au ratat cu ușurință. în schimb, 
stellstil — fără a mal torta ea 
înainte de cauză — au mărit to
tuși scorul, prin GRIGORE (auto
gol in min. 65, cînd a deviat In 
propria poartă mingea șutată de 
Belodedici) si PITURCA (min. 71, 
la o centrare a lui Ballnt). Din 
păcate, locul a fost de o cali
tate mal scăzută după pauză, 
presărat cu destule Iregularități 
si chiar unele gesturi nesportive 
(s-a .distins» Ballnt). Iar galeria 
giulesteană si-a dat sl ea în pe
tec eu cîteva dintre refrenele el 
de-a dreptul rușinoase.

Constantin FIRĂNESCU

UN PLUS DE AMBIJIE...

REVENIRE PE LOCUL AL TREILEA
Pe măsura -frămintăril» Iul de 

către jucători, mal bine de o 
treime din suprafața gazonului 
a devenit... mocirloasă. Din •- 
ceste motive, nid nu se pot a- 
duce în discuție aspectele calita
tive ale partidei, eforturile echi
pelor relevlndu-se mal cu seamă 
De olanul angajamentului fizic. 
Din start. Flacăra a fost deose
bit de insistentă sl după’ ce 
TIRCHINECI (miti. S) a ratat 
prima ocazie de gol a medului, 
în minutul următor el n-a mal 
greșit tlnta la acțiunea unuia 
din eel mai activi Jucători ai 
partidei, Văidean. declanșată pe 
partea stingă si urmată de o cen
trare «ca la carte», din care S-a 
deschis scorul: 0— L Opt minute 
mal tîrziu, o nouă posibilitate de 
a marca am trecut-o tn contul 
echipei vizitatoare (Lala — «cap» 
peste «transversală»), dar gaz
dele vor asedia careul morena- 
rilor. eăuttnd egalarea. pe eare 
o vor obține tn min. 20: atund. 
Tălnar a executat o lovitură de 
colt de pe partea dreaptă si 
IORDACHE. ea în zilele lui bune, 
a șutat dintr-o bucată, cu stin
sul, direct la «vlnclu»; 1—1. A 
urmat un joc de „contre", din 
care am reținut trd cornere con
secutive ale «alb-albastrflor». 
centrarea de gol a lui Valscovid 
(min. 28). la care Iordache n-a 
reușit să pună «latul», sl marea 
șansă a portarului Rotărescu din 
min. 40. dnd Tlrchined a trimis 
In bară !

La reluare, terenul sl mal greu 
a creat mari probleme ambelor 
formații- Totuși, sl In aceste con
diții dificile, fazele fierbinți de

| V.CTOR1A
I FLACĂRA

Stadion Victoria; teren foarte 
moale; timp Însorit, dtar frigu
ros; spectatori — circa 1.000. 
Șuturi: 11—9 (p_> poaa-tă: 7—4).
Cornere: 9—7. Au marcat: IOH- 
DACI1E (min. 20), COJOCARU 
(mdn. 60), respectiv TIRCHINECI 
(mim. 6).

VICTORIA: Rotărescu 7 (min. 
64 Nițu 6) — Comănescu S. ZArs 
6,5, Mlrea 7, Balaur I 8 — Co- 
Joca.ru 7, Dlcan 6, Augustin 7 — 
Țălnar 6,5 Iordache 7 (min. Sl 
N-uță 6) Vaișcovld 6.

FLACĂRA: Dohot 6 — Gh. Ra
du 7, Purei ea 6, Beldie 6, N Îs tor 
6 — Dragnea 6,5, D. Siva S (min. 
80 Glăvan), C. Pană 4.5. Tlrehl- 
ned 7 — Văidean 7, Lala 8 
(min. 65 Marcu 5).

A arbitra' bine Ș. Necșuiescn 
rrîrgovlște); la linie: Ad. Moro- 
ianu șl Gh. Bizinich! (ambii din 
Ploiești).

La speranțe: 5—0 (3—0).

poartă n-au lipsit. Cum au fost 
acelea din min. 47 (Augustin, 
mare ratare), min. 51 (acțiune 
percutantă Gh. Radu); min. 56 
(frumoasă sarlă a lui C. Pană) 
Sl min. 60, cînd COJOCARU a 
reluat, tn plasă, balonul respins 
de Dohot. la șutul Iul Augustin.

Prin acest succes. Victoria a 
revenit ne locul al treilea tn 
clasament.

Stelian TRANDAFIRESCU

La încheierea turului Diviziei B
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LESCU

I A.S.A. TG. MUREȘ 2 (1)
SPORTUL STUD. 0 |

Stadion Municipal; teren în
ghețat; timp Însorit, dar frigu
ros ; spectatori — circa 4.000. 
Șuturi: 11—5 (pe poartă: 3—3); 
Cernere: 9—0. Au m-accat: CIOR» 
CERI (min. 7) și C. ILIE (min. 
88).

A.S.A.: Varo 7 — Szabo 6, Je
nei 7, Botezan 6. Fodor 6 — E- 
rosz 6, C. Ilie 7, Ivan 7 (min. 
86 Al. Stoica) — Ciorcerl 3, Fa- 
nici 6, Craiu 6 (min. 80 Doro- 
banțu).

SPORTUL STUDENȚESC: Cris
tian 5 — M. Marian 6,5, M. Popa 
6, iorgulescu 6, Munteanu n 6 
— Țicleanu 7 (min. 64 S. Rădni- 
canu 5), Cristea 3, Bozeșan I 7, 
Pologea 6 (min. 82 Achlm) — 
Țîrlea 6, Coraș 6.

A arbitrat satisfăcător M. Ne- 
șu (Oradea); la linie: M. sal«o- 
mir (Cluj-Napoca) șl -D. Pura 
(Dej).

Cartonașe galbene: IORGU
LESCU.

Cartonase roșii: CRISTEA și
CIORCERI (min. 13).

La speranțe: 0—1 (0—0).

BACAU. 13 (prin telefon). O 
mare surpriză, dacă subliniem 
că F.C.M. Brașov venea după o 
înfrîngere pe teren propriu, în 
fața mureșenilor, în timp ce S. C, 
Bacău se prezenta după o serie 
spectaculoasă, care l-a adus pe 
elevii lui Vătafu In situația unul 
promițător „—2“. Jocul a purtat, 
de altfel, amprenta acestor stări 
de spirit diferite. în ©are jucă- 
tarii băcăuană au afișat, oare
cum. liniștea unei echipe care nu 
are nevoie de un efort special 
pentru a învinge, în timp ce 
oaspeții s-au „înhămat" cu mult 
curaj la acest joc. desfășurat pe 
un teren foarte greu. De fapt, 
meciul s-a încheiat în min. 27 
cînd, ia un corner de pe partea 
dreaptă. SULEA a șutat surprin
zător de Ia 25 de metri, mingea 
a lovit pămintul, pe linia careu
lui de 6 metri, și Cîmpeanu a 
însoțit-o cu privirea, avînd con
vingerea că va ieși în aut de 
poartă. Asa s-a înscris goaul u- 
nei victorii de care brașovenii 
aveau absolută nevoie. în timp 
ce băcăuanii mal aveau si mal 
au variante.

în tot restul celor 89 de mi
nute localnicii au încercat să a- 
vanseze sore poartă, dar randa
mentul neașteptat de slab ad u- 
nora dintre jucători a împiedi
cat acțiuni care să ducă la fina
lizare. Mai mult, ei au ju'sat. în 
mod surprinzător, „dlntr-o buca
tă", ratînd 9 din 10 pase. în a- 
oeste condiții, nu este de mirate 
că gazdele au trimis primul șut 
spre poartă în min. 41 (Burlea- 
nu) sl că. în partea a doua, 
brașovenii au avut mal multe o- 
cazii de gol. S. C.-ul ar fi putut 
egala în min. 53. dar suitul pu
ternic al Tul Penoff a fO3t deviat

r
S.G BACAU
F.C.M. BRAȘOV

Stadion „23 August»; teren În
ghețat; timp friguros; zpectatorl 
— circa 8.000. Șuturi: 10—10 (pe 
poartă: 4—6). Cornere: 7—4. A
marcat ȘULEA (min. 27).

S.C. BACĂU: Cîmpeanu 5 — 
Vlscreanu 4, Agachi 6, Borcea 6, 
Cludln 6 — Burlearm 6, Penoff 
4 (min. 57 Andronlo 5) Tismă- 
naru 4 (min. S3 Artenl 4) —
Șoiman 4. Setatele 5, Fulga 8.

F.C.M.: Polgar 6 — Bălan 6, 
Moldovan 6, Naghl 7 Kisa 6 — 
Șulea 7, Avădiana 6,5, Mandoca 
6 — Terheș 6 (mim. 86 V. Ște
fan), Kramer 6 Andrașl 6 (imln. 
89 Mărgărit).

A arbitrat foarte bine G. Io- 
nescu (București); ba linie: V. 
Curt (Constanța) șl șt. Rotar es
eu (Iași).

Cartonașe galbene: POLGAR.
La speranțe: 2—1 (1—0).

• ii
ia earner. Situația de gol s-a re
petat tn min. 60. dnd Vlscreanu 
a șutat superficial. La poarta 
cealaltă. Kramer a ratat o mare 
ocazie in min. 66: l-a imitat 
Terhes (min. 80). a mal salvat 
Cîmpeanu (mln. a5) sl a Încheiat 
seria ratărilor Andrasl. tn min. 
86. O partidă tn care 3. C. Bacău 
a fost de nerecunoscut, ta timp 
ce oaspeții au avut o motivație 
reală, aoărlndu-sl. cu vigoare, 
punctele pină In ultimele secunde.

loan CHIRILA

MEREU ÎN OFENSIVĂ EVOLUȚIE SPECTACULOASA Șl EFICACE

F.C CONSTANTA, JIUL Șl F.C. BIHOR 
PE PRIMELE LOCURI

SERIA I

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — 
r. C. CONSTANȚA »—* (4>—2} s
Zahiu (min. 9 șl 35).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
OLIMPIA RM. SĂRAT 5—0 (t-0) : 
Gălățeanu (tmin. 25), Liblu (mta. 
60) și Cismaru Omta. T2, 75 șl 83).

STEAUA MIZEL — F.CJW. DEL
TA DINAMO TULCEA 5—2 (3—2): 
Mihalache (mln. U2), Grigore 
Omta. 1*8), A. Ene (tnln. 44 șl 47) 
șl Cosma (min. 60), respectiv la- 
mandl (min. 1 șl 13).

FEPA >74 BtRLAD — PETRO
LUL BRĂILA 3—0 (2—0) : Basallc 
(min. 35) și Mihăilă (min. 37 șl 
60).

C.FJt. PAȘCANI — UNIREA 
SLOBOZIA 6—0 (4—0) î Rotaru
(mim. 5 șl 56), Andrei (mdn. 25 
și 27) șl Kereszl (min. 44 șl 74).

UNIREA FOCȘANI — INTER 
VASLUI 2—0 (0—0) : RasaliC
(min. 57) șl Chlrlță (mta. 88).

GLORII BUZĂU — ȘIRETUL 
PAȘCANI 4—0 (1—0) : Stan (mta. 
43), Niță (min. #1*), Profir (min. 
80) și Trandafir (min. 86).

C. S. BOTOȘANI — POLITEH
NICA IAȘI 0—0.

F.CJW. PROGRESUL BRĂILA — 
METALUL PLOPENI 5—0 (2—0) S 
Vâsli (min. 16), Darie (min. 22), 
Petrache (mln. X și S3 — uAUmui 
din 111 m) și Titirlșcă (min. 76).

Relatări de la C. Bura, O. Băl- 
teanu, R, Alexandrescu, C. Bur- 
ghelea, C. Enea, Fi. Jecheanu,

INTER SIBIU — CJSJH. PANDU
RII TG. JIU 2—0 (0—0) : Istvan 
Omln. 78) și Văsii (min. 87).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — A. S. DROBETA TR. 
SEVERIN 2-0 (1—0) : Plăvițfai
Șnin. 31) șl Răduț (tnln. 63).

Relatări de la L Zamora, M.
Avanu, C. Gruia, M. • Țacăl, &. 
Geornoiu, O. Guțu, N. Ștefan,
L Ionescu șl C. JSughea.

1. JIUL Iff 111 5 18-18 33
2. Biiter Sliblu iff ltt 1 $ 23-10 33
X Elect r op ubore iff 10 1 « 39-116 31
4. Pandiirii iff 9 3 5 25-18 11
S. Tractorul Iff 9 2 « 23-iB 10
6. Gaz Metan 17 10 0 7 25-27 X
7. Chdimia 17 a 2 T Z9-1S ID
8. Sp. „30 Dec." 17 a 2 T W-18 M
9. I.CJJVI. Iff 6 s 6 19-1B J7

W. Sp. Mun. Sl. 17 7 3 7 20-21 Iff
Mi. Electromureș 17 7 3 1 21-25 n
nz. AJS. DrobQia 17 7 3 7 28-33 U7
13. CJ3.* T-viște 17 7 2 8 38-23 14
1A. Mec. Fimă Iff 7 1 8 18-26 U
15. Sp. Mun. C. 17 6 3 » 10-30 M
M. Metalul Buc. 17 4 3 10 16-23 H
VI. Autobuzul Lff 4 3 10 13-X M
15. Progr. v-uOic. 17 2 4 U 10-26 a

SERIA A lll-a

F. C. MARAMUREȘ BALA MARS
— OLIMPIA I.UJVI. SATU MAU
2—11 (0—1): Tulba (mln. 43 Sl U).
respectiv Bolba (min. 1).
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C.S.M. SUCEAVA
F.C. OLT

2 (1)
0

Stadion „Areni*; teren acope
rit cu zăpadă; timp însorit, diar 
rece; spectatori — circa 8.000. 
Șuturi: 9—5 (pe poartă: 7—3).
Cornere: 4—3. Au marcat: GA- 
FENCU (min. 11) șl CAȘUBA 
(min. 77).

C.S.M.: Bucu ne- Ungurean 
7, Breniuc 6, Crlsteseu 7, Clo- 
banu 6 — Gafencu 7, Golan 7, 
Buliga 7 — Păiuș 6 (min. 39 
State 6) Sfrijnn 7 (min. 68 Mul- 
țescu 7), Cașuba 7,5.

F.C. OLT: Ciurea 6 — Cazan
giu 6, A. Popescu 6, M. Zam
fir 6. I. Dumitrescu 6 — M. Po
pescu 6 (min. 68 Laurențlu 6), 
Leța 6, Eftimie 7, C. Gheorghe 
6 — Pena 6. Turcu 6.

A arbitrat bine R. Petrescu 
(Brașov); la linie: M. Stosnescu 
(București) șl Al. Renghel (Vas
lui).

Carionașe galbene: BULIGA. 
l.a speranțe: 4—0 (1—0).

® ! ■ ■ll»H ■■—■■■■ I I
dere al lui Eftimie. în min, 84. 
dar nu reușește să reducă din 
handicap.

Si, astfel, partida se încheie 
cu victoria meritată a localnici
lor. aflati mereu în jumătatea 
de teren adversă.

Gheorghe NERTEA

-TIMIȘOARA. 13 (prin telefon), 
în pofida unei vremi deosebit de 
friguro-ase. La stadion au venit 
multi spectatori, chiar peste es
timările organizatorilor, fiind e- 
videntă dorința suporterilor lui 
„Poli" de a-si vedea ^răzbunată" 
retrogradarea deloc uitată în 
fața echipei argeșene. Formația 
gazdă, una dintre revelațiile ac
tualului campionat, le-a oferit 
mult așteptata revanșă si încă la 
un scor categoric, în urma unei 
spectaculoase evoluții, eu toate 
condițiile dificile ale terenului.

După ce Ilcu a șutat spectacu
los. din voleu. peste poartă (min. 
2). timișorenii si-au întetit atacu
rile la poarta lui Speriatu. To
tuși. prima mare ocazie a apar
ținut pitestenilor (min. lfl). cînd 
Ignat a șutat cu boltă, mingea 
l-a depășit pe Moise, dar a în- 
tîlnit „transversala". Trei minute 
mai tîrziu. o acțiune prelungită 
fn careul argeșan e finalizată de 
VLATANESCU. care, de la 14 
metri, a trimis balonul în plasă, 
în coltul din stingă lui Speriatu: 
1—0. Același VLATANESCU avea 
să stabilească scorul reprizei In 
min. 33, cl beneficiind de o ex
celentă centrare a lui Bozeșan 
II, care. Ia rîndu-i, a speculat o 
ratare de intercepție a lui Voicu.

Dună pauză, timișorenii nu-si 
măresc âvantai u.l conform frec
venței acțiunilor lor ofensive, 
fie pentru că Ucu se „bîlbîie" ca 
un începător (min. 50 si 72), fie 
că Speriatu se opune cu succes 
(min. 56. 57 și 77' la șuturile lui

3 (2) I* I
; teren taehe-

L„poli« tim.
F.C. ARGEȘ

Stadion «1 Mai»
țat cu zăpadă; timp Însorit, 
friguros; spectatori — circa 
12.900. Șuturi: 15—5 (pe poartă: 
10—3). Cornere: 5—L Au marcat: 
VLATANESCU (mta. 21 fi ») șl 
OLOȘUTEAN (mtal. 88).

«POLI»; Molse 7 — C. Varga 
8, Crăciun 7, Oancaa 1, Stolcov 
7 — Neagu 6, Manea 8, Bozeșan 
n 6 (min. 46 Pasou 8,5) — Chi
na 6, Ilou 6 (min. 81 Oloșutean), 
Vlălănescu 8.

F.C. ARGEȘ: Speriatu 7 — Voi
cu 8, Stancu 6, Pîrvu 6, Eduard 
5 — Șt. Badea 6, D. Ștefan 8, 
Ignat 6 — D. Zamfir 5 (mdn. 57 
Pană 5), Jurcă 5, Radu n 6 
(min. 46 Gheoacă 6).

A arbitrat birt» A. Gheorghe 
(P. Neamț); Ia linie: O. Ștremg 
(Oradea) șl I. Dogaru (Rm. VH- 
cea) .

Cartonașe galbene: CHINA. 
La speranțe: 2—1 (2—1).

Ilcu. Neagu sl. respectiv. China. 
Abia cu două minute Înainte de 
final OLOȘUTEAN. nu de mult 
introdus în teren. 11 scoate din 
poartă pe Speriatu. aproape de 
linia de corner si. dintr-un unghi 
dificil, ridică scorul la 3—0;

Poul SLAVESCU

D. Soare. Th. Ungureanu șl Tr.
Enache.
1. fx:. C-ȚA Iff 18 S 4 sa-ia 23
1. Poliit. Iași Iff U0 9 4 20-16 23
3. Progr. Brăila 17 a < 4 22
4. Steaua Miziil Iff 10 1 8 Iff-W 21
5. Unirea Focsș. Iff a a ■ 20-23 21
6. Șiretul Pașc. 17 a i 7 lfi-±l 16
7. Gloria Bz. Iff a a 6 29-16 H
9. FEPA H4 17 a a • 20-15 Iff
t. Met. Ploipend 17 a i 0 25-26 Iff

10. Prahova PL Iff a < 7 20-16 16
lfl. CJS. Botoșani 17 a 4 7 lff-Zl M
UZ. C.F.R. Pașc. 17 T 1 9 27-25 15
IX Unirea SL Iff 6 3 8 15-26 15
14. Inter Vasdul Iff T 1 0 114-26 IS
15. Delta Tuilcea Iff 8 3 9 19-28 14
10. Ceahlăul Iff a 1 10 20-37 M
17. Olimp. R. S. 17 a 1 ID 18-33 13
18. Petrolul Br. Iff 3 4 ID 18-3» 16

SERIA A 11-a

JIUL PETROȘANI — METALUI.
BUCUREȘTI 1—0 (1—0): Stotaeseu 
(min. 34).

C. S. T1RGOVIȘTE — SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL *-0 
(0—0) : S. Dumitrescu (min. 05. 
din 11 m) șl ștefan (mdn. 73).

TRACTORUL BRAȘOV — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
4—0 (0—0) : Manta (min. 52 șl 80), 
Beleaua (min. 70) șl FL Vaslle 
(min. 77).

GAZ METAN MEDIAȘ — SPOR
TUL „30 DECEMBRIE» 3—0 (8—0): 
Dulău (mdn. 3 șl 7 — uftimut din 
11 m).

CHIMIA RM. V1LCEA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 3—1 
(1—0) : Gaiță (min. 26) șl Manga
lagiu (min. 70), respectiv Cirțu 
(min. 76).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 3—1 
(1—0) : petruș (min. 10), Iordache 
(min. 65) șl Cristescu (min. 72), 
respectiv L. Popa (min. 87).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— I.C.I.M. BRAȘOV 3—0 (1—0) :
Dragne (m:n. 9), P. Dumitru 
(min. 59) și Guda (tmin. 70).

P. C. BIHOR ORADEA — A. 1. 
PABOȘENI VULCAN 3—1 (3—0) t
Ov. Lazăr (min. I), Kulcaar 
(mdn. 9) șl lie (min. 51. din U m). 
respectiv Crăciun (min. 47).

STRUNGUL ARAD — STICLA 
ARIEȘUL TURDA 5—0 (1—0) f f- 
trescu (min. 22, 56 șl T8), Murat 
(min. 61) șl Szell (min. M).

C.S.M. REȘIȚA — GLORIA BIS
TRIȚA 2—o (î—o) : Răduța (mm. 
41) șl Mărginftanțu (min. 74).

CJ.L. SIGHET — GLORIA R» 
ȘTȚA 4—0 (2—0) : Țiplea (mta.
31), Podeanu (min. <2 șl 00) și 
Șulea (min. 75).

CHIMICA TlRNAVENI — ĂSăU 
PROGRESUL TIMIȘOARA 3—6 
(3—0) : Dobrin (min. 114), Mărgi
nean (min. 24) și Cenan țnln. 
35).

ARMATURA ZALĂU — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 4—1 (3—1) I 
Pășcuță (min. 9 șl S — ultimul 
din lă m), Predeanu (min. 36) șl 
Metale (min. 83), respectiv Mita 
(min. 32).

VICTORIA FJ.U.T. CĂREI — 
MINERUL BAIA SPRTE L—1 (0—0)1 
Horvath (mim. 90), respeativ R*> 
diș (min. 84).

METALUL BOCȘA — F.C.M. 
U.T. ARAD 0—1 (p—0) S Negrău
(min. 47).

Rdatărl de la Ov. Nemeș, L 
Ghlșa, N. Străjan, P. Fuchs, L 
Mihnea, I. Ducan, N. Danciu, *> 
Herman șl T. Țărani.

1. F.C. BIHOR 11 U 4 1 38-10 38
2. U.T.A. in ia 3 4 3U4B 33
3. Gloria B-ța 17 0 4 4 3Ș-1B M
4. C.S.M. Reșița 17 10 1 1 «-10 38
5. FX3. Maram. Iff 8 4 a 30-M 31
6. Strungul Iff 7 4 6 23-20 IB
7. Ol imp ia S.M. Iff 6 5 6 33-19 Iff
8. A.S. Paroșenl :ff 7 3 7 29-22 VI
9. Met. Bocșa 17 6 5 6 22-21 17

10. Armătura iff 6 5 6 10-23 17
11. Vlicto»ri.a Car. 17 7 1 9 16-26 IS
12. Chimica Iff 6 3 8 24-37 15
113. Dacia Orăștie 17 6 2 9 21-25 14
14. Progr. Timiș. Iff 5 4 8 22-51 14
15. Gloria Reșița 17 5 3 9 20-33 13
16. Sticla Turda Iff 6 1 10 21-35 13
17. C.I.L. S'ighet Iff 4 4 9 J6-27 Iff
IO. Min B Sprie Iff 4 4 9 12-32 12

Joca.ru


Sub conducerea partidului, mișcarea sportivă se dezvoltă necontenit

„OACIAHA- - [ISIIIĂIUCIIÂ Șl GtNLIIOASÂ LAIțlAUVĂ, 
II ADfVÂJÎATÂ «IWlîl A SPOBTIW IMi«C

Prin conținutul și semnifica
ția ei, prin destinul ce i s-a 
conferit, încă de la data înfiin
țării ei, cu un deoeniu în 
urmă, din inițiativa generoasă 
a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, competiția sportivă 
națională DACIADA reprezin
tă o permanentă vie, entu
ziastă, tot mai cuprinzătoare 
de la o etapă sau o ediție la 
alta, la nivelul tuturor pre
ocupărilor și vîrstelor, în gră
dinițe, în școli și facultăți, în 
întreprinderi și Instituții, atfi 
la orașe, cit și la sate. Este 
un lucru absolut firesc, de 
vreme ce din nucleele de ba
ză ale mișcării sportive își 
trage seva această competiție 
de anvergură, veritabilă Olim
piadă a sportului românesc, 
așa cum s-a dorit, așa cum 
este de fapt Cele aproape 8 
milioane de participant! la e- 
tapa de masă, pe asociația 
sportivă, constituie cel mal 
convingător argument.

Factor generator de vigoare 
șl sănătate, de optimism și 
voioșie, cu valențe educative 
in rîndurile generațiilor in 
formare, ale tuturor oamenilor 
muncii. competiția sportivă 
națională materializează În
demnul secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, creatorul- el: 
„Fie ca Daciada să devină 
tot mai mult cadrul de mani
festare a energiei, clanului ți 
optimismului revoluționar al 
tineretului patriei, al cetățeni
lor țării, ca ea să contribuie 
la afirmarea capacității cre
atoare a poporului nostru, la 
educarea conștiinței socialiste 
a maselor"

Este un îndemn care se află 
permanent în atenția • celor ce 
organizează, ca și a celor ce par
ticipă la acțiunile sportive din 
cadrul Daci&del. Ga o recentă

ÎN ÎNTREAGA TARĂ, ÎNSUFLEȚITE ÎNTRECERI SPORIIVE OMAGIALE
Amplele manifestări sportive 

organizate — pe întregul cu
prins al țării — în intlmpinarea 
Conferinței Naționale a parti
dului și aniversării a patru dece
nii de la proclamarea Republicii 
au continuat, la sfîrșitul săp- 
tăminU trecute, cu o suită de 
frumoase întreceri avînd ea 
participanți mii și mii de ti
neri, oameni ai mumeti de ta 
orașe și sate. Iată citeva re
latări de la corespondenta noș
tri, prezenți la aceste acțiuni 
tportive omagiale:

BUCUREȘTI. Clubul sportiv 
Progresul a organizat, in sala 
Floreasca, o atrăgătoare com
petiție care a reunit ecrfimeri 
(seniori și juniori) din mai 
multe cluburi și asociații 
sportive din Capitală. Pe pri
mele trei locuri la floretă: Pro
gresul I (Stingă, Sanda, Dră- 
ghid, Scarfat). Progresul II 
(Ravai. Petreșcu. Cimpoi, Tâ
râș, Dumitrache) și I.E.F.S. 
• Asociația sportivă URBIS a 
inițiat, pe platforma din car
tierul Militari (cu sosirea pe 
baza sportivă proprie) un cros 
al veteranilor, intre care s-an 
numărat și foști atleți din Ba
ta Mare, Galați, Găești, Zalău 
șl București. • Două con
cursuri ale iubitorilor șahului. 
Primul, organizat de Comisia 
municipală de resort, a reunit 
12 echipe Intr-o competiție-ful- 
ger, câștigată de formația Da
nubiana, urmată de I.T.B. șl 
Autobuzul. Cea. de a doua, • 
întrecere individuală, Inițiată 
de A. S. Armata, a avut doi 
învingători: maestrul Dan Po
pescu (ICEFIN) șl candMatad 
de maestru Romeo Milu, 
de la I.T.B. (N. NICOLAE).

FAG AR AȘ. Peste o sută de 
tineri din orașele Victoria, Ag
nita, Făgăraș și București an 
participat la tui atrăgător con
cura de judo (speranțe) pregătit 
de asociația sportivă Nitramo- 
nia. A fost o întrecere fru
moasă, deosebit de disputată, 
printre od mal buni rcumărfn- 
du-se Sorin Teodoresou șl Fo- 
sile Josan, la cat. 29 kg (Ni- 
trtatmonâa). Viorel Stoica, cad. 
85 kg (Voinicelul București). Ma

întrecere bunăoară, care a 
avut loc la Tg. Jiu, o finală 
pe țară sub însemnele Dacia- 
dei — Campionatul Național 
sătesc de trîntă, inițiat și or
ganizat de C.C. al U.T.C., 
Alexandru Motorgă, cel ce 
coordonează activitatea unui 
centru olimpic de perspectivă, 
remarca faptul că valențele 
educative ale acestei întreceri 
depășesc cu mult așteptările. 
Ordinea, disciplina, spiritul de 
angajare a marii majorități a 
concurențllor, alături de dîr- 
zenie, corectitudine, dragoste 
pentru culorile colectivului 
reprezentat au lăsat o frumoa
să Impresie. Fără îndoială că 
din masa acestor tineri — pes
te 300, cîți au fost la finala 
din orașul de reședință al 
Gorjulul — se vor desprinde, 
prin talent, ambiție și perma-* 
nentă modelare, viitori repre
zentanți de frunte al luptelor, 
al sportului românesc.

în același spirit se înscriu, 
in fapt, toate întrecerile care 
se desfășoară sub genericul 
marii competiții sportive na
ționale. La nivelul copiilor, 
al purtătorilor cravatei ro
sti cu tricolor, spre exem
plu, „Expedițiile Cutezătorii*, 
care au ajuns de la 45 de e- 
chîpaje la peste 3000, se cons
tituie într-o întrecere sportjv- 
aplicativă cu multiple valențe 
formativ-educative și patrib- 
tice, destinate să fixeze șl să 
completeze continuu cunoștin
țele dobîndiie in școală, să facă 
cunoscute frumusețile patriei, 
cu mărturiile perenității mile
nare a poporului nostru pe 
aceste meleaguri, cu seculare 
monumente de artă și cultură 
șl, implicit, cu mărețele edi
ficii înălțate in anii luminoși 
ai socialismului, îndeosebi în 
ultimi 22 de ani, denumiți eu 
mindrle patriotică „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

rius Buzete. cat. 45 kg (CJSJȘ. 
Făgăraș) și Roman Țerbea, cat 
47 kg de la C.S.Ș. Agnita. (Șt. 
COPILAU).

ORADEA. în organizarea 
C.J.E.F.S. Bihor, prin Comisia 
județeană de specialitate, pe 
ringul montat in Sala Sportu
rilor din localitate s-a desfă
șurat. o reușită reuniune de 
box, la care au participat pu- 
giliști de la I.M U.C. București, 
C.S.M. Reșița, A.S.A. șl Câr
ti ochim Cluj-Napoca, Minerul 
Oraș dr. Petru Groza, Meta
lul Salonta, Înfrățirea și Cri- 
șttl Oradea Din seria celor 38 
de meciuri viu disputate, cete 
mal aplaudate au fost la ca
tegoria mijlocie ușoară, intre 
Fabian Solomon (Metalul Sar 
tonta) și Rumeliu Rația (Cri- 
șui), pu.gilistul de la Salonta 
invinglnd dar la puncte, șl la 
.categoria ușoară unde Tîberin 
Togo (Metalul) prinir-un box 
tehnic, ta linie, a prizntt de
cizia in fața lui Titi Paul (Cri-

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BtATLON • Proba de ștafetă 

4X7,S tem din cadrurt concursului 
Internațional de la Passo Rotile 
(Walt») a fost ctștigată de pri
ma echipă a R. D. Germane, cu 
timpul de 1.48 ns. Pe tocrti doi 
s-a Clasat formația secundă a 
R. D. Germane — 1.S1P5, tar lo
cui trei a fost ocupat de setec- 
țlomata Italiei — 1.52:54. -

HOCHEI PE GHEAȚA © Dispu
tat la Berlin, meciul dintre se
lecționatele R. D. Germane șl 
Franței s-a încheiat cu victoria 
gazdelor, cu scorul de J—2 (0—i, 
1—1, 2—0).

PATINAJ ARTISTIC • Proba 
femtataă din cadrul campionate
lor mondiale pentru juniori, ce 
se desfășoară ta orașul austra
lian Brisbane, a fast crtștigată de 
Ktrtett Yamaychi (S.U.A.), urmată 
de Junta! Yagtouma șl Yukiko 
Kashihara (ambele Japonia). In 
proba de dans, medalia de aur 
a revenit perechii sovietice Ok
sana Grtșctuk, Aleksandr Șikov.

SC in a Concursul de la Alun- 
Mi (Austria) a continuat cu o 
probă famtataă de «tartom uriaș, 
cțștigatil de sportiva vest-geraaa- 
■a Muțite Kattanget, eronome

Și la nivelul oamenilor mun
cii din întreprinderi, Daciada 
își dovedește pregnant carac
terul său profund educativ, 
determinînd — așa cum ne-am 
putut convinge, urmărind felul 
cum se desfășoară întrecerile 
la care iau parte muncitoarele 
întreprinderii de volvatlr din 
orașul Tg. Neamț — o modi
ficare structurală de mentali
tate, o apropiere de exerci
țiul fizic și de sport, nu numai 
pentru sănătate și vigoare, 
pentru sporirea capacității de 
muncă, „dar și pentru altfel de 
relații sociale intre lucrătoare, 
mai sincere, mai apropiate, cu 
spirit de întrajutorare, cu do
rința de a cultiva prietenia", 
cum remarca directorul aces
tei unități economice, frun
tașă pe județul Neamț, lng. 
Serafim Lungu. De bună sea
mă că așa stau lucrurile, dacă, 
după orele de muncă, tot mal 
multe dintre muncitoarele din 
Întreprinderea sus-amintită ră
nita în continuare împreună, 
pășind in arena sportivă, sau la 
sfîrșit de săptămînă, tot îm
preună (și adesea cu familiile 
lor) participînd la drumețti si 
excursii, la o activitate turis
tică și recreativă de masă me
reu mal bogată.

Daciada se dovedește a fi 
și în plan educativ un „foc 
continuu" în mișcarea noastră 
sportivă, de unde rezultă — 
așa cum atestă realitatea, fap
tele — nu numai reușite în 
activitatea de masă, în conso
lidarea unor colective, ci șl 
in cea de performanță, in ca
re tineretul patriei este che
mat să reprezinte cu cinste, 
cn demnitate, culorile Româ
niei socialiste, să contribuie, 
prin talentul șl eforturile sale, 
la creșterea prestigiului miș
cării noastre sportive. în fapt, 
unul dintre principalele atri
bute ale Daciadei.

șui). Victorii au mai obținut 
Florian Ungur (CrișuT), JKe 
Ciuraru șl Cornel Silitră (Re
șița), Teodor Pândele și Vâslit 
Trif «fin Cluj-Napoca. (I. GHI- 
SA).

SACELE. Comitetul U.T.C. al 
întreprinderii Electropredzla, 
in colaborare ou Cercul de tu
rism Babartmca, a inițiat o în
trecere omagială la orientare 
turistică. La această competi
ție, la cane au participat nu
meroși tineri șl tinere, pe pri- 
mete locuri s-au clasat: cat. 
9-40 ani: Mihaela David țd 
Albert Snaie (ambii de la Cl- 
reșarli Săeele); cat. 11—12 ani: 
Laredana Popa (Șc. nr. 4 Bra
șov) și Radu Guliciuc (Voința 
Brașov); cart. 13—14 ani: Mi- 
baeta Sasebescu (Cireșarif) șl 
Florin Tencariu (Voința Bra
șov); cat. 15—18 ani: DeHana 
David (Rulmentul Brașov) și 
Clawdiu Colcer de la Liceul U- 
nirea Brașov. (V. SECAREA- 
WU).

trată ta două manșe cu timpul 
de t'jn.tn. Au urmat-o Renete 
Oberhofer {Raite) — 1:10,63 și 
Manu-ela Trotz (Austria) — 2:20.04. 
• Proba de coborîre pentru „Cupa 
Mondială” desfășurată ta stațiu
nea elvețiană Leukerbad a reve
nit schioare! elvețiene Michete 
Flgirnl, cronometrată cu timpul' 
<te 1:50,52. Pe locul 2 s-a clasat 
austriaca Slgrld Wolf — 1:50,04.

TENIS • Rezultate Înregistrate 
ta „Turneul campionilor” pentru 
proba de dublu, competiție găz
duită de Londra : Stefan Edberg, 
Anders Jarryd — Peter Doohai», 
Laurie Warder 4—6, 6—3, 6—3, 
7—6; Miloslav Mecrtr, Tomas Smld 
— Pant Annacone, Christo van 
RenSburg 6—2, 6—1, 6—4 ; Sergio 
Casai, Emilio Sanchez — Scott 
Davta, David Pate 7—6, 6—4, 7—6; 
Gary Donnelly, Peter Fleming — 
Ken Flach, Robert Seguso 6—S, •f fl, fl

TENIS DE MASA • La Heteta- 
M s-a disputat dubla tatRnlre a- 
mlcală dintre selecționatele Fin
landei și R. P. Chineze. In am- 
bege meciuri victoria a revenit 
sportivilor chinezi : la măscuita 
eu 8—4. tar la femtata cu 0.

PE DRUMUL SIGUR 
M PtOGRESULtH

Ș| PROPĂȘIRII PATRIEI
(Urmare din pag 1)

putem împlini tniine. Lo acest nou bilanț, poporul nostru trăiește, 
din. toată inima, mindria unor deosebite succese de ultimă oră 
în fiecare dintre domeniile activității economico-sociale, care con
firmă cu puterea faptei justețea politicii generale a partidului, 
spiritul realist ce-i definește obiectivele menite să asigure țârii 
o evoluție dinamică, viguroasă, fermă pe drumul civilizației și 
bunăstării. In cifrele de bilanț se regăsesc, firește, rezultatele 
eforturilor generale de dezvoltare intensivă a întregii economii, 
de modernizare și creștere a eficienței el. Ceea ce a determi
nat o mobilizatoare efervescență creatoare, o implicare directă și 
concretă a cercetării tehnico-științifice, îndrumată cu deose
bită grijă și competență de tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, avînd efecte vizibile asupra creșterii producției, 
a calității și competitivității produselor. Se regăsesc mutațiile sur
venite in structura producției industriale, modernele obiective puse 
in funcțiune și care valorifică mai bine resursele materiale și 
inteligența românească : se regăsesc mari realizări ce intregesc 
operele de prestigiu ale acestei epoci distincte in istoria patriei, 
intre care noua Magistrală Albastră, Canalul Poarta Albă—Midia- 
Năvodari, noile tronsoane ale magistralei subterane care este 
metroul bucureștean, regularizarea cursului Dîmboviței, ansamblul 
feroviar și rutier de poduri dunărene din zona Fetești - Cerna
vodă, cel mai mare din Europa, noile dimensiuni cantitative și 
calitative ale agriculturii, amplele lucrări edilitare menite să în
noiască ți să redimensioneze chipul Capitalei țârii și a! celorlalte 
localități urbane ți rurale.

Toarte aceste împliniri cu care ne mindrim subliniază, deopotrivă, 
vocația ți virtuțile de constructori ale poporului nostru, încrederea 
ți elanul revoluționar cu care întreaga națiune, in frunte cu co- 
munițtii, urmează partidul, încercatul sâu conducător, pe drumul 
sigur al propășirii, al propulsării României socialiste in rîndul 
țărilor mediu dezvoltate. Și, totodată, se constituie in puternice 
motivații de angaj'are hotărită în îndeplinirea obiectivelor viitoare, 
a celor stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului, precum și 
a hotăririlor de mare însemnătate ce ror fi luate de Conferința 
Națională.

Ca ți celelalte domenii ale activității economico-sociale, edu
cația fizică și sportul prezintă, la acest mare eveniment politic, 
bilanțul care ii atestă consolidarea și afirmarea atît in pianul de 
masă, cit și în cel al performanței. Importanți pași înainte s-au 
înregistrat în sfera sportului de masă, deopotrivă in ceea ce pri
vește cuprinderea unui număr tot mai mare de copii și tineri, de 
oameni ai muncii in acțiuni diversificate, organizate în cadrul ma
rii competiții naționale Daciada - creație a secretarului general 
al partidului —, ca și, mai ales, în creșterea vizibilă a conținu
tului lor general formativ-educativ, în trecerea efectivă spre o nouă 
calitate, ceea ce sporește aportul acestui domeniu la întărirea să
nătății și capacităților creatoare ale cetățenilor patriei, la educarea 
lor multilaterală și, astfel, la realizarea in perspectivă a obiecti
velor puse de partid in fața mișcării noastre sportive. In acest sens, 
trebuie subliniate atenția ți sprijinul permanent de care s-a bucurat 
ți se bucură activitatea sportivă. „Partidul nostru, în cadrul politicii 
sale generale, acordă o mare atenție educației fizice și sportului, 
asigură condiții ca acestea să capete o tot mai more dezvoltare, 
sâ cuprindă, practic, întregul popor", arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU in Mesajul adresat Conferinței pe țară a mișcării 
sportive.

Totodată, in ultimii ani s-au înregistrat numeroase și prestigioase 
succese ale reprezentanților sportului românesc in marile compe
tiții internaționale, concretizate intr-o creștere notabdă a numă
rului de medalii și trofee ce situează sportul românesc pe locuri 
fruntașe în ierarhia mondială. Se cuvine să amintim, in acest con
text, mai cu seamă de triumful recent al gimnasiclcr noastre la 
Campionatele Mondiale din Olanda, de puternica afirmare a nota
ției românești, de recoltele bogate in medalii de aur, nrnint și bronz 
aduse de canotaj, haltere ți alte ramuri de sport. Toate acestea 
nu ar fi fost posibile fără o bază solidă creată sportului, fără obiec
tivele moderne - stadioane, complexe, săli și bazine - care se 
adaugă zi de zi zestrei sale materiale, fără amplificarea ariei de 
cuprindere a tineretului in aceasta activitate, fără implicarea tot 
mai pregnantă a științei in pregătirea sportivilor, fârâ condițiile 
remarcabile de viață și afirmare asigurate acestora de partidul șl 
statul nostru.

De aceea, întregul tineret sportiv, milioanele de practicanți al 
exercițiului fizic - care au intîmpinat Conferința Națională a parti
dului cu noi ți entuziaste fapte de muncă, cu frumoase succese in 
planul performanței, dedicindu-i ți numeroase întreceri omagiale - 
iți îndreaptă cu recunoștință ginduriie către partid, către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu angajamentul ferm de a răsplăti minu
natele condiții de muncă ți viață prin rezultate in activitatea pro
ductivă, la învățătură ți in sport, care să contribuie la înălțarea 
continuă a patriei socialiste, la creșterea prestigiului ei în lume.

TRAGEREA LA SORȚI A PRELIMINARIILOR C. M.
ZURBCH (Agerpres). — Sîm- 

bătâ s-a efectuat la ZOrich trage
rea la sorti a gr lupelor zonale 
pentru preliminariile celui de-al 
144ea Campionat Mondial de fot
bal. Echiipa României va evolua 
In prima gruipă europeană, îm
preună cu formațiile Danemar
cei, Bulgariei șl Greciei.

Iată și componența celorlalte 
grutpe ale zonei europene : grupa 
a 2-a : Anglia, Polonia. Suedia, 
Albania ; grupa a 3-a : U.R.S.S., 
R. D. Germană, Austria, Islanda, 
Turcia ; grupa a 4-a : R. F. Ger
mania, Olanda, Țara Galilor, Fin
landa ; grupa a 5-a: Franța, Sco
ția, Iugoslavia, Norvegia, Cipru ; 
grupa a «-a : Spania, Ungaria, 
Irlanda de Nord, Irlanda, Malta; 
grupa a 7-a : Belgia, Portugalia, 
Cehoslovacia, Elveția, Luxemburg.

Din grupele de 5 echipe se 
caliiffcă primele două clasate, iar 
din grupele de 4 ocupanta prl- 
mutcd Joc, precum șl aMe două 
formații dintre cele situate pe lo

cul! secund cu cele mai bune 
rezultate, potrivit criteriilor sta
bilite de regulament.

Meciurile din . grupele prelimi
nare ale zoned europene as vor 
desfășura în perioada martie 
1938 — noiembrie 1989.

Așa cum se cunoaște, turneul 
final va avea loc în anul 1090 
în Italia, cu participarea a 24 de 
echipe.
• In finala Cupe: Interconti- 

nentale, disputată La Tokio, echipa 
F. C. Porto a întrecut cu scorul 
de 2—1 (după prelungiri) forma
ția Penarol Montevideo. Golurile 
au fost înscrise de Gomes, Mad- 
ger. respectiv Viera.
• în etapa a 11-a a campio

natului italian: Fiorentina — in- 
temazionale 1—2; Milan — Ro
ma 1—0; Napoli — Juventus 2—1; 
Cesena — Como 3—0; Pescara — 
Avellino 2—0; Samp do-ria — As- 
coh a—0; Torino — Empoll 0—lj 
Verona — Pteta 0—0. In clasa
ment eomfuce Napoli cu 19 p.
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