
LA SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI

Preletari Un toate țărOe.

bortulf

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușeseu 
au participat duminică, 19 oc
tombrie, la Slatina, la sărbă
torirea „Zilei Recoltei".

împreună cu secretarul 
general al partidului s-an aflat 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Ion 
Dincă, Silviu Curticeanu.

Sărbătorirea „Zilei Recoltei" 
a avut loc, în acest an, în ju
dețul Olt, în semn de prețuire 
a muncii rodnice depuse și a 
rezultatelor de scamă obținute 
de lucrătorii ogoarelor din a- 
'ceasta parte a țării în creș
terea producțiilor vegetale și 
animale, la nivelul cerințelor și 
exigențelor puse de partid, de 
Congresul a! XlII-lea al P.C.R. 
în fața agriculturii noastre 
socialiste. Pentru recoltele deo
sebite înregistrate la toate cul
turile și pe întreaga suprafață 
cultivată — cele mai mari din 
istoria patriei — județului Olt 
i s-a conferit titlul de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare", fiind 
primul județ . distins cu acest 
înalt titlu.

Reintîlnirea cu conducătorul 
partidului și statului în aceas
tă zi de tradițională sărbătoare 
și însuflețitor bilanț a consti- 
t'Jît pentru locuitorii județului 
Olt un minunat prilej 
exprima, direct și cald 
fel cum au făcui-o de 
dată cînd l-au avut în 
cui lor — sentimentele 
țărmurită

tinuă a agriculturii, a tuturor g 
ramurilor economiei naționale, g 
pentru ridicarea gradului de g 
civilizație al satului românesc 
și progresul multilateral al 
țării, pentru împlinirea noului 
destin al patriei, pentru edi
ficarea socialismului șl comu
nismului pe pămîntul României.

Aceste alese simțăminte și-au 
găsit, o vibrantă expresie In 
primirea entuziastă făcută lu- 
biților oaspeți.

La coborîrea din elicopter, 
care a aterizat pe platoul din 
fața întreprinderii de Alumi
niu din Slatina, tovarășul
Nicolae Ceaușeseu și tovarășa g 
Elena»-Ceaușeseu au fost salu- 0 
tați de primul-secrctar al Co-g 
mitetului județean Olt al g 
P.C.R., Vasile Bărbulescn, care g 
ic-a urat, in numele tuturor g 
celor ce muncesc și trăiesc pe g 
aceste înfloritoare meleaguri, g 
un călduros bun venit.

Erau de față numeroși lo
calnici, muncitori șl țărani, 
care au aclamat șl ovaționat 
îndelung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, pe tovarășa Elena 
Ceaușeseu.

Coloana oficială de mașini a
străbătut, apoi, principalele ar- j- 
tcrc ale Municipiului Slatina. g 
De-a lungul traseului se aflau g 
mii de cetățeni, bărbați și fe- g 
mei, tineri și vîrgtnlci, care au g 
scandat îndelung, cu înflăcă- g 
rare, „Ceaușeseu — P.C.R. !“, g 
„Ceaușeseu și poporul !“, „Sil- g 
ma noastră și mîndria, g 
Ceaușeseu — România !“, g 
„Ceaușeseu — Pace !“. g 
„Ceaușeseu fiu iubii, în Slatina g 
bun venit !“. Formații artistice g

g
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La finalele „naționalelor" pentru maestre

GIMNASTELE FRUNTAȘE ȘI-AU CONFIRMAT VALOAREA
DEVA, 19 (prin telefon). Re- 

umunSle de sîmbăitâ după- 
amiază și duminică dimineață 
ale finalelor „naționalelor" de 
gimnastică pentru maestre au 
fost cele mai reușite. Daniela 
Silivaș și Ecaterina Szabo au 
evoluat, practic, fără greșeală, 
cucerind ex ae<iuo titlurile de 
campioane absolute ale țării. 
Mirela Sidon și Gabriela Poto- 
rae, situate pe locurile 3 și 4 la 
individuali compus, reprezintă, 
parcă, acel „certificat de garan
ție" că.și în „schimbul de inli
ne" există valdri autentice, 
competitive, la cel mai înalt ni- 
vdL Nu e mal puțin adevărat

că au existat, în concurs, și 
surprinzătoare ratări, chiar din 
partea unora dintre cele mal 
bune gimnaste ale țării (Came
lia Voinea la paralele, Eugenia 
Golea și Lenuța 
Augustiina Badea

Entuziastul și 
public din Deva 
respirația tăiată 
cițiu de sîmbătă : pe de o par
te, echilibru aproape perfect 
între cele două formații aspi
rante la locul I, CSȘ Cetate 
Deva și Steaua — CSȘ nr. 2 
București ; pe de altă parte, la 
individual compus, luptă la cel 
mai înalt nivel intre cele mai

Rus la Kd, 
la bârnă).

cunoscătorul 
a urmărit cu 
fiecare exer-

bune două gimnaste ale țării— 
Ecaterina Szabo și Dantela 84- 
livaș, colege de club, la CSȘ 
Cetate. După primul schimb, da 
exemplu, la care CSȘ Cetate 
a concurat la sol, iar Steaua — 
CSȘ nr. 2 București la sărituri 
gazdele și-au mărit avansul 
vealizait la „impuse", cu aproa
pe 7 zecimi, lăsind impresia că 
se desprind in câștigătoare si
gure. Dar, în rotația următoare 
(CSȘ Cetate la sărituri. Steaua- 
CSȘ nr. 2 București la para-

Constantin MACOVEJ

(Continuare In vag. 2-3)

în semielapa de sîmbătă a Diviziei A de fotbal

<le a-i 
— la 

fiecare 
mijio- 

de ne- 
dragoste, stimă și 

recunoștință pentru dăruirea și 
abnegația revoluționară cu care 
acționează pentru dezvoltarea 
intensivă și modernizarea con-

GAZDELE-NOUA PUNCTE DIN ZECE!

(Continuare In pag. a 4-a)

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII LIBERIA,

SAMUEL KANYON DOE

■Singura egalitate :

Dinamo și S. C. Bacău 
- victorii clars • Rapid 
ți F.C.M. Brașov au tre
cut prin destule emoții 
• Miercuri, ziua cupelor

europene
wwwxww
La capătul 
se acțiuni 
Rednic (în 
scrie al 
eehipet Dinamo in der- 

byul etapei
Aurel D. NEAGU

Oțelul la Petroșani

unei frumoa- 
individuale, 
stingă) in- 

treilea gol al

Foto :

REZULTATE TEHNICE

Sîmbătă s-au încheiat con
vorbirile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, și președintele Re
publicii Liberia, Samuel Kanyon 
Do».

cadrul noii runde de con
vorbiri. a continuat schimbul 
de păreri privind dezvoltarea 
colaborării bilaterale.

Cei doi președinți și-au ma
nifestat satisfacția față de re
zultatele vizitei, de convorbiri
le purtate, pentru înțelegerile 
convenite cu acest prilej.

Cei doi președinți au hotărît 
să continue dialogul la nivel 
înalt româno-Iiberian, apreci
ind că acesta este în intere
sul extinderii și aprofundării 
legăturilor de prietenie și co
laborare dintre țările și popoa
rele noastre, servește cauzei 
generale a păcii, securității și 
înțelegerii internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, 
sub semnul stimei și respectu
lui reciproc.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, și președin
tele Republicii Liberia, Samuel 
Kanyon Doe, au semnat, sîm-

I 

bâtă, în cadrul unei ceremonii, g 
care a avut loc la Palatul Con- g 
siliulul de Stat, Acordul pe g 
termen lung privind dezvol- g 
tarea cooperării economice și g 
tehnice și a schimburilor co- g 
merciale intre Republica So- g 
cialistă România $1 Republica g 
Liberia. g

După semnare, în aplauzele g 
celor prezenți, cei doi președinți g 
s-au felicitat reciproc, și-au g 
strîns miinile cu căldură. g

★ a
Sîmbătă, 18 octombrie, s-a g 

încheiat vizita oficială de pri- g 
etenie efectuată în țara noastră, g 
Ia invitația tovarășului Nicolae g 
Ceaușeseu, președintele Repu- g 
blicii Socialiste România, de g
președintele Republicii Liberia, 
Samuel Kanyon Doe.

Ceremonia plecării oficiale a 
șefului statului liberian a avut 
loc pe platoul din fata Palatu
lui Republicii.

STEAUA 
Dinamo 
S. G Bacău 
Sportul Stud. 
F. G OH 
Petrolul 
F. G 
„U* <

F.C.M. Brașov - F. G Argeș 1-0 (0-0) 1.
Rapid - Corvinul 1-0 (1-0) z
Jiul - Oțelul 0-0 - X
S. G Bacău - Chimia 3-0 (1-0) 4.
Dinamo - Petrolul 3-0 (2-0) X

ETAPA VIITOARE (duminică 26 octombrie)
X 
7.

F. G Argeș — Gloria Buzâu 8.
Oțelul Galați - Rapid 9. Victoria 

Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
Rapid
Corvi nul

Flacăra Moreni
Univ. Craiova
Chimia Rm. Vîlcea
Victoria București
Corvlnul
Petrolul Ploiești
Steaua

(Cronicile in pag.

1
O gardă militară a prezentat g 

onorul. S-au intonat imnurile g 
de stat ale Republicii Liberia g 
și Republicii Socialiste România, g

Președinții Nicolae Ceaușeseu g 
și Samuel Kanyon Doe au tre- g 
cut în revistă garda de onoare, g

La despărțire, cei doi pre- g 
ședinți și-au strîns miinile eu g 
prietenie. g
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t
Chimia 
Flacăra 
Jiul

- Jiul Petroșani
- Sportul Studențesc
- „U“ Cluj-Napoca
- S. C. Bacău
- F.C.M. Brașov
- F. G Olt
- Dinamo
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Finalele Campionatelor

Naționale de box

CONSTANȚA, 19 (prin tele
fon). Sala Sporturilor din lo
calitate a fost arhiplină la ul
tima gală a Campionatelor Na
ționale de box, iubitorii spor
tului cu mănuși de pe litoral 
fiind cu atît mai atrași de dis
putele pentru titlu cu cit prin
tre cei 24 de finaliști s-au nu
mărat și 4 localnici.

Ieri, la Complexul Tei din Capitala

START LANSAT AL TINERETULUI UNIVERSITAR
IN ÎNTRECERILE DACIADEI

în ambianța atrăgătoare pe 
care o oferă Complexul cul- 
tural-sportiv de la lacul Tei, 
studenții bucureșteni au luat 
startul, duminică, în noul an 
sportiv universitar și de pre
gătire a tineretului pentru a_ 
părarea patriei. Protagoniști 7 
Reprezentanții celor aproape 
45 000 de tineri și tinere din 
învățămîntul superior, care stu
diază în cele 11 institute (39 
de facultăți) si care au asigu
rat acestui moment important 
pentru sportul universitar, un 
succes dorit și așteptat. Ei au 
relevat, si eu acest prilej, dis-

ponibiiitâțile tineretului stu
dențesc In practicarea sistema
tică. organizată. * exercițiului 
fizic si sportului, sub însem
nele Daciadei, la nivel de masă 
și de performanță. Să amin
tim, de pildă, faptul că tn 
anul 1986 studenții din Capita
lă, confirmindu-șl valoarea, au 
cucerit nu mal puțin de 86 de 
titluri de campioni republicani 
universitari (52 in 1985), Iar 
cei de la Politehnică, I.M.F. șl 
Universitate au ocupat — in 
această ordine — locurile de 
frunte î« principalele întreceri 
organizate pe profil. „Dorim

să menținem eît mai sus șta
cheta bunelor rezultate, subli
nia, la această deschidere a 
anului sportiv universitar, a- 
sist. Ion Lador, șeful comisiei 
de specialitate a Centrului U- 
niversitar București, si în anul 
de invătămînt în care am pășit. 
Studenții noștri au toate con
dițiile pentru a-si împlini a- 
ceastă năzuință".

Acțiunile sportive cuprinse 
în programul prezentat la 
Complexul Tei vin să prefigu
reze, intr-un fel. realizarea a- 
mintitet dorințe. Modul cum * 
fost întocmit programul, ținuta

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. 2—3)
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PUGILIȘTII DE LA STEAUA AU CUCERIT
CELE MAI MULTE TITLURI

întrecerile au fost dominate 
de pugiliștii de la Steaua — 
cu 9 finaliști, trei dintre titluri 
intrind in palmaresul clubului 
încă înainte de Începerea ga
lei ! Aceasta datorită faptului 
că finalele de la „semimuscă" 
șl „cocoș" s-au disputat In „fa
milie", iar la „muscă", Cristian 
Morea era campion Încă de 
la... vizita medicală, adversarul 
său, Marin Vișan (Oțelul 
Tîrgovîște), accidentat in se
mifinale, fiind oprit de medic 
să boxeze.

„Semimuștele" de la Steaua, 
Dumitru Șchiopu — fostul 
campion al categoriei — și 
Marian Gindac. au lăsat... co
legialitatea la vestiar șl au 
urcat pe ring doar cu ambiția 
de a învinge. Șchiopu a avut 
de suportat asaltul finărului 
său coleg încă din primul rund.

directele și seriile lui Gindac 
punindu-1 mai tot timpul ta 
dificultate, tn ultima parte ■ 
meciului, Șchiopu a atacat pe
riculos cu capul șl arbitrul 
Ștefan Muntean i-a dat. pe 
bună dreptate, două avertis
mente. In aceste condiții nici 
o problemă pentru juriu, car» 
a acordat victoria cu 5—0 lui 
Marian Gindac.

Campionul mondial de tin»- 
ret Marcelică Tudoriu (Stea
ua) a debutat frumos ta În
trecerea seniorilor, obținlnd 
numai victorii înainte de li
mită. Cum a fost și in finala 
susținută, la „cocoș", tn fața 
colegului de sală Ionel Tănase. 
Lansind serii de lovituri Mar-

Petre KENT

(Continuare In oao 1—S>

FRUMOASE SUCCESE INTERNAȚIONALE 
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI :

Q Poloiștii de la Dinamo — semifinaliști ai Cupei 
Cupelor

$ Rugbyștii tricolori au.învins net formația Portu
galiei (43—7)

(Amănunte tn pagina a IV-a)



Omiia a I» DI ’A’AO Și STEAUA S-AU IMPUS AUTORITAR
MASCULiis, uiivra 1-»

RAPID BUCUREȘTI — DINAuu 
BUCUBLȘT1 0—2: 73—102 (35—41»

65—97 (44—50). Doar pri-
repriză a partidei de du- 

corespuns așteptărilor 
s-au întîlnlt

Și ma 
minică 
unui meci în car; 
ocupantele tocurilor 2 (Dinamo) 
§i 3 (Rapid) din 
trecut. In rest, dinamoviștii au 
dominat copios datorită acțiuni
lor tactice în viteză și eficiente, 
preciziei aruncărilor la coș și su
periorității în apărare, mai cu 
seamă în disputa sub panouri. 
Dan Niculescu a fost (ca întot
deauna) sufletul echipei, iar Al. 
Vinereanu a avut rareori rival 
la recuperări. O notă bună și 
pentru V. Iacob, ^>e cale de a-șî 
cuceri un loc în ,,5"-ul de bază 
al echipei, precum și rentru 
foarte tînărul M. Ivanov 719 ani
— 1,95 m, provine din valoroasa
pepinieră a antrenorului L. Călin, 
de Ia C.S.S. 4 București), cu 
reale calități de conducător de 
joc. La Rapid, doar Gh. Ghfță 
a fost constant la un nivei ri
dicat; sîmbătă, el a avut în plus 
calitatea ca, la scorul de .15—0 (!) 
pentru. Dinamo, imediat după in
troducerea sa în teren, să înscrie 
cîteva coșuri și să impulsioneze 
întreaga echipă. Au marcat: Ni
culescu 384-25, Vinereanu 20-1-14, 
Toader 04-2, Icnescu 24-8, Iacob 
44-15, Ivanov 24-2. Uglai 104-9, 
David 174-13, Constantin 
Vasilică 24-9. pentru învingători, 
respectiv: Ghiță 164-10, Popovici 
64-7 (surprinzător de slab s-s 
comportat acest jucător), G. Mî- 
hai 104-12. — . — -
nache 4+6.
Suciu 134-12. 
mîtru 0+3, 
ambele zile, 
rat de arbitraje competente, pre*:- 
tate de cuplurile M. Dimancea — 
C. DumUrache și C. Dwmîtrache— c. tn
LF^CTT'

STEAUA BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANȚA 2—0 : 112—70 (58—28) 
și 113—66 (61—30). tn ambele par
tide, Steaua a avut un partener 
de... antrenament, care nu a 
reușit să-i solicite aproape deloc 
pe jucătorii echipei campioane. 
Au marcat î Ermurache 
Ardelean 20+12. Cristescu
C. cernat 9+11, Căpușan ,
Netolițchi 9+25, Chirie 44-7. Bră- 
nișteanu 9+20, V. Ion* 11+16, res
pectiv Tecău 22+19, Gheorghiu 
04-2, L. Cernat 7+4. Moidoveanu 
24 14, Șerban 11+0, Spînu 8+9, 
Ilucă 204-18. Arbitri : R. Stănciu- 
îescu — I. Breza și Z. Raduly — 
I. Breza. <N. A.).

DINAMO OȘtADEA — LC.E.D. 
C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 2—9: 91—82 
(43—46) Și S3—92 (48—42). Jocuri 
viu disputate, apreciate de public 
pentru 
sportive oferite și pentru... vic
toriile 
Pascu 
24-0, 
13+15, 
84*12, 
pentru __ ___________________
Păsărică 6+4, Pintea 5+4, C. Popa 
17+20. Miha!cea4 F8, Mădîrjac 24 0,

campionatul

7 + 4.

Dăescn 2+4. Marl- 
M. Dumitru 3+12,
Siuoș 8+0. Gh. Du-

Bănică 41+2. în 
partidele s-au bucii-

15+0.
13+5, 

22+17,

în campionatul masculin de velei I
. „aeais 4+4, Voicu 13+7, Grăpiș- 
teanu 6+25, Pogonaru 10+20. Au 
arbitrat bine FI. Baloșescu — Al. 
Guță. (I. ghișa — coresp.).

Grupa 7-12
RAMIKA BALA MARE 

LITEHNICA CSȘ UNIREA IAȘI 
2—0 : 91—76 (42—44) și 98—69
(14—27). Coșgeteri : Mara 324-14, 
Ciocian 11+29 de Ia 
respectiv Moscalu 
lescu 17 + 7. (A.
coresp.).

UNIVERSITATEA
RUL CLUJ-NAPOCA — CSU BA
LANȚA SIBIU 1—1 : 68—78 (33— 
42) și 79—65 (48—22). In primul 
joc, oaspeții, mal deciși, au con
dus permanent ; duminică, însă, 
gazdele — avtnd în Crăciun și 
Trlf cei mai buni jucători — 
s-au impus din primele minute. 
Coșgeteri : Crăciun 16+20, Trlf 
16+16 de ia clujeni, respectiv : 
Gh. Dăian 31+17, Bretz 
(M. RADU — coresp.).

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI — ACA- 

MILITARA MECANICA 
BUCUREȘTI 
(34—51) șl
Sîmbătă. In

PO-

ȘiMara 
învingători, 

14 ! 26. Mihăl- 
CRIȘAN —
CSȘ VIITO-

23+13.

INIsîmbătă Z. Raduly (bine) — C., 
Comăniță (cu greșeli), iar dumi
nică M. Dimancea (foarte bine) — 
z. Raduly (cu greșeli). (Mihail 
VESA).

POLITEHNICA CSȘ TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA CSȘ VII
TORUL CLUJ-NAPOCA 8—2 : 
78—86 (36—39) șl 93—96 (41—19).
Două intîlnlrl plăcute, mal ales 
duminică, zi in care victoria a 
fost decisă In ultimele două mi
nute, după ce tabela de scor In
dicase 92—82. Au Înscris : Bodea 
25+25, V. Chepețan 18+23, Gră- 
dinaru 7+14, G. Nagy 14+13, Cze- 
gledi 14+14, Jitaru 0+3, Rusu 0+1 
pentru gazde, respectiv : Jerebie 
24+35, Drago 16+14, Enyedl “ ' ‘ 
Sandor 18+17, Manasses 
Misăllă 1+11, Mărginean 
Vlgh 0+4. Au arbitrat bine 
Antonescu șl P. Bara. (C. 
ȚU — coresp.).

CHIMISTUL CSȘ RM. 
CEA — POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 2—0: 
89—87 (43—42) șl 82—79 (50-45).
Ambele partide au fost echilibra
te șl spectaculoase. Au În
scris : Barbu 27+26, Manea 11+14, 
Petre 12+24, Ionescu 18+9, predu- 
țolu 9+0, Alioman 12+0, Rusă- 
nescu 0+3, Nicolescu 0+6, pentru 
Învingătoare, respectiv : Roșianu 
244-26, Zidaru, 21+21, Prăzaru- 
Mate 4+18, Netolițchi 15+4, Mol- 
doveanti 1S+4, Dăian 4+2, Făgă- 
rășanu 0+4. Bun arbitrajul pres
tat de D. Gheorghe șl V. Con- 
stantinescu. (P. GEORNOHT — 
ooresp.).

Grupa 7—12
COMERȚUL CSȘ TG. MUREȘ— 

CB1ȘUL CSȘ 2 ORADEA 2—0 : 
81—71 (38—42) șl 72—61 (48 -29). 
Coșgetere : Matbe 23+19, M. Nagy 
23+14. Bulgăr 14+16 de la Învin
gătoare, respectiv : Gali 17+20, 
Cutuș, 21+12, Chvatal 12+14. (C. 
AI.BU — coresp.).

MOBILA CȘ SATU MARE — 
VOINȚA BRAȘOV 1—1 : —
(34—52) șl 77—78 (37—501. 
tere : Așteleanu 40+24, 
13+16. Bura 5+13, respectiv : Hîn- 
da 17+41, Grfinwald 23+13, Far- 
teas 23+9. (Z. KOVACS. —
coresp.).

ROBOTUL IPEP CSȘ BACAU— 
RAPID-PROGRESUL CSȘ 5 BUCU
REȘTI 0—2 : 57—88 (30—45) și 69— 
74 (35—39). Tinerele baschetba
liste din Bacău au avut, In ziua 
a doua, o comportare promiță
toare In fața mal experimenta
telor tor partenere de Întrecere. 
Coșgetere : Rusu 16+26, Bunget 
16+10 de la gazde, respectiv : 
Lefter 20+22, Trică 24+14. 
TEIlîAu — coresp.).

ELCOND DINAMO ZALĂU,

APROAPE DE SURPRIZĂ I

21+5, 
4+10,
2+0, 

: I- CRE- 
tîL-

părți.

EL-
3—2

Fără să 
eforturi, Di 
acest derby 
rie limpede 
tată — dup 
valorică to 
nenților oel 
firească — 
care echipe 
nirea : gâzi 
start, decir 
au aglomsKî 
de teren, t 
ceva" din 
stingă ale 
șuturile de 
Mooanu. In 
re, „cartea 
sîmbătă, Cî 
ales că Di 
din nou, d< 
mare vervi 
naționale c 
38 de min 
teren — n 
Păcat (peni 
accidentare; 
tindere mut 
reia — spi 
neplăcute - 
'din joc.

Dinamo a 
multă hotă 
rarea ferm 
care Butufc 
le eforturi) 
evitat : el t 
MOVILA si 
de metri, r 
rul unui ar 
în pl.tsă. U 
Liliac salv 
Ia un sple 
Căm'ătăru. 
V.'idean. d; 
este major: 
pereacă u 
trează De 
si CAt*xT 
2—0.

După 
schimbă

Ialtiv fastul că, de ambele 
s-a jucat mai bine în apărare, 
ceea ce a determinat mai multe 
faze prelungite.
Dar de la Steaua așteptăm 
mult pe toate planurile, 
perspectiva 
Campionilor 
arbitrajul : 
Dlnlcu (A.

EXPLORĂRI 
MARE —

spectaculoase, 
mai 

în 
participării la Cupa 

Europeni. Corect 
Vg. Ionescu — A. 

BREBEANU).
ȘTIINȚA BAIA 

UNIVERSITATEA 
C.F.R. CRAIOVA 3—0 (9, 13, 9). 
In pofida scorului sec, partidă 
foarte disputată. Băimărenii au 
fost în mare vervă, dominînd în 
general lupta la fileu. Cel mai 
spectaculos set a fost al doilea 
(29 de minute), în care -craiovenîî 
au condus cu 8—0. dar gazdele 
au revenit irezistibil. 
Ignișka, Szilagyi, 
Marc, respectiv, Sloian, 
si Văsuică. ..........
veanu — V.
ȘAN, coresp.).

GRUPA A IX-A VALORICA
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

RELONUL SA VINE ȘTI 1—3 (— 
— 13, 9, —
frîngere a studenților. . care n-au 
putut 
stabilă de echipă.
fost mai activi în at.ac și 
siguri la preluare. Cei mai huni: 
Urzică, Sîn."eorgean (debutant).

■ resneetiv Chezan și Buruș. 
Arbitri : V. Dumitru — I. Rusu. 
(C. CREȚU. coresp.).

RAPID BUCUREȘTI 
TORUL BRAȘOV 1—3 (8,
—14, —8). Brașovenii au 
un start slab. permițînd 
lestenilor să domine nînă 
începutul setului secund, 
de la 4—2.
21 de schimbări de 
inițiativa a trecut de partea 
oaspeților, deși în setul 3 disputa 
a fost aprigă și echilibrată rdnă 

Velea, 
Ferariu, 

si 
FI.

(GH.

I
I 
I

Ieri a fost programată o nouă 
etapă in campionatul masculin 
al primei divizii de volei, a 
treia tn grupa I valorică șl a 
patra In grupa secundă. Meciul 
A.S.A. Electromures Tg. Mureș — 
Dinamo a fost amînat. Amănunte 
de la cele 5 partide Jucate :

GRUPA I VALORICA 
STEAUA BUCUREȘTI ■ 

COND DINAMO ZALAU
(13, 14, —8, —12, 2). O partidă 
la care spectatorii prezent! în 
sala Agronomia n-au regretat că 
au luat parte. Meritul principal 
în realizarea unui joc interesant 
a revenit formației oaspete, care 
nu s-a considerat de la început 
învinsă, d a replicat tăios, pe 
parcursul a 4 seturi, fiind chiar 
foarte aproape de 
surpriză. Elevii lui N. 
și-au apărat cu curaj 
lgnorînd 
vorabile 
pionilor, șl dezvăluindu-i 
realele deficiențe în toate 
partlmentele, 
fac. instabilă în sextet, 
greșelilor elementare, 
încă scăzut, teribil de 
Si dacă sălăjenii n-ar 
multe preluări (mal ales Codre) 
si servicii, în primele două 
seturi, cedate pe muchie de 
cutit. Iar Gheorghe n-ar fi fost... 
cam afară din joc, - poate că 
rezultatul le-ar fi fost favorabil. 
Inteligent conduși în teren de 
un ridicător de meserie, Ștreang, • 
trăgătorii Tutovan, Cîontoș, Tă- 
mășan nu i-au lăsat deloc să se 
distanțeze pe campioni. care 
încercau, cu oarecare _____
început, o formulă de sextet cu 
ridicători pe ambele 
intenția de a-1 stabili pe Nica 
în postul de .fals".
s-au 
rile 
bun 
l-a 
în ___ ______
copios : 11—2 (fl- 
IV). Astfel, 
stabilea o justă ___
seturi. In cel decisiv. 
Steaua a jucat, în sfîrșit. 
aproape de adevăr. De la 
Dioni ne-au plăcut mai 
Pădurcțu, Pentelescu, 1 
(partial) și tînărul Racsov.

I
I

DEMIA 
FINA 
83—88 
(41—43). ----------- .
mele 5 minute a existat un 
libru tn teren,' după care 
toril militari s-au 
32 : 72—51). Apoi, studenții 
limitat diferența, 
cui a fost foarte 
echipele mergînd „cap la cap" ; 
de data asta. Politehnica ’a reușit 
o a doua repriză mai btmă. Coș- 
geteri : Ccnstanttnescu 26+19, Pe
trol 12+16. D. Dăian 18 (-35, res
pectiv Șarlă 23+22, Zdrenghea 
19+16. Scarlat 10+22. (N. ALDEA).

FEMININ, GRUPA 1-5
OLIMPIA BUCUREȘTI — VOIN

ȚA CSȘ 2 BUCUREȘTI 1—1 : 82— 
68 (43—31) șl 52—79 (27—43). Ega
litatea din sala Olimpia reflectă 
cea mal exact comportarea echi
pelor. Sîmbătă, gazdele s-au Im
pus In special prlntr-un joc ela
borat, cu acțiuni directe și efi
ciente la coș. Ele au condus de 
ta Început pînă la sfîrșit, dife
rența de scor fiind chiar prea 
mică în final față de evoluția 
partidei, poate și pentru faptul 
că Olimpia a terminat meciul cu 
jucătoare de rezervă. Mălina Ma- 
rlnache (cea mal bună de pe te
ren) șl Romela Cristea (care a 
dominat lupta sub panouri) au 
fost principalele artizane ale vic
toriei echipei Olimpia. De partea 
cealaltă, Voința nu a arătat a- 
proape nimic. Duminică, în mod 
surprinzător, rolurile s-au schim
bat : Voința a evoluat ordonat, 
bine gtndit tactic șl dezinvolt, 
Ștefania Borș a făcut o partidă 
excelentă, tn timp ce Olimpia a 
fost parcă altă echipă decît cea 
din seara precedentă. In min. 12, 
tabela de scor indica 23—23 (sin
gurul moment de echilibru al 
meciului), după care Voința a 
zburdat, iar Olimpia a irosit ne- 
permls de multe aruncări la coș. 
Au Înscris : Marlnache 29+6, 
Cristea 17+20, Sipos 14+9, Stin
gă 12+12, Stmloană 2+2, Catrina 
8+3, pentru Olimpia, respectiv : 
Jugănaru 18+8, Fillp 10+17, Borș 
10+21, Coclrlan 8+0, Gera 6+4. 
Vasile 5+15, Angheluș 5+10, Pană 
4+0, Urogdi 2+4. Au arbitrat

1—1 :
86—79 

<pri- 
eclil- 
Jucă- 
(mln.

au
Duminică, Jo- 
trumos, alert,

distanțat

54—93 
Coșge- 

SzBcs

marea 
Sotir 

șansele, 
.calculele hîrtlel", ia- 

blneînteles — cam- 
Stelei
com- 

deficiente care o 
dispusă 

cu tonus 
oscilantă, 
fi greșit

Remarcați: 
Roiban si 

i, Schoberl 
Arbitri : Z. Moldo- 
Chioreanu (A. CRI-

6,
—14). Neașteptată în-
să săsească o formulă 

Oaspeții au 
mal

succes
Unii.

la
în

___ Campionii 
impus, cu șansă, tn flnalți- —jj dar stapjyj 

in următorul 
clatine serios, 
fiind conduși 
m) si 9—0 (s. 

Elcond Dinamo 
egalitate la

seturilor I și 
al oaspeților 
făcut să se 
continuare.

i cam- 
mult 

Pralea

I
I
I
i
I

TRAC-
— 11, 
avut 
gin

iți 
clnd. 

centru Rapid, dună 
serviciu.

de

Remarcări : 
resnectiv, 
Dartîal Crăciun 

Arbitrai bun : 
I. Costiniu. 

coresn.y.
SUCEAVA — DELTA

3—1 (4, 13. — 10. 7).
Mîndru, Mărginean. 

Covaci — C. Anto- 
coresp.).

I
I
I

Tn final. ‘ 
Sen ten ai, 
Sterea. iar 
Cășvean. 
Scor+aru LAZAR.

C.S.M.U. 
TULCEA 
Remarcați : 
Arbitri : I. _____

n. w-rt*-Tnn.ESCU.

Î
I
I

frumoasele spectacole

(Urmare din pag. 1)

Unul dintre cele mai frumoase momente ale întrecerilor studențești de la Complexul Tei 
repriza de gimnastică a I.E.F.S, Fnto • forau BĂNICA

__ Au înscris :
Kcsa 10+9, Fodor 

I 5+36. Flaundra
Costln 

Cristea 5+7 
respectiv :

gazdelor. 
i2+o. r

Antochi
Rădulescu 22+11, 

Szabo 16+3, 
învingători,

lele), in frunte trec bucureșten- 
cele, este drept, cu avans foar
te mic, de 50 de miîml de 
pu.net. Marcata parcă, de pers- 
peotiva unui spectaculos suc
ces și avînd în față proba so
cotită cea mai grea din con
curs (b’rna). gimnastele de la 
Steaua-CSS nr. 2 încep să 
rateze (Alina Căileanu si Au- 
gustina Badea) sau să aibă vi
zibile ezitări (Lenula Rus și 
Eugenia Golea), astfel că, în 
schimbul al ' treilea, „Cetatea" 
trece din nou în frunte cu un 
avans apreciabil, de 1,150 punc
te, datorită mai ales evoluțiilor 
foarte bune ale Danielei Silivaș 
(9.95) și Ecaterinei Szabo (9 90) 
la paralele. Concursul ajunsese 
acum la ultimele execuții, dar 
atît la individual, cât și ia e- 
chiipe situația continua să ră- 
mînă incertă. Și, în timp 
bucureștencele au „stricat" 
permis de mult și la sol (Eu
genia Golea și Lenuta Rus), 
gimnastele din Deva și-au con
firmat cu brio clasa Vw ridi
cată la btmă — Daniela Silivaș 
obținând nota maximă. 10. ace
eași cu care 
trecut. Wtlu.l 
mondială la Montreal, iar Cati 
Szabo — 9,90. în urma unei e- 
xecuții de o remarcabilă sigu
ranță și precizie. Astfel că, în 
final, pe echipe, a rișttșat pe 
dvplin meritat CSS Cetate

Deva, iar la individual com
pus au terminat la egaln’tiaue 
cele două mari gimnaste care, 
prim prestațiile de aici, ne ofe
ră noi și frumoase promisiuni 
și pentru viitoarele concursuri.

Tn ultima reuniune a cam
pionatelor, cea de duminică di
mineața, rezervată finalelor pe 
aparate, Ecaterina Szabo și ~ 
niela Silivaș au dominat, 
nou, competiția.

REZULTATE TEHNICE, 
chipe : 1. CSȘ CETATE DEVA 
(Ecaterina Szabo, Daniela Sili
vaș, Marinela Cimpoieru, Ele
na Tiron) 231,525 p : 2. Steaua— 
CSȘ nr. 2 București 229.675 p;
3. Petrolul Ploiești 224,425 p ;
4. CSȘ Onești 218.775 p ; 5. CSȘ
Cetate II ‘
București 
compus : 
BO si

Ra
din

e-

P 
as

di)

ce 
ne-

a eiști gat, anul 
de campioană

218.600 p ; 6. Viitorul 
210.750 p ; individual

1. ECATERINA SZA- 
DANIELA

78.750 p ; 3.
(CSS Triumf) 
Gabriela 
77 675 p ;
(Petrolul) 77,600 p ; 6. Eugenia 
Golea 76 925 p ; 7. Mariana Tu
dor (CSȘ Focșanii) 76.875 p : 8. 
Camelia Voinea (Farul) 73.825- 
p ; sărituri — 1. SZABO 19.600 
p: 2. Sidon 19.474 p; 3. Potorac 
19 462 p ; paralele : 1. SILIVAS 
19,900 p ; 2. Szabo 19.725 p ; 3. 
Potorac 19.625 p ; bârnă : 1. SI- 
LIVAȘ 19,825 p ; 2. Popa 19,625 
p ; 3. E. Golea 19.375 p ; sol : 
1. SZABO și VOINEA 19.850 p; 
3. Silivaiș și Sidon 19,725 p. ’

Mirela 
78,075 

Potorac (SC 
5. Celești-ne

SILTVAȘ 
Sidon

P ; 4.
Bacău) 

Popa

START LANSAT AL TINERETULUI UNIVERSITAR
(Urmare din pag 1)

sportivilor, a gărzilor patrioti
ce — totul a fost la înălțime, 
demonstrând preocupare, pregă
tire asiduă din partea studen
ților, a cadrelor didactice, a 
activiștilor sportivi. A impre
sionat (cum era și firesc) evolu
ția reprezentanților I.E.F.S., a 
gimnastelor — care au avut în 
mijlocul lor două tinere de 
excepție, pe Lavinia Agache și 
Cristina Grigoraș —, a atieți- 
lor și atletelor, cu o reușită șta
fetă, a ’fotbaliștilor. A îneîntat, 
de asemenea, felul cum s-au 
prezentat reprezentanții Insti
tutului Politehnic. în special in 
întrecerile de canotaj, sporturi 
tehnico-ăplicative. , „ .1.1,
badminton (snort nou în rîn- 
durile studenților, 
te mulți 
masă. Ca 
didactice 
zente la 
împreună 
rectorul Institutului, cele 
„Politehnică" se impun 
dăruire și competentă, 
spirit organizatoric. O

șah și volei.

dar cu foar- 
si tenis deadepți)

și în cazul cadrelor 
de la I.E.F.S., 
deschiderea de 
cu conf. Elena

pre
fer' 

Firea, 
de la 

prin 
mult 
notă

bună, de asemenea, pentru re
prezentanții I.M.F. (cu fru
moase rezultate la volei băieți, 
badminton, canotaj si șah), 
precum si pentru studenții U. 
ni verși tății, mal ales la cano
taj. In toate cazurile. în ca
drul „Cupei U.A.S.C Bucu
rești", ediția a Ii-a.

Succesele studenților din 
Centrul Universitar București 
în activitatea sportivă au fost 
relevate (și răsplătite) și prin 
inițiativa C.M.E.F.S. București, 
care a înmlnat o serie de di
plome 
resort 
cadre 
sebite 
marea
Capitală și cu o contribuție re
marcabilă la reușita reprizei 
din spectacolul dedicat zilei de 
23 August. Tnmînînd aceste 
diplome, președintele C.M.F.F S. 
București, Nicoiae Stancu, si-a 
manifestat convingerea eă stu
denții din primul centru uni
versitar al țării vor face totul 
pentru a-șl păstra pozițiile 
de frun'e sl In întrecerile din 
cadrul Daciadei de lamă, care

de onoare comisiei de 
a C.U.B., I.E.F.S. și unor 
didactice eu merite deo- 
în organizarea si îndru- 
sportului universitar din

vor începe în eurind, ca și în 
celelalte competiții de masă 
sau de performantă, ilustrând 
astfel receptivitatea lor pentru 
sport șî ambiția de a promova 
în loturile reprezentative cîi 
mai multe elemente de valoare.

Un program cultural realizat 
de laureați ai Festivalului artei 
Șl creației studențești, precum 
și o gală de filme cu temă 
sportivă (prezentate de catedra 
de specialitate a I.E.F.S.) au 
încheiat programul acestui mo
ment de start 
bucureșteni. 
sportiv? pe 
resc mereu 
rodnică.

al studenților 
intr-o activitate 

care toți și-o do_ 
mai bogată Si mai

CAMPIONATELE DE BOX
tU’mare am paj

I
I
I
I
I
I

Chiar 
se anunță < 
dă. Astfel, 
reia cu < 
pe stingă, 
pins de Șa 
punzînd ci 
executată i 
gea lovește 
bă direcția, 
tă, dar Sj 
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ben-negrilo 
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înapoi 
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urmat 
rit, V. 
Fazele mai 
prizei : mir 
Barbu, dup 
Maradona" 
de margine 
careului mt 
tare rarisli 
fel de „am 
venilor, el 
finalizare, c 
min. 40 — 
din nou ții 
min. 42 și 4 
cente în faț 
cu Barbu, 
în prim-p 
Stancu (re; 
piciorul din 
la un șut a

F.C.M. do 
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INVITAȚIE LA COMPLEXUL BALNEAR DOINA, DIN NEPTUN

î

COMPLEXUL BALNEAR DOINA, DIN STAȚIUNEA TURISTICA 
NEPTUN, oferă pînă la data de 23 decembrie a.c. șl cu Începere 
din data de 1 februarie 1037 locuri pentru cură balneară st odihnă.

Cazarea, masa șl procedurile medicale se asigură Intr-un 
ridicat grad dQ confort si cu personal' de tnaltă calificare.

Se pot trata următoarele afecțiuni ale aparatului locomotor : 
reumatisme c-nnice șl degenerative, artroze, spondiloze, sechele 
(post-traumatice sa-u post-operatorii), afecțiuni ale sistemului 
nerves o"ri>r<c. rino-la-ringlte cronice, boli cronice ale aparatu
lui genital feminin.

Sînt aplicate procedurile balneare bazate pe nămol sapropelic 
din Iacul Te"hirghiol. se fac tratamente cu Gerovital. A ala vital 
sj p«o.Amnr rr-rna-at* romănestl de faimă mondială pentru

rapidist 
deposeda 
pe Ionel 
Galați) a 

terminarea 
Loviturile dure a'e

combaterea îmbătrânirii premature șl regenerarea funcțiilor 
organismului, tn cadrul complexului, funcționează o piscină 
cu apă de mare încălzită. Alte posibilități de agrementate : 
cinematograf, bowling, tente» de masă etc. Prețul : 65 lel/zl,
inclusiv tratamentul.

De asemenea, complexul oferă condiții optime pentru orga
nizarea de consfătuiri, simpozioane. cantonamente sportive, 
recuperare fizică.

Foarte important : Stația C.F.R. oare deservește stațiunea se 
află la numai 150 de metri de hotel și ~
Căprioarelor".

SolicitanțH se pot adresa la agențiile 
turism șl în București ș! la Agenția de 
cembrie 26, telefon 15.15.33, preoțim și 
stațiunii turistice Neptun (telefon : 917/Ș1845).

se numește „Popasul
oticiQor județene de 

turism din str. 13 De- 
dlrect la Dispeceratul

ceiică Tudoriu a câștigat prin 
abandon in ultima repriză.

Tentativa tînărului 
Vasile Nistor de a-1 
de titlul la „pană" 
Panaite (Box Club 
eșuat înainte de 
meciului,
campionului au fost recepțio
nate în plin de Nistor si astfel 
Ionel Panaite a cîștigat prin 
abandon in repriza a treia.

Meciul „semlușorilor" Faredin 
Abladim (Farul) si Petrică 
Ștoiu (CFR Craiova) a trans
format arena într-un... vulcan: 
nici gongul nu se mai auzea. 
Am asistat la o luptă de u- 
zură, fără momente spectacu
loase, cu obstrucții de ambele 
părți. In final cu câteva lovi
turi mai precise, Petrică Slolu 
a obținut decizia la puncte 
(4—1).

Partidă de mare tensiune la 
„ușoară", Viorel Mihăilă (Stea-

ua) încercin 
te de limită 
gomir Iile 
cesta un sp 
victorii. In 
sărit sein tei 
Apoi, o dat 
pulul, Hie a 
țiativa pugil 
ua, care a 
Viorel Mlhă 
sesia titlv'ui 
dată in u -3

La „sem 
Drișcu (Fan 
mai buni tx 
nale, l-a av 
puncheuml 1 
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DINAMO 3 (2)
PETROLUL 0

Stadion Dinamo ; teren alune
cos ; limp închis, rece ; specta
tori — circa 9 000. Șuturi ; 15—7
(pe poartă : 9—3). Cornere : 7—2. 
Au marcat : MOVILA (min. 24), 
CAMATARU (mln. 29), REDNIC 
(min. 54).

DINAMO : Moraru — REDNIC, 
Movilă (mim. 85 Andone), AL. 
NICOLAE, STANESCU — MI- 
HAESCU, Dragnea, Varga, Suciu 
— Văldean, CAMATARU (min. 33 
Damaschin I).

PETROLUL : Liliac — Pancu, 
BUTUFEI, Ștefan, P. GUȘE — 
MOCA NU, A. Munteanu (mdn. S3 
O. Grigore), Hîncu (min. M I. 
Solomon), pitulice — Cr. Ene, I. 
Gușe.

A arbitrat bine St. Rotărescu ; 
la linie : M. Stănescu (ambii din 
Iași) și A. Porumbolu (Vaslui).

Cartonașe galbene : PITULICE, 
HINCU, VARGA, ANDONE.

La speranțe : 4—0 (3—0).

mirii. Petrolul se apără grupat 
și tenace, mizlnd — din când 
in când — pe contraatacuri. Ia 
min. 49 și- 51, ratează Varga 
(șut in bară) și Al. Nicolae. 
ceea ce se pare eă... îl ener
vează pe fundașul REDNIC, 
care, în min. 54. pornește în- 
tr-o cursă decisă, de la centru, 
driblează și portarul și fixea
ză scorul meciului. Abia acum, 
Petrolul (care, cu toată Încli
narea sa spre defensivă, din 
acest ioc, s-a dovedit o echipă 
cu certe posibilități, în reală 
creștere valorică de ansamblu) 
începe să simtă gustul... care
ului advers. Dar. în min. 63, 
P. Gușe. după o abilă infiltrare 
prin apărarea adversă, ratează 
din poziție excelentă. Ceea ce 
aveau să facă, la cealaltă poar
tă, Damaschin I (min. 65) și 
Suciu (min. 73).

Radu URZJCEANU
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1 (0) 
o

Stadion Municipal ; teren bun,t*----• ...
8 000.

BAR-

F.C.M. BRASOV
F. C. ARGEȘ

Swsuiuu ta UltlilVdȚJkăd. i 1 
timp Închis, spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 18—5 (pe poartă : 
8—2). Cornere : 8—1. A marcat s 
AVĂDANEI (min. 72).

F.C.M. BRAȘOV : Șaruta — Bă
lan, ȘTEFANESCU, Naghl. V. 
Ștefan — Șerbănlcă, AVADANEL 
Mărgărit (mdn. 63 Șulea) —-----
BU, Radar. KRAMER.

F.C. ARGEȘ : SPERIA TU 
Fhircărea, STANCU, D. Ștefan, 
EDUARD — Slmton (mln. 84
Achim). Badea, Bănuță — D.
Zamllr (mita, so Grigorlu), RADU 
n, Jurcă.

A arbitrat bine O. ștreng ; la 
>ta1e : t. Bone (ambii din Ora
dea) șl D. Buciuman (Timișoara).

Cartonașe galbene : NAGHL
ȘERBAN1CA, SIMION, D. ȘTEFAN.

La speranțe : 2—0 (2—0).

D.

|U e tot mai tăioasă șl, in min 
i- 66, Radu II, după o centrare 
)• de pe stingă a lui Bănuță, pu-
s- tea deschide scorul, dar min
is gea ti șterge... freza, pentru 
>a ca în minutul următor Naghi 
a (care cu acest prilej primește
11 cartonaș galben) să-1 faulteze

la... timp. Unicul goi aî par
ii tide! se Înscrie In min. 72 :
- Kramer centrează de pe stîn-
a ga, Speriata aleargă spre min

ge, se formează o— grămadă 
e deschisă, traiectoria balonului

este modificată și AVADANEI, 
pe fază, trimite cu pieptul în 
poarta goală : 1—0. Putea fi

1 1—1 In min. 77, la uriașa ra-
1 tare a lui Jurcă, scăpat singur
i cu Santa, dar și 2—0 In min.

86, cînd V. Ștefan, In poziție
excepțională, în loc să șuteze,

i preferă să paseze lui Șulea.
i care ratează !
I Mircea TUDORAN

La „mijlocie", Vasile Damian 
(Farul) și-a satisfăcut supor
terii. Directele sale de stînga 

i i-au adus multe puncte în dis
puta cu fostul campion al ca
tegoriei. Florian Vasile (Stea
ua) care nu a rămas nici el 
dator. Verdictul judecătorilor : 
3—2 pentru Vasile Damian.

Fostul „semigreu" brăilean 
Marcel Marcu — acum la Stea
ua — a pierdut categoric la 
puncte (0—5) în fața lui Du
mitru Seneinc (AEM Timișoa
ra). Timișoreanul, bine condus 
de antrenorul său. Pătru Cojo- 
earu, a atacat permanent st a 
făcut ca titlul «a ajungă In 
orașul de pe Bega.

Petre Bornescu (Mecanică 
Fină Btic.) l-a Întrecut pe 
fostul campion al „greilor", 
Gheorghe Preda (Steaua), după 
ce acesta a fost și numărat de 
arbitrul Grigore Dănciîă.

Dorin Răearu (Dinamo) a 
redevenit campion al „suner- 
greilor" mult mai ușor decît 
se prevedea, deoarece Teodor 
Pir joi (Voința Buc.) nu i-a dat 
riposta așteptată.

0 ACIIUM
Din toamna de cînd a pier

dut la acel scor pe care nici 
jucătorii, nici suporterii giuleș- 
tenilor nu-1 pot uita ușor (0—9), 
Rapid caută să se revanșeze în 
fața Corvinuluii, să obțină o 
victorie dară, convingătoare, 
fără drept de apel. Dar... în 
primăvară a câștigat cu 1—0, 
duipă un meci pe muchie de 
cuțit, iar sîmbătă a învins tot 
cu 1—0 și tot în urma unei 
dispute extrem de echilibrate, 
aprige, însă în limitele unei 
depline sportivități. Feroviarii 
nici n-ar fi putut mai mult, 
deoarece, în timp ce Corvimiî 
a prezentat „ll“-le standard, 
din echipa „vișiniHor" au ab
sentat nu mai puțin de șase ti
tulari (Maniu, Marinescu, G-oan- 
ță, Ivan, Pistol și Damaschin 
II). Ou toate acestea, duipă pri
mele două șuturi periculoase 
expediate de Dumitru la rădă
cinile stupilor porții Iuti Ioniță 
(mln. 1 și 3), Rapid a deschis 
scorul în min. 5 în urma unei 
acțiuni individuale de nota 10 : 
Grigore a respins un atac hu- 
nedorean, a prelungit pînă la 
ȘT. POPA și acesta a pornit din 
propriul teren, a avansat, a dri
blat, iar a avansat, iar a dri
blat, s-a strecurat apoi printre 
Stroia și Nicșa și, dintr-un un
ghi destul de închis, a șutat 
violent, sus, invingindu-1 pe 
Ioniță.

Golul acesta, căzut atît de re
pede, a lăsat spectatorilor im
presia că scorul mult visat se 
va realiza. Falsă impresie, 
pentru că, în continuare, tabe
la de marcaj nu s-a mai modi-

„REMIZA" CARE W-l SATISFACE PF... OASPEȚI
Miză importantă în partida JIUL 0

disputată, sîmbătă, în Valea OȚELUL 0
Jiului, Îndeosebi pentru deți
nătoarea „lanternei" — forma
ția gazdă, care, precipitată încă 
din start, gafa, rând pe rând,
chiar și în zone așa-zise neu
tre ale terenului, prin Stana, 
Găman și Timofte. Și cum, 
prin ceea ce încercau ei, mei 
mad experimentați i MuLțescu și 
Băihiță nu reușeau să-și deco
necteze coechiipierai de la ten
siunea ridicată a joculud, defen
siva ambițioasă și bine grupată 
a gălățenilor respingea fără 
prea mare dificultate ofensiva 
adesea „oarbă" a petroșeneni- 
lor, generatoare numai de... 
cornere. 'Astfel curgind jocul, 
pe un fond de nerăbdare care 
cuprinsese și tribunele, în mim; 
35, la una din „contrele" oaspe
ților, a fost rtndul portarului 
Toma să greșească, ieșirea lut, 
inabilă, aferindu-d lui Ralea o 
minge de gol ... netfructificată.

După pauză, cu un Mulțescu 
avansat spre vîrfuri și, în con
secință, mai bine păzit decît 
pînă atunci, ofensiva Jiului 
avea să fie și mai confuză. Și, 
pe măsură ce timpul trecea, 
„Oțelul îndrăznea tot mai mult, 
creîodu-și, mai ales după 
„schimbul" Ralea-Vaișcovici, 
destule faze-perlcol la poarta 
lui Toma : în min. 63, Vaișco- 
vt<d. Infiltrat în careul advers, 
expediază balonul, cu stinghii, 
peste „transversală" ; în min. 
76 este rtndul lui Burcea să 
raiteze de la circa 12 m. Țin-
tind victoria si avfnd mari re-

UN PORTAR ÎN MARE FORMĂ
In pofida terenului greu, e- 

chipa localj a declanșat, din 
prima clipă, atacuri în valuri 
către poarta vîlceană. supu- 
nindu-i pe oaspeți (fără nici 
un șut pe poartă pe tot par
cursul întâlnirii!) unui adevărat 
asediu și mulțumind, în pri
mul rind prin joc și mai apoi 
prin goluri, cele câteva mii de 
spectatori care au Înfruntat cu 
bărbăție rigorile ploii si ale 
frigului. Ar putea părea sur
prinzătoare această afirmație, 
dar nu e. pentru eă, cu toate 
că au marcat trei goluri, unul 
mal frumos decît celălalt, bă
căuanii au ratat cel puțin alte... 
zece ! Au contribuit la limita
rea scorului atît imprecizia a- 

Aacanțllor localnici, cît si, în
tâi si întîi. reflexele extraor
dinare ale portarului V. Preda, 
care a căutat sg salveze ce se 
putea salva dintr-o impresie, 
cea lăsată de Chimia, mult sub 
pretențiile unei divizionare A. 
După ce TTSMĂNARU a fruc
tificat, în min. 19, o pasă in 
adîncime servită inteligent de 
Borcea, carnetul nostru de în
semnări s-a umplut cu ocării 
irosite la poarta vîlceană (Vis- 
creanu — min. 20. Șdtman — 
min. 32. Viscreanu — min. 33, 
Fulga — min. 38 și min. 40, 
Arteni — min. 43 etc.) pentru 
ca abia în min. 48 ȘOTMAN 
să majoreze scorni la 2—0. re
alitate mult mai aproape de 
modul de desfășurare a me
ciului.

Automulțumirea băcăuană, ca 
și cele două schimbări operate 
in formația , oaspețiloY. au con
dus apoi la un sfert de oră 
mai echilibrat. în care Chimia 
parcă si-a adus, totuși, aminte 
că joacă în nrimul eșalon al

DE mA 10
RAPID î (1)
CORVINUL 0

Stadion Ciulești ; teren alune
cos ; timp noros ; spectatori — 
circa 12 000. Șuturi : 24—9 (pe
poartă : 10—4). Cornere : 6—6. 
A marcat : ȘT. POPA (mdn. 5).

rapid : Toader — Clrstea, 
GRIGORE, I. Marin, Bacoș — 
Niță (min. 38 COJOCARU) DU
MITRU, ȘT. POPA — Țlră, Tîr- 
ban (min. 68 Cloacă), MANEA.

CORVINUL : Ioniță — TlRNO- 
VEANU, Stroia (mln. 76 Mărgi
nean), Dublnciuc, Badea — MA- 
TEUȚ, Nicșa, Petcu (mta. 76 Boz- 
ga), KLEIN — GABOR, Văetuș.

A arbitrat foarte Mne C. 
Gheorghe (Suceava) ; la Unde : 
Ad. Morolanu (Ploiești) și I. 
Vereș (SI. Gheorghe).

Cartonașe galbene î MĂRGI
NEAN.

La speranțe : 1—2 (0—1).
e ■ ■ ■ ............

ficat deoarece, în min. 15, Toa
der a scos șutul plasat al lui 
Mateuț, Ioniță pe cel al lui Țîr- 
ban (min. 28), „transversala" a 
deviat în teren centrarea lui 
Klein (min. 32), iar Șt. Popa a 
reluat în... Țîrban o minge pe 
care scria gol (min. 44). Rapid 
a ratat și după pauză prin Tîrban 
(min. 49), Cioacă (min. 74) și 
Manea (min. 84 — bara exte
rioară), iar Corvinul a trecut 
pe lingă egalare în min. 86, 
Mărginean nefiind atent la șu
tul lui Văetuș și permițînd lud 
Toader să revină și să rețină. 
Așa că marea revanșă a fost 
iar amînată...

Laurențiu DUMITRESCU

Stadion Jiul : teren bun ; timp 
închis, rece ; spectatori — circa 
5 000. Șuturi : 1—8 (pe poartă : 
0—4). Cornere : 11—9.

JIUL : Toma — Sedecaru, Flc- 
rescu, SZEKELY, Stana (min. 84 
V. Popa) — Băluță, Mulțescu, 
Găman, Timofte — B. Popescu 
(min. 36 HENZEL), Lasconi.

OȚELUL : Călugăru — C. Stan, 
ANGHELINEI, BEJENARU, G. 
Popescu — BURCEA, M. STAN, 
MIHUȚ, Gri. Radu (min. 69 Man- 
ghluc) — Ralea (mln. 62 VAIȘ- 
COVICI), Antohi.

A arbitrat slab Gh. lonescu ; 
la linie : V. Angheioiu șl P. 
Blescu (toți din București).

Cartonașe galbene : MIHUȚ, G. 
POPESCU, VAIȘCOVICI.

La speranțe : 2—1 0—1) .

surse fizice, Oțelul își înțolește 
presiunea la poarta hm Tome 
și, în min. 80, Sedecaru nu-1 
poate opri pe Antohi, scăpat 
In careu, decât apeiEnd la un 
fault clar pentru toată lumea ; 
mai puțin pentru „centralul" G. 
lonescu, care, nesamcționînd i- 
regularitatea, comite o singură 
(în 90 de minute), dar o mare 
eroare. Insistentă pînă la sfir- 
șit, echipa oaspete va mai rata 
și în min. 88, prin Antohi, care, 
la o lovitură de colț, a reluat 
balonul, cu capul, în bară. Și 
meciul se încheie fără ca for
mația gazdă să fi reușit — în 
90 de minute — să trimită mă
car un șut pe spațiul porții gălă- 
țenîlor !

Gheorghe NICOLAESCU

S. C. BACĂU 3 (1)
CHIMIA 0

Stadion ,^3 August" ; teren a- 
lunecos ; timp friguros, burniță ; 
spectatori — circa 9 000. Șuturi : 
14—3 (pe poartă 8—0) . Cornere : 
8—3. Au marcat : TISMANARU 
(mln. 19), ȘOIMAN (mln. 48). 
VISCREANU (mln. 89).

S.C. BACAU : Barba — An- 
clrieș, ARTENI, BORCEA, VIS
CREANU — C. SOLOMON, BUR- 
LEA NU. TISMANARU (mln. 77 — 
Ivanov) — ȘOIMAN, Andronlc, 
Fulga (mta. 58 — FacMțeanu).

CHIMIA : V. PREDA — Teleș- 
pan, Lazăr, M. Preda, Câncâ — 
Gaiță, VERGU, Iovan (mln. 55 — 
Tudorache), Tudosă (mln. 46 — 
Ohti) — Verigeanu, Suiceanru.

A arbitrat foarte bine Fl. Po
pescu (Ploiești) ; ta Hnie : S.
Pantelimonescu (BoWeștl-Scăenl) 
și I. Velea (Craiova).

Cartonase galbene : SUICE A NU. 
La speranțe s 5—3 (2—3).

fotbalului nostru. După mln. 70 
însă, echilibrul s-a frfnt din 
nou și gazdele au reînceput 
„canonada" la poarta lui V. 
Preda, care a smuls. în câteva 
rtnduri aplauze la scenă des
chisă. Neobosit, „mijlocul" bă
căuanilor a trimis atac după 
atac pe toate direcțiile sl în 
toate felurile posibile dar fie 
că C Solomon . a ratat (min. 
12). ca si Andronfc (min. 75). 
din poziții ideale, fie că por
tarul vîlcean și-a făcut cu pri
sosință datoria. Abia în min. 
89 VISCREANU a speculat, 
prtotr-o lovitură eu eapul, o 
iil*îmă desincronizare a defen
sivei oaspeților. pecetluind o 
diferență care putea fi. repe
tăm, mult mai clară.

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

IERI, ÎN DIVIZIA B
SERIA I -------------——--------------------------------------------

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
C.F.R. PAȘCANI 2—1 (1—0) : Gă- 
tațeanu (min. 26 șl 78), respectiv 
lrimia (mln. 63).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CKA — OLIMPIA BM. SABAT 
2—1 (1—0): Iamandl (mln. 40),
Grosu (mln. 71), respectiv Stoici- 
că (mln. 61).

UNIREA FOCȘANI — C. S. BO
TOȘANI 2—o (1—0): c. Busu
(min. 37), Argețeanu (min. 60).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — DO
NAREA C.S.U. GALAȚI 3—0 
(0—0): Roșea (min. 65 din 11 m) 
șl Amargiiioalei (mln. 85).

C.S.M. SUCEAVA — F. C. CON
STANȚA 1—0 (0—0): Cașuba
(mln. 43).

STEAUA MIZIL — ARIPILE 
VICTORIA BACAU 1—0 (0—0): I. 
Nicolae (mln. 90). Meciul s-a 
disputat Ia Ploiești.

F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— POLITEHNICA IAȘI 2—1 (1—0) : 
Drăgoi (min. 28), Cațaros (mln. 
57). respectiv Ciocîrlan (mln. 82).

F.E.P.A. ’74 BIRLAD — MINE
RUL GURA HUMORULUI 3—1 
(l—1): Totlu (mln. 15), Pașalic 
(mln. 50) șl Cezar (min. 73), res
pectiv State (mln. 31).

UNIREA SLOBOZIA — POIANA 
CIMPINA 2—1 (1—0): Gache
(mln. 18), Constantin (mln. 58), 
respectiv Manolache (min. 88).

Relatări de la I. Tănăsescu, I.

SERIA A II-o ----------------------
PROGRESUL VULCAN BUCU

REȘTI — CARPATI MlRȘA 1—8 
(0—C): V. Ene (min. 75).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — A. S. DROBETA 
TR. SEVERIN 1—1 (0—0): Niță
(min. 80), respectiv Pavel (min. 50).

ELECTROPUTEHE CRATOVA — 
SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA 4—1 (2—0): Ghiță (mln. 14 
șl 66), durea (min. 38 din la m), 
Calafeteanu (mln. 26), respectiv 
Strimbeanu (min. 74).

CHIMICA TIRNAVENI — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 3—0 
(1—0): Nistor (mln. 32 șl mln. 70 
din 11 m) și Cenan (min. 46).

C. S. TIRGOVIȘTE — ROVA 
ROȘIORI 4—1 (2—0): Ploaie (mln. 
30), Ghcoacă (mln. 81 șl 65), D. 
Dumitrescu (mln. 53), respectiv 
Caleșu (min. 77).

TRACTORUL BRAȘOV — 
I.C.I.M. BRAȘOV 3—2 (2—2): FL 
Vasile (min. 14), Hlntea (mln. 
17), Andrași (min. 73), respectiv 
Ficu (min. 28), Moraru (mln. 34).

GAZ METAN MEDIAȘ — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 
(1—0): Dulău (mln. Ui din 11 m).

INTER, SIBIU — GLORIA PAN
DURII TG. JIU 8—0 (3—0): Boar 
(mdn. 28), Birsan (min. 30), Pre
data (mln. 39), Ostvan (min. 85), 
Șoarece (min. 90).

I.M.A.S.A. SF, GHEORGHE — 
A.S.A. TG. MUREȘ 1—3 (1—3) :
R&dulescu (min. 7), respectiv

SERIA A lll-o -------------------
UNIO SATU MARE — F. C. 

MARAMUREȘ RAIA MARE 0—2 
(0—1): Lalș (min. 30) șl Bori- 
ceanu (mln. 85).

ARMATURA ZALAU — META
LUL BOCȘA 1—0 (0—0): Naghi 
(mln. 64 din 11 m).

STRUNGUL ARAD — CJ.L. 
SIGHET 2—0 (1—0): Zolner (mln. 
41} șl Plrvu (mln. 51).

AURUL BRAD — .POU" TI
MIȘOARA 1—1 (0—0): Stolnescu
(mln. 52), respectiv Vlătănescu 
(mln. 64).

GLORIA BISTRIȚA — F.C. BI
HOR 0—0.

DACIA MECANICA OHAȘTTE
— OLIMPIA SATU MARE 4—1 
(2—0): Moldovan (mln. 16 șl 23), 
Coclrlă (mln. 61 și 67), respectiv 
Krassal (mln. 74).

MINERUL PAROȘENI — C.S.M. 
REȘIȚA 1—1 U—1): S&lăjan 
(mln. 14), respectiv Hodlnă 
(min. 22).

MUREȘUL DEVA — C.S. U.T. 
ARAD 1—3 (0—1) : Tlrehlnlcf (min. 
52 din 11 m), respectiv Cheregi 
(mta. 44). Lucaci (min. 7S și 35).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— MINERUL CAVNTC 3—0 (0—0): 
Olaru (mln. 50), Ores (min. St) 
<d A. Muresan (min. 72).

Relatări de la E. Kovacs, N. 
Donetn, Gh. MereSUă, AI. JureS.

WMWISTPâTlâ OF STAT IOT8-PROHOSPORT ÎNFO^MFAZl
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO 
2- DP» 19 OCTOMBRIE 

1986
EXTRAGEREA I : 50

27 47 67

EXTRAGEREA An-a:
75 3 74 54

EXTRAGEREA A HI-a:
35 39 32 34

FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI : 742.450 lei, 
din care 141.440 lei. re
port la categoria 1.

Diaconu, V. Manoliu, C. Rusu, 
L Mindrescu, O. Bălteanu, M. 
lorga, T. Burghelea și I. Matei.

1. Progr. Br. 9 7 0 2 22-11 14
2. FC C-ța 9 6 0 3 19- 6 12
3. Steaua Mizil 9 5 2 2 16-11 12
4. FEPA ’74 9 6 0 3 9-11 12
5. CSM S-va 9 4 3 2 IE- 6 11
6. Unirea Focș. 9 5 13 11-12 11
7. „Poli* iași 9 5 0 4 14- 7 10
8. Prahova 9 5 0 4 12-11 10
8. Ceahlăul 9 4 2 3 16-15 10

10. Aripile Bc. 9 4 14 12- 8 9
in. Delta 9 4 14 15-14 9
12. Ol. Rm. S. 9 3 2 4 9-10 8
13. CS Botoșani 9 3 2 4 8-15 8
14. Dunărea Gl. 9 3 15 11-13 7
15. CFRPașc. 9 2 2 5 9-12 8

16—17. Min. G.H. 9 2 16 8-18 5
Unirea Slob. 9 2 16 6-16 5

18. Poiana 9 117 5-13 3
ETAPA VIITOARE (duminică 

26 octombrie): Poiana Cîmplna — 
C.S.M. suceava, F.C. Constanța 
— Steaua Mlzil, C.S. Botoșani — 
Unirea Slobozia, Aripile Victoria 
Bacău — Prahova C.S.U. Ploiești, 
Minerul Gura Humorului — Uni
rea Focșani, C.F.R. Pașcani — 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea, 
Politehnica Iași — F.E.P.A. 74 
Bîrlad, Olimpia Rm. Sărat — 
Ceahlăul P. Neamț, Dunărea 
C.S.U. Galați — F.C.M. Progre
sul Brăila.

Popa (min. 35), Albu (min. 41), 
Soare (min. 43).

Relatări de la FI. Boangiu, A.
Soare, T. Ștefănescu, I. Ducan,
M. Avanu, C. Gruia, M. Țac&JL
T. Maniu și L. Briotă.

1. A.S.A. 9 6 3 0 17- 3 16
2. Progr.-V. 9 5 4 0 14- 5 14
3 Chimica 9 5 13 18-10 11
4. Inter Sibiu 9 5 13 12- 6 111
5 CS T-vlște 9 5 0 4 18-15 10
6. Gaz Metan 9 4 2 3 8- 6 10
7. AS Drobeta 9 4 2 3 14-02 10
8. Electrop; 9 3 3 3 13- 9 9
9. Tractorul 9 3 3 3 9- 9 9

10. Mec. Fină 9 3 3 3 8-10 9
11. I.CJ.M. Bv. 9 2 4 3 9-10 8
12. Automatica 9 4 0 5 10-13 8
13. ROVA 9 3 2 4 8-17 8

14—15. Pandurii 9 3 15 8-16 7
IM AS A 9 3 15 7-15 7

16. Autobuzul 9 2 2 5 n-14 8
17. Carpați M. 9 2 2 5 9-14 6
18. Sp. Muncit. 9 12 6 6-15 4

ETAPA VIITOARE (duminică 
U octombrie): Autobuzul Bucu
rești — Tractorul Brașov, I.CJ.M. 
Brașov — Mecanică Fină Steaua 
București, Automatica București 
— Gaz Metan Mediaș, A. S. Dro- 
beta Tr. Severin — Progresul 
Vulcan București, Gloria Pan
durii Tg. Jiu — Chimica Tlrnă- 
veni, Carpațl Mîrșa — Electro- 
putere Craiova, ROVA Roștori 
Inter Sibiu, Sportul Mundtoreso 
Slatina — I.M.A.S.A. Sf. Gheor
ghe, A.S.A. Tg. Mureș — C. S. 
TTrgoviște.

I. Toma, L Simtaie, V. Purica 
L Slmion și Al. Lazăr.

1. „POLI" 9 5 4 0 20- 9 M
2. Gloria B-ța 9 5 2 2 12- 6 11
3. U.T.A. 9 5 13 10-10 11
4. FC Maram. 9 4 2 3 14- 8 10
5. Armătura 9 4 2 3 14-10 17
7. Min. Paroșeni 9 4 2 3 12-10 10

CSM Reșița 9 4 2 3 10- 8 10
8. Dacia Orăștie 9 4 14 16-16 9
9. Strungul 9 3 3 3 10-11 t

10. Unto SM 9 4 14 10-13 •
11. FC Bihor • 9 4 3 2 14- 6 1
ÎS. Aurul Brad 9 3 2 4 9-11 1
13. Steaua CFR 9 3 2 4 10-12 a
14. Olimpia SM 9 3 2 4 9-15 a
15. Met. Bocșa 9 3 15 12-13 7
16. Mln. Cavnio 9 3 0 6 14-17 t
17. CIL Sighet 9 2 2 5 8-15 a
18. Mureșul Dv. 9 2 0 7 5-19 «

» Echipă penalizată cu 3 puncte
ETAPA VIITOARE (duminică 

88 octombrie): CJ.L. Slghet — 
Gloria Bistrița, F. C. Maramureș 
Baia Mare — Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca, C.S.M. Reșița — Uni& 
Satu Mare, Metalul Bocșa — Mi
nerul Paroșeni, „Poli" Timișoara 
— Armătura Zalău, Olimpia Satu 
Mare — A tirul Brad, Minerul 
Cavnio — Strungul Arad, C. S. 
U. T. Arad — Dacia Mecanica 
Orăștie, F. C. Bihor — Mureșul 
Deva.

REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT

DIN 19 OCTOMBRIE 1986
1. Ascolt — Juventus 2
2. Brescia — Udinese
3. Como — Florentina X
4. Empoli — Milan 2
5. Tnternazionale — Sampdoria t
6. Napoli — Atalanta X
7. Torino — Roma 2
8. Verona — Avellino X
9. Progresul Brăila — Poli Iași 1

10. C.S.M. Suceava — F. C. C-ța 1
11. I.M.A.S.A. — A.S.A. Tg. Mureș î
12. Aurul — Politehnica Timișoara X 
13 Gloria Bistrița — F. C. Bihor X

FOND TOTAL DE CTSTTGURI8 
1.536.479 LEI.
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întregeau prin cîntec șî dana 
atmosfera acestei zile deosebite- 

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
tovarășa Elena Ccaușescu au 
răspuns cu prietenie manifes
tărilor de caldă stimă și pre
țuire ale locuitorilor orașului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid șî de stat au fost in
vitați să viziteze expoziția ,,A- 
gricultura . județului Olt în 
Epoca Nicolae Ceaușescu".

Pe parcursul vizitării expo
ziției, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat eforturile 
depuse în județul Olt pentru 
dezvoltarea intensivă a agri
culturii, a felicitat pe cei ce 
muncesc pe ogoarele oltene, 
recomandând să se acționeze 
pentru generalizarea, în în
treaga țară, a experienței pri
mului județ „Erou al Noii Re
voluții Agrare".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a participai apoi 1* 
marea adunare populară din 
municipiul Slatina consacrată 
'.Zilei Recoltei".

La tradiționala sărbătoare, au 
venit zeci de mH de țărani 
cooperatori, alțl oameni al 
muncii din agricultura județu
lui, care, prin munca și pri
ceperea lor, au smuls pămîn- 
tului roade bogate, aducîndu-șl 
astfel contribuția la înfăptuirea 
noii revoluții agrare. Ia înflo
rirea continuă a patriei.

Stadionul din localitate, care 
a găzduit această maro adu
nare populară, a fost împodobit 
sărbătorește.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescn în tribuna oficială 
a fost întimpinată de zecile de 
mil de participant! la marea 
adunare populară cu puternice 
și însuflețite aplauze, urale și 
ovații. S-a scandat cu în
flăcărare: „Ceaușescu— P.CJt.â", 
„Ceaușescu și poporul !“. „Sti
ma noastră și mîndrîa, 
Ceaușescu — România

Marea adunare populară a 
fost deschisă de tovarășul 
Vasile Bărbulescu, prim-secre- 
tar al Comitetului Județean 
Olt al P.C.R.

In continuare, participant!! ia 
marea sărbătoare, locuitorii ju
dețului au trăit un moment de 
profundă satisfacție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
• înmînat înaltul titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare" ju
dețului Olt, primului secretar 
*1 Comitetului județean Olt al 
P.C.R. și unor unități agricole 
socialiste, conferit prin Decret 
prezidențial.

Intimpinat cu multă însufle
țire, cu cele mai calde senti
mente de dragoste ți stimă, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al Partidului Comunist Român,

• TELEX • TELEX •
BOX • PugUlstul danez Bo 

Jacobsen și-a păstrat centura de 
campion european la categoria 
ușoară, dlspuntnd. la puncte, ta 
12 reprize, de belgianul Fernand 
Blanco, ta gala de la Randers.

JUDO • Primele locuri în tur
neul International de la Viena, 
contind centru Cupa Mondială, 
au revenit următorilor : cat.
89 kg : Patrick Roux (Franța) ț 
eat. 65 kg : Bruno Carabetta 
(Franța) ; cat. 71 kg : Jln Hlng 
Klm (Coreea de Sud): cat. 78 kg: 
Basir Varaiev (U.R.S.S.) ; cat. 
«8 kg : Vitali Pesniak (U.R.S.S.); 
cat. 95 kg : Robert van de Wane

Ci

președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvînlarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu J ’îa s~ 
teres si profundă 
fiind subliniată în 
duri cu îndelungi 
aplauze,, urale si

Adresîndu-se 
Nicolae Ceaușescu 
cuvântării, primul-secrelar al 
Comitetului județean de partid 
a spus :

Mult iubite șl stimate 
tovarășe secretar genera! Nicolae 
Ceausescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ccaușescu,

Cu profundă emoție și 
nemărginită stimă față de pre
zența dumneavoastră la aceas
tă mare sărbătoare, cu înaltul 
respect sl hotărirea fermă de 
a urma indicațiile, orientările 
Si înflăcăratele dumneavoastră 
îndrumări cuprinse in magis
trala cuvintare rostită astăzi, 
în numele partlcipanfilor la 
această mare adunare popu
lară, al tuturor locuitorilor ju
dețului Olt, vă rog să-mi per
miteți să dan glas, încă o dată, 
sentimentelor noastre de aleasă 
recunoștință 
onoare de a 
în cea mai 
agriculturii 
prim calde 
înaltul titlu de .. 
Revoluții Agrare", conferit ju
dețului nostru, și să ne anga
jăm că nu vom precupeți nimic 
pentru obținerea unor produc
ții agricole tot mai mari, pen
tru înfăptuirea hotărârilor is
torice ale Congresului al 
XlII-Iea al partidului.

Multumindu-vă pentru grija 
statornică ce o purtat! dezvol
tării și modernizării agricultu
rii, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei si tehnicii, 
înfloririi satului românesc, vă 
dorim, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușascu. ani multi si feri
ciți, depline satisfacții in nobi
la activitate pe care o desfă
șurat! in fruntea partidului și 
statului spre gloria si prosperi
tatea poporului român, a scum
pei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Cei prezent! la marea adu
nare populară dedicată sărbă
toririi „Zilei Recoltei* aclamă, 
din nou. eu înflăcărare pentru 
partid si secretarul său gene
ral, pentru harnica noastră ță
rănime, pentru minunatul nos
tru popor, pentru patria socia
listă.

Părăsind stadionul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au străbătut 
pe jos un adevărat culoar viu 
format din zed de mH de lo
calnici, care au exprimat, prin 
vil si îndelungi aplauze si 
urale, bucuria de a-I fi avut 
din nou ea oaspeți 
acest eveniment cu 
semnificații in viața 
$1 a locuitorilor săi.

Ceremonia plecării a 
de pe un platou aflat 
pierea stadionului.

deosebit in
satisfacție, 

repetate rîn- 
și puternice 
ovații, 

tovarășului 
la încheierea

pentru deosebita 
ne fi oaspeți dragi 
bogată toamnă * 

românești, să ex- 
mulțumiri pentru 

„Eroa al Noii
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DINAMO BUCUREȘTI
IN SEMIFINALELE

Slmbătă. la Birlad. in Campionatul European de rugby
— il. .........~~~~.r~.r~:------------ n j.......,---------------------------- 1------- r-----Ț-m-ț-..... irmT..... .. -ț . i..-- noi

ROMÂNIA - PORTUGALIA 43-T

g

CUPEI CUPELOR
LA POLO

Printre performerele sferturilor 
de finală ale cupelor 
la polo se 
an. echipa 
Partlclplnd, 
companie. 
Barcelona, 
terminat pe _ 
du-se pentru semifinalele competiției. Jucătorii antrenați de 
I. Capșa au trecut peste 
handicapul partidei pierdute Ia 
limită, in prima zi. ta fața echi
pei TSKA Moscova (7—8), în
vingând favorita gazdelor, CN 
Catalunya, cu 11—9 și pe repre
zentanta R. F. Germania, Dula- 
burg, cu 13—ÎL tn <
meciuri de la Barcelona : 
lunya — 
Duisburg 
TSKA 9—8. 
s-a clasat 
(golaveraj 
Catalunya 
4 p (27—25), 
in Cupa 
Mornar 
10—4. Slsley (Italia) — 
(Ungaria) 7—6, Mornar 
nokl 8—7. Sisley — Vouliagnenl 
12—8. Formațiile Mornar si Sis
ley s-an calificat pentru semi
finale, indiferent de rezultatele 
ultimei zile.

In C.C.E.r Crișul Oradea 
luat parte la dificilul turneu 
la Kotor (Iugoslavia), cedînd 
fata formației locale cu 9—4 
tn meciul cu CH Kosice 
12—11. Alte rezultate : UjpeoU 
Dozsa — Kosice 8—5. Kotor —
Ujpestl Dozsa 7—8. La Napolî : 
Posinipo (Italia) — Glyfada 
(Grecia) 7—8, Spandau Berlinul 
Occidental — Dlnamo Moscova 
9—8, Posllllpo — Spandau 7—8, 
Dlnamo Moscova — Glyfada 

gș 12—J. Rezultatele ultimelor jocuri 
nu ne-au parvenit pînă la 
tnchlderea ediției.

g

I

I
dragi la 
profunde 
județului

avut Ioc 
în apro-

• TELEX
cat. +95 kg : 
(UJLSJ3.).
pi iarba •

Mondiale.

europene 
numără. șl ta acest 

Dlnamo București, 
intr-o puternică 

la turneul de la 
formația noastră a 
primul loc, callflcîn-

celelalte 
__ ____ : Cata-

Dulsburg 12—8. TSKA — 
11—9, Catalunya — 
In acest fel, Dlnamo 

pe locul L cu 4 p 
31—28), urmată de 

4 p (30—28), TSKA 
Duisburg 9 p. Tot 

Cupelor,
Vouliagnenl

la Split : 
(Grecia) 
Szolnold 
— Szol-

a 
de 
ta 
«1 

cu

NOI RECORDURI
I MONDIALE LA MARȘI BEIJING. Joia trecută. în 

cadrul unul concurs de atletism 
desfășurat în R. P. Chineză, 
atleta Guang Ping a înregis
trat un nou record mondial în

Grigori(Belgia) ; 
Veritsev

HOCHEI 
drul CuDei 
desfășoară la Londra, ta 
nale s-au lntîlnit Anglia 
Germania 3—3 (dupâ prelungiri) 
Si Australia — U.R.S.S. 5—0.

In ca- 
care se 
semtfl- 
— R.F.

proba de 5 km marș. Sportiva 
g chineză a parcurs distanța in

timpul de 21:26,5. Sâmbătă, ea 
a luat startul si in cursa de 
10 km marș, la capătul dăreia 
a obținut, de asemenea, un nou 
record al lumii, cu 44:42,2.

ȘAH • Cea de a 14-a partidă 
dintre Mala Clburdanldze și E- 
lena Ahmllovskala. 
contind 
lumii, s-a 
mutarea a 
luat stlrslt 
ta favoarea

din meciul 
campionatul 
remiză la 

Acest med a
pentru 
încheiat
20-a.

cu scorul de 8.5—5,5 p 
Male! Clburdanldze.

A doua partidă, a doua vic
torie a rugbyștilor „tricolori" 
în această toamnă : 43—7
(27—0) cu Portugalia, sîmbătă, 
la Bârlad, în Campionatul Eu
ropean. Un succes lesne previ
zibil, știută fiind diferența de 
clasă dintre rugbyul nostru și 
cel iberic.

Meciul s-a jucat pe o vreme 
închisă,, cu vânt si stropi de 
ploaie, pe un stadion cochet. 
Rulmentul, cu tribunele ticsite 
de citeva mii de spectatori. 
Superioritatea echipei române 
s-a concretizat rapid. încă de 
la prima grămadă ordonată în 
„22“-ul oaspeților : Dumitraș
s-a ridicat cu balonul, iar din 
aglomerarea ce a urmat Bucan 
a plonjat in forță în but — 
eseu transformat de Năstase. 
Era abia minutul 2... In conti
nuare, dominarea teritorială a 
fost netă, o altă șarjă a „tri
colorilor" aducindu-I pa Năs
tase, la un ofsaid advers, în 
poziția ideală de transformare 
a loviturii de pedeapsă. Mij
locașul la deschidere nu a pu
tut rata si în min. R diferența

Caragea (în marcantă reveni
re), cu Lungu. de astă-dată, în 
rol de finaliza tor, Năstase 
transformînd si acum eseul s 
27—0 la pauză, după 40 de 
minute in care oaspeții au 
avut o singură ocazie de a 
puncta, la o lovitură de pe
deapsă.

Repriza a doua a debutat, 
practic, cu prima încercare de 
pătrundere a ibericilor către 
butul românilor, Queimado be
neficiind de lovitură de pe
deapsă : 27—3 în min. 41. Jo
cul s-a mutat imediat în cea
laltă jumătate, Popescu „sem
nând" eseurile din min. 50 — 
cursă de 40 m. după ce balo
nul a trecut prin multe mîini 
— și 54 — la o reușită sche
mă, cu intrarea lui pe aripa 
opusă. Fază lungă de atac și 
peste alte patru minute, în
cheiată de Tofan in but, apoi 
(min. 66) o plecare inspirată a 
lui L. Constantin după gră
madă și ultimul nostru eseu, 
reușit de... Popescu. Conturile 
erau încheiate, „tricolorii" au 
slăbit ritmul. încercîndn-<se u-

Caragea s-a înălțat fi a ciftigat clar disputa in margine 
Foto : Gabriel MIRON

începea să crească (9—0). După 
cinci minute, o incisivă fază 
de atac, cu fundașul Gh. Flo
re* prompt intercalat — cum 
avea să fie si mal apoi —, eu 
Munteanu continuând iute ac
țiunea, cu pase pe „treisfer- 
turi" pînă la aripa C. Popescu, 
oare s-a strecurat printre pa
tru apărători portughezi, mar
când al doilea eseu al echipei 
șl primul din cele cinci ale 
sale. A transformat Nălstase s 
15—0 în min. 13. S-a putut 
înscrie, cum tot „cereau" ini
moșii suporteri, si în minu
tele următoare, dar in locul 
așa-zisei aerisiri a jocului s-a 
abuzat de plecări după grăma
dă. în min. 25, a pătruns Doja, 
a aglomerat, mingea a circu
lat, din nou, pînă la aripa 
dreaptă, la Popescu — din nou 
eseu, din nou transformare 
Năstase, pentru ca ultimele 
momente ale reprizei să aducă 
și cea mal aplaudată acțiune, 
după o margine adjudecată de

nele „numere personale". Iar 
cu puține secunde înaintea flu
ierului final, oaspeții au for
țat... eseul de onoare, marcîn- 
du-1 pe fondul unei defensive 
neatente, Fiorea primind. în 
butul propriu, un balon blocat, 
la șutul constănțeanului de 
Queimado : 43—7.

Arbitrul francez Hubert Vil- 
laite a condus foarte bine — 
ajutat la margini de Migudl 
Cabrai (Portugalia) și Ion Va- 
silică (România) — formațiile : 
ROMANIA : Fiorea — Popescu, 
Tofan (min. 67 V. Holbau), 
Lungu, Toader — Năstase, Se- 
celeanu — Dumitraș, L. Con
stantin. Doja — Caragea, Ve
res — Gheorghe, Munteanu. 
Bucan (min. 23 Opriș) ; POR
TUGALIA : A. Bello (min. 45 
A. Ferreira) — Moita, Almeida, 
Megre, N. Durao — Queimado, 
J. Pinto — F. Bello. B. Pinto, 
P. Ferreira — Rodrigues, Silva 
— Reis, Morais. Aguas.

Geo RAETCH1

ACTUALITATEA ÎN TENIS
Rezultate Înregistrate in turnee 

internaționale desfășurate 
tâmlna trecută :

Sydney. Semifinale :

săp-

J . .g Lendl — Pat Cash 7—5, 6—2, Bo- 
ris Becker — Glen Layendecker 

îj 6—4, 8—4 ; finala : Becker — 
g Lendl 3—6, 7—8, 6—9. 8—«.
3 Tokyo. Finală femei : Helen

Ivan

/n Divizia A la hochei DINAMO SI STEAUA - ÎNVINGĂTOARE
4

Kelesl (Canada) — Bettln-a Fulco 
(Argentina) 6—2, 6—2 ; semifinale 
bărbați : Krishnan — Jones 6—0, 
7—5, Carlsson — Yzaga 6—3, 6—0.

Basel. Semifinale : Edberg — 
Gilbert 7—6, 6—2, Noah — Smid 
7—8, 5—7, 6—1.

Casablanca. Semifinale : WLnd- 
hal — Benhablles 6—3, 6—3, Sch- 
waier — Chekrounl 3—6, 6—2, 6—2.

Rio de la Plata. Semifinale : 
Teltscher — Pemfors 6—3. 6—7, 
6—3, Jalte — Array» 6—2, 6—

CAMPIONATE NAȚIONALE

DINAMO — DUNĂREA GA
LATI 8—3 (1—î, 3—0, 4—1). Slm- 
băti, oaspeții au început furtu- 
nos și în min. 6 conduceau cu 
2—0, prim punctele marcate de 
N. Dinu (min. 5), în superiori
tate și Marcu (min. 6), ratînd și 
alte numeroase situații favora
bile. In min. 13, Tureanu a re
dus din handicap, dar pe fon
dul unei evidente superiorități 
tactice a oaspeților. Și în repriza 
secundă gălățenii au dominat te
ritorial, dar au irosit multele o- 
cazil create. In min. 25, Pisăru 
a egalat, dar într-uin moment în 
care arbitrul D. Trandafir, care 
a condus ajutat de M. Dinu și 
Gh. Micu, eliminase doi jucători 
gălățeni. In ultimele două minute 
ale reprizei, dinamovlștii au mar
cat, pe contratac, de două ori 
prin Solyom (min. 33) și Bejan 
(mim. 40). în ultima treime, cu 
o pregătire fizică superioară, ed 
mai punctează de 4 ori prin Pi
săru (min. 46 și G0), Lukacs (min. 
48) și Tureanu (min. 55). Gălățenii

înscriu, la rîndul lor, prin Mocamu 
(mda. 47). (Andi VTLARA).

STEAUA — S.C. MIERCUREA 
CIUC 4—3 (0—0, 2—1, 2—2). Ieri 
după-amlază a fost rîndul echi
pelor Steaua șl Sport Club să-și 
dispute o veche și frumoasă ri
valitate sportivă în cadrul Divi
ziei A. Au lipsit minutele de studiu, ambele formații aruneîn- 
du-se în atac, oaspeții dornici să 
reediteze victoria precedentă, gaz
dele să-și la revanșa. A rezul
tat o repriză de șarje la ambele 
porți. împărțite, ca si ratările, 
în mod egal. Scor alb. In repri
za a doua jocul continuă cu vioi
ciune, ocazie Steaua (min. 22), 
ocazie Sport Club, cea mai cla
ră, prin Bedd (24), ratările, ca 
și în prima parte, datorîndu-se 
faptului că ataca nțil sînt pretu
tindeni, numai în fața porții ad
verse nu ! După o nouă ratare 
(Bedd), cade primul gol, prin 
același Bed 8, (în min. 28), ser
vit excelent de Gereb. Sport 
Club prinde aripi, combină mal

bine și mal repede, dar stellștii 
vor avea cele mai bune ocazii de 
a înscrie, prin Sofron (30), Po
pescu (32) și Gerczuy (33), pen
tru ca peste cîteva secunde să 
înscrie Iustînian, din pasa Iul 
Gerczuy. Domină Steaua și în 
min. 34 Burada îl aduce avantaj, 
după un adevărat tir la poarta 
Lui Barta. Presează apoi oaspe
ții, în repriza a treia au o oca
zie favorabilă (Bartalis, min. 41), 
urmată de două ale gazdelor 
(Nistor și Gerczuy, min. 42), pen
tru ca Iustînian să majoreze sco
rul la 3—1 (min. 43). GySrgycze 
reduce la 3—2 (min. 49), dmpă 
două nereușite ale Stelei-, ratează 
Bartalis și Gereb (S.C.) în ace
lași min. 51, ca să înscrie... -Dra- 
gomir ; 4—2 pentru Steaua.
Atacurile continuă de ambele
părți, Steaua e mal insistentă, 
dar în min. 60 scorul devine 4—3, 
prin golul lui Miklos. Au arbitrat 
corect M. Presneanu, I. Becze șl 
FL Gubernu. Azi, de la ora 17, 
meciul "retur. (Mircea CO STEA)

CUPA MONDIALĂ
LA GIMNASTICA RITMICA
' TOKYO, pentru a doua oară 

consecutiv, tînăra sportivă bul
gară Lilia Ignatova (21 ani) 
a cîștigat concursul individual 
din cadrul Cupei Mondiale la 
gimnastică ritmică, desfășurat 
în capitala Japoniei. Ea a to
talizat 39,975 p (coardă — 10, 
minge — 10. măciuci — 10, 
panglică — 9,975 p). Pe locu
rile următoare s-au clasat : 2. 
Tatiana Drucinina (U.R.S.S.) 
și Galina Beloglazova (U.R.S.S.) 
cu cite 39,700 p 4. Bianka Pa
nova (Bulgaria) 39,675 p, 5. 
Marina Lobach (S.U.A.) 39,450 
p, 6. Kang Yong Ran (R.P.D. 
Coreeană) 39.325 p.

BELGIA (et. 8) : Anderlecht — 
Racing Jet 3—0, La Gan toise — 
Beerschot 2—0, F.C. Bruges — 
Berc bem 4—1. In clasament 5 
1. Bruges 14 p, 2. Anderlecht 
13 p»~. 11. La Gantoise 7 p.

ITALIA (et. 6) : Ascoli — Ju
ventus 0—5 ; Brescia — Udinese
1— 0 ; Como — Fiorentina 0—0 ; 
Em poli — Milan 0—3 ; Inter- 
nazionale — Sampdoria 1—0 ; 
Napoli — Atlanta 2—2 ; Torino 
— Roma 0—2; Verona — Avellino
2— 2. In clasament conduce Ju
ventus cu 10 p, urmată de Napoli

SCOTIA, (et. 13) : Celtic Glas
gow — Motherwell 3—-1, Dun
dee Utd — Clydebank 2—0, Fal
kirk — Glasgow Rangers 1—5, 
Hamilton — Hearts 1—3, Hiber
nian — Aberdeen 1—1, Saint Mi
rren — FC Dundee 4—1. Clasament5 

•1. Celtic Glasgow 22 p, 2. Dun
dee Utd. 21 p, 3. Glasgow Ran
gers 19 p.... 10. Motherwell I
p, 11. Falkirk 7 p, 12. Hamilton 
1 P.SUEDIA. In semifinalele elimi
natorii ale campionatului s-au 
înregistrat rezultatele : IFK No- 
rrkoping — Malmoe FF 2—2 și 
0—0. AIK Stockholm — IFK Gd- 
teborg 0—0 și 1—1. Pentru finală 
(26 octombrie și 1 noiembrie) 
s-au calificat Malmoe FF și ATK 
Stockholm.
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