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FORUMUL COMUNIȘTILOR ROMÂNI ȘI-A CONTINUAT LUCRĂRILE 
SUB SEMNUL ÎNALTEI APRECIERI Șl DEPLINEI APROBĂRI

A RAPORTULUI PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, au con
tinuat, marți, 21 noiembrie. lu
crările Congresului al XIV-le» 
al Partidului Comunist Român.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost salutată eu 
multă însuflețire de pariici- 
panții Ia marele forum demo
cratic al comuniștilor români, 
care au aclamat și ovaționat 
îndelung pentru partid si 
secretarul său general.

In cursul dimineții, au fost 
reluate dezbaterile in plen.

Prima parte a ședinței a fost 
condusă de tovarășul Constan
tin Dăscălescu.

Au luat cuvintul tovarășa 
Elena Ceaușescu, delegat al 
organizației județene de partid 
Argeș, tovarășii Ion Frățilă, 
delegat al organizației județe
ne de partid Prahova, Mihala- 
che NicuTescu, delegat al or
ganizației municipale de partid 
București, Constantin Ilorobef. 
delegat al organizației județe
ne de partid Satu Mare, Marin 
Enache, delegat al organizației 
județene de partid Dîmbovița, 
Miu Dobrescu, delegat al orga
nizației județene de partid 
Arad, loan Foriș. delegat al 
organizației județene de partid 
Călărași, loan Josu, delegat al 
organizației județene de partid 
Timiș, Maria Onofrei, delegai 
al organizației județene de 
partid Iași, Ion Bogdan Bălu- 
ță, delegat al organizației ju
dețene de partid Argeș.

Delegații au ales, apo-, în 
unanimitate. Comisia pentru 
propuneri dc candidați pentru 

membri și membri supleant! ai 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și ai 
Comisiei Centrale de Revizie.

Din comisie fac parte 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ion Anaslasiu, Lazăr 
Băciucu. Victoria Bistriceanv, 
Emil Bobu, Aurelia Bratu, Mi
hai Burcă, Vasile Carp, Lina 
Ciobanu, Nlstor Ciordaș, Vic
tor Cojoacă, Ion Coman, Ni
colae Constantin, Aurel Costea, 
Simion Cotoi, Constantin 
Dăscălescu, Costică Dăscăles- 
cu. Ion Dincă, Miu Dobrescu, 
Ludovic Fazekaș, Ion Frățilă, 
Letiția Io naș, Anica Lazăr, 
Mihai Marina, Ilie Matei, Ma
nea Mănescu, Nieulina Morarii, 
Mihai Niculiță, Ion Popescu 
Puțuri, Constantin Radu. Petre 
Rădueanu, Gheorghe Rădules- 
cu. Alexandru Reimer. Dumi
tru Sandu, Aneta Slivneanu, 
Constantin Smeu, Victor Ște
fan, Anton Storobăncanu, 
Gheorghe Tănase, Gizela 
Vlad.

In continuare, lucrările au 
fost conduse de tovarășul 
Ioachim Moga.

Au luat cuvintul tovarășii 
Constantin Dăscălescu, delegat 
al organizației județene de 
partid Brașov, Gheorghe Tă
nase, delegat al organizației 
județene de partid Bacău, Iu- 
liana Bucur, delegat al organi
zației municipale de partid 
București, Lazăr Băciucu, dele
gat al organizației județene dc 
partid Botoșani, Ștefan RaL, 
delegat al organizației județe
ne de partid Covasna, Rodica 
Vîlcu, delegat al organizației 

municipale de partid Bucu
rești, Andrei Tomoș. delegat al 
organizației județene de partid 
Brașov, Gheorghe David, dele
gat al organizației județene de 
partid Ialomița, Ion Mitrică, 
delegat al organizației județe
ne de partid Dolj, Mihai Ma
rina, delegat al organizației 
județene de partid Constanța.

După-amiază, lucrările Con
gresului s-au desfășurat in ca
drul celor opt secțiuni pe do
menii de activitate : pentru
dezvoltarea forțelor de produc
ție, a bazei de materii prime și 
a producției de energie, înfăp
tuirea Programului de dezvol
tare economică și socială a 
țării ; pentru cercetarea știin
țifică, dezvoltare tehnologică și 
introducerea progresului teh
nic, perfecționarea invățămi fi
tului. pregătirea forței de mun
că și a cadrelor ; pentru agri
cultură, silvicultură, industrie 
alimentară și gospodărirea 
apelor ; pentru investiții, con
strucții, transporturi și teleco
municații ; pentru dezvoltarea 
economico-socială în profil te
ritorial, creșterea nivelului de 
trai, ridicarea continuă a cali
tății vieții, dezvoltarea pro
ducției bunurilor de consum, a 
comerțului și serviciilor pentru 
populație ; pentru activitatea 
internațională a partidului și 
statului nostru și comerț exte
rior ; pentru problemele orîn- 
duirii sociale și de stat, con
ducerii științifice a societății 
și dezvoltarea democratici so
cialiste, perfecționarea meca
nismului economico-financiar și 
ridicarea continuă a eficienței 
activității economice ; pentru

Congresul al XlV-lea al partidului maix 
cheazâ trecerea României la o nouă etapă de 
dezvoltare, la realizarea fazei superioare a 
programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și crearea condițiilor 
necesare înfăptuirii în viață a principiilor de 
muncă și viață comuniste.

NICOLAE CEAUȘESCU

problemele activității de partid, 
organizatorice, politico-ideolo- 
gice și educative și ale orga
nizațiilor de masă și obștești.

Partieipanții la dezbateri in 
plen și pe secțiuni au expri
mat deplina aprobare față de 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de Ia înalta 
tribună a Congresului și au 
dat o deosebită apreciere a- 
cestui document programatic, 
de excepțională însemnătate 
care — pornind de la stadiul 
actual al societății socialiste 
românești, de la interesele și 
cerințele dezvoltării sale în 
continuare — stabilește cu clar
viziune, pe baza unei profunde 
și cuprinzătoare analize, căi
le și direcțiile principale de 
acțiune in vederea realizării 
obiectivelor prevăzute pentru 
cel de-al 9-!ea cincinal și în 
perspectivă, înfăptuirii pro
gramului partidului de edifi
care a socialismului și comu
nismului in România.

Cu sentimente de aleasă sti
mă și nețărmurită prețuire, de
legații care au luat cuvintul 
au subliniat rolul esențial, 
determinant, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funda
mentarea documentelor Con
gresului al XlV-lea, de cea 
mai mare importanță pentru 
prezentul și viitorul națiunii, 
in stabilirea strategiei fiecărei 
etape de construcție socialistă, 
prin aplicarea creatoare a legi
tăților generale și a principi
ilor socialismului științific la 
condițiile concrete ale țării 
noastre, în făurirea unei Româ
nii puternice, independente, 
suverane și prospere, in asi
gurarea unui nivel tot mai ri
dicat de viață materială șl spi
rituală a întregului popor, în 
elaborarea și promovarea poli
ticii externe a partidului și 
statului, de pace, înțelegere și 
largă colaborare, contribuția sa 
de scamă la dezvoltarea șl 
întărirea socialismului, Ia afir
marea liberă șl progresul tutu
ror națiunilor lumii.

Exprlmînd voința comuniști

lor. a tuturor oamenilor muncii 
pe care îi reprezintă, partici- 
panții ia dezbateri au susținut, 
eu deosebită căldură, propu
nerea privind realegerea 
tovarășului N icolae Ceaușescu 
în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, văzînd in aceasta' 
garanția împlinirii aspirațiilor 
de pace și prosperitate ale po
porului nostru. a mărețelor 
sale proiecte de viitor, înflo
ririi necontenite a patriei, ri
dicării ei pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

In acest moment de rodnic 
bilanț, vorbitorii au relevat 
ritmurile înalte de dezvoltare 
economico-socială a țării în 
perioada actualului cincinal șl, 
în general, in anii de după 
Congresul al IX-lea care au a- 
sigurat ridicarea Ia o viață 
nouă a tuturor județelor și lo
calităților patriei, condiții tot 
mai bune de muncă și de via
ță locuitorilor lor, subliniind 
că toate acestea se dator.eso 
politicii științifice, profund 
umaniste, a partidului nostru 
de repartizare echilibrată, ar
monioasă, a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul, ma
rii proprietăți socialiste, _ de 
stat și cooperatiste, muncii pli
ne de abnegație a întregului 
popor, angajat cu toate forțe • 
le și energiile sale creatoare în 
opera de edificare a socia
lismului.

Cei care au luat cuvintul au 
reafirmat angajamentul ferm 
ar comuniștilor din organizați
ile din care fac parte, al co
lectivelor de oameni ai muncii 
unde își desfășoară activitatea 
de a face totul pentru îndepli
nirea sarcinilor ce Ie revin din 
documentele ce vor fi adopta
te la Congresul al XlV-lea,
pentru înfăptuirea politicii
Îiărtîdului, care exprimă voin- 
a întregului popor, năzuința

sa fierbinte de pace $1 pro
gres, opțiunea pentru socia
lism.

Liberările Congresului conti
nuă.



NUMEROASE Șl ENTUZIASTE ÎNTRECERI
SPORTIVE DE MASA DEDICATE IMPORTANTULUI

EVENIMENT

BUCUREȘTI 0 Pe Sta<’:onul 
Tinerelului a avut loc deschi
derea oficială a sezonului de 
cros, clubul Voința București 
organizînd „Cupa Congresul al 
XIV-lea al partidului", rezerva
tă atletelor de toate categoriile 
de vîrstă. Rezultate tehnice, 
copii II : Alina Stahie (Voința 
Buc.), Violeta Mărginean 
(Steaua), Alina Mușat (Meta
lul) ; copii I : Mariana Florea, 
Mariana Tase, Patricia Tomes- 
cu (toate de la Voința Buc.) ; 
junioare III : Magdalena Na- 
delcu. Silvia Ioniță (ambele 
Voința Buc.), Cristina Bercea 
(Olimpia); junioare II : Lumi
nița Briceag (Voința Tirgoviș- 
te). Florina Sirbu. Adriana Mi
hai (ambele Olimpia); juuioare 
I: Adriana Zbanț (C.S. Tirgo- 
viște), Jenica Diaconescu (Vo
ința Buc.), Steliana Crivăț 
(C.S.Ș. 3 Steaua); senioare : 
Daniela Bran (Voința Buc.), 
Liliana Sîrb (Locomotiva C.F.R. 
Buc.). (A. VILARA).
• La stadionul Olimpia din 

Capitală, gazdă tradițională a 
unor concursuri de călărie, a 
avut loc o atractivă competiție 
dedicată Congresului al 
XIV-lea al partidului, Ia cara 
au luat parte sportivi fruntași 
de la Steaua, Dinamo, Agrono
mia — Sportul „30 Decembrie" 
și Centrul de călărie Voluntari, 
în program au figurat probe 
de obstacole, pe primele locuri 
situîndu-se Ionel Nicolae (A- 
gronomia). Ștefan Stoica. So
rin Alexandrescu, Aurel Cojo
carii (Steaua) — la cat. semi- 
ușoară, Ionel Bucur, Claudiu 
Gheorghe (Dinamo), Radu Iii oi 
(Steaua) — la cat. uș.oată.

DIN VIAȚA ÎNTREGII ȚÂRI
• In organizarea Comisiei 

municipale de tenis de masă, 
peste 130 de sportivi fruntași, 
între care numeroși medaliați 
ai unor mari competiții euro
pene șl mondiale, au lua1" 
parte la un atractiv concurs 
dedicat celui de al XIV-lea 
Congres al partidului. La capă
tul unor foarte frumoase parti
de. cistigătorii trofeelor au 
fost Oiilia Bădescu (Spartac 
Stir om) și Cornel Stoica (Me
canică Fină), printre cei evi- 
dențiati aflîndu-se și Cristina 
Enulescu? Carmen Găgeatu, 
Maria Cocoș, Traian Ciociu 
(Juventus), Dorel Onețiu și 
Sorin Cauri (Spartac Stirom). 
(Em, F.).

GALAȚI s Una dintre cele 
mai reușite competiții din ju
deț dedicate marelui forum al 
comuniștilor a fost cea rez.fr- 
vată tinerilor din mediul rural. 
După întreceri preliminate, or
ganizate în șase centre (Inde
pendența. Liești, Ivești, Tulu- 
oești, Berești și Tg. Bujor) și 
la oare au luat parte elevi, co
operatori. muncitori din unită
țile socialiste din diferite co
mune gălățene. au avut loc 
— la Tg. Bujor și Ivești — fi
nalele la mai multe discipline 
și pe categorii de vîrstă. Nu
meroșii cîștigători au fost de
semnați din rîftdurile și mai 
numeroase ale celor pesto 2900 
de participanți la faza finală.

PRAHOVA 0 în organizarea 
clubului sportiv muncitoresc 
Prahova, al întreprinderii „1 
Mai" din Ploiești. în cinstea 
marelui eveniment din aceste 
zile au fost inițiate competiții 
de fotbal (cîștigătoare: echipa 
secției Mecano-energetic), hand
bal, volei, tenis, tenis ie ma
să, șah și atletism (pe primele 
locuri s-au situat sportivii din 
secțiile Montaj general. Meca
nică 2, Mecanică 8. Turnătorie 
fontă. Mecanoencrgetic și Me
canică 6). Iată numele cttorva 
dintre participantii la aceste 
competiții : strungarul Roxana 
Carpen. lăcătușul Lucian 
Georgescu (la volei), subingi- 
nera Viorica Lăcustoiu și lăcă
tușul Gheorghe Nițu (la hand
bal), telefonista Florentina 
Diac și maistrul Daniel Poteca 
(la șaîi), inginerul Romeo Hat>- 
gann (La tenis), sudorița Car-

»
men Petrescu (la tenis de ma
să), lăcătușul Adrian Enache 
(la atletism). La întreceri, des
fășurate de-a lungul mai mul
tor săptămîni, au participat 
peste 4000 de oameni at mun
cii. (Octavian BĂLTEANU, 
coresp.).

Ai.BA • Cea de-a X-a ediție 
a „Cupei Secașului" la fotbal, 
competiție organizată an de an 
în t comuna ( unța, a fost dedi
cată Congresului al XIV-lea al 
partidului. Semnificativ este 
că la tradiționala competiția se 
întâlnesc, cu bucuria de a face 
sport în timpul liber. echipe 
ale colectivului de oameni ai 
muncii de la I.M. Cugir și ale 
comunelor din județ. în acest 
an, cupa a revenit fotbaliștilor 
din comuna’ Săliște. echipa cîș- 
tigătoare numărînd între corr- 
ponenții ei și pe cîțiva că’ușari 
din vestita formație laureată a 
Festivalului „Cîntarea Româ
niei". (Virgil rOENARU, co
resp.).

PATINOABUl rr

DE MARE UEIIIIA1E

ACTIVITATEA ȘAHISTA LA ZI
0 în organizarea C.S.M. Dro- 

beta-Turnu Severin au avut loc 
întrecerile din cadrul Festivalului 
șahului mehedințean. Printre par
ticipant, 2 maeștri Internaționali, 
8 maeștri F.I.D.E. șl 6 maeștri 
ai sportului, ceea ce a ridicat 
simțitor nivelul calitativ al com
petiției. Clasamentul final a fost 
următorul : 1. Sergiu Lupu (E-
lectromotor Timișoara) 7,5 p, 2. 
Dumitru Anițoaie (Electromureș 
Tg. Mureș) 6,5 p, 3. Panaite ve- 

, lea (C.S.M. Drobeta Turnu Seve
rin) 6,5 p, 4, Bogdan Zamfirescu 
(Metalul București) «,5 p, 5. Dra- 
goș Dumitraehe (Electromotor 
Timișoara) 6,5 p. 6. Gotfrled Mir
cea (Voința Timișoara) 6 p. De 
subliniat și calitatea arbitrajelor 
(Paul Hendrean șl Valeriu Pa- 
rasceac).

0 Festivalul șahist „Floarea de 
colț", anul acesta la cea de a 
5-a ediție. Inițiat de asociația 
sportivă viitorul, a școlii nr. 4 
din Cîmpulung Moldovenesc, și 
organizat în colaborare cu Con
siliul Orășenesc Cîmpulung Mol
dovenesc pentru educație fizică 
șl sport (președinte : Dorel Ju- 
ravle) s-a bucurat de o frumoa
să reușită, asigurată atît de re
prezentanții unității de învăță
mînt inițiatoare, cît și de șa-

hiștii de la școlile și liceele din 
comunele vama, Fundul Moldo
vei, Pojorîta, din orașele Su
ceava, Șiret etc. Printre laurea
te actualei ediții a Festivalului 
s-au aflat Cristina Tonalea și 
Petru Dorncanu (clasele I—IV), 
Gabriela Cojocari șl cezar Uri- 
cec (cl, V—VIII), Lidia Bodea 
șl Justin Diac (cl. (X—XII), Ma
riana Votoșeniuc și Traian Po
pescu (adulți), răsplătiți cu di
verse premii, cupe și medalii. Au 
mai fost premlați : cel mal tînăr 
concurent — Laurențiu Huțuleac 
(6 ani) și cel mai virstnic — Ilie 
Roșea (pensionar, corn. Vama). 
De remarcat contribuția la reu
șita Festivalului adusă de profe
sorii Gicu Noapteș (directorul 
Școlii nr. 4 din Cîmpulung Mol
dovenesc), George Andrleș șl 
Gheorghe Bratu,

• Joi, 23 noiembrie, în orga
nizarea asociației sportive I.T.B., 
se va da startul în tradiționalele 
concursuri șahiste organizate la 
toate categoriile de vîrstă (co
pil, junioare, juniori, senioare, 
seniori). Ultimele Înscrieri se vor 
putea face chiar în ziua de 
start a întrecerilor, în str. 
Lipscani 21, telefon 13 76 35. 
(T. ST.).

Deși înghețul și-a intrat pe 
deplin în drepturi abia 
teva zile, în București 
tinează (ne referim la 
rile de performanță — 
artistic și viteză, hochei 
gheață și nu în ultimul rînd 
la patinajul de agrement) de 
peste două luni. Cum este po
sibil ? Simplu, alunecarea pe 
gheață nu mai este de mulți 
ani la cheremul... stării vre
mii, bucureștenii beneficiind 
de patinoarul artificial acope
rit din Complexul sportiv „23 
August", un edificiu de o uti
litate incontestabilă pentru ac
tivitatea sportivă hivernală de 
performanță și de masă. „Pa
latul de gheață" bucureștean a 
găzduit, cu ospitalitate, com
petiții internaționale de hochei 
de mare amploare si — 
în extrasezon — întreceri 
internaționale sau republicane 
în unele sporturi nelegate de... 
gheață (C.M. de box tineret *85.  
concursul de lupte al Univer
siadei 1981, diferite ediții ale 
Campionatelor Naționale și 
„Centurii dc aur" la box etc.), 
precum și unele spectacole cul
tural-sportive. Bineînțeles, a- 
cestca sînt numai cîteva „re
pere" ale lungului șir de ac
tivități do anvergură organi
zate la „Patinoar".

„Aspectul dc astăzi al pati
noarului — ne-a spus Mihai 
Angliei, tinărul și harnicul șef 
al bazei — este unul din ne
număratele roade ale preocu
pării pe care conducerea de 
partid și de stat o acordă per
manent mișcării sportive din 
țara noastră, extinderii moder
nizării necontenite a bazei ma
teriale. Patinoarul, construit 
în 1958 (descoperit în prima 
fază), a fost acoperit în anul 
1970, are amenajate vestiare, ma
gazii și diferite săli de pre
gătire specifică, dintre care cea 
rezervată pregătirii fizice este 
echipată cu materiale de cel 
mai înalt nivel, fiind una din
tre cele mai complete, ca să

de el
se pa- 
sportu- 
patinaj 

pe

„Cupa Rom<inîei“ la rugby 1 Ast

TINERII JUCĂTORI, IN PRIM-PLAN
întrecerea divizionarelor A 

la rugby, din ambele grupe 
valorice, dotată cu „Cupa 
României", a programat meciu
rile celei' de-a doua etape, 
echipele folosind numeroși ti
neri în locul unor cunoscuți 
internaționali, ceea ce și expli
că rezultatele mal puțin scon
tate. Astfel, Sportul Studențesc 
T.M.U.C.B. a învins pe Steaua 
cu 27—20 (10—8), ambele for
mații desfășurînd un joc alert, 
prin aplicarea principiilor de 
bază ale rugbyului. Raportul 
eseurilor a fost 5—3 pentru 
învingători, autorii acestora 
fiind toți componenți ai liniilor 
dinapoi. S-au remarcat Șt. 
Soare, Stanca, Szvercsak, Go
loganii de la Sportul Studen
țesc, Budișteanu, Cirtea, Cr. 
Constantin, Nedelcu de Ia 
Steaua. Au marcat Dinu, Se
men, Gologanu, Porojan, Cojo- 
caru — eseuri, Szvercsak l.p. 
+2 transformări, respectiv Cr. 
Constantin 2, David — eseuri, 
Alexandru 2 l.p. + tr. Arbitru : 
I. Davidoiu. (Cornel CRISTA- 
CHESCU). în Parcul Copilului, 
Grivița Roșie — Dinamo 6—38 
(0—18), după un meci la dis-

creția vicecampionilor, care au 
fost superiori la toate capito
lele. Edificator e faptul că di- 
namoviștii au înscris opt eseuri, 
fără a primi nici unul. Realiza
tori : Boboc 2, Tufă, Gurănes- 
cu, Franciuc, Caragea, Bucan, 
Tutunea — eseuri, FI. Ion — 
3 tr. (D), Tudose, Ciolan — 
I.p. A arbitrat : FI. Spinoche. 
(Bogdan TAMAȘ).

La Constanța, derby local : 
Farul — T.C. Ind. 37—3 (7—0). 
Brici a marcat prin 3 eseuri și 

Florea 2 
eseu, 

(F), 
co-

AUGUSF -0 AO
PtNTRU BUCUREȘTENI
zic așa, săli de asemenea gen 
din țară, iar sala mochetată și 
„tapetată" cu oglinzi este des
tinată pregătirii artistice a lo
tului de patinaj. Metoda auto
finanțării întreprinderilor ne-a 
stimulat foarte mult în diver
sificarea și organizarea opti
mă a activităților ce se desfă
șoară aici. Astfel, la ora ac
tuală, patinoarul este folosit 
de hocheiști (5 cluburi cu 20 
de grupe de toate categoriile, 
dintre care trei de nivelul I), 
patinatori artistici (4 secții cu
8 grupe) și „viteziști" (o gru
pă), la care se adaugă, firește, 
loturile naționale. Sînt pre
văzute, de asemenea, ore de 
patinaj public și cursuri de 
inițiere, în care cam 300 de 
copii descifrează lunar tainele 
alunecării pe gheață (n.n. se
lecția pentru performanță este 
practic asigurată), astfel 
gheața este „încinsă" de 
trenamente sau competiții 
17 ore pe zi, fără pauză, 
fiind irosit nici măcar un 
nut. în anotimpul cald,
9 terenuri de tenis cu
ale bazei sînt închiriate 
interesați, cluburile 
ții specializate 
însă (n.n. de 
în ultima vreme. Pentru anul 
viitor, conducerea I.E.A.B.S. a 
prevăzut extinderea activită
ților prin amenajarea unor spa
ții pentru practicarea 
lui 
cii 
semenea, 
a altor spații utile, 
mantinelei — acțiuni 
se într-un mai amplu program 
de reparații ce se va declanșa 
în primăvară —, procurarea
unui pian pentru sala de pre
gătire artistică, amenajarea u- 
nui cabinet metodic".

Iată proiecte care, sîntem 
siguri, vor fi puse în practică, 
dar pînă atunci, stimați 
tori, sînteți așteptați — 
tatori la competiții sau, 
nu ?, practicanți — la 
noarul „23 August" !

o transformare, E. 
eseuri, l.p. + tr., Ținea 
Foca eseu, Bezărău tr. 
Guraliuc l.p. (C. POPA, 
resp.). La Timișoara, Universi
tatea Eltim a dispus cu 15—10 
(4—4) de Petrolul Arad, Roxin 
înscriind 2 eseuri, Răcean un 
eseu și l.p., respectiv 
Rus — eseuri, Iuhas 
CREȚU, coresp.).

Multe eseuri înscrise 
șani — 10, cite cinci la activul 
formațiilor : Hidrotehnica — 
Conlactoare Buzău 22—26 
(10—20). Și la Cugir, un număr 
mare (11) de baloane culcate 
în but, cu avantaj, 8—3, de
partea oaspeților : Metalurgis
tul Cugir — C.S.M. Sibiu 
36—44 (18—22). 
că din echipa locală 
șat Manea II, autor 
puncte.

Alte rezultate :
Giurgiu — Mașini Grele Buc. 
15—9 (9—6), Petrochimistul Pi
tești — Gloria Buc. 31—10 
(7—6). Locomotiva Pașcani — 
Politehnica Agronomia Iași 
13—32 (10—12), Hidrotehnica
Iași — C.S.M. I.M.U. Suceava 
0—11 (0—3).

Aldea, 
tr. (C.

la Foe-

C.S.M.
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0 F.R.R. anunță o nouă ac- g 
țiune în direcția perfecționării 
profesionale a cadrelor — la 27 » 
noiembrie pentru antrenorii 
din eșalonul secund, la 28 no
iembrie pentru divizionarii A 
(gazdă : Centrul „23 August"). 
0 Marți. 28 noiembrie, la ora 
17, începe cursul de formare 
de arbitri
C.M.B.E.F.S.

organizat la
%

I
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EXCURSII CU TRENUL

SPRE CELE MAI FRUMOASE ZONE

TURISTICE ALE ȚARII
Permanent atente La preferințele dv„ agențiile oriciilor ju

dețene de turism șt ale I.T.H.R. București 
destinații spre care se organizează

vă propun cile va

EXCURSII CU TRENUL

® In nrogrtme’e întocmite centru dv. la 
flă înscrise vizitele la mărețele ctitorii ale 
naiul Dunăre-Marea Neagră, Drumul Transfăgărâșan 
plexul rutier feroviar Feteștd-Cernavodă. Metroul, 
complexă a rîului Dîmbovița ș.a.

Va stau, de asemenea, la dispoziție :

0 programe pentru vizitarea unor monumentale edificii so- “ ........ .. - ............... localități

loc de frunte se a- 
acestel epoci : Ca-

Com- 
amonajarea

clal edilitare și culturale din București șl din alte 
ale țării ;

® programe speciale de călătorii pe Dunăre și 
Dunării (călătoria cu trenul se efectuează plnă la 
de îmbarcare pe vas) ;

în Delta 
stațiile

că 
an- 

cam 
ne
mi
cele 

zgură 
celor 

cu sec- 
ocolindu-ne 
ce oare ?)

tenisu- 
masă si gimnasti- 
intretinere. De a- 
urmărim crearea și 

înlocuirea 
cuprin-

citi- 
spec- 

de ce 
Pati-

Andi VILARA

CINE ONOREAZĂ
Cum bine se știe, în atenția 

Cadrelor care lucrează în dome
niul educației fizice și sportului 
trebuie să stea și activitatea de 
depistare a unor elemente ta
lentate, apte pentru sportul de 
performanță. Avînd. așadar, un 
caracter permanent, neîntrerupt, 
procesul de SELECȚIE urmă
rește de fapt să descopere ta
lentul de excepție, încă de la 
o vîrstă fragedă.

Pe aoeastă temă am purtat o 
discuție cu cîțiva din membri 
catedrei de educație fizică (An- 
toaneta Surugiu — responsabil, 
Marla Paven, Elena Bigiu, A. 
Tutunaru, C. Farcaș si D. Va- 
silesca) de la Școala nr. 87 din 
Sectorul 3 al Capitalei. Situată 
într-un cartier muncitoresc (în 
apropierea întreprinderii „23 
August"), respectiva unitate de 
învățămînt dispune de o bună 
dotare materia’ă. care asigură 
celor peste 4 000 de copii con
diții optime de pregătire. Deși 
există o bază largă de selec
ție și un cadru propice pentru 
efectuarea importantei acțiuni.

la școala respectivă nu s-a 
prezentat pînă acum decît un 
singur antrenor — N. Crislea, 
de la secția de atletism a Clu
bului Olimpia. Cred oare an
trenorii celorlalte secții ale a- 
cestui club sau specialiștii al
tor cluburi și asociații din ve
cinătate — C.S. Constructorul, 
Clubul Sportiv Școlar nr. 4 ele. 
— că nu vor găsi aici colabo
rarea neoesară ? Conducerea 
școlii (director prof. Virginia 
Ștefănascu, director educativ : 
prof. Adrian, Sanda) ne asigu
ră că Inspectoratul Școlar a 
mobilizat aici un corp de spe
cialiști valoros și competent, 
capabil să răspundă și acestei 
exigențe. Este normal ca pio
nierul A.L. Țapu (clasa a 
Vil-a J) să se antreneze toc
mai la sala de lupte a clubului 
situat în Șos. Ștefan cel Mure 
(an1 ren or N. Zamfir). în timp 
ce la cîteva sute de metri n< 
casă și școală se află o mo
dernă sală de lupte și jocuri 
sportive (Sala Construcția)? Și 
acesta este numai un exemplu.

0 PEPINIERĂ A
Clubul Sportiv Școlar de vo

lei de pe lingă Liceul indus
trial nr. 12 C.F.R. se recomandă 
prin performanțele obținute an 
de an; în acest an, de pildă, 
echipa de divizie școlară a 
ocupat locul 2 în serie, cea de 
juniori II locul 1 pe munici
piu și 2 în turneul final de la 
Constanța. Iar cea de juniori 
III primul loc în campiona
tul municipal. „Secretul11 aces
tor rezultate ? Priceperea, pa
siunea și răbdarea antrenorilor 
Ion Șoacă (profesor coordona
tor) și Daniel Droc.

L-am găsit pe prof. Droc 
pregătind cu migală cea mai 
mică grupă de copii, învățîn- 
du-i abecedarul voleiului și 
căutînd să le inoculeze pro
pria pasiune pentru acest fru
mos sport. „Munca la acest ni
vel este foarte importantă ; de 
modul cum sînt însușite pro
cedeele de bază acum, depin
de întreaga evoluție viitoare 
a sportivului". Prof. Droc ne-a 
vorbit despre sportivii care au 
terminat junioratul și care vor 
evolua în Divizia A, la Rapid: 
Adrian Zadoroșnii, Bogdan

INVITAȚIA ?
Răspunsul poate fi ușor intui*.  
— avantajele ar fi benefice, 
atît pentru copii, prin timpul 
prețios cîștigat, necesar autoin
struirii. cît și pentru cluburile 
din apropiere. Evident, alții au 
luat-o înaintea lor și bine au 
făcut, nelăsînd să se piardă 
în anonimat un posibil perfor
mer.

Privim cu gingășie copiii oa
menilor muncii 
tier și credem 
„prichindeii" de 
au deslușit pe 
abecedarului, dar care se des
curcă admirabil Ia f,orei o <lc 
sport", vor fi miine. 
ne, tin-eri de nădejde 
cietății noastre și. de 
unii dintre ei sportivi 
duce pe mai departe 
performantelor sportu’ui 
mânesc! După cum lesr.e 
poate deduce, specialiștii sini 
invitați să efectueze select i: • 
de rigoare. Cine onorează 
vitația ?
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Divizia A

;i București

”* (restanțe)
INTERI SANIE

știut, șapte din 
a 12-a a Di

ll s-au disputat 
două se 

ț^-zi, la Pitești 
Este vorba de 
RGEȘ — UNI- 
CRAIOVA și

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
GREȘELI DE APĂRARE

C.S. Botoșani — Poiana Cimpina 4-0 (1—0)

ISTORIA, care
ieosebit de in-

idionul din Tri-
ntîlnire de tra-
ă foste cam-
or jocuri se

i în urmă cu
ine. Nici azi

nu e mică,
ilă are o situa-
at și va face

Cu bine acest
(pentru că,

și mai greu).
iversitatea, mal
>ria asupra lui
ișcris ca una

Joc frumos, ambele echipe fiind 
preocupate de construirea unor 
faze rapide, deși terenul era În
ghețat. In prima parte a meciu
lui, mai precis pînă în minutul 38, 
jocul a fost echilibrat, cu ocazii 
ratate la ambele porțl. In minu
tul 38, Amorăriței a șutat puter
nic, de ia circa 14 m, portarul 
Iorcic n-a putut reține balonul 
și DUMA, pe fază, l-a reluat în 
plasă : 1—0.

După pauză, C.S. Botoșani (an
trenor : C. ștefan) a prestat un 
joc cu mult peste nivelul obiș
nuit, dominînd perioade îndelun
gate si creind multe emoții apă
rătorilor adverșl. State, Amoră- 
rlței și Radu (introdus după pau

ză) au hărțuit sistemul defensiv 
advers și, firesc, diferența de go
luri a crescut. In minutul 63, 
fundașul Drugă a urcat pînă în 
apropierea careului advers, a 
centrat înalt, în careu, Radu, cu 
cu capul, l-a servit ca la carte 
pe STATE, care a expediat min
gea in poartă : 3—0. In continua
re, localnicii au apăsat pe acce
lerator, la acțiunile ofensive par- 
ticlpînd cu regularitate fundași! 
Tică, Drugă șl Abălașel, ceea ce 
a creat ocazie după ocazie la 
poarta lui Iorcic. Normai, sco
rul s-a mărit în favoarea forma
ției gazdă. In minutul 71, apără
torii de Ia Poiana au ezitat să

degajeze balonul și VASILACHE. 
atent, l-a introdus în plasă : 3—0.

După două minute, portarul 
Iorcic a ieșit la marginea careu
lui și, in loc să degajeze mingea, 
a lăsat-o să curgă spre linia de 
fund, însă AMORARIȚEI a recu
perat-o și, cu toată opoziția lui 
Iorcic, a ajuns la 6 m de poar
tă, de unde a înscris : 4—0.

A arbitrat L. Pantea (Bucu
rești).

C.S. BOTOȘANI : Banaru — A- 
bălașei, Sandu, TICA, Drugă — 
AMORARIȚEI, Sofran, STATE — 
Crudu, Duma (min. 57 RADU), 
Vasilache (min. 85 Zaharla).

POIANA i iorcic — Plavache, 
Achim, Postolache, Diraa (min. 
72 Nica) — Adolf (min. 73 Stan), 
COJOCARJJ, STOICA. Dumitru — 
Nemțeanu, Goran.

Pompiiiu VINTILA

:■

• IN PARTIDA DE LA SIBIU, gazdele s-au impus clar, 
forțînd mereu jocul ofensiv, la care au participat și fundașii 
Cotora și B. Bucur, acesta din urmă fiind unul dintre cei mai 
buni jucători de pe teren, s In momentul în care Majaru 
a fost schimbat — spre sfirșitul meciului — tribunele au reac
ționat negativ. Puțini știau însă că Majaru, care jucase bine, 
avea o ușoară întindere. • In atacul brașovean, extremele 
Andrași I și Selimcși continuă să fie foarte active. Dar ele 
nu sînt „legate" de un „central" care să nu le lase izolate. 
Intrarea lui Caciureac a făcut ca scorul după pauză să fie... 
1—1. • Remarcabil jocul lui Văsîi — mișcare multă, schim
bare de flancuri și.._ deschiderea scorului • în echipa bra- 
șoveană, care a făcut un joc sub așteptări, l-am remarcat pe 
Nedelcearu, care pornește curajos la atac, cam în stilul iui 
Gică Popescu — păstrînd, bineînțeles, proporțiile. (I. Ch.).

• ••••••

!>

• FUNDAȘUL TI
MIȘOREAN C. Var
ga și-a respectat 
împlinirea a 25 de 
ani, chiar în ziua 
meciului cu Jiul, 
evoluînd la nivelul 
posibilităților sale 
recunoscute, adică 
ofensiv, cu replieri 
oportune, cu cen
trări precise, lansa
te, parcă, „cu mi
na". • Public re
lativ puțin în tri

bunele stadionului 
timișorean. Exis Ui 
impresia generală 
că nu numai frigul 
ar fi fost de vină, 
ci și insatisfacția 
acumulată pînă în 
acel moment, de a 
nu se fi consemnat 
nici o victorie a e- 
chipel universitare 
la ea acasă, pe 
Bcga. • Portarul 
petroșenean Ghițan, 

în ciuda celor pa

tru goluri primite, 
a făcut, în cîteva 
rînduri, dovada ca
lităților sale, eta
late cu brio, cu 
cîteva săptămîni 
mai devreme. în 
Capitală, în meciul 
cu Steaua. Avînd o 
apărare fragilă în 
față, el deține... 
șansa intervențiilor 
dese, care-1 pot re
marca. La 21 de 
ani. Sorin Ghițan 
se anunță un por
tar de perspectivă, 
care trebuie urmă
rit cu atenție, în 
continuare. (I. C.).• ••••••

ițe' la locurile 
ipitală, iubitorii 
icazia să asiste 
î multe promi- 
i față în față 
lă echipe frun- 
Victoria, nu al- 
pioana și ocu- 
trei în ediția 

acum și -o pri-
i bloc" a inter- 
la Steaua după 
rie din meciul 
va Danemarcei.
ii celor două

- Univ. Craio- 
rescu (Buzău) ; 
i (Constanța) și 
Neamț) ;
ictoria (care se 

stadionul Stea- 
mboiu (Vaslui) ; 
Brașov) și D. 
S'apoca).
liri vor începe
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DERBY CU 30000 DE SPECTATORI!
A.S. Drobeta Tr,. Severin

Un meci bun, desfășurat în- 
tr-un cadru de mare derby. în 
tribune s-au aflat peste 30 000 de 
spectatori (!), care au plecat a- 
casă pe deplin satisfăcuți. în 
primul rînd pentru că echipa lor 
de suflet a jucat foarte bine și 
a cîștigat o partidă deosebit de 
grea ; în al doilea rînd, pentru 
că întîlnirea a fost presărată cu 
numeroase faze spectaculoase, 
din care s-ar mai fi putut în
scrie și alte goluri. S-a ratat în
să mult, Îndeosebi echipa pe 
care o pregătește Ilie Bălăci, o 
formație foarte tînără, ambițioa
să, viguroasă cum era și antre
norul ei cu vreo... 15 ani în ur
mă. A.S. Drobeta ar fi putut în
cheia conturile la sfîrșitul pri
mei reprize, dar, după ce MA- 
NESCU a înscris, în min. 3, cu

- Rapid 2-1 (1-0)
un șut violent din interiorul ca
reului, a micșorat tempoul și, o 
perioadă dc timp, Rapid a atacat 
mai mult șl ar fi putut egala prin 
Constantlnovicl (min. 10) șl 
Goanță (min. 21). In finalul re
prizei însă, Stanică (min. 34), 
Păuna (min. 38) șl David (min. 
44) s-au aflat doar cu portarul 
rapidist In față, ratînd ca niște 
copil.

La scurt timp după reluare, în 
min. 47. Păuna a irosit încă o o- 
cazle cit roata carului, apoi în 
min. 50 giuieștenii au obținut e- 
galarea, DAMASCHIN II reluînd, 
din plonjon, centrarea ideală a 
lui Cr. Sava. A intrat în joc șl 
Bălăci, pentru a-și aduna in ju
rul lui „puii", momentul cel 
greu a fost depășit și, în min. 
G7, liberoul DAVID a sărit mai

sus decît Mustățea, reluind ia 
„vinclu- un balon pornit din lo
vitura liberă executată de Balacl. 
Jocul a devenit aspru, Păuna a 
ratat din nou (min. 71) și, ast
fel, Balacl a cîștigat „duelul" cu 
Mulțescu într-o partidă a mari
lor orgolii ale celor doi foști. In
ternaționali din fotbalul nostru.

A arbitrat Gr. Macavei (Deva). 
A.S. DROBETA : Badea — Sta

nică, Tlța, DAVID, GRABEANU 
— IOVAN, Turea, Sîrboiu (min. 
61 Balacl ; min. 87 Moraru), 
PĂUNA — MANESCU, GUGU.

RAPID : Barba — Bălan (min. 
72 TEODORESCU), CIRSTEA, 
Mustățea (min. 70 voinea). Du- 
mitrașcu — DRĂGHICI, Constan- 
tinovici, Năstase, Goanță — DA
MASCHIN 11, Cr. Sava.

Laurențiu DUMITRESCU
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OASPEȚII ȘI-AU ATINS OBIECTIVUL

F.C. Maramureș —
Teren greu, meci mai ceva 

decît... terenul. Spre lauda lor 
însă, ambele echipe au depășii 
impedimentul gazonului dezghe
țat, extrem de alunecos, nu 
s-au sufocat nici în strînsoarea 
mizei, oferind o dispută care 
ar onora chiar și Divizia A. 
S-a jucat alert, spectaculos, 
tehnic (în același timp, și cît 
se poate de sportiv), ocaziile de 
gol lvindu-se des și la o poar
tă, și ia cealaltă. Dacă nu s-a 
înscris, aceasta se datorează 
fie celor doi portari — și Cris
tian și Cozma întîlnindu-se cu 
o zl fastă —, fie pripelii din 
unele faze în care văzusem de 
acum mingea în plasă : Roman 
(min. 58) — reluare cu capul, 
razant cu vinciul, de la nu-

Gloria Bistrița 0—0
mai 5 metri, respectiv Vase 
(min. 74), pătruns singur în
careu, șutind puternic cam de 
la 11 m, dar nu și tot atît
de precis ! Și pînă atunci ta
bela de marcaj fusese pe
punctul de a se modifica, dar,
spuneam, Cozma s-a aflat la 
post la loviturile libere expe
diate de Manea în min. 6 și 

L5, ca și Cristian, în min. 29 
și 32, la șuturile foarte puter
nice ale lui Pinter și Miriuță.

Mai ,,la subiect4*,  atingîndu-și 
prin aceasta și obiectivul 
punctului în deplasare, ni s-au 
părut oaspeții. Băimărenii au 
plătit tribut unei inerente lip
se de experiență, dar au o 
echipă de frumoasă perspecti

vă, de vreme ce ea include 
un Bălaj (18 ani), un Frunză, Sa- 
bău sau Buia (19 ani), un Vase 
(20 de ani), cei mai muiți dintre 
ei, după cum se vede, aflîndu-se 
și printre evidențiații partidei de 
duminică.

A arbitrat Gh, Toth (Aiud).
F.C. BAIA MARE î COZMA — 

Bălaj, PINTER, Grozava, Ochio- 
5U — FRUNZĂ, Miriuță, S. Sa- 
bău (min. 46 Mureșan) — Buia 
(min. 84 Strîmbei), Azoiței, 
VA.SC.

GLORIA : CRISTIAN — Hara- 
lambie, BOERU, CIOCAN. Țanca 
— Simion, Roman, Săsărman, 
SOARE — D. Moldovan (min. 
72 Pîrvu), Manea (min. 80 D. 
Zamfir),

Soiin SATMAR1

INTERESANT, DAR FĂRĂ GOLURI
Steaua C.F.R. Cîuj-Napoca

Nu o dată se spune despre o 
partidă lipsită de goluri eă ea a 
fost totuși atractivă prin jocul 
spectaculos, prin disputa anga- 
jantă a celor două echipe, nu în 
ultimă instanță prin sportivita
te. Așa au stat lucrurile și în în
tîlnirea Steaua C.F.R. Cluj-Na- 
poca — Strungul Arad (scor 
0—0), în care ambele formații, 
mai ales cea clujeană (cu pasiv 
la „adevăr"), au alergat — nu 
doar pentru că era un ger pă
trunzător ! — cu .insistență pen
tru a schimba tabela de marcai, 
însă aceasta a rămas „albă", ai
doma spațiului de joc înaintea 
startului, pe care jucătorii au 
desenat frumos în zonele de con
strucție, însă s-au blocat ia fina
lizare. Atît datorită propriilor 
slăbiciuni (lipsă de decizie, im
precizie în șut), cît si din cauza 
bunelor intervenții ale parteneri
lor de întrecere. Vom selecta 
doar cîteva secvențe : min. 16 — 
pătrundere a lui Trușcă. - șut 
„peste" de la 12 m : min. 19 — 
două faze periculoase în careul 
clujean, cu Zollner în prim-plan : 
min. 22 — voleul lui Olaru oco
lește de puțin vinciul : min. 36 
—ezitare a lui Pârciu în poziție 
favorabilă ; min. 52 — Clipa res-

— Strungul Arad 0—0
tă cu dificultate de Nagy Ia vio
lentul șut al lui Balint ; min. 75 
— centrare a lui Labu și Balint 
reia în bară I Tactic, un plus 
pentru arădeni, a căror linie 
mediană a constituit punctul 
torte. „Remiza albă" o conside
răm echitabilă.

A arbitrat N. Țenea (Drobeta 
Tr. Severin).

STEAUA C.F.R. : Nagy — Sum- 
lea, Man, TOT, Orosz — CORPO- 
DEAN, Olar, Trușcă, OLARU — 
Kovacs (min. 46 E. Iepure), Albu 
(min. 57 V. Iepure).

STRUNGUL : Clipa — Szel, 
PÎRVU, Stredie, Ujvari — I.ABU, 
Balint, ZOLLNER, BOLBOREA — 
Pârciu (min. 74 Gliitaș ; min. 85 
Lazarovici), Plisca.

Adrian VASILESCU

:■

ii»

::

pinge cu piciorul din fața lui 
Albu la o ideală centrare a lui 
E. Iepure (care a înviorat ofen-
siva gazdelor) ; min. 59 — șut al 
lui Trușcă deviat in extremis de 
Pîrvu ; min. 65 — minge reținu-

F. R. FOTBAL face cunos
cut că ședințele comisiile:’ 
d-e competiții și de depli
nă care urmau să aibă loc 
joi. 23 r • embr’e. se amî'-j 
pentru ziua do marți. 28 
noiembrie. *

Portarul Clipa boxează minei ea in duel cu E. Iepure*  (Fazi din 
meciul Steaua C.F.R. Clui-Napoca Strungul Arad) 

Foto : Ioan LESPUC

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 19 NOIEM
BRIE 1989 : cat. 1 (12 rezultate) : 
26 variante 25% a 18.037 lei ; 
cat. 2 (11 rezultate) : 7 variante
100% a 4.818 ‘lei și 556 variante a 
25% a 1.205 lei ; cat. 3 (10 rezul
tate) : 94 variante 100% a 700 lei 
și 6.319 variante 25% a 175 lei. 
Participantul Ene Ciprian d n 
București a cîștigat suma de 
44.354 lei prin cumul de- cîștiguri, 
pe același buletin.

(?) Astăzi, miercuri, 22 noiem
brie, va avea loc în București.
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> CUNOSCÎND ANTECE
DENTELE", Farul — Corvi- 
nul se anunța ca o partidă 
disputată. Surprinzător, a 
fost una neașteptat de liniș
tită, echipa ga2dă, fără „să 
titreze în plin", neavînd pro
bleme deosebite, singura în
trebare fiind scorul cu care 
avea să învingă. Ratările, 
însă, au limitat victoria doar 
la 2—0» Părerea unui... 
neutru, fostul jucător al lui 
F.C. Argeș, Zimmer, care ne 
spunea : „Am venit la rude 
și nu puteam scăpa meciul. 
Și așa, fără să forțeze, Farul 
putea obține un succes de 
proporții. Mă așteptam Ia o 
replică mai hotărîtă a Cor vi

nului". • Tătăran n-a jucat 
datorită cartonașelor galbe
ne, dar Dinu l-a suplinit 
bine (nici nu a avut mari 
probleme). N-a jucat nici 
Dorobanțu, pentru că, am 
auzit, nu-1 agreează unii spec
tatori. Surprinzător, dar Do
robanțu, cum l-am văzut cu 
Sportul, joacă tot mai bine, 
ceea ce ar trebui să înțeleagă 
spectatorii în cauză, care nu 
fac astfel nici un serviciu e- 
chipei. • O brigadă de ar
bitri cu... eseu (Constan tin es
eu, lonescu, Sorescu) s-a 
dovedit omogenă si în teren, 
cum remarca și antrenorul 
secund al Farului... Constanti- 
nescu. (AL. C'.).

• SE știf., „U" a cîștigat meciul cu F.C. Bihor, însă due
lul galeriilor a revenit orădenilor, care, deși în inferioritate 
numerică, au contat mult mai mult în plan sonor pe parcursul 
celor 90 de minute. Cu alte cuvinte, o temă de meditație pen
tru suporterii lui ,,U", ei avînd marea obligație de a fi mai 
aproape de echipa favorită, mai ales acum cînd ea traversează 
o perioadă nu prea roză. • Cavai — decanul de vîrstă al 
divizionarelor A — a apărut din '■nou între buturi. Motivul ? 
Accidentarea titularului Prunea, indisponibilitatea acestuia 
fiind de durată. > Conducerea tehnică a echipei F.C. Bihor 
era extrem de optimistă la începutul meciului, vizînd un dez- 
nodămînt favorabil. Nu aceeași tonalitate a avut respectivul 
ecou și în rîndul jucătorilor orădeni, care au plătit tribut 
mentalității că La 1—0 partida este ca șl jucată, și nu a fost 
așa ! (A. V.),

• ••••••

ȘI
SELECȚIONATELOR 
A ȘI DE TINERET 
în care au evoluat, 
Sabău și Timofte I 
au realizat, în par
tida cu Sportul Stu
dențesc, prestații 
mult aplaudate. Doi 
tineri jucători de 
mare perspectivă în 
fotbalul nostru. 9 
Apropo de speran- 

antrenorul 
a alK*  

grup 
care își

Și 
lonescu 

niat întregul 
de tiiner-i 
face loc cu vigoare

DIN NOU, CA 
ÎN MECIURILE

în echipa 
grilor". 1 
„ll"-le 
Studențesc 
schimbat 
alcătuire, 
fără efecte 
® O subliniere pen
tru dinamovistul Mi- 
hăescu, care joacă 
acolo unde i-o cer 
antrenorul

i „albsne-
Incet-în.cet,

Sportului 
s-a 

mult ca 
Și nu 
pozitive.

și echi-

pa lui. Duminică, 
în absența lui Vai- 
școvici (accidentat), 
el a preluat tricoul 
cu nr. 7 și s-a a- 
chitat mulțumitor 
de sarcină. © O 
absență regretată 
de spectatori. cea 
a lui Lupii (două 
cartonașe galbene).
(Ef. I.).• •••••>

• CU TOATE EFORTURI
LE oaspeților, I-’etrolul și-a 
făcut din nou jocul obișnuit 
de atac, obținînd o victorie 
clară, al cărei scor putea, de 
altfel, să fie chiar mai mare. 
Echipa ploieșteană, e limpe
de, se află pe un drum foar
te bun, grație omogenității 
de ansamblu, dar și unor in
dividualități de certă valoare, 
ca‘ Liliac, D. Popa, Pitulice, 
C. Ștefan, Mocanu, C. Lazăr, 
Catinca, Greaca etc. > Cro
nicarului i-a fost greu să „a- 
leagă" jucătorii remarcați din 
rîndurile formației gazdă.

Practic, fiecare și-a îndepli
nit. în bune condițiuni, sar
cinile de joc. • S.C. Bacău 
ne obișnuise cu evoluții mai 
consistente în deplasare. Deși 
La Ploiești echipa a luptat 
mult, ea n-a putut evita în- 
frîngerea, între altele și da
torită nesincronizării compar
timentelor median și de atac, 
unde Șoiman, Tismănaru, 
Scînteie (ca să ne oprim doar 
la ei) au fost de nerecunos
cut. • Pitulice și-a onorat 
a 100-a prezență pe prima 
scenă cu un joc atent, sobru 
și eficient.. Felicitări ! (Mg.P.)• ••••••

• LA MORENI, meci aprig disputat, cu un echilibru preg
nant în prima repriză, cînd F.C. Olt a jucat dezinvolt, ca pe... 
teren propriu. După pauză, însă, Flacăra a „aprins" ofensiva 
prin Timiș (remarcabil în rolul de mijlocaș de acoperire). 
C. Pană III (neobosit ca travaliu între cele două careuri) și 
Văidean („zvîrluga" care ne-a reamintit de remarcabilele salo 
calități de extremă autentică), elevii lui Nelu Nunweiller și 
Spiridon Niculescu desprinzîndu-se net. • Unul din arbitri: 
de linie, reșițeanul C. Corocan, ne spunea după meci „Este 
pentru prima dată în cariera mea de arbitru cînd nu am avut 
de semnalizat nici măcar o singură poziție de ofsaid ! Poate 
de aceea am și... înghețat bocnă". @ Chiar dacă a primit două 
goluri, portarul Gherasim s-a dovedit un jucător de bază m 
echipei din Scomicești. ca și Dudan, o aripă rapidă și ..ar
țăgoasă", înlocuirea sa în repriza secundă datorîndu-se con
tactului prea des cu fundașii adverșl. (P. SI.).

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, tragerea obișnuită 
PRONOEXPKES. începînd de la 
ora 15,50. Tragerea fiind publi
că, Sînt invitați să asiste toți 
cei interesați.

® Frecventînd agențiile r.oto- 
Pronosport, aveți posibilitatea să 
afîați noi amănunte fu, eventual, 
să și jucați !) în leg'-' ură eu UL

TIMA TRAGERE MULTIPLA 
LOTO a acestui an, care va avea 
loc duminică. 26 noiembrie. Așa 
dună cum se știe, o «a’stfel de 
tragere se constituie intr-o ac
țiune de mare interes și atrac- 
tivitate, avînd în vedere cele 8 
extrageri, grupate după siste
mul „legării" cîte două și totali
zând nu mai puțin de 72 de nu
mere ; cu alte cuvinte, este vor

ba de o tragere care echivalea
ză, practic, cu 4 trageri LOTO 
obișnuite, dar cu o gamă de cîș- 
tiguri mai largă, care include nu 
numai autoturisme „Dacia 1300" 
și importante sume de bani, ci 
și excursii peste hotare. Reamin
tim că ța o TRAGERE MUT.ȚI
PLĂ LOTO se poate juca atît pe 
bilete de 5 lei varianta, cît și ne 
bilete de 25 de lei, acestea din 
urmă dînd participanțiior posibi
litatea de a-și asigura accesul la 
toate extragerile si. implicit. la 
toate -categoriile de cîștiguri !



SPORTIVII TĂRII AU PRIMIT CU VIU INTERES Șl DEPLINĂ ADEZIUNE
*

Întregul nostru ponor a trăit 
din plin atmosfera vibran
tă, entuziastă, in care s-au 
deschis lucrările Congresu
lui al XlV-lea al P.C.R., 
eveniment de însemnătate 
istorică pentru poporul 
român. Cu un interes deo
sebit, cu o firească mindrie 
patriotică, am urmărit, • cu 
toții, magistralul Raport 
prezentat de către
secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
strălucitul ctitor al Româ
niei socialiste, care a trecut 
in revistă marile victorii 
obfinute de poporul nostru, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, in cei peste 45

PENTRU NOI Șl REMARCABILE REALIZĂRI ÎN MUNCĂ,
PRECUM Șl

La întreprinderea de Meca- 
nică Fină — unitate industria
lă bucuresteană fruntașă ne ra
mură. cu produse de inaltă teh
nicitate. bine cunoscute si a- 
orcciate atit în tară, cit si în 
străinătate — domnea luni di
mineață o atmosferă de puter
nică angajare pentru realizarea 
unei producții record în cin
stea marelui Forum al comu
niștilor. Această dorință a în
tregului colectiv de a răspun
de prin noi fapte de muncă în- 
flăcăratelor îndemnuri patrioti
ce ale secretarului general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, .cu si
guranță va fi îndeplinită, planul 
producției marfă pe 11 luni 
fiind realizat integral pînă in 
această zi, obținîndu-se astfel 
ți o producție suplimentară de 
61 milioane lei. producție ma
terializată în multe produse 
ale industriei de mecanică 
fină“ —• ne-a precizat directo
rul Fabricii de aparate de mă
sură și control, ing. Dumitru 
Cerăceanu.

Este și ceea ce ne-au con
firmat, peste puține momente, 
Ilie Albu și Alexandru Nițu — 
matrițeri, Aurelia Marinescu și 
Elena Nichifor — lăcătuși, pre- 
zenți, împreună cu mulți din
tre colegii lor de muncă, în 
multifuncționala sală a biblio
tecii sindicatului. Cu toții ur
măreau la televizor, cu emoție 
și deosebit interes. Raportul 
prezentat de cel mai iubit și 
stimat fiu al poporului, ctitor 
și arhitect vizionar al României 
socialiste moderne. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Era evi
dent că adevărurile cuprin
se în magistralul Raport 
intrau firesc în matca ma
rii noastre deveniri socialis
te, că toate tablourile de e- 
popee ale construcției noii 
Românii aveau o mare rezo
nanță în inimile celor be mun
cesc în această mare întreprin
dere din Capitală, că dorința 
lor cea mai fierbinte era ca la 
acest mare Forum tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în suprema funcție de secretar 
general al partidului.

Neîndoielnic că printre cei 
prezenți în sala bibliotecii se 

de ani de la Eliberare, în
deosebi in perioada cea mai 
fertilă din întreaga istorie a 
României — Epoca 
Nicolae Ceausescu, si a 
prefigurat drumul luminos 
pe care îl vom străbate in 
etapa viitoare a construc
ției socialismului și comu
nismului in România.
împreună cu oamenii 

muncii din întreprinderi și 
instituții, de pe șantiere și 
de la sate, tineretul spor
tiv al patriei, antrenorii, în
tregul activ al mișcării 
noastre sportive, au urmă
rit cu deosebită atenție ?i 
unanimă adeziune Raportul 
de o inestimabilă valoare

PE TERENURILE DE SPORT
aflau și reprezentanții sportu
lui din această unitate indus
trială. Nici nu se putea altfel, 
la Mecanică Fină sportul fiind 
...la el acasă, existînd aici nu 
mal puțin de nouă secții de 
mare performanță, printre care 
cele de patinaj artistic, tenis 
de masă, șah, baschet (m), 
handbal (f), box, alpinism și, 
desigur, fotbal (cu echipă a

Cu interes deosebit, cu firească mindrie patriotică si deplină 
aprobare este ascultat Raportul prezentat Congresului de 

secretarul general al partidului
Foto : Aurel D. NEAGU

junsă acum pe locul 5 în cla
samentul Diviziei B). Președin
tele asociației sportive, econo
mistul Ionel Ciuclca, ne spunea 
entuziasmat : „Am urmărit cu 
deosebit interes Raportul 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. îndemnă
rile pe care ni le-a adresat 
și acum, și cu prilejul vi
zitelor dc lucru în întreprin

teoretică si practică pentru 
înfăptuirea politicii profund 
științifice a partidului, 
program insuflețitor de ac- - 
țiune patrlotică-revoluționa- 
ră, intruchipind interesele 
fundamentale și aspirațiile 
supreme ale națiunii, op
țiunile sale pentru viitorul 
luminos al României so
cialiste, angajîndu-se să 
obțină noi și noi succese 
menite să consolideze po
ziția fruntașă și prestigiu' 
sportului românesc in lu
mea întreagă.

Iată. insă. cele dinții 
ecouri culese de redactorii 
ziarului nostru in cîteva 
unităfi bucureștene.

derea noastră ne mobilizează in 
primul rind pentru realizarea 
exemplară și depășirea sarci
nilor de plan, contribuind prin 
noi fapte de muncă Ia înfăp
tuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, la traducerea in viață 
a mărețelor obiective trasate. ' 
Mindri dc realizările obținute 
în producție, dar și in arenele 

de sport, iubitorii sportului 
din întreprinderea noastră, în
tregul nostru colectiv de muncă 
susține realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului, ca o puternică 
garanfie a unor și mai mari suc
cese, prefigurate, de altfel, dc 
Raportul pe care am avut pri
lejul să-I ascultăm".

loan NOVAC

MLĂDITELE PERFORMANTEI ROMANEȘTI
VOR CONTINUA TRADIȚIA FRUMOASELOR SUCCESE

Luni dimineața, în sala de 
festivități a Clubului Sportiv 
Școlar nr. 2 Sportul Studențesc 
din Capitală, una din principa
lele pepiniere ale performan
ței bucureștene și naționale... 
Sînt prezenți zeci și zeci de 
tineri sportivi, împreună cu 
profesorii-antrenori, cei care
i-au  selecționat și îi modelea
ză cu răbdare, cu măiestrie 
pedagogică. Cu toții urmăresc 
pe micul ecran, cu viu interes, 
cu o mare satisfacție și bucu
rie, magistralul Raport pre
zentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la 
Congresul al XlV-lea al P.C.R.

Pe chipurile tinerești ale re
prezentanților acestui club, 
printre care gimnastele Lumi
nița Dumbravă, Mihaela Baie, 
Ana Maria Avram. Alexandra 
Florea și Alina Albu, înotătoa-
rele Gabriela Ilarian și An
dreea Trufașu, voleibalista Dia
na Gherasimescu, handbalista 
Georgeta Ion și handbaliștii 
ton Andrei, Cristian Oltean și 
Lucian Vija, se putea citi do
rința fierbinte de a continua 
tradiția multiplelor reușite si 
împliniri realizate de cei de 
la care au preluat ștafeta per
formanței, precum Cristian Ga- 
tu, fost component al echipei 
României, multiplă campioană 
mondială la handbal, azi, în 
conducerea clubului Steaua, și 
Mircea Lucescu, cîndva căpitan 
al echipei de fotbal a 
noastre, participantă la 
din Mexic — 1970. în prezent 
antrenor al formației Dinamo 
București. „Tinerii noștri spor
tivi — face remarca prof. 
Nicolae Cretu, directorul clu
bului — au toate 
pentru a continua 
tradiție a marilor
Fiindcă, iată. Raportul prezen
tat la Congresul partidului de 
către iubitul nostru conducător 

țării 
C.M.

condițiile 
frumoasa 
împliniri.

arată limpede : se va face to

PRIVESC CU ÎNCREDERE VIITORUL
Mă număr și eu printre ti

nerii din România socialistă 
care au avut fericirea să tră
iască și să-și realizeze năzu
ințele în anii pe care cu deo
sebită recunoștință îi numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". 
Ca pentru toți tinerii țării, au 
fost și pentru mine ani de aur, 
cu frumoase izbinzi in marile 
întreceri internaționale, în ca
re mi-am realizat visul cel 
mai îndrăzneț al oricărui spor
tiv, acela de a urca pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere, în acordurile 
înălțătoare ale Imnului de stat 
al țării mele, acolo, pe înde
părtate meleaguri, unde au 
avut loc competițiile. Așa a 
fost cînd am cucerit titlul de 
campion european de box ju
niori și tot așa cînd am urcat 
pe cea mai inaltă treaptă a 
podiumului de premiere a 
Campionatului Mondial de ju
niori din Cuba și, recent, la 
Moscova, cînd am cucerit pri
mul titlu de campion mondial 

tul pentru generațiile în plină 
formare pentru muncă și via
ță, pentru viitorul lor fericii". 
Iar prof. Dumitru Radu, secre
tarul organizației de partid a 
clubului, ține să adauge : 
„Există toate premisele pentru 
a aspira la noi reușite, la noi 
succese, fiindcă dispunem de 
tot ceea ce este necesar. Iată 
de ee, in aceste momente 
de importanță istorică pentru 
noi, comuniștii, pentru întregul 
nostru popor, ne îndreptăm 
gindurile, cu deosebit respect 
și prețuire, către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, căruia 
ii mulțumim din toată inima 
pentru grija părintească pe 
care ne-o poartă și ne expri
măm convingerea că realege
rea sa in funcția supremă de 
secretar general al partidului 
reprezintă garanția sigură de 
finalizare a mărețelor idei cu
prinse în Raportul prezentat la 
marele forum al comuniștilor 
români, pentru progresul în
tregii noastre națiuni, totodată 
o chezășie a noi și noi reușite 
ale mișcării sportive româ
nești".

Pentru toți cei prezenți, 
sportivi și profesori-aptrenori 
ai C.S.Ș. 2 Sportul Studențesc, 
Raportul prezentat la Congres 
de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă 
un îndemn cu profundă rezo
nanță patriotică, revoluționară, 
pentru a-și uni eforturile, a- 
dăugînd talentului. vocației 
fiecăruia, o muncă perseveren
tă ; fiindcă numai așa această 
unitate sportivă va fi în mă
sură să continue tradiția fru
moaselor rezultate obținute 
pînă acum și să dobîndească 
altele, chiar mai răsunătoare, 
între acestea — cum se doreș
te — cît mai mu’ți titulari în 
loturile naționale și olimpice.

Tiberiu STAMA

de box la seniori.
Am realizat această suită de 

performanțe datorită grijii și 
sprijinului permanent pe care 
l-am avut din partea partidu
lui și statului, a condițiilor mi
nunate de viață și de pregă
tire de care dispune întregul 
nostru tineret.

De aceea, la fel ca milioa
nele de tineri din țara noas
tră, privesc cu încredere viito
rul tot mai fericit, prin reale
gerea, la marele Forum al 
comuniștilor români din aceste 
zile, a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în 
funcția supremă de secretar 
general al partidului, garanții 
sigură a marilor înfăptuiri, a 
realizării țelurilor luminoase 
cuprinse în mărețul program 
al partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei pe drumul glorios al co
munismului.

Francisc VASTAG 
campion mondial de box

mată de Steaua Roșie Belgrad 
18 p (14 j), Hajduk Split 17 p.TURNEUL DE ȘAH

DE LA BELGRAD
BELGRAD, 21 (Agerpres). Tn 

runda a 5-a a turneului inter
național Se șah de la Belgrad, 
campionul mondial Gări Kas
parov a cîștigat, cu piesele ne
gre, partida cu marele maestru 
iugoslav Liubojevici. Tot cu 
negrele Iusupov l-a învins ne 
Damianovici, Elvest a obținut 
victoria la Short, iar Timman 
a remizat cu Nikolici. !n cla
sament conduce Kasparov 
(U.R.S.S.) cu 4 puncte.

® în finala turneului interna
țional de la Koln, (disputat în 
sistem eliminatoriu), Robert 
Hiibner l-a învins pe Victor 
Korcinoi. Lecui trei a fost ocu
pat de Ralf Appel care a cîș
tigat la Christopfer Lutz.

DUPĂ ultimele jocuri din pre
liminariile Campionatului Mon
dial, in prim-planui activității 
fotbalistice internaționale au 
trecut partidele intercluburl de 
pe continent, mai exact cele din 
cadrul Cupei U.E.F.A., cu pri
ma manșă a optimilor de finală 
ale acestei competiții atractive. 
Privind programul meciurilor dc 
azi, ne vom da seama că ele 
stârnesc un mare Interes : Ju
ventus — F.C. Karl Marx Stadt ; 
Napoli — Werder Bremen ; Fio
rentina — Dinamo Kiev ; Ham
burger S.V. — F.C. Porto ; Ra
pid Viena — F.C. Liege ; Steaua 
Roșie Belgrad — F.C. Koln ; O- 
lympiakos Pireu — Auxerre și 
Anvers — V.f.B. Stuttgart. Me
ciurile retur sînt programate la 
6 decembrie.

ECHIPA Sredeț Sofia continuă 
șirul victoriilor în campionatul 
Bulgariei. După 13 etape, forma
ția sofiotă conduce detașat în 
clasament, cu 22 puncte, urmată 
de Slavia Sofia — 17 p, Plrin, 
Cernomoreț șl SHven cu cîte 15 
p. Cîteva rezultate : Sredeț — 

Dunav Ruse 4—1, Trakia — Loko
motiv Sofia 1—0, Beroe — Cer
nomoreț 1—0, Sliven — Cernomo- 
re 3—0. Vrața — Lokomotiv Plov
div 1—1.

In ETAPA a 10—a a campiona
tului din Grecia, Panathinaikos 
a Jucat în deplasare cu Ionios, 
termlnînd la egalitate : 1—1. Ce
lelalte echipe din plutonul frun
taș au cîștigat in deplasare : 
Xeres — A.E.K. o—1, Ethnikos — 
Olymplakos 0—1. Tn fruntea cla
samentului se află panathi
naikos, Olympiakos și A.E.K. — 
toate cu cîte 15 p.

DOUA partide din etapa a 
15-a din Iugoslavia au, fost de
cise în urma loviturilor de la 11 
metri : Zeleznicear — Borac 5—4 
șl Vardar Skoplje — Rijeka 4—5. 
Alte rezultate : Spartak Subotica 
— Rad Belgrad 1—0, Tuzla — 
F.C. Sarajevo 2—0, Osijek — Rad- 
nicki 2—1, Vojvodina — Buduc- 
nost 1—2, Hajduk — Partizan
2—0, Dinamo Zagreb — Olympia 
Ljubllana 2—1. Tn clasament con
duce Dinamo Zagreb cu 21 p, ur

SPARTA PRAGA a surclasat 
cu 6—2 (tn etapa a 11-a a cam
pionatului cehoslovac) pe Inter 
Bratislava și continuă să con
ducă tn clasament cu 17 p (chiar 
dacă are un joc mai puțin), ur
mată de Banik Ostrava 16 p șl 
Slovan Bratislava 16 p. Alte re
zultate : Ostrava — Nitra 3—0, 
Dunajska streda — Brno 5—0. 
Slovan — Dukla Praga 1—0. 
Banska Bystrica — Bohemians
3—0.

IN ETAPA a ll-a a campio
natului R.D. Germane : Magde
burg — Cottbus 4—1, Dynamo 
Dresda — Eisenhuttenstadt 2—2, 
Lokomotive Leipzig — Dynamo 
Berlin 1—2, Fortsehritt Bischofs
werda — Hansa Rostock 1—4, 
Erfurt — Karl Marx Stadt 1—0, 
Stahl Brandenburg — Chemie 
Halle 1—1, wismut Aue — Carl 
Zeiss Jena 0—0. Clasament : 1.
Dynamo Dresda — 17 p ; 2. F.C. 
Magdeburg — 17 p. 3. Dynamo 
Berlin — 14 p.

federația de fotbal a Da
nemarcei â informat că va pre
lungi cu cel puțin 2 ani contrac
tul lui Sepp Piontek, directorul 
tehnic al reprezentativei daneze, 
în pofida eșecului Înregistrat In 
preliminariile Campionatului

ILT9.Î0. și tt.50.59; eoresp, io.34.so; Interurban 137; telex 10 350 romsp. Telefax: <90) Nr. H.60.33 
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• Astăzi, prima manșă a 
optimilor de finală în „Cupa 
U.E.F.A." • Campionate :
Sredeț și Sparta Praga în
vingătoare la scoruri con
cludente ; Dynamo Dresda 
și F.C. Magdeburg, la ega
litate de puncte, in frunte
• Sepp Piontek rămîne la 
timonă • Ivan Mraz va 
pregăti reprezentativa Cos
ta Riea

Mondial. Piontek (49 de ani) ac
tivează ca antrenor în Danemar
ca de circa 10 ani.

ANTRENORUL cehoslovac Ivan 
Mraz a fost desemnat director 
tehnic al reprezentativei Costa 
Rica, echipă care, după cum se 
știe, s-a calificat la Turneul fi
nal al Campionatului Mondial de 
fotbal de anul viitor, din Italia.

LA larnaca, tn meci pentru 
preliminariile C.E. de juniori, 
selecționata U.R.S.S. a Întrecut 
cu scorul de 2—1 (2—1) formația 
Ciprului.


