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i-a 
luni 
ciale 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Kim . 
Ir Sen, secretar genera) al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președinte
le Republicii Populare Demo
crate Coreene.

La convorbiri an participat :
Din partea română — 

tovarășa Elena Ceaușeseu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R,, prim viceprîm-minis- 
tru al guvernului. Ion Din- 
că. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Paula Priotcasa, adjunct 
ai ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice In
ternationale, Constantin Mitea 
șl Ion Licu, consilieri ai secre
tarului general ai partidului, 
președintele Republicii. Con
stantin Iftode. ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Phenian.

Din partea coreeană — Kang 
Song San, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C., pre
mierul Consiliului Administra
tiv, Li Giong Ok. membru al 
Biroului' Politie al C.C. al 
P.M.C., vicepreședinte al Repu
blicii, Jăn Hiăng Muk. membru 
al Biroului Politie al C.C. al 
P.M.C., prim vicepremier al 
Consiliului Administrativ, Kim 
Bok Sin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C., vice- 
premier al Consiliului Adminis
trativ, Huang Jang Yop, secre
tar al Comitetului Central al 
P.M.C. pentru probleme inter
naționale, Chong Song Nam, 
ministrul relațiilor economice 
cu străinătatea, Zo Iăng Guk, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene 
România.

Tovarășul Kim Ir Sen 
adresat, și in acest cadru, 
călduros bun venit tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, subliniind eă 
vizita pe care conducătorul 
partidului și statului nostru • 
întreprinde. împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușeseu, in 
R.P.D. Coreeană se va înscrie 
ca un eveniment de seamă in 
cronica relațiilor de priete
nie si colaborare dintre eele 
două partide, țări si popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a mulțumit, >n numele său, al 
tovarășei Elena Ceaușeseu, pen-

Phenian au avut tec, 
dimineață, convorbiri ofl- 

intre tovarășul Nicolas

trn primirea caldă, entuziastă 
ee i s-a făcut pe pămlntol Co
reei prietene, arătiad eă vede 
in aceasta o expresie a senti
mentelor trainice, de prietenie, 
stimă si prețuire, ce și te nu
tresc reciproc popoarele român 
și coreean.

In cadrul convorbirilor s-a

II

in

a
un

STARTURI POPULATE. ÎNTRECERI SPECTACULOASE Inceplnd de astăzi,

la Sibiu, timp de

DE ATLETISM P£ ȘOSEA două săptămtni

SIBIU, 14 (prin telefon). Pe—- --------------- --------- -------------------— - — L————— u—— ———r. —
făcut un schimb de păreri tn g un traseu ales in zona pădurii 
legătură eu rezultatele vizitei, g Dumbrava, s-a desfășurat, la 
cu Înțelegerile la care s-a a- g sfîrșitul săptămânii trecute, ui- 
juns, și s-a subliniat eă aces- g timul act al competițiilor ofi- 

,—... .... perspective ciale din calendarul pe 1985 a!
■— g atletismului intern. Este vorba

/ ' " i dintre campionatele
g naționale pe șosea, care au a- 
g vut un frumos succes de par- 
g ticipare, cu întreceri spectacu- 
g loase și de o bună valoare, ca 

și o organizare excelentă. Sîm- 
g bătă, concursul s-a bucurat de 

o vreme frumoasă de toamnă 
g tîrzie, dar duminică, ta schimb, 
g a plouat continuu, ceea ce a 
g pus la grea încercare efortu- 

rile competitorilor.
g Iată rezultatele 
g cu acest prilej in 
' pionatelor naționale și ale „Da- 
g ciadei* : FEMEI, 15 KM : se 
$ nioare : L Mariana Stănescu 
^(Politehnica Timișoara) 50:43,2 
g — campioană națională și a 
g „Daciadei*, 2. Elena Fidatov 
g (Delta Tulcea) 50:51,6, 3. Adria- 
g na Andreescu (Rapid Buc.) 
g 50 .57,4, 4. Elena Murgoci (Me- 
g talul Tlrgovlște) 5135,8, 5. Vic- 
g toria Ghlcan (Voința Tg. Jiu) 
g 53:33,6, 6. Olga Toma (Metalul 
g Tlrgovlște) 55:06,4 ; tineret : 
gl. Viorica Ghican (Voința Tg. 
g Jiu) 53:33,6 — campioană na- 
g ționalâ, 2. Cleopatra Pălăcean 
g (CSȘ Cetate Deva) 5431,6, X 
g Ioana-Luminița Macău (CSM 
g Drobeta Tr. Severin) 56:18,4, 4. 
g Florlca Cărbunaru (CSM Dro- f

tea deschid noi i 
pentru ridicarea la un nivel și 
mai inalt a colaborării și coo- de cîteva 
perării româno-coreene. In a- ---- '*
cest cadru, a fost reliefată în
semnătatea intensificării cola
borării și cooperării economice 
și tehnico-științifiee de lungă 
durată, pină in anul 2000, pen
tru a da o mai mare stabilita
te, o nouă și largă perspectivă 
conlucrării in aceste dome
nii. Totodată, s-a evidențiat ne
cesitatea extinderii legăturilor 
pe tărimui științei și in alte 
domenii de interes comun.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au apreciat cu sa
tisfacție rezultatele vizitei și au 
exprimat convingerea că extin
derea si diversificarea in con
tinuare 
România și R.P.D. 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncii din Co
reea, sint in interesul și spre 
binele ambelor țări și popoare, 
al cauzei generale a socialis
mului, colaborării $1 păcii în 
întreaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie si înțelegere reciprocă,

★
Un moment de înaltă și in- 

suflețitoare vibrație, cu pro
funde semnificații politice, al 
vizitei oficiale de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușeseu, o 
întreprinde in R.P.D. Coreeană, 
la invitația tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. a! 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene. 
I-a constituit marele miting al 
prieteniei româno-coreene des
fășurat in piața din centrai 
capitalei coreene.

Cu acest prilej Phenianul a 
trăit, din nou, clipe de neuitat, 
intreaga 
indu-se 
bătoare 
coreene.
tori ai

a relațiilor dintre 
Coreeană.

manifestare eonstitu- 
intr-o adevărată săr- 
a prieteniei româno- 
Sute de mii de locui- 
capitalei coreene s-au

(Continuare in pag. a 4-a)

g

Mariana Stăneecu

ULTIMELE CONCURSURI
ALE SEZONULUI

LA CĂLĂRIE

beta Tr. Severin) 56:44,4, 5. E- 
lena Radu (Metalul Bucu
rești) 57364 I junioare : L

(Continuare la pag a 4-a)

Miine, meciul de fotbal cu Irlanda de Nord

ACESTA ESTE JOCUL CARE DECIDE CALIFICAREA**
g De ieri, fotbaliștii „tricolori* 
g stat in Capitală, ta urma unui 
g itinerar devenit obișnuit in a- 
g ceasta a doua jumătate a anu- 
g lui, adică Bistrița-București 
g Programul lotului n-a aștep- 
g tat dectt minutele transpor- 

tării valizelor cu echipament 
g S-a trecut Imediat ta finisările 
g de ordin tactic, ta așteptarea 
0 antrenamentului de după-amia- 
g ză. de pe stadionul „23 Aa- 
0 gust*.
g Atmosferă de optimism, ta- 
g călzită de apariția mult dorită 
g a soarelui, după zilele frigu- 

roase de Ia Bistrița.

Nici o indisponibilitate.
„Tricolorii* cunosc bine echi

pa Irlandei de Nord. Oricare 
dintre ei știe „ll“-le probabil 
și chiar variantele posibile in 
cadrul echipei lui Bingham. 
Fotbaliștii noștri au „Întors* 
meciul pe toate fețele. Totul e 
ca acum „meciul* de pe gazo
nul alb al hirtlel și cel color 
al micului ecran de video să 
coincidă cu ceea ce se va ta

eu Anglia, de la București, tei 
așa s-a spus și despre meciul 
de la Helsinki, ca să nu mal 
vorbesc despre eel de pe Wem- 
bley_. Sigur că fiecare din a- 
eeste meciuri jucate pină acum 
a avut Importanța lui, dar des
pre meciul eu Irlanda do 
Nord putem spune pe drept 
euvint ei ACESTA ESTE MB- 
CIUL CARE DECIDE CALL-

finaicic „Daciadcr șl ale Campionatelor naționale de ftoi

GALATI, 14 (prin telefon). 
Iubitorii sportului cu mănuși 
din frumosul port dunărean au 
primit cu satisfacție vestea că 
finalele .Daciadei* si ale Cam
pionatelor naționale de box 
pentru seniori se vor organiza 
ta Sala sporturilor din muni
cipiul lor. Trebuie să spunem 
că evenimentul este 
istoria 
orașul 
ceptia 
treilea 
(după 
stanța), 
tează _____
Campionatelor 
box.

în vederea acestei adevărate 
sărbători sportive, forurile 
sportive din localitate au fă
cut eforturi deosebite 
fi gazde desăvîrșite 
109 pugilisti care 
startul în actuala 
competiției.

Sala sporturilor, 
Sărbătorește a cunoscut at
mosfera marilor concursuri 
nusilistice. atît de îndrăgite 
de localnici. După cuvîntul de 
deschidere rostit de orof. 
Florin Baîaiș, președinte al

unic ta 
sportului gălățean. 

de oe Dunăre, cu ex- 
Bucureșțiului. fiind al 

din întreaga tară
Cluj-Napoca si Con- 
căruia 1 se încredin- 
organizarea finalelor 

naționale de

pentru a 
ai celor 
au luat 
ediție a
pregătită

Alie rezultate : cat. semiușoară : Faredin Abladta (Farul) 
b.p. Mlkloș Gașpar (Someșul Satu Mare); ușoară : Nicolae Ra
dian (S.C. Muscelul) b.p. Nicolae Cioc (Metalotehnlca Tg. 
Mureș); mijlocie mică : Cristian Dumitru (Steaua) b4>. ion 
Morolț* (Prahova Plodești) ; semigrea : Gheorghe Constantin 
(Metalurgistul Cuglr) b.p. Ionel Catană (Dacia Pitești) ; grea : 
Gheorghe Mitul (Metalul București) b.p. Dorin Rus (Automa
tica Mediaș); snpergrea : Paul Golumbeanu (I.M.G. Bucu
rești) b. ab. î Ion

Marți tn trecerile
■npergTea i Paul Golumbeanu (I.M.G. 

SlmLna (Steagul roșu Brașov), 
continuă de la ora 1*.

Geolgău, Coraș. Rednic, lorgulescu ti Klein, înaintea antrenament 
tutui de ieri dupi-amiazd. Foto : Aurel D. NEAGU

C.J.E.F.S. Galati, a 
filarea sportivilor 
prima gală 
Satisfacție in tribune chiar 
din start. în care a evoluat un 
gălățean. Este vorba de „se- 
mimusca* Sanda Petrescu 
(B. C. Galati), care l-a înfrun
tat oe Vasiie Sandor (Metalul 
Bistrița). Boxînd 
său caracteristic, 
turi puternice care 
decisive. Petrescu 
să-si timoreze
Dar această tactică nu i-a reu
șit. Sandor fiind un sportiv 
dîrz. in ciuda lipsei sale 
de experiență. In aceste con
diții gălăteanul a apelat la 
armele tehnicii. reușind să 
puncteze mai mult si să 
obțină decizia de învingător

urmat de
și apoi 

campionatelor, 
tribune

stilul 
lovi-

in 
cu
se doresc 

a încercat 
adversarul.

in unanimitate. Revedere plă
cută cu fostul campion Cris
tian Gheorghișor (Pistonul 
Slatina), care a avut ca ad
versar oe Gheorghe Brumă 
(Rapid). In cadrul categoriei 
cocoș. Feroviarul, bine 
gătit fizic, a încercat i 
impună prin lovituri 
expediate eu ambele 
dar adversarul său a 
vat spectaculos contraatacînd 
eficace. O dată cu trecerea 
timpului, Gheorghișor s-a 
impus tot mai dar si a obți
nut o victorie fără dubli. Tot 
la această categorie, tînăru-

tîmpla miine pe stadionul „23 
August*.

Primul dialog. îl realizăm eu 
Hagi. Golgeteni] grupei pare 
relaxat si încrezător : „In toa
tă această bătălie a calificări
lor s-a spus de fiecare dată 
că, iată, acum e acum. Așa 
s-a spus si înaintea meciului

FICAREA ! In ceea ee mă pri
vește. sint optimist. Am fi me
iul ciștiga ea Angli» Ia Bucu
rești. ar fi trebuit să ciștigăm 
Si ea Finlanda Ia Helsinki,

loan CHIRILA

(Continuare In pag 2-3)
ore- 

să se 
directe, 

brațe 
eschi-

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare In pag. i-3)

ARCAȘII ROMÂNI, ÎNVINGĂTORI ÎN POLONIA
Cu prilejul unui concurs internațional de tir cu arcul 

desfășurat ta orașul polonez Walkownia. sportivii de la 
Olimpia București au câștigat la 4 categorii : senioare : Da
niela Robu 1083 p; seniori : V. Stănescu 1214 p (locul 2 : 
A. Roba 1208 p) junioare I : Diana Nicoiaescu 1142 p și 
junioare II î Adriana Ursa 947 p. De remarcat că rezulta
tele Înregistrate de Victor Stănescu și Diana Nicoiaescu au 
fost superioare celor cu cart s-au cîștlgat titlurile naționale 
ta cadrul campionatelor desfășurate acum o săptămînă. la 
Satu Mare.



REZULTATE SCONTATE IN PENULTIMA ETAPA Marele Premiu al județului Covasna

A DIVIZIEI „A“ DE LUPTE GRECO-ROMANE
Rezultatele penultimei etape, 

a Vll-a, a Diviziei Jt* de lnpte 
greco-romane sint, In general, 
cele scontate. Fa« excepție 
doar surprinzătoarele înfrângeri 
ale puternicelor echipe C.S. 
Botoșani $1 Nicolina Iași în 
partidele cu Construcția Bucu
rești. prezentă anulacesta pen
tru prima dată..........................."
Iată rezultatele 
■un te.

BUCUREȘTI.
strucția și-au disputat întîieta
tea patru formații. Cea mai 
bună comportare a avut echi
pa gazdă, care a reușit să dis
pună de două divizionare cu 
îndelungată prezentă In primul 
eșalon : Construcția a Întrecut 
pe Nicolina Iași cu 7—2 șl pe 
C.S. Botoșani cu 6—4. Succesul 
acestei echipe este cu atît mai 
Însemnat, cu cât puternica for
mație din Botoșani învinsese 
ta primele meciuri la acar pe 
Nicolina (7—3) și pe Industria 
sirmei Buzău (8—2). Ultima 
Întîlnire, cea dintre Industria 
sîrmei și Nicolina, s-a înche
iat cu victoria primei echipe : 
7—3. Notăm, în încheiere, su- 
părătoarea absență a arbitru
lui Aurel Șandragan din Ga
lați I (Nicolae TOKACEK — 
coresp.).

in Divizia „A". 
și câteva ună-

In sala Con-

, ★
In sala Dinamo din Capitală 

au avut loc două triunghiulare. 
Dinamo București, multipla 
campioană a țării, a câștigat, 
cum era de așteptat, fără difl-

culta te : 8—2 cu Farul Con
stanța și 10—0 cu Carpați Si
naia. In cadrul acestor întâlniri 
am asistat și la o mare sur
priză : dinamovistul Ion Gri- 
goraș, medaliat la competiții 
de amploare, a fost învins de 
Ion Ilanu (Faru)l I In ceil de 
ai treilea meci, Farul a între
cut pe Carpați cu 8—2.

întâlniri deosebit de disputate 
in celălalt triunghiular. Meta
lul București, una dintre for
mațiile divizionare fruntașe, a 
terminat la egalitate, 5—5, cu 
Progresul Brăila, care la rin- 
du-i învinsese pe Delta Tulcea 
cu 6—4. Singura întîlnire in 
care echipa învingătoare a do
minat dar a fost aceea dintre 
Metalul și Delta : 7—3. Au ar
bitrat Marin Bolocan (Pitești). 
Constantin Constantin (Ploiești) 
și Dumitru Tihan (București). 
(Octavian GUȚU — coresp.).

CRAIOVA. Cele cinci partide 
care au avut loc în localitate 
au fost de bună factură tehni
că și aprig disputate. De altfel, 
trei dintre victorii au fost obți
nute la limită : Electroputere 
Craiova cu Chimistul Rimnicu 
Vîlcea, Turbomecanica și Pro
gresul București : 6—4. Cele 
două formații bucureștene au 
reușit să depășească cu 7—3 pe 
Chimistul. (V. POPOVICI — 
coresp.).

BĂILEȘTI. Cunoscuta forma
ție L.C. Dacia Pitești, aflată 
de nenumărate ori printre echi
pele participante la turneele

Cnale, a fost „ținută in șah" 
de formația locală Metalurgis
tul și de Steagul roșu Brașov, 
cu care a terminat la egalitate: 
5—5 I Spre satisfacția suporte
rilor, formația din Băilești a 
repurtat victoria, 6—4, în parti
da cu Steagul roșu.

TIMIȘOARA. Triunghiularul 
din localitate a prilejuit par
tide foarte disputate și, deo
potrivă, echilibrate. Rezultatele 
finale sinț _argumente în acest 

cu 
cu

sens : C.F.R. Timișoara 
A.S.A. Cluj-Napoca 5—5 și 
C.S. Arad 6—4 ; CJS. Arad 
A.S.A. 6—4. (C. CREȚU
coresp.).

LUGOJ. Execeptînd o singu
ră partidă din totalul celor 
cinci, întrecerile din localitate 
s-au disputat sub semnul unui 
mare echilibru. Nu mai puțin 
de trei partide s-au încheiat la 
egalitate — CESAROM Bucu
rești cu Metalul IURT Lugoj 
și cu Bihoreana Marghita : 
5—5 și C.S.M. Reșița — Biho
reana, tot 5—5. La limită (6—4) 
a ieșit învingătoare echipa re- 
șițeană în 
CESAROM.
detașat net în partida cu B 
horeana, de care a dispus < 
9—1. (C. OLARU — coresp.).

confruntarea 
Doar Metalul

In Divizia „A" de popice
RECORDURI, SURPRIZE Șl MULTE

JOCURI ECHILIBRATE
Maa animate ca întrecerile an

terioare, jocurile etapei a 5-a a 
campionatului Diviziei „A“ de 
popice s-au încheiat cu recor
duri, surprize ii multe meciuri 
viu disputate.

FAiMlNiN : • VOINȚA GA
LAȚI — VOINȚA PLOIEȘTI 

p.d. (scor individual 
2—4). invingindu-și cu 4—2 ad
versarele directe, ploieștencele au 
produs o plăcută surpriză, p- 
vmu in Marilena Ivan '— 421 p.d. 
cea mai eticace jucătoare. De la 
gazde a dat satisfacție deplină 
doar Carmen Pilaf — 449. (T. Si- 
nupol — coresp.) • VOINȚA 
CKA1OVA — HIDROMECANICA 
bKAȘOV 2328—2267 (4—2). Gazde
le. cu Paula Radulescu în prim- 
pian — 442, au făcut eforturi vi
zibile pentru a obține cele două 
puncte in clasament. De la bra
șov ence s-a remarcat Alexandra 
Hirdoiu — 401. (V. Popovici —
coresp.). O C.S.M. REȘIȚA — 
U.T.A. 2560—2368 (6—0). In vervă 
deosebită, localnicele au depășit 
pe toată linia granița celor 400 
p.d., reallzînd un nou record al 
pistelor — 2560. Sufragiile publi
cului le-au întrunit Eugenia Lă
cătuș u — 452, Maria Zsizsik -r 
445 de la C.S.M. și Melania Be- 
seni (U.T.A.) — 411. (P. Fuchs
— coresp.). • VOINȚA TIMI
ȘOARA — VOINȚA ORADEA 
2341—2247 (4—2). Joc echilibrat,
in care cele mai eficace spor
tive au fost Sanda Costandache
- 420, Emilia Ebel — 414 și, res
pectiv, Gydngy Meszaros — 395 
(C. Crețu — coresp.). • VOINȚA 
BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAICOI 2444—2400 (4—2). întâlni
re viu disputată, în care Elena 
Andreescu (V) — 437, Mariana
Borta (V) — 416, Marieta Opres- 
cu (P) — 445 și Elena Vasile (P) 
420 și-au etalat calitățile. (D. 
Diaconescu — coresp.). • VOIN
ȚA TG. MUREȘ — CONSTRUC
TORUL GHERLA 2467—2197 (6—0). 
Dominînd net partida, gazdele 
s-au impus categoric. Cele mai 
precise jucătoare : Elisabeta Al
bert — 455, Elisabeta Bonta — 
437t respectiv Rodica Luca — 398. 
(C. Albu — coresp.) • METROM 
BRAȘOV — OLIMPIA BUCU
REȘTI 2443—2280 (6—0). Meciul co
dașelor seriei Sud a revenit pe 
merit brașovencelor. S-au evi
dențiat Viorica Botezata — 427, 
Eugenia Simihur — 414 de la
gazde, Margareta Burlacu — 402

de la bucureștence. (C Gruia — 
coresp.) 0 LAROMET BUCU
REȘTI — VOINȚA CONSTANȚA 
3574—2397 (6—1). Superioare atît
în manșele „pline", dt și în cele 
„izolate", elevele antirxsn oarei 
Elina Trandafir a-a impus clar. 
Dumitra Hirdol — 465, Silvia Bo
boc (L) — 438 șl Marla Cheș- 
noiu (V) — 438 au fost notate 
cu cede mal mari reeiultate. (D. 
Brănodu — coresp.). 0 RAPID 
BUC. — GLORIA BUC. 2490—2330 
(5—11) 0 ELECTROMUREȘ
MUREȘ — VOINȚA ODORHEIU 
SECUIESC 2501—2383.

MASCULIN : 0 AURUL BAIA
MARE — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 5738—5486 (5—1). întîlnire 
cu toate atributele unul adevă
rat derby. Gazdele au obținut un 
nou record al arenei —. 5738, 
avind in St. Boariu principalul 
performer — 1034 (nou record al 
pistelor), urmat de I. Bice — 
1002 șl S. Rakoș — 959. De la 
mureșeni a-a apropiat de va
loarea adversarilor Gh. Silves
tru — 970 (O. Nemeș) — coresp.). 
0 GLORIA BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV 5274—5177 
(4—2). Succes clar al campioni
lor, la care șl-au adus o sub
stanțială contribuție M. Andrei
— 935 șl V. Tudor — 934. (G.
Octavian — coresp.). 0 OLIM
PIA BUCUREȘTI — LAROMET 
BUCUREȘTI 5211—4925 (5—1).
Victorie lejeră a gazdelor, care 
au avut ca principali realizatori 
pe S. Bellvacă — 913 și I. Ruje
— 891. (N. Tokacek — coresp.).
0 PETROLUL C1MPINA — CAR
PAȚI SINAIA 5095—4973 (5—1).
Prima victorie a gazdelor, care 
au avut cel mai bun jucător 
In D. Scheftz — 904 (C. Vtrjo- 
ghle — coresp.). 0 CONSTRUC
TORUL TG. MUREȘ — VICTO
RIA TIMIȘOARA 5061—5139 (3—3). 
Prezentînd o echipă mal omoge
nă, oaspeții au obținut o victo
rie meritată, avind ca lider pe 
M. Mato — 896. (A. Constantin
— coresp.). 0 UNIO SATU
MARE — CHIMICA TIRNAVENI 
4968—4881 (3,5—2,5). Meci echi
librat, în care principalii per
formeri au fost I. Pop — 876 șl, 
respectiv I. B arab aș — 871. (Z. 
Kovacs — coresp.). 0 C.F.R. 
CONSTANȚA — METALUL RO
MAN 5019—4936 (3—3). 0 C.F.R. 
TG. MUREȘ — TEHNOUTILAJ 
ODORHEIU SECUIESC 5115—4927 
(4—2).

TG.

ANUNȚ
Filiala «Exotica** a munici

piului București organizează, 
In colaborare cu Muzeul de 
Istorie naturală «Grigore An
ti pa", tn localul muzeului din 
Mr. Klseleff nr. 1 (Piața Vic
toriei), o expoziție de păsări 
exotice, dntătoare și de de
cor, după cum urmează :
• canari șl păsări exotice 

tn perioada 5—20 octom
brie a.c.

• perușl șl papagali In pe
rioada 26 octombrie — 
• noiembrie a.c.

Expoziția funcționează după 
programul Muzeului «Grlgore 
Anttpa", zilnic intre orele 
10—17. Luni — închis.

Expoziția are un caracter 
sportiv, științific, recreativ și 
dezvoltă gustul pentru fru
mos.

HI PISM
După un start greșit, Secret — 

lansat puternic de V. Alexan- 
drescu — a trecut repede 
conducere, pe care 
cedat-o pînă la 
gînd 
reallzînd - 
amatorilor 
ros record (l:26,8/km). In această 
reuniune, 
două formații (I. Oană și G. Po
pescu) au realizat cite două vic
torii. Prima dintre ele, cu ta
lentatul C. Dumitrescu la cârmă, 
a reușit un spectaculos event, cu 
Reușit și Vlca, doi mlnjl de 
dejde, iar cea de a doua 
Odoreu, condus fără greșeală 
V. Moise, șl cu Rod, susținut 
antrenor cu mult aplomb tn 
naiul cursei. Principala cursă a 
zilei a revenit lui Fldello, adus

la 
nu a mal 

sosire, respin- 
atacurile adversarilor șl 

In cursa rezervată 
■ un nou și valo-

desfășurată duminică,

nă- 
cu 
de 
de 
fi-

VIITORII CAMPIONI - TRECUȚI PRIN SITA 
DEASĂ A UNEI COMPETIȚII DIFICILE

Iată că șl campionatul națio
nal de viteză pe circuit a ajun» 
înaintea finalei și, pentru că 
este toamnă, această penultimă 
etapă, desfășurată In municipiul 

loc pe 
încercare 
dar, mai 
nu erau

SI. Gneorghe, a avut 
ploaie. Grea piatră de 
pentru toți concurențil, 
ales, pentru cei care 
pregătiți cu pneuri adecvate. Așa 
se face, de pildă, că unul dintre 
lavoriții grupei A, Gh. Preoteasa, 
de la I.D.M.S., prea încrezător 
în forțele sale (deși forța este 
mal mult a mașinii lui) a Încer
cat, la antrenament, să demon
streze ceea ce ar fi trebuit de
monstrat în cursă șl, ca urma
re, a ajuns cu mașina într-un 
răsad de flori ; Iar D. Săpuna- 
ru, de la I.A.P., cu o mașină 
de raliu, Improprie ea echipare 
pentru viteză pe circuit — de 
ce se permit asemenea derogări, 
mal ales pe ploaie și la grupa 
cea mal rapidă, care este «C“ 7 
— a ieșit din cursă după ce a 
Intrat în niște borduri I Datori
tă excelentei organizări — făcu
tă de F.A.C.R., Împreună cu 
C.J.A.K. Covasna — nu au fost 
probleme legate de securitatea 
traseului, așa Incit lmprudenții 
s-au ales doar cu niște roți În
doite. Dar, se putea și fără as-

BUCATĂ AGENDA COMF1 TIJI8NA1A IA OIRT-1RACK
România — Bulgaria, intr-o inlilnire inedită
• Campionatul republican 

individual de dirt-track, rezer
vat seniorilor, a continuat sâm
bătă, pe Stadionul Municipal 
din Brăila, cu întrecerile pe
nultimei etape (a 4-a). în ver
vă de concurs, participanții au 
oferit celor peste 3 000 de spec
tatori o agreabilă reuniune, 
dominată de alergătorii steliști:
1. lenei Pavel (Steaua) 15 p,
2. Stelian I'ostolache (Steaua)
14 p,. 3. Dan Gașpar (Metalul 
București) 12 p. CLASAMEN
TUL GENERAL : 1. Pavel
59 p, 2. Postolache 53, 3. Gaș
par 44.

Disputele celor mai 
motocicliști, angajați în 
speranțelor", 
următorul clasament : 1. 
rențiu Maier (Metalul 
— 11 p, 2. Iancu Dobrin 
Brăila) — 10, 3. Mircea 
șan (Metalul Buc.) — 9. 
RIZU — coresp.).

0 Amatorii reuniunilor de 
dirt-track din Capitală vor a-

tineri
„Cupa

s-au încheiat cu
Ia.u- 
Buc.) 
(C.S. 

Agri- 
(GR.

vea posibilitatea să urmărească 
astăzi, pe pista stadionului Me
talul. un bogat și atractiv pro
gram : de la ora 13 — ultima 
etapă (a 13-a) a „Cupei spe
ranțelor" ; ora 15 — finala
campionatului individual de 
seniori ; ora 16,30 — a doua 
ediție a „Cupei Steaua", la ca
re se vor alinia primii opt 

. sportivi clasați in etapa finală 
a campionatului de seniori. 
Aceștia își vor disputa întîie- 
tatea în două semifinale și o 
cursă decisivă pentru cucerirea 
trofeului.

® O întâlnire inedită între 
reprezentativele de dirt-track 
ale României și Bulgariei — 
într-o formulă cu șase spor
tivi ti-tu’ari și o rezervă — se 
va desfășura după următorul 
program : 20 octombrie, la
Brăila ; 22 octombrie, la Bucu
rești și 24 octombrie, la* Sibiu. 
Toate concursurile vot avea loc 
în 15 manșe, cu începere de la 
orele 15.

A
tea, dacă exista o bună îndru
mare din partea conducătorilor 
ae echipe.

Cea mai disputată cursă, din 
punctul de vedere al numărului 
de concurenți (27) 
grupei A. Cu 
bine pregătita, 
(LT.A. Argeș) 
arept de apel.
Mina 
rară, 
nat. Pe locul 3, P. Cojocaru 
(Oltcit) în luptă, tot timpul, cu 
coechipierul său, C. Bușulescu 
(locul 4) fiind — comparația nu 
este hazardată — ca un boxer, 
în ring, care lovește, dar nu pe 
cine trebuie. O tactică de cursă 
pe care nu ne-am explicat-o, a- 
plicată de doi foarte buni piloți, 
altfel.

La grupa A 2, primele două 
locuri, conform așteptărilor :
1. V. Nicoară și 2. Șt. Iancovici 
(ambii de la I.A.P.). între ei, o 
luptă dreaptă. După ei, lupta 
dintre C. Ciucă (F.E.A.) și A. 
Țuțuianu (A. S. Minerul Mol
dova Nouă) n-a mai fost dreap
tă : C. Ciucă (locul 3, în final) 
a lovit mașina lui A. Țuțuianu, 
pe un spațiu de frînare, cînd a- 
cesta se afla încă pe locul 3. 
Discuții, argumentări, după 
cursă, ba chiar argumente mai 
puțin uzuale, din partea lui Țu
țuianu. Un subiect de meditație 
și, apoi, de acțiune, pentru co
misia de disciplină a F.A.C.R.

Așa-zișii bolizi ai grupei C 
sînt numai ddi : mașinile lui N. 
Grigoraș (I1A.P.) și C. Motoc 
(Poli-I.N.M.T.), care au trecut 
linia de sosire în această or
dine. De remarcat sportivitatea 
acestor doi concurenți. Ceilalți 
bolizi din grupa prototipurilor 
sînt niște mașini „dezumflate*4, 
ai căror piloți se înscriu la a- 
ceastă grupă doar pentru că, 
fiind concurenți mai puțini, au 
șansa ocupării unor locuri mai 
spre fața clasamentului. Așa se 
explică faptul că, pe “
a trecut linia de sosire 
țin experimentatul M. Iancovici 
(I.A.P.) cu mașina de * ‘ 1
care concurează, de regulă, ta
tăl său.

Clasamentul grupei B 8 : 1. M. 
Ponta (I.J.T.L.-Caraș Severin),
2. C. Bibirl (I.D.M.S.), un tinăr 
sportiv care urcă cu răbdare în 
clasament, 
Reșița).

Clasamentul 
C. Boriceanu 
V. Dochiță (B.J.A.T.M.-Covasna),
3. M. Cristescu (Clubul muncito
resc Metalul Bocșa), un începă
tor — cu adevărat începător — 
care promite.

Clasament pe echipe: 1.1.A.P.. 
2. Poli-I.N.M.T., 3. Oltcit.

Alexandru SOLOMONESCU

a lost cea .a 
o mașină foarte 

K. Dumitrescu 
a cîștigat fără 
Pe locul 2, M. 

(Poli-I.N.M.T.), o apariție 
dar valoroasă, în campio- 
Pe - - - - •

locul 3, 
mal pu-
A 2 pe

3. T. Ghedeon (C.S.M.
începătorilor s 1. 

(I. M. Brașov), 2.

STEAUA Șl SP. CLUB M. CIOC, LA EGALITATE IN CLASAMENTUL OE HOCHEI
Campionatul de hochei a în

ceput frumos ! Cu înfrângerea 
campioanei In prima zl, în fața 
Iul Dinamo, cu victoria out-sl- 
derei Progresul Mlercurea-Cluc 
în partida cu Sport Club, consi
derată formațla-fanlon a hoche
iului ha'rghitean. Desigur, rezul
tatele nu fac decît să crească 
Interesul In jurul competiției în 
cadrul căreia, lată, cele patru 
competitoare se dovedesc de for
țe mal apropiate decît se aș
tepta. Oricum, este de bun au
gur pentru prima grupă 
rlcă a campionatului.

Care ar fl caracteristica 
patru partide disputate la 
șitul săptămînll trecute 7 
gur, așa cum reiese șl din 
de arbitraj, pe teren a existat 
mal multă disciplină ca In anii 
trecuțl. In special la Mlercurea- 
Cluc, unde șl Sport Club șl Pro
gresul șl-au disputat Intîietatea 
In mod fair. La București, în 
schimb, prea multe parlamentari 
Intre căpitanii celor două echi
pe oare s-au Întrecut, Steaua și 
Dinamo, cu arbitrii de centru. Șî 
simbătă, șl duminică. In plus, 
in ciuda faptului că arbitrii au 
atenționat In, cîteva rânduri pe 
ocmpanțil băncilor die rezerve, 
aceștia, mal tot timpul umărind

meciurile, minuție In șir, In 
picioare, ..aruncând" cuvinte jig
nitoare conducătorilor jocurilor.

In urma celor patru partide 
disputate, clasamentul arată ast
fel :

3. Dinamo Buc. 5 2 0 3 20-20 4
4. Progr. M. Ciuc 5 1 0 4 11-29 2

valo-

celor 
sfir- 

Desi- 
folle

1. Steaua Buc.
2. Sp. Cl. M. Ciuc

S 3 1 1 28-16 7
3 3 1 1 17- 9 7

Intrecerea continuă simbătă șl 
duminică. Sînt programate par
tidele : Progresul — Steaua fia 
Mlercurea-Cluc) și Dinamo — 
Sport Club (în Capitală, pe pa
tinoarul «23 August").

>31

ACTUALITATEA IN BASCHET
• S-a stabilit ca reuniunile 

turneului inaugural al Campio
natului național feminin să se 
dispute in sala Floreasca joi, 
vineri și sâmbătă, începind de 
la ora 12, iar duminică de la 
ora 8.
• Dubla întîlnire dintre e- 

chipcle feminine Universitatea 
CSȘ Viitorul Cluj-Napoca și 
Tungsram Budapesta, din ca
drul turului secund al C.C.E., 
va avea loc joi 31 octombrie, 
la Budapesta și joi 7 noiem
brie, la Cluj-Napoca.

• După turneul inaugural 
al Campionatului național mas
culin, în fruntea întrecerii pen-

PRINCIPALA CURSA A ZILEI A REVENIT LUI FIDELIO

tru „Trofeul eficacității", oferit 
de ziarul „SPORTUL", se află 
Dan Niculcscu (Dinamo Bucu
rești), cu 99 p marcate. H ur
mează : 2. A. Popovici (Rapid) 
91 p, 3. G. Șariă (Academia 
Militară) 87 p, 4. V. Zdrenghea 
(Academia Militară) 85 p, 5. V. 
Băiceanu (Farul) 78 p, '. ~ 
Ivascencu (Rapid) 63 p, 7. 
Păsărică (------- ; " „ ",
Braboveanu (Dinamo București) 
58 p.
• La Ljubljana, în meci re

tur în „Cupa Liliana Ron- 
chetti" : Iskra — Voința Bucu
rești 77—58. Echipa iugoslavă 
s-a calificat în turul al doilea.
• Arbitrii N. Constantinescu 

și C. Dumitrache au fost sus
pendați, pe cite patru etape, 
pentru neglijarea verificării le
gitimațiilor de joc la meciul 
Steaua — Dinamo Oradea.

6. L. 
S. 

(ICED) 59 p, 8. M.

Finali
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Credit 
urină i

la atac pe a doua parte a cursei 
de T. Marinescu, care însă a be
neficiat de galopul luat pe li
nia de sosire de Melin. Am re
marcat în mod deosebit victoria 
lui Rarău, a cărui performanță 
(1:23,6/km) este de mare valoa
re pentru un cal de 2 ani, ele
vul lui Tănase devenind cam
pionul generației. Sugestln a 
reușit la fotografie victoria In 
fața Tellel, condusă cu prea 
multă încredere. Iar Calbor a 
Învins fără probleme, conflr- 
mlnd avantajul acordat de han- 
dlcapeuri elevului Iul Solcan.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Reușit (Dumitrescu) 1:39.3. 
2. Sadovan. Cota : elșt. 1. Cursa 
a Il-a : 1. Vlca (Dumitrescu)
1:35,5, 2. sonetlst. Cota : elșt. 7, 
ev. 7. Cursa a HI-a s 1. Secret 
(Alexandrescu) 1:26,8, 2. Secări- 
ca, 3. Krauss. Cota : elșt. 12,

ev. 42, ord. triplă 505, triplu I- 
n-III 182. Cursa a IV-a : 1. Fl
dello (Marinescu) 1:28,3, 2. Ex
celent, 3. Roșcovan. Cota : cîșL 
2,40, ev. 24, ord. triplă 347. Cursa 
a V-a : 1. Odoreu (Molse) 1:28,1, 
2. Surâs. Cota : elșt. 6, ev. 18. 
Cursa a Vl-a : 1. Sugestln (Chlș) 
1:30,3, 2. Telia, 3. Kalin. Cota : 
elșt. 3, ev. 16, ord. triplă 103. 
Cursa a Vll-a : 1. Rarău (Tăna- 
se) 1:28,6, 2. Portulaca, 3. Al- 
blnlța. Cota : elșt. 1, ev. 14, ord. 
triplă 205, triplu V-VI-VII 156. 
Cursa a Vin-a i 1. Calbor (Sol- 
can) 1:33,9, 2. Hemln, 3. Mar
cela. Cota : elșt. 2, ev. 6, ord. 
triplă 144. Cursa a IX-a : 1. Rod 
(Popescu) 1:33,4, 2. Hendorf. Co
ta : elșt. 2,80, ev. 7, ord. 45. Pa
riul austriac s-a ridicat la suma 
de 17.663 lei și s-a închis.

A. MOSCU

ADMINISTRAȚIA DE

2.

0 Pentru participant!! care 
Încă nu au jucat la tragerea o- 
blșnultă PRONOEXPRES de 
inline, miercuri 16 octombrie, 11 
informăm că ASTAZI este UL
TIMA ZI când Ișl mal pot pro
cura biletele cu numerele alese.
• De ieri, a Început vtnzarea 

biletelor șl pentru tragerea LOTO 
2 (singura din această ' “
oare va avea loc duminică 
octombrie. Formulă simplă

lună), 
20 
Si deja cunoscută de masa de par- 

tlci.panțl, reamintim eă la acest 
gen die trageri biletul de parti
cipare (10 led varianta) poate fi 
completat cu o variantă achitată 
sută la sută sau eu patru va-
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ane de judo ale tineretului

I SI-AU PĂSTRAT TITLURILE! J
:at 0 Ștefan Nagy (T.C.I. Oradea), 

@ „Podiumul" clasamentului pe 
sportive : 1. Steaua, 2. Dinamo
irești, 3. T.C.I. Oradea (Urmare din pag. 1)

BEPRflfNTAIIVA NORD-IRLAAOEZA A SOSII 
IA BUCRRtȘri CU Ctl MAI ÎN FORMĂ 17 JUCĂTORI
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Derbyul insă n-a mal avut loc 
deoarece Mudura a pierdut In 
turul 3, in timp ce Drimbe dș- 
tăga șl se califica In finală. Noul 
campion. Dorin Drimbe, a luptat 
cu dezinvoltură și In finala sa 
cu Dan Mureșan (Dinamo Bucu
rești) pe care l-a învins net cu 
2 yuko șl un koka la zero. Pe 
locurile următoare : 3. A. Ncagu 
(C.S.M. Borzeștl) și A. Mudura ; 
5. S. Olteanu (CJ5.Ș. Viitorul Pi
tești) șl S Mudura (Rapid Sin
teza).

Cel mai tehnic finalist al aces
tei «fitil — premiat intr-un ca
dru festiv — a fost campionul 
categoriei ușoare (71 kg). Ștefan 
Nagy (T.C.I. Oradea) care șl-a 
învins toți adversarii, unul după 
altul, prin Ippon, păstrindu-și 
tltiu.1. In finală, Nagy a dispus 
de tinărul Nicolae Mihu (Dlna- 
no București), ajuns pe locul 
secund la capătul unor partide 
in care șl-a Încercat șansele cu 
mult curaj. Pe locurile urmă
toare : 3. I. Rusu șl D. Păcuraru 
(ambii Steaua). S. I. Takacs 
(Victoria) și D. Beșleagă (Poli
tehnica Iași).

Titlul republican la „semimij- 
locle" (78 kg) a. fost asaltat de 
stellstiul Marian Âlbișoru șl dș- 
tigat, in cele din uirmă. tot de 
un judoka de la Steaua, Dan 
Rad, care In finală a dispus prin 
waza-arl (7 puncte) de Attila 
Biro (Victoria). Pe locurile ur
mătoare : 3 I. Simlon (Spartac 
C.S.Ș. 1) șl N. Âlbișoru, 5. T. 
Pop (Gloria Arad) și D. Bujor 
(Spartac C.S.Ș. 1).

Nume nou și în fruntea cate
goriei mijloeli (aș kg) — Nicolae 
Iosif (T.C.I.). Fostul campion, 
Ferenc Szabo (T.C.I.) a-a văzut 
nevoit să se mulțumească doar 
cu locul 5. N. Iosif a confirmat 
succesul său obținut la recentele 
„internaționale”, repurtînd 4 vic
torii prin ippon șl una la puncte. 
In finală Ioslf l-a învins înainte 
de limită, după o partidă spec
taculoasă, pe Zoltan Benczlc 
(Gloria Arad), cel care II scosese 
din cursă încă din priimuil tur, 
pe Szabo. Pe locurile următoare: 
3. M. Luca (Politehnica lași) șl 
L. Dobaj (Steaua) 5. D. Nisip 
(C.S.Ș. 2 Galați) și Fr. Szabo.

La categorice mari, foștii cam
pioni Adrian Clinei (semigrea) 
și Arcadie Mariașl (grea), ambii 
de la Dinamo București, s-au 
impus din nou, de astă dată fără 
replică, ctștiglnd partidele prin 
ippon. Pe locurile următoare, 
semigrea : 2. G. Beșleagă (Stea
ua), 3. D. Arlmle șl M. Grozea 
(Steaua) ; 5. C. Zaharla (Politeh
nica Iași) și C. Caramit (Spartac 
C.S.Ș. 10 ; grea : 2. P. Oprlș 
(T.C.I.) ; 3. V. Tarău (Steaua) 
șl G. Buriău (T.C.I.) ; 5. C. Do
boș (C.S. Onești) și V; Ursu 
(C.S.Ș. 2 Galați).

Clasamentul pe cluburi și aso
ciații sportive : 1. Steaua 43,1 p,
1. Dina mo București 29 p, 3. 
T.C.I. Oradea 19 p, 4. Spartac 
C.S.Ș. 1 București 11J p, S. 
C.S.Ș. Viitorul Plteși 1,1 p, 6. 
Victoria București 1 p.

Costin CH1RIAC
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care ne-a reprezentat la ..mon
diale". Marius Acuarelo Ro
man (C.F.R.. Timișoara) a de
butat pe... ringul seniorilor. 
Ne așteptam Ia o... apariție 
plină de promisiuni, dar, din 
păcate, nu a fost așa. Deși a 
cîstigat partida cu Toma 
Munteanu (C.S.M. Sibiu), 
timișoreanul ' a practicat un 
box modest, fără strălucirea pe 
care o așteptam.

Partidă cu „setatei" intre 
foștii colegi de sală de la 
Steaua Ilarie Petrescu (S. C. 
Muscelul) si Gheorghe Betca- 
nu (Metalul București). S-au 
schimbat lovituri dure, in 
care apărarea a fost ca si ine
xistentă. Petrescu, mal pu
ternic. și-a expediat de două 
cri adversarul la podea ta 
rundul doi. iar în ultima re
priză. cind lupta devenise 
inegală, Beteanu a fost oprit 
de arbitrul de rina să mai 
boxeze si Petrescu a cîstigat 
prin abandon.

OSPORT INFORMEAZĂ
la de a obține AUTOTURISME 

tul „OI.TCIT SPECIAL" și nume- 
tă, roase ciștigurl In bani.
ti- CIȘTIGURILE TRAGERII PBO- 
arl NOEXPRES DIN 9 OCTOMBRIE S 
u- cat. 1 : 1 variantă 100% autotu

rism „Dacia 1300“ (70.000 lei); cat.
șl 2 ; 1 variantă 100% a 31.790 lei 

ga și 4 variante 20% a 7.950 lei ; 
a- cat. 3 : 21.25 a 2.990 lei ; cat. 4 :
or 64,25 a 990 lei ; cat. 5 : 177,25 a
«- 359 lei- cat. 6 : 6.630,75 a 40 lei;
H- cal. 7 : 209,50 a 300 lei ; cat. 8 ;
ită 3.303,75 a 40 lei. REPORT CĂȚE
II- GORIA ) : 143.139 Jet
La Autoturismul „Dacia 1300* a 
or fost obținut de Lorincz Zoltan 
>le din Petroșani, jud. Hunedoara.
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JOCUL CARE DECIDE CALIFICAREA

dacă ne gîndim la finalul de 
meci, am fj putut ciștiga și pe 
Wembley, daeă adunăm barele 
mele. Odată și odată trebuie 
să se „rupă" și în favoarea 
noastră Dar pentru asia trebuie 
să jucăm 90 de minute la ni
velul tuturor perioadelor bune 
din meciurile de pînă acum. 
Și cum să nu Joci din toate po
terile tale cind știi că o victo
rie îți oferă Mexicul chiar și 
înaintea meciului cu Turcia. 
Noi am avut o situație foarte, 
foarte grea, înainte de meciul 
cu Suedia, de la Stockholm. 
Trebuia să cistigăm cinci 
puncte din șase, din trei jocuri 
ta deplasare. Acum e mai 
simplu. Avem nevoie de a- 
ceastă victorie asupra Irlandei 
de Nord, pentru a elimina cal
cularea altor variante*.

Red ni c e in preajma lui : 
„Cred că am făcut tot ee ae 
poate pentru acest meci. Sper 
ca foarte* tînărul nostru Gică 
Hagi să eîștige net duelul cu 
la fel de tînărul Whiteside*

Geolgău e mai tăcut. (A fost 
întotdeauna). „Așa sini ăștia 
cu golurile" — comentează Ne
grită. care lsi amintește de go
lurile decisive ale Iui Geolgău 
cu Bordeaux, eu Cehoslovacia, 
Ia Bratislava, și de cele două 
cu Monaco.

Klein înșiră numele ir
landeze cu viteza unul crainic

Mîine, la Plopeni

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 
in preliminariile C.E. (j)
Pe stadionul din Plopeni — 

cel care a fost, in primăvară, 
gazda partidei dintre Juniorii 
noștri și cei sovietici (3—2 pen
tru „tricolori") — se va dis
puta mîine un alt meci deose
bit de important și tot ta Cam
pionatul european de juniori 
A : ROMANIA — CEHO
SLOVACIA. Pentru a-și menți
ne, în continuare, intacte șan
sele de calificare, echipa pre
gătită de Gheorghe Staicu șl 
Constantin Frățilă are neapă
rat nevoie de victorie. Din lo
tul Juniorilor români fac par
te, printre alții, Prunes, Pojar, 
Bejenariu, Strola, Gh. Popescu, 
Oloșutean, Nuță, Costăeheseu, 
D. și Cr. Sava, Dumiirașcu.

Partida de mîine va Începe 
Ia ora 11.

ȘTIRI • ȘTIRI
• MECI INTERNAȚIONAL DE 

OLD-BOYS. Joi 12 octombrie, cu 
Începere de la ora 15.30, »e dis
puta pe Stadionul U.T-A. dkn 
Arad meciul internațional de 
old-boys dintre echipele U.T.A. 
șl ElOre Bekescsaba din R. P. 
Ungară.
• PARTIDA RAPID — UNI

VERSITATEA CRAIOVA din e- 
tapa a X-a a Diviziei „A* se 
va desfășura vineri, 18 octom
brie de la ora ța, pe stadionul 
Ciulești.
• DIN CAUZA PLOU CĂZUTE 

și pentru a se proteja terenul 
da joo in vederea partidei de 
campionat eu Universitatea Cra
iova, meciul amical de fotbal 
dintre echipele Rapid și Pro- 
grcsul-Vulcan, care urma să se 
dispute azi pe stadionul Glu- 
lești, a fost amtnat.

ANUNȚ
Biletele pentru meciul in

ternațional <le fotbal ROMA
NIA — IRLANDA D® NORD, 
din preliminariile Campiona
tului mondial, care ee va 
desfășura pe stadionul .33 
August- din Capitală, ta ziua 
de 16 octombrie a.c„ cu În
cepere de la ora «J,00, e-au 
pus în vlnzare, la casele de 
bilete î Agențiile C.<LA„ Loto 
— Universitate, Loto — Văcă
rești, Loto — Gara de Nord 
și la stadioanele Steaua, Di
namo, Gluleștl, Sportul stu
dențesc șl .,23 August*.

Pe bilete rint Înscrise sec
torul, rtndul șl locul. Publi
cul spectator este rugat să 
ocupe locurile indicate, pen
tru a asigura vizionarea șl 
desfășurarea meciului In con
diții optime. 

reporter. EI se „joacă" dezin
volt cu Nicholl. cu O’Neill, cu 
Jimmy Quinn, cu Whiteside si 
cu toți ceilalți, ca și cum i-ar 
manipula De nostavul verde al 
unei mese de demonstrație tac
tică. Harnicul și foarte disci
plinatul mijlocaș hunedorean 
nu se dezminte cind e vorba 
de... lecția învățată.

Ca întotdeauna. Coras punc
tează în final : „Ce mult îmi 
place soarele ăsta călduț care 
mai zvîntă terenul. Am nevoie 
de nn teren uscat Cit privește 
pronosticul, iertați-mă, dar am 
un gind : Pat Jennings aud că 
are 40 de ani. Și că dacă joacă 
miercuri, se apropie la un pas 
de recordul lui Nordquist (115) 
Ia număr de selecții. I-o do
resc din toată inima. Dar vic
toria să fie a noastră".

DIVIZIA „C'-
SEBIA I

A vin tul Frasin — Cetatea Tg. 
Neamț o—0, Electro-Luceafărul 
Botoșani — Celuloza-Bradul Boz- 
nov 4—1 (2—1), Relonul Săvl-
nești — Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc 1—1 (1—0), Minerul 
Gura Humorului — Laminorul 
Roman 9—1 (0—1), Cristalul Do- 
rohol — Metalul Rădăuți 1—1 
(1—1), Danubiana Roman — Car- 
pațl Gălăneștl 3—1 (1—0), CSM
Buoecea — Constructorul Iași
1— 1 (0—1), Șiretul Pașcani —
Zimbrul Șiret 3—2 (1—1).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a IX-a : ȘIRETUL
PAȘCANI 22 p (22—6), 2. Mine
rul G. Humorului 21 p (10—4), 
3. Laminorul Roman 19 p (16—3)... 
pe ultimele locuri : 15. Electro 
L. Botoșani 6 p (3—ltz). 16. Avln- 
tul Frasin 5 p (5—17).

SERIA A U-a
Inter Vaslui — Voința-Petrolis

tul Hm. Sărat 6—0 (4—0), Petro
lul Moinești — Victoria Gugești
3—0 (2—0), Constructorul — Fla
căra Odobeștl — Textila Buhușl
2— 1 (0—1), Unirea Negrești — 
Mecanica Vaslui 2—1 (2—0), Unl- 
rea-Dlnamo Focșani — Chimia 
Mărășești 2-0 (1-0), CSM Bor- 
zeștl — Proletarul Bacău 3—1 
(2—1), Minerul Comăneștl — Lu
ceafărul Adjud 0—0. Steaua-Me- 
canlcă Huși — Partizanul Bacău
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
D. FOCȘANI 19 p (22—9), 2.
C.S.M. Borzeștl 17 p (22—9). 3. 
Inter Vaslui 17 p (19-10)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Co
măneștl 7 p (9—16), 16. Voința 
Petr. Rm. Sărat 5 p (5—26).

SERIA A III-a
Victoria Tecuci — Chimia Bu

zău 3—2 (1—0), Petrolul Ianca — 
Progresul Isaccea 3—0 (1—0), ASA 
Buzău — Laminorul Vlziru 1—1 
(0—1), Ancora Galați — FEPA 74 
Birlad 1—2 fi—2), Petrolul Berea — 
Granitul Babadag 3—0 (0—0),
Chimia Brăila — DVA-Portul 
Galați 3—0 (1—0), Metalul Buzău
— Carpațl Neholu 4—0 (3—0), Ar- 
rublum Măcln — SN-CSȘ Tulcea 
5-0 (3-0).

Pe primele locuri 1. CHIMIA 
BRAILA 19 p (16—6), 3. Petrolul 
Ianca 19 p (16—7), 3. FEPA Bir
lad 16 p (13—9)... pe ultimele 
locuri : 15. Granitul Babadag 10 
p (10—21), 16. A.S.A. Buzău 5 p 
(12—14).

SERIA A IV-a
IMU-CSȘ Medgidia — Unirea 

Slobozia 2—0 (0—0), Olimpia Slo
bozia — Voința Constanta 4—5 
(2—2), ISCTP Ulmenl — Metalul 
Mangalia 3—1 (0—1), Marina
Mangalia — ' FCM-Dun&reana 
Giurgiu 1—1 (1—0), Sportul .30
Decembrie* — Viitorul Chirnogl
2—1 (1—0), Unirea Urzlcenl —
Victoria Țăndărel 1—0 (0—0), E- 
lectrica Constanța — SN Olteni
ța 0—1 (0—0), Cimentul Medgidia
— Portul Constanta 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : L UNIREA 
SLOBOZIA li p (22—8), ». ISCTP 
Ulmenl 17 p (31—7), 3. Cimentul 
Medgidia 17 p (19—12)... pe ul
timele locuri : 14. Victoria Tăn- 
dărel 6 p (9—15), 15. Marina 
Mangalia 4 p (7—22), 16. Electrica 
Constanta 3 p (5—17).

în ziua medului, casele de 
bilete de la stadionul Au
gust* vor fi Închise. Accesul 
publicului ta Incinta stadio
nului este permis lnceptnd 
cu ora 11,00.

Slnt valabile numai legiti- 
mațllle-abonament eliberate 
de Consiliul Național pentru 
Educație Fizică șl Sport, cu 
viza pe anul 19S5. Posesorii 
acestora vor ocupa locurile ta 
ordinea sosirii. La tribuna L 
se vor putea ocupa locurile 
rezervate ta sectoarele 1 (In
trare prin Șoseaua tancului) 
șl 44 (Intrarea prin B-dul 
Muncii). Precizăm eă nu stat 
valabile nici un alt fel de le
gitimații.

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport oferă, prin tragere 
la sorți, premii in obiecte 
pentru spectatorii aflați pe 
locurile indicate pe bilet.

Ieri după-amiază a sosit ta 
Capitală echipa reprezentativă de 
fotbal a Irlandei de Nord. 
Antrenorul Billy Bingham a 
deplasat la București cel mal in 
formă 17 jucător] al momentu
lui. șl anume pe : Jennings șl 
Platt — portari ; Nicholl, Do- 
naghy, J. O’Neill, Me Donald șl 
Worthington — fundași; Docherty, 
Penney, Mc Ilroy. Mc Creery șl 
Whiteside — mijlocași ; Clarke, 
Armstrong. Quinn. Stewart si 
Me Nally înaintași. Față de 
lotul anunțat inițial lipsește doar 
Ramsey, accidentat, tn locul •- 
cestuia fiind introdus tlnăirul 
Docherty. Delegația fotbaliștilor 
din Irlanda de Nord este con
dusă de Harry Cavan, vice
președinte al F.I.F.A. șl totoda
tă președintele federației 
din Irlanda de Nord, federație pe 
oare o conduce de peste 25 de 
ani șl care imediat după sosire 
a tăcut următoarea declarație : 
„Ne așteaptă un meci extrem de 
dificil. Cunoaștem valoarea e- 
eblpei României din partida dis
putată tn toamna anului trecut 
la Belfast și not spune că *- 
tunel noi am avut noroc. Am

REZULTATELE ETAPEI A IX-A
SERIA A V-a

Autobuzul București — Voința 
București 3—1 (î-0), IUPS Chl- 
tita — Metalul Mija 3—1 (1—0), 
Danubiana București — Flacăra 
roșie București 3—0 (1—0), Ci
mentul Flenl — Avicola Creve- 
dta 1—1 (1—1), Metalul Bucu
rești — Tehnometal București
4— 0 (1—0). Electrica Tltu — Chi
mica Găeștl 6—3 (3—1), Vlscofil 
București — Abatorul București 
2—0 (1—0), Constructorul IACPB 
Giurgiu — MECON București
2- 3 (1-2).

Pe primele locuri : 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 20 p (19—3). 1. 
IUPS Chitlla 20 p (16—7), ». 
MECON București 19 p (17—11) 
...pe ultimele locuri : 15. Elec
trica Tltu 8 p (14—15), 16. Con
structorul IACPB Giurgiu 6 p 
(9—15).

SERIA A Vl-a
Constructorul TCI Craiova — 

Dada Pitești 2-0 (1-0). Progre
sul Corabia — Viitorul Drăgășanl 
8—1 (5—0), Progresul Băllești — 
Armata Craiova 1—1 (1—1), Tex
tila Roșiorii de Vede — Auto
matica Alexandria 0—0, Chimia 
Tr. Măgurele — Recolta Stolcă- 
neștl 5—1 (1—0), Metalul Ale
xandria — CFR Craiova 1—0 
(0—0), Electronistul Curtea de 
Argeș — Viitorul Scorniceștl 3—1 
(1—0). Sportul mundtoresc Cara
cal — ROVA Roșiori 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
Roșiorii dc Vede 22 p (23—10),
1. Automatica Alexandria 20 p
(20—1), 3. Progresul Corabia 16
p. (21—15)... pe ultimele locuri : 
15. Dada Pitești 8 p (9—14). 16. 
C-FJL Craiova 5 p (5—13).

SERIA A VlI-a
Jiul Rovlnari — Chimistul Rm. 

Vficea 4—1 (2—1), Minerul Mă-
tăsari — Minerul Moldova Nouă 
1—3 (1—2), Minerul Oravița —
Minerul Motru 2—0 (0—0), Petro
lul Țldenl — Forestierul BAbenl
5— 0 (3—0), Mlnerul-Mecanizatorul
Simian — Gloria-Pandurll Tg. 
Jiu 2—0 (1—0) Metalul Oțelu 
Roșu — Minerul Anina 2—1 (1—0), 
Dlema Orșova — Gloria Reșița 
1—0 (0—0), Armătura Strehala — 
Metalurgistul Sadu 2—0 (1—0),

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
PANDURII TG. JIU 21 p (19—4),
2. Minerul Moldova Nouă 16 P 
(22—9), 3. Minerul Motru 16 p. 
(18—9)... pe ultimele locuri i 14. 
Forestierul Băbenl 10 p (11—M), 
15. Chimistul Rm. Vtlcea 10 p 
(6—18), 16. Minerul Mătăsari 6 p 
(11—20).

SERIA A VHI-a
CSM Caransebeș —___Unirea

Tomnatic 1—0 (0—0), CFR Slme- 
ria — CFR victoria Caransebeș
3— 1 (2—0), Rapid Arad — Dada
Orâștle 5—0 (1—0). Minerul Cer
tei — Șoimii Llpova 3—0 (1—6), 
UM Timișoara — Victoria Cfllan 
1—0 (0—0), Mlnerul-ștUnța Vul
can — CSM Lugoj 1—1 (0—0), U- 
nlrea Stanicolau Mare — ObtHd 
Stamartlnu Sirbesc 3—1 (1—1), 
Minerul Paroșeni — Strungul 
Chlșlneu Criș 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : L STRUN
GUL CHIȘINEU CRIȘ 18 p (17—7), 
Z U.M. Timișoara 18 p (14—12), Z 
Minerul Paroșeni 17 p (18—oî- 
pe ultimele locuri : 14. CJS.M. 
Caransebeș 10 p (9—14), 15. Uni
rea Tomnatic 8 p (10—12), IZ 
C.F.R. Victoria Caransebeș 8 p 
<9-17).

SERIA A IX-a
Minerul Or. dr. Petru Groza — 

Gloria Beluș 3—1 (0—1), Viitorul 

DE LA I.D.M.S.
103.M.S. București, Bd. Magheru 6—*, sector 1, Încadrează 

de urgență pentru depozitul piese auto din str. Valea Casca
delor nr. 24, sector 6:

• șet depozit J
• lucrător gestionar subunitate depozit ;
• recepțtoneri piese auto ;
• p tmltorl mărfuri piese auto ;
• muncitori necalliloați pentru pază.
De asemenea, Încadrează urgent pentru depozitul sport, 

din sir. Galați, recepționeri articole sport.
Solicltanțli trebuie să posede buletin de Identitate de 

București. Relații suplimentare la sediul întreprinderii, Bd. 
Magheru nr. 6—S, sectarul 1, etajul V, camerete 3 șl 14, «fo
ton 11.39.50 — interior 142 sau 181.

ciștigat cu J—2, dar după cite c- 
moțli. Sper ca această decisivă 
confruntare să se ridice la cote 
valorice Cit mal Înalte, tar eel 
mal bun dintre noi ‘să meargă in 
Mexic". La rîndul său, antreno
rul Billy Bingham, foarte circum
spect. a spus : „Am venit ta 
București cu gtnduri îndrăznețe, 
Irlanda de Nord este o țară 
mică, dar cu ambiții mari. Ne 
Jucăm ultima carte in față Ro
mâniei și pe ea vom miza toiul. 
Nn tml place să vorbesc mult. 
Am venit să jucăm fotbal și ni
mic mai mult".

Plnă ia ora întâlnirii de 
miercuri, de pe stadionul „23 
August* antrenorul B. Bingham 
a alcătuit un program foarte 
încărcat dc pregătire. Astăzi va 
efectua două antrenamente 5 u- 
nul dimineața, de menținere, pe 
stadionul Steaua, altul după-a- 
mlază de acomodare, pe stadio
nul „23 August", iar mîine. In 
dimineața medului, tot pe 
Steaua, o ultimă ..ședință prac
tica.

Gheorghe NERTEA

IRA Cluj-Napoea — Metalul A- 
iud 1—2 (0—0). Mecanica Alba 
Iulia — Olimpia Gherla 4—0 
(1—0), Unirea Valea lui Mihal
— Oțelul Or. dr. Petru Groza
4—2 (1—0), Recolta Salonta — Mi
nerul Suncuiuș 2—0 (1—0). sti
cla Arieșul Turda — Electrome- 
tal CluJ-Napoca 2—0 (0—0). Stea
ua CFR Cluj-Napoca — Metalur
gistul Cuglr 3—0 (1—0). Voința 
Oradea — Industria sîrmei Clm- 
pta Turzil 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
ARIEȘUL TURDA 19 p (25—12), 
Z Metalul Alud 19 p (12—6), 3. 
Metalurgistul Cugir 19 p (20—6) 
.„pe ultimele locuri : 14—15. Mi
nerul Suncuiuș și Recolta Salon
ta tf te 7 p (9—17, respectiv
6—20), 16. Electrometal Cluj-Na
poca 7 p (9—24).

SERIA A X-a
Bradul Vișeu — Someșul Satu 

Mare 1—0 (0—0). Lăpușul Tg.
Lăpus — Chlmforest Năsăud 2—1 
(1—0), Minerul Sărmășag — Mi
nerul Bala Sprie 0—0. Minerul 
Bălța — Energia Beclean -3—0 
(1—0), Chimia Tășnad — CUPROM 
Bata Mare 4—1 (2—1). Minerul
Bfiluț — Oașul Negrești 4—0 
(2—0), Unlo Satu Mare — Vic
toria Cărei 1—0 (0—0), Minerul
Rodna — Chlmia-Victoria Zalău 
4—1 (2-0).

Pe primele locuri : 1. UNIO 
SATU MARE 18 p (22—5), Z 
Minerul Bălut 16 p (12—10), 3. 
Victoria Cărei 15 p (16—8)... pe 
ultimele locuri : 15. CUPROM
Bata Mare 10 p (11—15). 16. Mi
nerul Sărmășag 9 p (5—12).

SERIA A Xl-a
Unirea Ocna Sibiului — Mine

rul Baraolt 1—0 (0—0), Viitorul
Gheorghent — oțelul Reghin
3—1 (2—0). Mureșul Toplița — 
Metalul Sighișoara 4—2 (2—1),
Carpațl Agnita — Inter Sibiu
1—0 (1—0), Unirea Cristuru Secu
iesc — Progresul Odorheiu Se-
culeso 1—2 (1—0), Lacul Ursu
Sovata — Electromureș Tg. Mu- 
neș 0—1 (0—1), Mureșul Luduș
— Minerul Bălan 5—0 (3—0), CSU 
Mecanica Sibiu — Metalotehnlca 
Tg. Mureș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META- 
LOTEHNICA TG. MUREȘ 19 p 
(25—14), 2. Inter Sibiu 17 p (IC—6), 
Z Progresul Odorheiu Se
cuiesc 17 p (14—9) ...pe ultimele 
locuri : 14 Lacul Ursu Sovata 
9 p (9—20), 15. oțelul Reghin 8p 
G0—14), 16. Unirea Cristuru Se
cuiesc 7 p (11—18).

SERIA A XII-a
Cimentul Hoghiz — Mobila-Mă- 

gura Codlea 2—0 (2—0). Poiana 
Cimpina — IPT tatorsura Bu
zăului 3—0 (3—0), Metalul Tg.
Secuiesc — Carpațl Sinaia 2—0 
(0-0), Precizia Săcele — Nitra- 
monia Făgăraș 2—0 (1—0), Utila
jul Făgăraș — Torpedo Zărnești 
3—0 (1—0), Minerul FUipeștii de 
Pădure — Victoria Floreștl 1—3 
(0—1), Petrolul FSH Băicoi — 
Electro Sf. Gheorghe 2—0 (1—0), 
Metrom Brașov — Chimia Brazi 
Ploiești 6—0.

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CIMPINA 21 p (17—10), 2. Nltra- 
monia Făgăraș 17 p (16—5), Z 
Metalul Tg. Secuiesc 17 p (15—8) 
—pe ultimele locuri : 14. Me-
trom Brașov 9 p (9—11). 15. 
Utilajul Făgăraș I p (8—17), IZ 
Chimia Brazi Ploiești 7 p (8-9).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri 
voluntari.



Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU,
împreună cu tovarășa

CAMPIONATELE MONDIALE

ELENA CEAUȘESCU,
I CAMPIONATELE MONDIALE 
|de gimnastică ritmică 
I

EBIJIE DE CERTĂ VALOARE A C M. DE LUPTE LIBERE

Florentina Butaru,
obligația de a ae pregăti, in con- 
tlnttare, eu mal multă perseve
rență, ambiție țl pasiune.

in R. P. D Coreeană I de trei ori pe locul 6$
(Urmare din pag. I)

adunat în marea piață — unde 
an avut loc, în ultimii ani, cele 
mai mari și importante adunări 
populare legate de momentele 
fundamentale ale devenirii »o- 
eialiste și independente a 
R.P.D. Coreene — pentru a ex
prima, într-o emoționantă ma
nifestare populară, sentimente
le de respect și stimă față de 
conducătorul partidului și sta
tului român, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, deplina satisfacție 
față de vizita înalților soli al 
poporului român și rezultatele 
fructuoase ale noului dialog la 
nivel înalt româno-corcean.

în această atmosferă de ma
re sărbătoare a prieteniei re- 
mâno-coreene, apariția Ia tri
bună a tovarășului 
Ceaușescu și 
Ceaușescu, a 
Ir Sen a fost 
necontenite.

în prezidiu 
șemenea, tovarășii 
Ceaușescu. Ion Dincă, Ștefan 
Andrei, alte persoane oficiale.

In aplauzele mulțimii an luat 
euvîntul tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general a! 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Klm 
Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Cuvîntările rostite de eei 
doi conducători de partid și de 
(tai au fost urmărite eu mare 
atenție și deosebit interes.

In uralele și ovațiile celor dia 
piață, tovarășii Nieolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen s-aa 
îmbrățișat cu căldură și prie
tenie. au salutat eu miinlle 
strins unite și ridicate mulți
mea care scanda cu 
„Ceaușescu — Kim

*
Tovarășul Nieolae 

(ecrefar general al 
Comunist Român, 
Republicii 
ți tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat Expoziția realizărilor 
construcției socialiste, inaugu
rată in acest an. In luna eu

Nieolae
tovarășei Elena 
tovarășului Klm 
salutată cu orale

sc arian, de a-
Valentln

însuflețire 
Ir Sen*.

i Ceaușescu,
I Partidului 
președintele 

Socialiste România.

ECHIPA NOASTRĂ DE HANDBAL
JOACA LA SOFIA

Reprezentativa masculină de 
handbal a tării noastre efec
tuează un turneu de două 
jocuri, la Sofia, în compania 
formației similare a Bulga
riei. Primul meci va avea loc 
milne, partida revanșă fiind 
programată joi după-amlază.

CAMPIONATELE DE ATLETISM
(Urmart din pag. 1)

Cleopatra Pălăcean (CSS Ceta
te Deva) 5431,4 
naționali, 2.
Macău (CSM 
verln) 56:18.4 
bunaru (CSM 
verin) 56:44,8,

camptoaaă
Ioana-Lumtalța 

Drobeta Tk. 8e- 
3. Florica Căr- 

Drobeta Tr. Se- 
4 Elena Radu

(Metalul Buc.) 5726,8, “
ginlca Purcea (CSM
Tr. Severin) 57:45A 6 
Ignat (Viitorul Vaslui)

BĂRBAȚI t (juniori) 
1. Mircea Ștefanuț "______
gistul Cugir) 1.04:43.6 — cam
pion național. 2. Gabriel Pop 
(CSȘ Cluj-Napoca) 1.05:38J. 
3. Iulian Tache (CS Tr. Măgu
rele) 1.05:52,8, 4. Șlefânel Tlpu 
(Viitorul Vaslui) 1.06:08,8, 5. Sl- 
mion Mocanu (CSM Cluj-Napo
ca) 1.08:20,4, 6. Marian Covad 
(Steaua Buc.) 1.08:33,4 ; 20 KM 
MARȘ : 1. Marius Mi hal eseu 
(Steaua Buc.) 1.35 23,8 — cam
pion național. 2. Florin Chicos 
(Rapid Buc.) 1.36:04,8, 3. Anton 
Leblt (CSS Tulcea) 1.36:13,8. 4. 
Gheorghe Lazăr (Steaua) 
1.36:44,6, 5. Viorel Androne
(Farul Constanța) 1.36:47,8, 6. 
C. Mircioiu (Steaua) 1.36:51,2.

Iile IONESCU, coreso.

5. Ver- 
Drobeta 

Lenuta 
59:17.6.

26 km: 
(Metalur-

s 
După suocesui 

gust, eu prilejul eelei de-a «-* g ridual compus.
- - - — - *-*- ’ga. P. Bulgaria - --------------- ----

g finalele pe obiecte din cadrul 
g Campionatelor mondiale de la 
g Valladolid, din Spania. Iată 
g primele trei clasate : coardă — 
^Diliana Gheorghleva (Bulgaria) 
^20,00 p. Marina Lobath (URSS) 
g 19,90 p, LiRa Ignatova (Bulga- 
gria) 19,85 p; minge: Ignatova 
g și Gheorghieva 19.95 p, GaHna 
g Beloglazova (URSS) și Bianka 
g Dietrich (R.D.G.) 19,90 p ; mă- 
g ciuci : Gheorghieva și Ignato- 
g va 20,00 p, Tatiana Drucinina 
g (URSS) 19,90 p ; panglică : 
g Bianka Panova (Bulgaria) șl 
g Beloglazova 20,00 p, Gheorgbi- 
g eva 19,95 p. O evoluție apre- 

dată a avut și țin ăra gimnastă 
g română Florentina Butara. 
g prezentă In trei din cele patru 
g finale și situată de fiecare 
g dată pe locul șase (panglică, 
g măciuci și minge). Proba de 
g ansambluri a revenit, de ase- 
g menea, Bulgariei eu 39,800, ur- 
g mată de URSS țl R.PJJ. Co- 
g reeană. ambele cu 39,575 p.

aniversări a eliberării patriei ți 
sărbătoririi a patru decenii de 
la crearea Partidului Muncii 
din Coreea.

Expoziția, In ansamblul ei, o- 
feră o imagine concludentă a 
marilor realizări obținute in in
dustrie, agricultură, transpor
turi, in alte domenii, a efortu
rilor poporului coreean pentru 
realizarea hotărîrilor celui de-al 
VI-!ea Congres al P.M.C.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat, la 
cartea de

încheierea vizitei, in 
onoare a

★
, zilei de
Nieolae

expoziției.

luni, to- 
Ceaușescu, 
Partidului

In seara 
varășul 1 
secretar general al 
Comunist Rom&n, președintele 
Republicii Socialiste România 
a vizitat zone din centrul ora
șului Phenian, care au oferit o 
imagine grăitoare a dezvoltării 
impresionante pe eare o cu
noaște capitala R.P.D. Coreene.

La vizită au luat parte 
varășii Valentin Ceaușescu. 
fan Andrei, alte persoane 
dale.

La Palatul Congreselor 
fost oferite ample explieatii 
privind caracteristicile arhi
tectonice ale acestui impresio
nant edificiu. S-a vizitat, toto
dată, Palatul Sporturilor, unde 
se pot desfășura concursuri de 
anvergură 
națională, 
artistice.

Tovarășul

Ste- 
ofi-

au

națională sl Inter- 
adunărl, spectacole

Nieolae Ceaațesco 
a reținut eu interes ți a 
dat preocuparea edililor, 
teeților șl constructorilor 
îmbina în mod armonios 
(tonalități multiple ale 
ciilor eapitalei. eu interioare de 
bun gust, o linie arhitectonică 
modernă.

apre- 
arbi- 
de a 
fune- 
edlfl-

★
Luni seara, tovarășa Acade

mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim vieeprim-mi- 
nistru al guvernului, președin
tele Consiliului National pentru 
Știință și Tehnologie, a primit 
la Phenian o delegație a oa
menilor de știință din RepnMl- 
ea Populară Democrată Co
reeană.

net de la indi- 
gimrtastele din 
au dominai ți

CHajuMTwmAedj» uQitimelor 5 EL- 
nale : cat. S3 kg : 1. Valentin 
Iordenov (Bulgaria). 3. M. DaU 
bor (UJLSJ1.), 3. M. Sato (Ja
ponia) ; cat. 63 kg : 1. Viktor 
Alekseev fUJLS-S.), 2. A. Bnkee 
(Mongol!*), 3. A. Kumbarov (Bul
garia) j cat 74 kg : 1. Râul Ca>- 
caret (Cuba). 3. Dave ‘ “ 
(S.UAJ, 3.
(UJLSA.) ; cat. 
Sherr (S.U.AJ. 
(R.D. Germană), 
(Bulgaria) ; cat 
vid Gobețvill

2. M.

Schultz 
Dzugutov 

kg : 1. B1H 
R. Dudzlak 

K. Tomov 
kg : 1. Da- 

». x. Bana (Ungaria), S. B. Baumgart
ner (S.U-A-).

V.
N
1.

3.
13» fUJÎ^.S.),

NU FAC POLITICA!

ț SUSPENDAREA A CINCI ATLEȚI
g LONDRA. De la secre- 
g tariatui Federației interaațtona- 

le de atletism se anunță eă 
g IAAF * decis sușpendare* pe 

viată * cinci atlet! care au utili- 
g zat substanțe dopante. Este vnr- 
ă ba de discobolul Gary WUIlcky 

(locul IV la J.O. ’84), depistat 
^la 12 mai, la Monaco, sulițașa

Marya Vil», la Madrid, ta 4 
g iunie, Liudmila Andonova (re- 
g cordmana lumii la Înălțime), la 
g Londra, la 19 iulie și de arun- 
g cătorii Remigius Machura (gre- 

utate) ți Zdenka Sllhava (<Bae) 
Săriți „pozitiv* la Moscova, la 

g finala grupei A a „Cupei Eu- 
I----------------------------------------------

l ACTUALITATEA LA TEIIS

ropei* (aceștia dia urmă fuse
seră, de fapt, suspendați ți de 
Asociația europeană de atle
tism). Federațiile naționale 
respective pot face apei la 
IAAF astfel ca suspendarea 
atâețttar In cauză să fie redu
să pfri la M fatal 1

„CRITERIUL AȘILOR**

T0RNE91 CAIDIDAȚILOR LA ȘAH
Ttaărul mare maestru Artur 

Insupov a realizat prima victorie 
ia cadrai turneului eandldațOor 
la titlul mondial de șah, desfă
șurat la Montpellier. In Franța, 
învinsul s*u este cubanezul Jose 
Nogueiras S-au încheiat remiză: 
Tal — Sokolov, Selrawan — 
Spcaggett ți Tlmman — Cerata. 
Celelalte partide au fost aminate: 
Ribll — Beliavskl (cu avantaj de 
partea marelui maestru ungur), 
Vaganțan — Smtslov (cu avan
taj de partea primutaii Porttscti 
— Spaskl șl Kordnol — Short 
(ambele partide in poziții apro
ximativ -calei.

g • „CUPA FEDERAȚIEI* a 
g revenit pentru a treia oară 
g consecutiv reprezentativei Oe- 
g hoslovadei. In finala disputată 

nia reprezentativei 8.UA, •-
uropencele au riști gat cu 2—L 
Iată partidele : Sukova — Bur
gin 6—3, 6—7, 6—4 ; Mandîl- 
kova — Jordan 7—5, 6—1 5
Jordan, Burgin — Marșikova, 
Holikova 6—2, 6—3. ,

• TURNEUL DE LA TOU
LOUSE a fost dștlgat de fran
cezul Yannick Noah, Învingă
tor, in finală, în fața ceho
slovacului Tomas Smid, cu 
6—4 5—4. La
s-a impus 
Hlasek • 3—6
Sloril, Smid.

• TURNEUL DE LA VAL- 
KENSWAARD (Olanda) a avut 
următoarele finale : Moring — 
Nijssen 6—4, 7—6 ți Colombo, 
Devide (Italia) — Vogel, Voj- 
tîcek 6—2, 6—2.

la Toyota (Japonia), In 
g nia reprezentativei 8.1 
g

LA CICLISM
PARIS, 14 (Agerpres). — 

Competiția dciistă internațio
nală „Criteriul așilor*, desfășu
rată ta orașul francez Mon- 
treuil s-a Încheiat ca victoria 
iriandezofai Sean Kelly, crono
metrat pe 99 km eu timpul de 
1.55:27 (medie orară 49,164 km). 
Pe locurile următoare, ta ace
lași flmp ca Învingătorul, t-ea 
situat belgienii Erie Vanderaer- 
deu d Claude Criqulellon.

în pofida protestelor lumii, 
a măsurilor luate de ONU șl 
de guvernele a toarte multe 
țări Împotriva politicii de a- 
pertheid a autorităților din 
Africa de Sud, se mai găsesc 
□nil. chiar din sport. care 
sub „masca- apolitismului 
ooattauă să albă relații 
reprezentanții rasiștilor 
la Pretoria. In aceste 
spre exempte, la Durban, are 
too un turneu de rugby In 
7, la care sud-africanit au 
Invitat jucători din diferite 
țări. Cei mal mulțl. ta mod 
corect, a» refuzat Invitația să 
joace intr-o țară exclusă din 
numeroase organizații sportive 
internaționale, inclusiv din 
CXO. $1 totuși, lată, s-au 
găsit unii care, chipurile. na 
fac... politică (In realitate o 
tac 1), ți s-au dus la Durban. 
Este vorba de trei rugbyști 
australieni, toți trei interna- 
țlooali 1 Față de această ac- 
ttuna, guvernul australian, 
așa cum transmite Agenția 
„France Presse-, și-a expri
mat oficial consternarea, arfi- 
ttnd că „guvernul sud-african 
nu se va sfii să folosească 
această vizită ca o breșă ta 
izolarea sportivă al cărei o- 
biect R constituie, ta prezent, 
țara sa. De aceea, nu putem 
dedt să regretăm că acești 
trai jucători, conștient «au 
nu, aduc un astfel de ajutor 
guvernului sud-afrlcan in mo
mentul ta care lumea civili
zată tțl strigă repulsia față 
de politica de apartheid a ■ - ----- șl - - -

de
guvernului Botba 
neputința acestuia 
prinde reforme*.

cu 
de 

zile.

față de 
a între

r. rit

PROGRAM BOGAT IN CADRUL 
PRELIMINARIILOR CM.

Tomas Smid, 
dublu mascutln 

perechea
6—2.

Acnna,
9—T cu

: Belgia

CJÎ. de Alitalia («r.

RECORDURI ABSOLUTE

• Tot miercuri, ta 
neret : Luxemburg - 
p. Jar in Cl. de juniori : Nor
vegia — K.F.G. (gr. n, Finlanda 
— Suedia (gr. •) țl Romania — 
Cehoslovacia (gr. t).

Aberdeen 14 p (16 j), Celtic 14 p 
(, j), Glasgow Rangers 14 p (H 
j) ; pe ultimul loc Motherwell 
» P. '

FINLANDA. Titlul de campioa
nă a revenit echipei H.J.K. Hel
sinki. In finala campionatului. 
HJ.K., după ce a fost învinsă 
cu 1—0 de lives Tampere a cîș- 
tlgat jocul retur cu 4—1. Dumi
nică, H-J.K. Helsinki va susține 
finala „Cupei Finlandei- ou 
Haka Valkeakoskl.

.Cupei*
Xa- 

de
Alte
1-2.1—1

Sumedenia de recorduri ca
re se înregistrează ta dife
rite discipline sportive se 
Împarte din capul locate! ta 
două categorii: recorduri
care pot fi îmbunătățite șl 
recorduri absolute care, oe! 
mult, pot fi egalate... N-o să 
ne ocupăm de performanțele, 
extrem de numeroase, 
prima categorie, d ' 
din cea de a doua, 
puține.

Fină ta urmă au 
se stabileau, spre 
recorduri absolute I.. . 
tlsm, deoarece mai mult de 
o aterizare la 5 metri este 
imposibil de realizat (ulterior 
cerințele au crescut, ta 
sensul eă recordman este cel . 
care Înregistrează cit mai 
multe aterizări Ia 0 metri).

Acum astfel de recorduri 
absolute mal pot fi realizate 
doar la tir (Cornellu fon, de 
pildă, a obținut maximumul 
posibil de 600 puncte din 60 
de focuri, la pistol viteză.

din 
de otteva 
mult mal

cîțiva ani 
exemplu, 

la parașu-

după cum regretatul losif 
Slrba ciștlgase titlul olimpta 
la pușcă tn 1932, cu o per
formanță absolută 400 de 
puncte din 400 posibile 1) ți, 
teoretic, la tirul cu arcul... 
Iată Insă că zilele trecute am 
avut, realmente, surpriza să 
aflăm de realizarea unui alt 
.record absolut*, șl acesta ln- 
tr-un sport totuși... fără re
corduri. Este vorba de te
nis. In sferturile de finală 
ale turneului feminin al .In
ternaționalelor de tenis* ale 
S.U.A., la Flushing Me.dow, 
tlnăra jucătoare vest-germană 
Steffi Graf a Intrecut-o pe a- 
tnerlcana Pam Shriver, după 
o ’partidă care s-a desfășurat 
ta 39 de Jocuri cele trei se
turi tacheindu-se cu .tie
break* o 7—6, 6—7, 7—6. tn a- 
ceastă privință, ta materie de 
.tle-break* 
mai poate.
.egalare* 
absolut 1

CAMPIONATE, CUPE
Du-CEHOSLOVACIA (et 3) 

kta Praga — Kosice 1—2. Zfilna
— Banska Bystrica 1—1, Vttko- 
vtoe — Cheb 1—0, Ceske Budejo- 
vlce — Sparta Praga (—0, Trnave
— Preșov 2—3, Dunajka Streda
— BazUk Ostrava 1—0. Olomouo
— Slavia Praga 1—0, Bohemians
— Inter Bratislava 0—0 Pe pri
mele tocuri s Olomoue 13 p Vlt- 
kovlce 13 p. D’lkla Praga W p ; 
pe ultimele •: 15, Ostrava 3 p
16. Inter Bratislava 5 p.

mai mult nu se 
declt. eventual, o 

a acestui record

Romeo VILARA

Austria
3—1, 
1—0. 
1-2, 
S—2. 
1—1

AUSTRIA (et 13) : 
Viena — Admira Wacker 
Hsenstadt — Donawltz 
A.s.K. idnz — Voest Ltnz 
Klagenfurt — Grazer A.K 
Innsbruck — Rapid Vlena
Sturm Graz — Salzburg 2—2. Pe 
primele locuri : Rapid Vlena ?1 
Austria Viena cu cite 23 p, Voest 
Linz 14 p t pe ultimul loc , 12 : 
Salzburg 5 p.

SCOȚIA (et. 10) : Celtic — 
Hearts 0—1 !, Hibernian — Aber
deen 1—1, Dundee Utd — Glasgow 
Rangers 1—1. Clydebank — Mot
herwell 1—1, St Mirren — F.C. 
Dundee 1—0. Pe primele locuri :

ELVEȚIA, tn 16-imlle 
o mare surpriză : Neuchâtel 
max a fost învinsă cu 2—1 
Locarno (din liga a doua) I 
rezultate : Zug — Servette 
Chenols — Young Boys 
(d.p.). Kreuzllngen — Granges 2—3 
(d.p.). Grasshoppers — F.C. Ztt- 
rtch 3—3. Lausanne — Martlgny 
6—1.

IUGOSLAVIA (et 11) : Partizan
— Hajduk 3—1, Zenița — Mostar 
1—3, Vlnkovlcd — F.C. Sarajevo 
1—I, Rijeka — Prlștina 0—1, Ze- 
leznicear — Titograd 2—1. Tuzla
— Skoplje 2—2 Novi Sad — Osir 
Jek 1—1. Dinamo Zagreb — Nik- 
sld 1—1. O.F.K. — Steaua roșie 
3—1 1 Pe primele locuri : Parti
zan ie p Vlnkovict și Prlștina 
cu cite 14 p ; pe ultimul loc, 13. 
Novl Sad 5 p.

SPANIA (et 7) ! Hercules — 
CJ. Barcelona 1—2 Sevilla — 
Cadiz 3—0. Athletic Bilbao — 
Valladolid 3—3, Osasuna — Real 

- Madrid 0—1. Atletico Madrid —
Celts 3—1, Zaragoza — Gijon 
0—0. Santander — Real Sociedad 
2—0, Espanol — Betis Sevilla 
2—0. Las Palmas — Valencia 2—0. 
Pe primele locuri : Real at ad rid 
12 p. Athletic Bilbao 11 p, Gijon 
10 p ; Pe ultimele : 16—17, Her
cules șl Osasuna cu cite 1 p. 1(- 
Celta 3 p.

R.F. GERMANIA (et. 11) : două 
rezultate care au lipsit din ziarul 
nostru de Ieri: 
Stuttgart 5—3 
Schalke 1—1.

Mann he! m
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