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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună

Român, președintele

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit, miercuri, 7 
octombrie, la Sofia, într-o vizită 
oficială de prietenie, la invita
ția tovarășului Todor Jivkov. 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
însoțiți in această vizită de to
varășii Ioan Totu, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Con
stantin Mitea, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Constantinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
de alte persoane oficiale.

Noua intilnire româno-bulgară 
la nivel înalt reprezintă o vie 
și puternică expresie a tradi
ționalelor legături de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
partide, țări și popoare, a voin
ței comune de a ridica la un 
nivel superior aceste raporturi, 
in folosul reciproc, al construc
ției noii orinduiri în România 
și Bulgaria, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul din capitala bul
gară , împodobită sărbătorește.

La ora 11 aeronava preziden
țială a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, la coborirea din 
avion, cu multă cordialitate de 
tovarășul Todor Jivkov, care 
Ie-a adresat un călduros bun 
venit pe pămintul bulgar. Cei 
doi conducători de partid și 
stat și-au strins miinile 
prietenie, s-au îmbrățișat.

O gardă militară, aliniată 
aeroport, a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Bulgaria, în timp ce in semn 
de salut au fost trase 21 salve 
de artilerie. Cei doi conducă
tori de partid și de stat au tre
cut în revistă garda de onoare. 

In continuarea ceremoniei de 
pe aeroport, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Ceaușescu le-au fost 
persoanele oficiale 
întimpinare.

Numeroși locuitori 
talei bulgare, aflați 
port, au făcut 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu o 
re, manifestîndu-și 
satisfacția față de 
la nivel înalt româno-bulgar.

In aclamațiile celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Todor Jivkov aii luat 
Ioc în mașini, escortate de mo- 
tocicliști, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată distinșilor 
soli ai poporului român.

Cu aceleași frumoase mani-

de 
cu
pe

Elena 
prezentate 
venite în
ai capi- 

pe aero- 
tovarășului 

și tovarășei 
caldă primi- 
bucuria și 
noul dialog

testări au fost întâmpinați 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu la 
intrarea în Sofia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au jj 
fost salutați, cu mult respect, ' 
de tovarășul Ștefan Ninov, pri
marul orașului Sofia.

După obicei, distinșii soli ai 
poporului român au fost pri
miți cu pîine și sare. Au fost 
oferite buchete de flori.

Aceeași ambianță de aleasă 
sărbătoare domnea în Piața 
Bulgaria. Cei prezenți au o- 
vaționat cu putere pentru prie
tenia dintre cele două partide, 
țări și popoare. Numeroase for
mații artistice au interpretat 
cîntece și dansuri din bogatul 
folclor românesc și bulgar.

In aplauzele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășul Todor Jivkov au fost 
invitați să se prindă în hora 
prieteniei româno-bulgare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu simpatie manifes
tărilor pline de căldură ale lo
cuitorilor capitalei bulgare.

La reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreți
nut, într-o atmosferă caldă, 
prietenească, cu tovarășul 
Todor Jivkov. A fost manifesta
tă convingerea că vizita se va 
înscrie, prin rezultatele sale, 
ca un nou și important eve
niment în cronica relațiilor de 
colaborare multilaterală din
tre România și Bulgaria, în in
teresul ambelor țări și popoa
re, al cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării în Balcani, în Eu
ropa și în lume,

♦
La plecarea din București, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de membri și mem
bri supleanți ai Comitetului : 
Politic Executiv al C.C. al : 
P.C.R., secretari ai Comitetului ■ 
Central al partidului, precum ■ 
și de membri ai C.C. al P.C.R., : 
ai Consiliului de Stat și ai gu- : 
vernului, conducători de insti- : 
tuții centrale, organizații de ; 
masă și obștești, de alte per- 
soane oficiale.

Tineri și tinere, precum și 
pionieri români și bulgari au 
oferit buchete de flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu , 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Un mare număr de oameni ai : 
muncii din Capitală, aflați pe : 
aeroport, au salutat cu deo- : 
sebită căldură pe tovarășul : 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa • 
Elena Ceaușescu, scandînd cu ■ 
însuflețire „Ceaușescu — : 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
porul!“, „Ceaușescu — pace !“. 
Prin ovații și urale puternice 
ei au dat expresie sentimen
telor de aleasă stimă și pre
țuire față de secretarul general

po-

(C on tl mutre în pag. a 4-a)
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Ieri, in intilnirea amicală de fotbal

ROMANIA GRECIA 2-2 (0-1)
prilej de reflecție pentru apropiatul start oficial| „ ._.........

meciului cu Albania, ne-am fi 
g așteptat la mai mult din oartea 
g echipei noastre naționale de 
Ș fotbal, care, din păcate. în narti- 

da amicală de ieri, cu selecțio
nata Greciei, nu a putut alinia 
formația completă. Testul a 
demonstra), că e nevoie de un 
mare efort de mobilizare după 
energiile consumate în meciu-

Cu trei săptămini înaintea

l

rile din cupele europene și 
care au lăsat un redus cîmp 
de manevră „tricolorilor", reu
niți in pripă, ca și cum ar fi 
fost vorba de un meci i" 
trenament în compania 
sparring-partner comod, 
divizionară B.

Sigur că un 2—2 cu 
este o surpriză, cu atît 
mult, cu cit. la un moment dat.

de an- 
unui 

CU O
Grecia 

mai

La capătul unei spectaculoase acțiuni, Lăcătuș sistează la poarta 
dz Foto : N. PROFIRjî aparată de Papadopoulos

scorul arăta 2—0 în favoarea 
oaspeților. Această evoluție ne
așteptată — pînă spre ultimul 
sfert de oră — s-a datorat 
Unui ioc lent, lipsit de mișcare, 
m fața unui adversar tenace, 
practicînd un marcaj strict, cu 
obstacole succesive și frecven
te... obstrucții.
în evoluția echipei noastre s-a 

simțit lipsa de formă a liniei 
de mijloc, în care doar Boloni 
s-a apropiat de obișnuitul său 
joc de acoperire, dublat de re
lansări spre Lăcătuș. Am pu
tea spune că. în fapt, rolul 
constructiv al liniei de mijloc 
a fost suplinit de Belodedici, 
care s-a avîntat, mai ales spre 
final, el fiind la originea flu
xului Renăscut al echipei noas
tre, din care au venit și cele 
două goluri, primul ca urmare 
a țîșnirii lui Țirlea — singurul 

virf autentic —. iar cel de-al 
doilea — rod al șutului devenit 
clasic al lui Bdloni, care. Iată, 
la al 101-lea tricou, adaugă 

încă un gol marcat sub culorile 
tricolore. în ceea ce îl pri
vește pe Hagi, și el a fost sub 
valoare, stînjenit în (prea) nu
meroasele sale acțiuni indivi- 

loon CHIRILA

(Continuare in vao 2-3)

l

I

\

Campionatele Naționale de tenis ale seniorilor

AZI,
BRAȘOV, 7 (prin telefon). 

Turneul final al Campionatului 
Național de tenis (seniori) și al 
Daciadei a continuat pe tere
nurile din parcul sportiv Di
namo, miercuri dimineață dis- 
putîndu-se meciuri din faza 
sferturilor feminine de finală. 
Prilej cu care, s-au înregistrat 
și unele surprize, două dintre 
favorite fiind eliminate din 
cursă. In primul rînd este de 
menționat că Teodora Taehe 
(Dinamo București) — campioa
nă „.en titre", favorită 3 — nu a 
putut rezista în fața mai ti
nerei sale colege de club, Mă- 
dălina Voinea. Aceasta din 
urmă, cu un joc în forță din 
spatele terenului, cu 
puternice și plasate, 
ționat cursul jocului 
singur sens, adversara 
reușind să schimbe, 
cînd a încercat, soarta parti
dei. Voinea a cîștigat... sec : 
6—0, 6—3. într-o altă întâlnire 
din sferturi, Otilia Pop (Pro
gresul, favorită 7) a scos-o din 
cursă pe stelista Daniela Moise 
(favorită 2) după un meci foar
te disputat, Pop punctînd de-

SEMIFINALE IN ÎNTRECEREA FEMININĂ
seori cu lovitura sa favorită, 
reverul în cros. In setul deci
siv, condusă cu 4—2, Pop a re
făcut handicapul și a cîștigat. 
Rezultat final: Pop — Moise 
7—5, 2—6, 6—4. în semifinale, 
programate joi dimineață, se 
întîlnesc : Diane Samungi (a 
dispus cu 6—3, 6—3 de stelista 
Daniela Ivana) — Florentina 
Curpene (Dinamo București, 
câștigătoare cu 6—3, 6—4 în

fața colegei sale de club, 
Loredana Bujor) și Mădă- 
lina Voinea — Otilia Pop. 
Două rezultate din turul secund 
al competiției feminine : Bujor 
— Maria Romanov 6—3, ît-5, 
Voinea — Gabriela Mitrică 
(Steaua) 7—6, 7—5.

Ooi— STANESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

In așteptarea turneului final al „naționalelor" de box

Sfîrșit de săptămînă la Cluj-Napoca

lovituri 
a direc- 
într-un 

sa ne- 
atunei

AMBIȚII MARI ■ ■ «

(cînd apăra culori* 
Dinamo), una din- 
sperante ale boxu- 
Vom vedea dacă 
bună va fi servi- 
pregătire fizică co-

FRUMOASA „CONCURENȚA" SPORT-MUZICA
Un sfîrșit de săptămînă la 

Cluj-Napoca în care sportul — 
prezentă tradițională pe afișul 
manifestărilor social-culturale 
care atrag publicul larg — a- 
vea de făcut fată concurentei 
unei alte acțiuni cu traditio
nal ecou în municipiul de De 
Someș. „Toamna muzicală clu
jeană". Așa îneît sîmbăta si 
duminica trecută, voleiul, hand
balul, automobilismul, atletis
mul. poloul, fotbalul, rugbyul 
6i-au împărțit de această dată 
suporterii nu numai între ele. 
ci si cu concertele si spectaco
lele de balet, cei mai încercați 
fiind, desigur, suporterii... me
lomani. Dar. asa cum îmi spu
nea unul dintre ei. Viorel Pop, 
student în anul IV al Poli
tehnicii clujene, măcar de-ar 
avea mereu asemenea capete 
de afiș solicitante.

Vorbind cu Nicolae Mureșan, 
președintele C.J.E.F.S. Cluj, 
despre sfîrsitul de săptămînă.

am aflat că în privința fotba
lului această noțiune are aici 
un sens mult mai larg, el ex- 

tinzîndu-se de... miercuri pînă 
duminică. Pentru că meciurile 
din cadrul campionatului teri
torial se joacă și în cursul săp- 

tămînii. pe terenurile Clujeana. 
Someseni. Luna. Coiocna. Tur
da, Babes, Apahida, Dej, Mara, 
Municipalul clujean (ou zgu
ră !) evoluînd echipe mici (ca 
vîrstă sau... firmă), dar afi. 
sînd. în teren si printre fide
lii suporteri, aceeași mare pa
siune pentru balonul rotund. 
Numai sîmbăta ai duminica 
trecută s-au disputat în iudei 
28 de meciuri de fotbal. Este 
greu de apreciat citi spectatori 
au asistat în cele două zile, 
știm însă că la cea mai im
portantă si atractivă dintre a- 
ceste partide. „U“ Clui-Napo- 
ca — Victoria București. în ca
drul Diviziei A ne Municipal 
s-au aflat aproape 15 000 de

iubitori ai fotbalului. Care în 
final n-au plecat mulțumiți 
de rezultat, dar, după oum îmi 
spunea Remus Cîmpeanu, vice

președintele clubului universi
tar. știu să primească cu obiec
tivitate si un spectacol fără... 
happy-end. Am constatat, de 

altfel, acest ■ pilduitor fapt si 
în timpul celor 90 de minute 
de joc, cînd echipa oaspete 
sau arbitrul n-au fost găsiți 
„țapi ispășitori" pentru lipsa de 
inspirație a favoriților, și după 
meci, cînd, civilizați, au însoțit, 

ca gazde 
Victoriei.

Aceeași 
vitate am
Sporturilor, duminică diminea
ța. unde ecoul încurajărilor din 
tribune se făcea mai puternic

ospitaliere, plecarea

atmosferă de SDorti- 
întîlriiț-p si la Sală

Pau! SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

oferit, 
ziaru- 
despre
— Di-

cîțiva ani 
le clubului 
tre mările 
lui nostru, 
tehnica sa 
tă și de o 
respunzătoare.

Brăila, orașul atîtor mari 
campioni ai boxului nostru, a 
intrat de cîtiva ani în anoni
mat. Ultimul titlu de campion 
l-a adus aici fostul „semigreu1* 
Costică Dafinoiu în 1975. A- 
cum. trei brăileni vor încerca 
să reia tradiția: Costică Bîtcă 
(muscă), Damian Tudorel (co
coș) șl Dumitru Vilcu (mijlo
cie mică). Vor reuși ei marea

SECȚII MICI,1 7
Doar cîtcva zile ne mai des

part de primul gong al tur
neului final al Campionatelor 
Naționale de box, care va în
cepe luni, pe ringul de la Pa
latul Sporturilor și Culturii, 
în așteptarea evenimentului, 
iubitorii sportului cu mănuși 
doresc, desigur, noi amănunte 
despre participant» care vor 
lua parte la lupta ce se va da 
pentru cele 12 tricouri de cam
pioni ai țării.

Dacă pînă acum v-am 
în numerele trecute ale 
lui nostru, amănunte 
boxerii marilor cluburi
namo, Steaua. Farul etc. — ia
tă în aceste rînduri cîteva in
formații despre reprezentanții 
secțiilor de box mai mici, a 
căror ambiție de a urca pe 
podiumul învingătorilor este 
cel puțin la fel de mare cu 
cea a fav&ritilor. Asociația 
sportivă Timpuri Noi din Bucu
rești, de exemplu, va fi re
prezentată pe ringul turneu
lui final de doi sportivi: „ușo
rul" Mihai Gruescu și „super- 
greul" Paul Golumbeanu. An
trenorii lor. Cristea Marin și 
Dumitru Gheorghiu, ne-au 
mărturisit că cei doi pugiliști 
s-au pregătit conștiincios pen
tru marea bătălie a preten- 
denților la titlul de campioni. 
Avem toate motivele să-i cre
dem, Gruescu dovedindu-se în
tr-o formă de excepție la „zo
na" de la Călărași, unde a cîș
tigat toate întîlnirile într-o 
manieră categorică. Așteptăm 
cu interes deosebit prestația 
lui Paul Golumbeanu. care re
vine în ring după . o pauză 
dșstul de lungă. Nu putem ui
ta că el a . fost, în urmă eu

Biletele de intrare 
- turneul final se pun 

vînzare 
neri, la casele 
tul Sporturilor 
Clubul sportiv 
C.N.E.F.S.

la 
în 

incepind de vi
de la Pala- 
și Culturii, 
Dinamo și

'■

lor, gălățenii, 
de

surpriză? Vecinii 
fără a mai avea nici ei 
multi ani o echipă redutabilă, 
au reușit să-și mențină, para
doxal, orașul printre cele „eu 
titluri". încă din 1979! Perfor
manta s-a datorat de 6 ori lui 
Georgică Donici, o dată lui 
Ion Cîrlan și în ultimii doi ani 
Campionului „en titre" la ca. 
tegoria pană. Ionel Panaite. 
Acesta din urmă va încerca să 
realizeze „tripla". Alături de 
el. alti trei pretendenti: San
du Petrescu (semimuscă), Cos
tică Roman (semiușoară) și 
Cornel Lihăceanu (mijlocie 
mică).

Petre HENT



ȘCOLARII DIN TECUCI
Șl PASIUNILE LOR SPORTIVE
Tecuci a fost si a rămas o pepi

nieră pentru fotbalul din acest 
oraș din județul Galați. Dovadă: 
nu mai puțin de 15 din cei 22 
de jucători ai divizionarei C 
Victoria I.R.A. au fost desco- 
periți și modelați în „atelie
rele" acestui club. Artizanii ? 
Profesorii Gheorghe Moraru, 
Mircea Pascal și Emil Moșescu. 
Amatorii de a deveni fotbaliști 
autentici ? Mii de pionieri din 
toate cele 9 școli ale Tecu
ciului.

Am asistat, recent, la prima 
testare a viitorilor fotbaliști 
tecuceni, copii din clasele 
I—VII. Cîteva sute. Cei mai 
mulți aparțin școlilor nr. 5 
(profesor de educație fizică 
Gh. Grigore), nr. 8 (prof. Mir
cea Petică) și nr. 10 (prof. Va- 
leriu Florea) din localitate, dar 
s-au aflat printre pasionații 
celui mai popular și mai în
drăgit dintre sporturi și purtă
tori ai cravatei roșii cu tri
color din așezările învecinate, 
Bunăoară, din Barcea, Drăgă- 
nești. Ivești și Matca. Din a- 
ceastă ultimă comună amintită 
provine unul dintre copiii care 
au ajuns, peste ani, titulari la 
Victoria I.R.A. Tecuci. Costică 
Chiriloiu...

O primă testare, foarte se
veră, după care a rămas în 
atenția antrenorilor aproxima
tiv efectivul a 4 grupe de lu
cru (80 de minifotbaliști). A 
doua testare va avea loc în 
primăvară, „cînd, de regulă, 
efectivul se înjumătățește", ne 
precizează prof. Moșescu, apoi 
ultima... sită, la încheierea a- 
nului școlar. Practic, rămîn, în 
vederile selecționerilor doar 20 
de copii. înțelegeți de aici că 
sînt aspre aceste adevărate exa
mene la care sînt supuși micii 
sportivi, „dar absolut necesare, 
continuă profesorul, altfel ar 
însemna să ne pierdem timpul 
și să amăgim copiii. Păstrăm, 
literalmente, numai pe cei care 
dovedesc aptitudini reale pen
tru fotbal și totodată sînt du
blați de ambiție și disciplină, 
acceptînd rigorile pregătirii 
sportive — antrenamente și me
ciuri săplămînale în competiți
ile de copii și juniori ale ora
șului —, dar și ale școlii. Pen

LOTURILE DIVIZIONARELOR FEMININE
Loturile echipelor participante 

la Campionatul National de bas
chet feminin, a cărei primă e- 
tapă se dispută sîmbătă si du
minică :

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA : Carmen 
Costanașiu (anul nașterii : 1965 ;
înălțimea : 1.75 ml. Gabriela Kiss 
(1965 — 1.83). Aurora Dragos
(1968 — 1.84). Antonela Boite 
(1968 — 1.86). Daniela Moroșan 
(1971 — 1.89). Roxana Ciugudean 
(1971 — 1.85). Emilia Marian
(1968 — 1,82), Virginia Popa (1962 
— 1.77). Margareta Veres (1968 —
1.77),  Ildlko Manasses (1968 — .1,76). 
Delia Dragoste (1968 — 1.76). 
Tiinde Enyedi (1968 — 1.76). Paula 
Mlsăilă (1966 — 1.71). Gabriela 
Mărginean (1966 — 1,73). Simona 
Morar (1968 — 1,73) : antrenori : 
Nicolae Martin si Horia Pop.

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI : 
Stefania BorS (1951 — 1,90). Es- 
tela Urogdi (1954—1.69). Alexan
drina Anghelus (1957 — 1.82). 
Cristina Apostol (1967 — 1.76).
Elena Filip (1958 — 1.85). Da
niela Ionescu (1968 — 1.85). Ro- 
dica Jugănaru (1965 — 1.80). Ro
xana Ștefan (1967 — 1.84). Elena 
Caloianu (1964 — 1.70). Ioana
Cocîrlan (1970 — 1.84) Laura Ni
cola (1968 — 1,84). Svetlana Si- 
mion (1970 — li.80). Ileana An
drei (1970 — 1,82) : antrenori :
Marian Strugaru si Rodiea Un- 
gureanu.

CHIMISTUL C.S.Ș. KM. V1L- 
CEA : Antoaneta Barbu (1966 —
1.75). Camelia Nicolescu (1964 —
1.83). Cristina Predutoiu <1968 —
1.81).  Gabriela Petre (1967 — 1.81).
Laura Nitulescu (1971 — 1.37).

■ Magdalena Manea (1968 — 1,75).- 
Maria Ionescu (1967 — 1.73). De
lia Saeerdoteanu <1971 — 1,68).
Marinela Stochec-1 <1971 — 1,75). 
Felicia Rusănescu <1960 — 1,81). 
Daniela Ilie <1970 — 1.79). Vio
rica Uie <1964 — 1,74). Nicoleta 
Dumitrașcu <1970 — 1.65). Alieta 
Mateescu <1970 — 1.71) : antre
nor : Alexandru Moise.

OLIMPIA BUCUREȘTI : Ale
xandrina Bîră (1955 — 1,63). E- 
caterina Stingă (1957 — 1,81), Ro- 
mela Cristea (1964 — 1,79), Milica* 
Gavriliue (1967 — 1,75), Nicoleta 
Constantin (1970 — 1,70), Lumi
nița Cristea (1970 — 1,73), Da
niela Popa (1967 — 1,84). Edith 
Szoke (1969 — 1,81). Gabriela 
Szdke (1968 — 1.85). Lăcrămioara 
Țintea (1967 — 1,84), Măndica
Sipoș (1956 — 1,83), Georgeta Si- 
mloană (1958 — 1.84). Mioara 
Done (1970 — 1,85) : antrenor : 
Constantin Paraschivesou.

tru că sportivii delăsători la 
carte, chiar dacă se evidenția
ză pe stadion, trec treptat în... 
rezervă, pînă la îmbunătățirea 
situației școlare..."

Am înțeles din explicațiile 
prof. Moșescu și ale directoru
lui Clubului Sportiv Școlar din 
Tecuci, prof. Vasile Dărăban, 
că exigența manifestată față de 
copii caracterizează munca în 
toate „atelierele" (și nu nu
mai la fotbal !), pentru că nu
mai asa tripticul FAMILIE- 
ȘCOALĂ-CLUB SPORTIV poa
te avea eficiență. „Noi nu mo
delăm copiii doar în perimetrul 
strict al sportului, deși perfor
manța ne interesează îndea
proape, ci — fiind și noi părinți 
— tratind pe micii jucători ca 
pe propriii noștri copii, căutăm 
să le insuflam în aceeași mă
sură interesul și pentru învăță
tură, ca preocupare și îndatori
re de fond..."

De bună seamă că este de 
subliniat o asemenea grijă a 
educatorilor de la C.S.ș. Te
cuci. Roadele ei s-au văzut nu 
numai în lansarea unor fotba
liști într-o formație diviziona
ră locală (situată în primele 
locuri ale seriei a IlI-a a Di
viziei C, deocamdată), alți co
pii formați la „școala tecucea- 
nă“ au ajuns la Politehnica 
Iași (Huluță), FEPA 74 Bîrlad 
(Dumitru), Chimia Rîmnicu Vîr- 
cea (Tudose) etc. Iar dintre 
cei care vizează, la rlndu-le. 
ieșirea din anonimat: Pamfil 
și Lupu (t> copie fidelă a di- 
namovistului bucureștean cu 
același nume...), în „atelierul" 
de avansați; Pogonescu și 
Grosu, ambii de la Școala nr. 
5, în cel al începătorilor.

Se muncește cu rîvnă la 
Clubul Sportiv Școlar din Te
cuci, cu dorința de a face 
din fotbal sportul nr. 1, acum 
cînd, aici, această disciplină a 
împlinit trei decenii de cînd 
este practicată. Copiii, cu cu
tezanța lor recunoscută, sînt în 
măsură să realizeze acest pas 
pe care il așteaptă toți cei a- 
proape 50 000 de locuitori din 
orașul aflat în vecinătatea Și
retului...

Tiberiu STAMA

POLITEHNICA C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI : Maria Rosianu (1952 — 
1.72). Mihaela Netolitehi (1959 — 
1.68). Sanda Dăian (1962 — 1,87), 
Carmen Moldoveanu (1962 — 1.32), 
Maia Zidaru (1959 — 1.80), Adina 
Horea (1967 — 1.72). Denisa Fft- 
eărășanu (1964 — 1.74). Gabriela 
Pandrea (1967 — 1.83). Daniela 
Postelnicu <1967 — 1.84). Carmen 
Duțică (1967 — 1.93). Carmen
Ciora (1968 — 1,91). Anamaria 
Gera (1970 — 1.83) Cătălina Hora 
(1971 — 1,76). Narcisa Vasilescu 
(1970 — 1.83) ; antrenori : Con
stantin Dinescu și Maria Roșianu.

RAPID BUCUREȘTI : Melania 
Lefter (1964 — 1.85). Lenuta
Trică (1961 — 1.87). Tatiana Bu- 
durăscu (1964 — 1.841. Anișoara 
Biduianu (1968 — 1.82). Ioana 
Pinter (1967 — 1.83). Eugenia 
Poppa (1961 — 1.77). Emilia Ali- 
xandru (1959 — 1.76). Aurora 
Cirstoiu (1966 — 1.84) Liliana
Slăvei (1953 — 1.79). Adriana Cris- 
tescu (1969 — 1.79). Dorina Pirvan 
(1963 — 1.73). Gabriela Divoiu
(1965 — 1.74). Anișoara Vartolo- 
mei (1963 — 1,65). Luminița Ser- 
gan (1966 — 1.73). Florioa Iancu 
(1969 — 1.70). Luminița Măringuț 
(1963 — 1.86) Cornelia Stochită 
(1961 — 1.73) : antrenor : Victor * 
Bulan cea.

VOINȚA BRAȘOV : Monica Ci- 
cio (1961 — 1.70). Camelia Hind:: 
<1964 — 1.77). Magdalena Pall 
(1963 — 1.81). Lucia Grecu (1957 —
1.82).  Eva Fartaes (1960 — 1,73). 
Carmen Cășvean (1967 — 1,80).
Georgeta Duma (1967 — 1.80)
Violeta Otavă (1967 — 1.82). Ni
coleta Menihart (1967 — 1 83)
Mariana Turtoi (1968 — 1.83). Lu
minița Vrapciu (1968 — 1.76). A- 
gathe Kloos (1969 — 1.78). Vio
leta Tolbaru (1970 — 1,81). An
dreea Bădescu (1972 — 1.82) ; an
trenori : Constantin Moraru si 
Camelia Hînda.

POLITEHNICA C.S.Ș. TIMIȘOA
RA : Marcela Bodea-Crăciun
(1961 — 1.73). Gabriela Catrlna 
(1964 — 1.70). Angela Rusu (1968 — 
1,70). Csilla Grădlnaru (1962 —
1,77),  Ana Bede (1964—1,79), Va
leria Chepetan-Bondor (1962 —
1.82).  Daniela Jitaru (1967 —
1.79). Ellsabeta Czegledi (1960 —
1,77),  Laura Ferenczi (1968 — 1,81), 
Edith Kovacs <1966 — 1,81). Ga
briela Nagy (1967 — 1,83). Lu
minița Stamin (1963 — 1,83). Ro- 
dica Chepetan <1963 — 1.89). Ro- 
dica Bencze (1968 — 1.82), Sorela 
Cocian (1967 — 1.83) : antrenor : 
Ladlslau Bachner.

COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ !
Elena Fărcas (1962 — 1.70). Elisa-

LA GĂEȘTI, „CROSUL VETERANILOR"
Orașul Găești s-a dovedit a 

fi gazdă primitoare pentru des
fășurarea Campionatului Na
țional de cros al veteranilor. 
Manifestarea a constituit, du
minică, evenimentul principal 
din această frumoasă așezare, 
adunînd la locul de desfășura
re — și pe tot traseul de con
curs — sute de spectatori, care 
au aplaudat pe cei peste 100 
de alergători aliniați Ia start. 
Așadar, au venit din Baia 
Mare: Natalia Miho'c, S. Dan
cii!, I. Hecico, F. Moscovici; 
din Roman — C. Comma; din 
Galați: — N. Sșure. Apoi, din 
București — Lucia Radu. Maria 
Florescu, Marîoara Faighenov. 
Mariana Oarfă, M. Buligan (ta
tăl cunoscutului portar do 
handbal), C. Vasilescu, D. Sîr- 
bu, I. Urse, S. Ungnreann, C 
Pagu, cu toți alergînd și în
cheind cursa în aplauzele ce 
lor prezenți.

Am lăsat la urmă grupul d 
sportivi din Găești, veterani1 
fiind și organizatorii aceste' 
întreceri. Bunăoară, I. Matei, 
N. Năstase, I. Ivănovici, Ioa
na Stan (cu mari emoții îna 
in tea startului, clasată în fi
nal pe locul 2). Ioana Ion, oa
meni de diferite vîrste și pro
fesii, dar cu aceeași dragoste 
pentru sport, exemplul lor fi
ind urmat și de alți atleți cu

U1IIMEIE CONCUIISIIRI
Ultima decadă a lunii septem

brie a prilejuit desfășurarea a 
două competiții de zbor cu pla
noare ultraușoare. fiecare Con
stituind in felul său o Dremleră.

„TROFEUL AERIAN I.N.M.T/
Aflată la ediția a IV-a, între

cerea inițiată și organizată de 
A.S. I.N.M.T. București s-a dis
putat pe aerodromul sportiv Plo
iești — Strejnic. Noutatea este 
conferită chiar de locui de des
fășurare. Este prima competiție 
găzduită pe o zonă cu relief plat, 
decolarea aparatelor de zbor fiind 
realizată prin remorcaj la au- 
tomo'sor. La întreceri au parti
cipat 15 piloți reprezentînd 8 a- 
sociații, probele programate fiind 
de durată și de punct fix. Cu o 
comportare care a confirmat re
zultatele bune obținute în con
cursurile precedente, Dragoș Ca- 
rama'ii (Știința Constanța) și-a 
adjudecat primul loc în ambele 
dispute. Demnă de consemnat 
este altitudinea de 620 m înregis
trată de altimetrul aflat la bord 
și care evidențiază un câștig de 
înălțime de 320 m (după declan
șarea din remorcaj la 300 m) 
într-o zonă în care ascendențele 
termice nu constituie o regulă. 
Timpul realizat» 13:25, confirmă

A DE BASCHET
beta Csenteri (1956 — 1.75). Mar
gareta Olasz (1958 — 1.76). Ma
rinela Munteanu (1964 — 1.71). 
Grele Ilenter (1957 — 1,76).
Edith Mathe-Jakabfi (1966 —
1.79), Erica Popov.i ci-Bod (1936
— 1.81), Etelka Nagy (1969
— 1.81). Iudit Simo (1966 — 1.81).
Melinda Na^y (1/967 — 1 83), Doina 
Prăzaru-Mate (1952 — 1.85). Ga
briela Ilies (1938 — 1.79). Andreea 
Barezi (1968 — 1.80) Elena Crib
tea (1958 — 1.86). Letitia Bulgăr 
(1966 — 1,82). Suzana Grftnwald 
(1063 — 1.86). Suzana Sandor
<1965 — 1.86) : antrenori : Attila 
Borbely si Nicolae Viciu.

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE : 
Monica Aștelean (1958 — 1.76)
Melinda Szocs (1962 — 1.82). Su
zana Toth (1964 — 1.86) Aurelia 
Bura-Kindris (1967 — 1.75): II- 
diko Leuedus (1966 — 1.80) An
gela Szenes (1968 — 1.77) Ana 
Fabian (1966 — 1 82) Ilona Pin- 
tye (1'967 — 1.80). Marta Mol
dovan (1969 — 1.87) Noemi M<- 
halcsik (1971 — 1.87). Edina Szg- 
kely (1971 — 1.79) Adriana Pașcu 
(1967 — 1.75) : antrenoare : Iulia 
Anderco.

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI : 
Olimpia Biasutti (1962 — 1.70). 
Constanta Grieoras (1961 — 1.80). 
Mariana Oprescu (1961 — 1.84). 
Carmen Brezoianu (li963 — 1.81). 
Angelica Micu (1967 — 1.80) Ce
cilia Slupa (1970 — 1.81). Monica 
Scurtu (1967 — 1.81). Mihaela 
Nută (1966 — 1,74). Mariana E 
nache (1968 — 1.77). Ciresica Chi- 
vulescu (1968 — 1,78). Ruxandra 
Donose (1967 — 1.74) AgriDina 
Marinescu (1968 — 1.72), Mag
dalena Ambrus (1969 — 1.75) :
antrenor : Gabriel Năstase.

METALUL C.S.Ș. SALONTA î 
Gabriela Balogh (1968 — 1.83).
Felicia Brinda (1967 — 1.80). Eva 
Gall (1967 — 1.81) Emese Ger- 
geiy (1967 — 1.78) Mariana Co- 
roiu (1967 — 1.77). Noemi Bihari 
(1967 — 1.60). Adriana Niculesou 
(1954 — 1,61). Katalin Demeter 
(1961 — 1,70). Katalin Vita (1961
— 1,58). Tunde Hidi (1971 — 1,61),
Cristina Dubei (1971 — 1,65), Ma
ria Leitner (1956 — 1,83). Etelka 
Ruja (1961 — 1.75) Ana-Maria 
Mesaros (1972 — 1.83) Iudith
Gulias (1968 — 1.77). Cornelia 
Marchis (1968 — 1.58) Katalin 
Kiss (1961 — 1,76). antrenori : 
Andrei Grinn si Aurelia Nicu- 
lescu.

Jucătoarele cu nume scrise cu 
litere mai groase sînt nou ve
nite în echipele respective 

tîmple argintii. Sprijiniți de 
primarul orașului Găești, Ni
colae Moise, de conducerea 
întreprinderii de frigidere Ar
tic, de ceilalți factori cu atri
buții în sport, oamenii de aici 
au ajuns, iată, să fie anima
torii acestor mereu atrăgătoa
re întreceri. Iată campionii: 
Maria Ster (cat. 40 ani. Baia 
Mare), Elena Pagu (64 ani. 
București), I. Hecico (50 ani, 
Baia Mare), A. Mocanu (55 
ani, București). F. Moscovici 
(60 ani, Baia Mare), D. Tăl- 
maciu (65 ani. București). De 
menționat că M. Oprea este 
campionul tuturor categoriilor 
de vîrstă.

Ion PANA — coresp.

Veteranii cu puține clipe înaintea startului
Foto : Mircea CIUCĂ

M[ SnONULUI EA PlÂliBAM UITRAUȘflABE
și el eficiența starturilor la re
morcaj pe teren nefrăfnîntat. 
unde lipse ,c curenții de pantă. 
Cîștigătoru*l trofeului a fost ur
mat în clasament de ștefan Stîn- 
gaciu (I.N.M.T.) și Nlcu Ghiță 
(Petrolul Cîmpina) in prooa de 
durată, iar la cea de punct fix 
de George Craioveanu și Ilie 
Ignat (ambii I.N.M.T.). Cupa o- 
ferită de C.N.E.F.S. pentru rea
lizări tehnice a revenit A.S. 
I.N.M.T. București, Cupa C.J.E.F.S. 
Prahova pentru cel mai specta
culos zbor i-a fost conferită lui 
ilie Ignat, iar cea pentru punct fix 
lui George Craioveanu. Au mai 
obținut distincții, Petru Abrudan 
pentru cel mai bun instructor și 
Mugurel Pădureanu (ambii Uti
laj Greu Giurgiu) pentru cel mai 
tînăr pilot prezent în concurs. 
Cu acest prilej echioa I.N.M.T. 
a prezentat un aparat de zbor 
motorizat cu două locuri, o altă 
premieră realizată la noi. care 
va putea fi utilizat atît în zbo- 
ruri-școală, cît și pentru remor- 
oarea planoarelor ultraușoare.

FRUMOASA „CONCURENȚĂ* SPORT-MUZICĂ
(Urmare din pag 1) 

simțit. Si chiar dacă meciul 
feminin de voiei dintre „U“ E- 
lectronica si Explormin Caran
sebeș (Divizia B) a durat mult 
mai puțin decît se așteptau 
spectatorii — fetele din Caran
sebeș nereusind să adune în 
trei seturi cît se cîșt gă un set 
— nici o ironie sau persiflare 
nu s-au făcut auzite din tri
bune. Spectatorii au fost, insă 
recompensați în meciul la cari 

au asistat în continuare, hand
baliștii divizionari A de la „U" 
C.U.G. Cluj-Napoca si Dinamo 
Brașov oferindu-le o partidă 
echilibrată. spectaculoasă de 
bun nivel tehnic, cu multe go 
Iuri (58) si faze electrizante. 
Echipa brasoveană condusă de 
internaționalul Tudor Roșea 
(lider acum în Trofeul ..Spor 
tul" pentru eficacitate), a dat. 
o replică puternică gazdelor 
animate de finețea lui Sergiu 
Pop si ..ghiulelele" lui Vasiîe 
Sîmboan (component al Iotului 
reprezentativ de tineret), spec
tatorii urmărind totodată cu 
interes evoluția jucătorului di 

namovist Hosu. ..produs" al 
școlii clujene de handbal.

Baschetul n-a figurat în pro
gramul acestui sfîrsit de săptâ- 
mînă. dar a fost prezent, to
tuși. în Sala Sporturilor. Cum ? 
Prin anunțul crainicului care 
înaintea meciului de handbal, 
a adus la cunoștință publicului 
recenta calificare la Tel 
Aviv a echipei feminine ..U" 
campioana națională în optimi-

ANUNȚ

ÎNTREPRINDEREA 
ECONOMICA DE AD
MINISTRARE A BAZE
LOR SPORTIVE, cu se
diul în Bd. Muncii 37-39, 
Sectorul 2, telefon 
20.70.40/10 încadrează :

• magaziner principal
• șef depozite
• paznici și fochiști 
încadrarea se face cu

respectarea condițiilor 
Legii 12/1971.

ii OIVIIH l BE MIIDHl (■)
Aseară s-a- disputat, la Piatra- 

Neamț, întîlnirea restantă din 
etapa ă 8-a a Diviziei masculine 
A de handbal dintre Relonul Să- 
vinești șl Steaua. Meciul a fost 
așteptat cu mare interes, gazdele 
reușind să contribuie, alături de 
handbaliștii echipei campioane. 
Ta realizarea unul spectacol de 
bun nivel tehnic. Rezultatul 
partidei : Relonul — Steaua 16—24 
(8—12). Au Înscris : Șt. Bursuc 4, 
Cr, Bursuc 4, Zamfir 4. M. ștot 
2. Iurea 1, Mucenica 1 — pentru 
Relonul ; Ionescu 8, Berbece 5, 
Petre 5, Dumitru 3. Ad. ștot 1, 
Drăgăniță 1, Nicolae 1 — pentru 
Steaua. Au arbitrat : R. Iamandi 
șl Tr. Ene din Buzău. (I. ZAHA. 
RIA — coreso.).

Margi

ECHIE
aw

„CUPA I.T.I.A."
Prima ediție a concursului 

pentru cupa transmisibilă oferită 
de A.S. I.T.I.A. București s-a 
desfășurat în Masivul Bueegi, 
decolările efectuând u-se de pe 
vîrful Coștila. întrecerea care a 
reunit la start 18 concurenți 
reprezentând 9 asociații a inclus 
în program probe de durată și 
punct fix, condițiile meteorolo
gice, nu tocmai propice, nefiind 
adecvate pentru zborurile de dis
tanță. Disputa pentru întâietate 
s-a dovedit foarte echilibrată, 
învingător și deținător pentru un 
an al acestui trofeu este Cor- 
neliu Țucă (Petrolul Cîmpina) 
1 760 p., urmat în clasament de 
Ilie Vicol (Ancora Galați) 1 750 
p. Pe locul trei, cu cîte 1 650 p, 
s-au situat la egalitate Radu 
Rusu (Petrolul Cîmpina), Ilie 
Mihai (I.N.M.T. Buc.) și Marcel 
Neagu (Aripile Brașov). Zona 
fiind adecvată practicării acestui 
sport, este de așteptat ca între
cerea să crească în amploare cu 
fiecare an

o. pașenco — coresp.

După o î 
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miercuri, la 
planul" actu 
de palmares 
similare a < 
tîlnire amic? 
tilă verifica: 
retur din pr 
reprezentativ 
27 octombri- 
tă înregistra 
conturat îns 
tate, jocul 
mâne, cu n 
formație faț 
nia (și cu < 
nică), situîr 
calitativi su

Dinamică 
prima repri 
șeii individ 
multe ’). ne 
cători și co 
ve dacă av 
carea de ui 
efectuînd d 
ță de pregâ 
zie și conc 
Acest din 
ilustrat sen 
doar 10 șut 
tă (din car 
rit cadrul 
tențial ofen 
neret are 1 
severul și, 
nistul marc 
perbetonare 
apărată 
lipsa . d 
rilor noș.^x 
preferat m; 
cisive, arur 
baloanelor 
cui acțiuni 
tante.

în conclt 
ră să greș 
cu Grecia 
aceleași li 
primăvară 
cînd, ca și 
ritor;,--Al a 
semănat ci 
gur că an’ 
an nu pute 
pul extreir 
avut la di 
rat. de al 
voluț.ia ec 
supărat m 
cei cărora 
tricoul rer 
acea autoc 
teaptă de 
norul repr 
elevilor lu 
(echipa a 
energie) c

Ie de finală ale C.C.E. Si multi 
dintre cei aflati în tribune 
si-au dat întîlnire tot aici, pen
tru 22 octombrie, cînd sa va 
disputa returul la Cluj-Napo
ca cu Aida Tuzla.

Din incinta Bazinului Olim
pic răzbateau pînă în vecini, 
duminică dimineața, aplauzele 
si incuraiările publicului pen
tru poloistii divizionari ai Vo
inței. ..uitînd" sincopa din me
ciul pierdut sîmbătă, în ultima 
repriză, cu CSU Construcții 
TMU București. Gazdele și-au 
luat revanșa, dar spectatorii au 
regretat că adversarii (inclusiv 
antrenorul acestora Gh. Zam- 
fireseu) au avut atitudini ne
sportive nestiind să primească 
infringerea.

Atletismul, prima disciplină 
olimpică, sport cu puternic ca
racter formativ pentru tînăra 
generație si-a transmis ștafe
ta de pe pista stadionului Mu
nicipal unde, vineri si sîmbătă. 
s-a desfășurat etapa municipală 
a Concursului Republican pen
tru copii (cu caracter de selec
ție. de unde, sperăm vor a- 
oărea si mult așteptatele mlă- 
dite ale performantei. Clujul- 
avînd acum din păcate mai 
multe amintiri decît rezultate!), 
la baza sportivă Clujeana, care 
a găzduit sîmbătă după-amiază 
„Crosul tînărului muncitor", ac
țiune sportivă de masă. Si tot 
o ștafetă putem considera si 
„Raliul Avram Iancu". care, 
de-a lungul a aproape 300 km 
a ourtat cele 110 echipaje în 
cadrul Campionatului Republi
can de raliu, cele 20 de probe 
de clasament însemnînd tot a- 
tîtea probe de îndemînare si 
măiestrie, de dragoste pentru 
tehnică, sport si mișcare (chiar 
dacă e oe patru... roti).

PRP
Ga

r. c. ii.
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NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 7 OCTOMBRIE 1987. Ex
tragerea I : 44 24 27 10 8 42 : 
extragerea a Il-a : 12 17 26 2

38 33. Fond total de cîștiguri : 
555.860 lei. din care 53.747 lei 
report la categoria 1.

• C1ȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 27 
SEPTEMBRIE 1987. FAZA I : 
categ. 1 : 1 variantă 25% — au-

LOTO PI
totuirism 
categ. 2 
lei (din 
locuri î 
în nume 
categ. 3 
care cîti 
U.R.S.S. 
rar) și 
4 ; 42,50 
132,75 a



„testul“ de la Pitești

TINERET - ACELEAȘI 
DIN PRIMĂVARĂ
ență 
icial 
î ti
cnit 
rim- 
torie 
ației 

în-
> u- 
idei- 

cu 
ana, 
imi- 
s-a 

,CU1- 
ro- 
în

5pa- 
teh- 
letri

s în 
gre- 

de 
ju- 

ecti- 
avo- 
i, el 
din- 
leci- 
;are. 
e fi 
cele 
oar- 
me-

rile lor tehnico-tactice ce au a- 
vut repercusiuni pe planul gene
ral al jocului.

Se cuvine să mai amintim 
(pentru a cita oară ?) că aces
tui lot reprezentativ de tineret 
trebuie să i se creeze cu totul 
alte condiții decît cele prezenta
te (mai multe convocări, mai 
multe jocuri) pentru a-i da po
sibilitatea, în perspectivă, să se 
exprime cit mai apropiat de va
loarea componenților lui. Ca să 
nu mai vorbim (iar pentru a 
cita oară ?) de asigurarea stabi- 
lității antrenorilor la acest nivel 
de reprezentare, continuitatea 
muncii acestora asigurînd impli
cit și stabilitatea lotului convo
cat cit si acumulările calitative 
pe care jucătorii (echipa) trebu
ie să le demonstreze într-o 
campanic de lungă durată cum 
este cea a preliminariilor C.E.

Dacă acceptăm că echipa de 
tineret are ca obiectiv și roda
rea unor jucători tineri, talen- 
tați, apți de a pătrunde în pri
ma reprezentativă a țării, a- 
tunci forul de specialitate are 
datoria să formeze grabnic acel 
cadru de reușită totală în difi
cilele examene.

Stelian TRANDAFIRESCU
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PRILEJ DE
(Urmare din pag. I)

duale de „zona" în scară a 
apărătorilor greci, avizați de 
forța de penetrație a „decaru
lui" nostru.

Per total, joeul cu Grecia ne 
atrage atenția că echipa națio
nală trebuie să-și regăsească în 
primul rînd coeziunea psihică, 
fapt resimțit și în meciul de la 
Bydgoszcz. Din acest punct de 
vedere. remarcăm că acel 
0—2 din minutul 72 a fost 
— dacă putem spune — bineve
nit, el determinînd o sponta
nă stringere a nodurilor.

Revenind la jocul propriu-zis. 
să subliniem faptul că au lip
sit sprinturile lui Iovan, deși 
Rednic a jucat corect, că „ple
cările" lui Ungureanu au fost 
deseori hazardate, ele înles
nind contraatacurile oaspeților, 
că Stoica si Mateut nu si-au gă
sit nici un moment ..pașii". că 
(mereu) degajatul Klein s-a 
complăcut într-un joc pe spa-

FILMUL
„Tricolorii* au încercat chiar 

din primele minute să-și impu
nă jocul, cu pătrunderi, mai a- 
les pe partea dreaptă, dar Lăcă
tuș (min. 2) a centrat înalt în 
careu și balonul a fost reținut 
fără dificultate de Papadopoulds. 
După alte două minute, același 
Lăcătuș a greșit de puțin ținta. 
Replica oaspeților nu s-a lăsat 
mult așteptată și Saravakos, în 
min. 15 l-a imitat pe înaintașul 
nostru. In min. 19, Stoica, de la 
18 m, aruncă balonul peste fun
dașii adverși și Lăcătuș reia pe 
lîngă poartă. Fazele la poartă 
sînt tot mai rare, totuși, în min. 
31, selecționata Greciei deschi
de scorul : ANASTOPOULOS
combină frumos cu Bonovas (în 
acel moment, după părerea 
noastră, Mitropoulos se afla in 
poziție de ofsaid), reprimește 
balonul și șutează pe lîngă 
portarul Lung : 0—1. Pînă la pa- 
uză, „tricolorii* se văd tot mai 
mult în preajma careului advers, 
dar Lăcătuș, Klein și Hagi nu 
pot fructifica situațiile favorabile.

în partea a doua, jocul s-a 
desfășurat minute în șir la mij
locul terenului și de-abia în mi
nutul 66 am consemnat primul 
șut pe spațiul porții. In acest 
minut, Anastopoulos a recuperat 
un balon la centrul terenului, 
pe care l-a trimis înainte lui 
XANTHOPOULOS și fundașul 
grec a făcut o cursă pînă în ca
reu și a marcat : 0—2 î Echipa 
jioastră și-a reluat ofensiva, a 
dominat cîteva minute și a reu
șit în min. 72 să reducă din 
handicap : Hagi, de la 25 de m, 
a șutat puternic, portarul Papa
dopoulos n-a putut reține balo
nul și ȚÎRLEA, pe fază, l-a ex
pediat în plasă : 1—2. După trei 
minute, Hagi a fost faultat la 
„semicerc* (cum de altfel, au 

REFLECȚIE j
ții mai miei, fără învăluirile 
lui atît de eficace altă dată. In 
sfîrșit, să mai arătăm că Lăcă
tuș a fost el însuși doar la 
primele atacuri, angrenîndu-se 
apoi în dueluri „corp la corp" 
în care înverșunatul Mihos era 
precedat de ambițiosul extrem 
stînga Kofidls („11“).

Sigur că acest 2—2 și mai 
ales rezervele față de calitatea 
jocului vor face ca antrenorii 
și jucătorii să privească altfel 
apropiatul meci cu Albania. 
Ieri, am avut mereu impresia 
că ..tricolorii" sînt convinși că 
sezonul internațional al echipei 
naționale începe la... 28 octom
brie, la Tirana. Meciul eu 
Grecia le atrage atenția că 
partida cu Albania trebuie să 
înceapă ASTĂZI, chiar dacă 
la 21 octombrie se joacă prima 
manșă a turului doi al cupelor 
europene. Drumul spre Tirana 
și spre Viena poate fi încunu
nat de succes numai în aceste 
condiții.

JOCULUI
ROMANIA - GRECIA 2-2 (0-1)

Stadion steaua ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
aproximativ 10 000. Șuturi : 15—5 
(pe poartă : 6—4). Cornere : 7—2. 
Au marcat : ȚÎRLEA (min. 72), 
BOLUNI (min. 75), respectiv 
ANASTOPOULOS (min. 31) și 
XANTHOPOULOS (min. 66).

ROMANIA: Lung — Rednic, An- 
done, BELODEDICI. Ungureanu — 
Stoica (min. 86 E. Săndoi), Klein, 
Mateu-ț (min. 46 .ȚÎRLEA), BO- 
LONI — Lăcătuș, Hagi.

GRECIA : Papadopoulos —
Xantho-poutos, Mavridis, Vamva- 
kulas, Mihos — BONOVAS (min. 
80 Tetluhidis), ANTONIU (min. 62 
Ba-tsinilais), Mitropoulos (min. 74 
Skartados) — Sanavakos (min. 62 
Apostolakis), ANASTOPOULOS, 
Kofidis.

A arbitrat bine I. Shainer (Is
rael) .

Cartonașe galbene : VAMVA- 
KULAS, / BONOVAS, XANTHO- 
POULOS, LĂCĂTUȘ.

Cartonașe roșii : XANTHOPOU- 
LOS.

O !■ .......... .. ......... ..!■ .......ni
mai procedat jucătorii greci pe 
tot parcursul meciului), Lăcătuș 
a trimis ușor lateral lui BOLONI 
și „bomba* acestuia s-a oprit la 
vinciul porții lui Papadopoulos : 
2—2. Pînă în final, jucătorii noș
tri au forțat victoria, oaspeții 
au apelat în continuare la un 
joc obstructionist (fundașul 
Xanthopoulos a fost eliminat 
pentru o asemenea infracțiune), 
dar partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate.

Pompiliu VINTILA

MINUTUL 91.
...Min. SI, la vestiarul „trico

lorilor", Primul interpelat a 
fost antrenorul principal al re
prezentativei, EMERICH JENEI: 
„Joc viu disputat, verificare uti
lă, în ciuda faptului că, din 
diferite motive, n-am putut ali
nia o formație completă. Au 
jucat mai bine Bijloni și Belo
dedici. Destul de bun — Ando- 
ne. Țîrlea este o frumoasă pro
misiune. Sigur că au fost și 
greșeli inerente în joc, dar 
vreau să evidențiez capacitatea 
psihică a echipei de a remonta 
handicapul celor două goluri, de 
a relansa jocul. In perspectiva 
meciului cu Albania, știm ce a- 
vem de făcut și îndrăznesc să 
spun că stă in putința noastră 
să înlăturăm lipsurile manifesta
te în jocul de ansamblu al e- 
chipei". LĂCĂTUȘ completează : 
„A fost un meci greu, in care cele 
două goluri ale fotbaliștilor 
greci, primul din ofsaid, al doi
lea din vina noastră, au cîntă- 
rit greu. A fost destul de di
ficil să ne omogenizăm, ca echi
pă, in numai două zile". BELO
DEDICI: „Sigur, este bine că 
am egalat și mai ales este im
portant eă știm cum stăm la 
ora actuală, înaintea unui meci 
atit de solicitant cum este, in 
primul rind, partida cu Albania,

CU DUMITRU
Rapidul si-a dorit mult să 

efetige. să obțină prima vic
torie în actualul campionat. Si 
a obtinut-o pe deplin meritat 
la capătul unui meci in oare 
a făcut risipă de efort, toti 
componenții săi, în frunte cu 
Dumitru, luntînd exemplar, din 
greu, cu un adversar puternic, 
tenace, care știe să se acere, 
dar să si folosească orice pri
lej ivit pentru a contraataca 
și a puncta. A fost o partidă 
aspră, cu destul de multe între
ruperi datorate faulturilor, dar 

Si cu 3 goluri, unul venit chiar 
în ultimele secunde, cînd Prac
tic partida era iucată. Si era 
efectiv iucată pentru că. oină 
atunci. Rapidul îsi asigurase un 
evantai de două goluri. Primul 
a fost înscris în min. 25 : de 

•la aproximativ 35 m. puțin la
teral. St. Popa a lobat balonul 
peste grunul apărătorilor oiteș- 
teni. DAMASCHIN If a tisnit 
a ieșit din poartă și Speriatu. 

dar atacantul Rapidului mai 
iute, a reușit să trimită min
gea în plasă. Acest gol .apărut 
firesc după dominarea terito
rială a echipei conduse inteli
gent de Dumitru, a avut darul 
să descătușeze echipa ferovia
ră. care-sî putea mări avanta
jul pînă la pauză-, dar șuturile 
lui Dumitru (min. 35) si St.

de Ia sfirșitul lunii. Sintem con- 
știenți că trebuie să pregătim 
cit mai bine acest joc, fiindcă 
de ei se leagă și meciul cu Aus
tria".

Antrenorul echipei Greciei, 
PAPAAPOSTOLOU, era, firește, 
mulțumit de rezultat. „Cred că 
este un rezultat pe care 11 me
rităm, cu atît mai mult cu cit 
am avut mal multe ocazii de 
gol. A fost un joc aspru, peste 
ceea ce așteptam de la un meci 
amical. Am pierdut in ultimele 
minute, cînd am și scos din te
ren cițiva jucători de bază, pen
tru a-i menaja în perspectiva 
meciului de la Budapesta, de 
miercurea viitoare. Echipa Româ
niei a avut un final mai bun. 
I-am remarcat in mod special 
pe Belodedici, pe „veteranul" 
Boloni și pe Hagi, care e un 
jucător de clasă chiar dacă aud 
că astăzi a fost sub nivelul său 
obișnuit". ANASTOPOULOS :
„Joc foarte binevenit pentru noi, 
in deplasare, în preajma unui 
joc tot in deplasare. Și mie ml 
s-a părut un joc aspru, din par
tea ambelor echipe. Mi-au plă
cut Belodedici, adversarul meu 
direct Andone și — ăsta nu e un 
secret pentru nimeni — Hagi. 
Îmi place și Lăcătuș, dar prea 
se războiește cu fundașii. Urez 
succes echipei României."

LA PUPITRU
I RAPID 2 țț)
J F.C. ARGEȘ i (0)

Stadion Giulești ; teren bun; 
timp frumos : spectatori — circa 
15.000. Șuturi : 14—7 (pe noartă: 
8—3). Cornere : 7—3. Ău marcat: 
DAMASCHIN II (min. 25), ȚÎRĂ 
(min. 51’), respectiv IGNAT (min. 
90 — clin penalty}.
rapid : Mânu I 7 — Mari

nescu 6, Matei 7, M. Grigore 7, 
Ba coș 6 — Drăghici 7, Șt. Popa 
7,5, Dumitru 8 (min. 90 Mânu D), 
Goanță 6 — Damaschin II 7, 
Tîră 7.

F.C. ARGEȘ : Speriatu 6 —
VoiCU 5, D. Ștefan 5 (min. 46 
Pîrvu 6), Stancu 6, Eduard 6 — 
Ignat 7, Badea 7, Bănuță 5, Jur-că 
5 — Ghioacă 5 (min. 64 D. Zam
fir 6), Radu II 6.

A arbitrat bine Ad. Moroianu 
(Ploiești) ; la linie : Cr. Teodo- 
rescu (Buzău) și I. Tărcan (Tg. 
Mureș).

Cartonașe galbene: MATEI, DU
MITRU, JURCA, SPERTATU, 
PÎRVU.

La speranțe : 0—2 (0—0)
• | ............■■■■■——

Popa (min. 39) au fost deviate 
in extremis de portarul Sne- 
riatu.

La sase minute de la reluare 
scorul a devenit 2—0 : după un 
corner si cîteva schimburi de 
pase De stînga. mingea, ajun
să într-un careu supraaglome
rat, a fost reluată puternic de 
ȚÎRA și ea a ponosit din nou 
în plasa porții pitcștcnilor. Din 
acest moment oasnetii au ieșit 
deciși, au atacat periculos în 
cîteva rîndurî si. în min. 55. 
Mânu I a avut o intervenție 
de. excepție la sulul Ini Ignat 
iar în min. 62 Radu II a șu
tat ne lîngă Dbartă dintr-o po
ziție ideală. In ultimele secundo 
ale partidei. IGNAT a transfor
mat impecabil o lovitură de la 
11 m. acordată la un fault inu
til în careu al lui Dumitru a- 
svpra lui D. Zamfir. Si astfel. 
Rapidul obține Drima sa victo
rie în actualul campionat.

CLASAMENT

Laurențiu DUMITRESCU

1. STEAUA 7 7 0 0 26— 2 14
2. Dinamo 7 7 0 0 19— 4 14
3. Univ. Craiova 7 4 12 11— 6 9
4. Victoria 7 4 12 10— 6 9
5. Oțelul 7 4 1 2 7— 7 9
6. F.C. Olt 7 4 0 3 10—10 8
7. Corvinul 6 3 12 12—11 7
8. Flacăra 7 2 3 2 9—10 7
9. F.C. Argeș 7 3 13 10—12 7

10. „U* Cj-Nap. 7 2 3 2 6— 9 7
11. „Poli* Tim. 7 2 2 3 10— 8 6
12. C.S.M. Suceava 7 1 3 3 7—10 5
13. A.S.A. Tg. M. 7 2 1 4 9—13 5
14. Rapid 7 1 3 3 5—10 5
15. Petrolul 7 2 0 5 9—19 4
16. F.C.M. Bv. 7 0 3 4 5—12 3
17. S.C. Bacău 7 0 3 4 4—13 3
18. Sportul Stud. 6 0 2 4 5—12 2

EȘALONUL SECUND 
STARULUI LAZĂR

ila - Oloria Buzău 2-1 (1-0)
nică Lupescu) dînd o replică foarte 
este buină. De altfel, victoria echipei 
Pro- de la Dunăre a fost facilitată 
ca- de portarul Lazăr, care are 

Dna- partea lui de vină. La pri- 
fost mul gol (min. 23), după o lovitură 
ante liberă, Lazăr a scăpat balonul 
>ună din mină și CAȚAROS l-a i'ntro- 
pre- dus, din apropiere, în poarta 
avut goală. La al doilea, înscris în 
mi- minutul 72, portarul buzoian a 
față ignorat regula celor patru pași și 
for- conducătorul jocului a indicat fi- 
olae resc lovitură Liberă indirectă din

respins defectuos și „gafa" a fost 
aroș, care a ' deschis scorul, trimițind 
rtasă. (Fază din meciul F.C.M. Pro- 
■u 2—1) Foto: Dan GHEORGHE

300 lei ; categ. 7 : 336,50 a 200 lei;
categ. 8 : 2.235 a 100 lei. FAZA a 
H-a : categ. A : 1 variantă 25% a 

ep ; 45.566 lei ; categ. B : 3 25% a 15.189
.902 lei ; categ. C : 10,25 a 4.445 lei ;

2 categ. D : 43.75 a 916 lei ; categ.
snța E s 720 a 100 lei. Autoturismul
Lei; „Dacia 1300 de la categoria 1 a
;din revenit particinantului Miara Rc-

în mus din loc. Sustiu, jud. Bihor.
iar cîștigul de 45.566 lei de la ca-

5 tegoria A participantului Popa
0 a G-orgc din Brașov.

interiorul careului de 16 m. Lo
vitură executată scurt de A. Ma
rin și finalizată, cu un șut înșe
lător, de PETRACHE, ultimul re
marcat și în alte situații, prin 
precizia execuțiilor. Buzoienii au 
redus din handicap în finalul 
partidei, prin I. STAN fcel mai 
bun jucător de pe teren), care a 
transformat, în min. 87, lovitura 
de Ia 11 m care se impunea, după 
faultul comis de Chiriță, asupra 
lui I. Viorel.

UN PUNCT
FEPA 74 Bîrlad -

Jos aspru., de mare angaja
ment, dar disputat într-un spirit 
de deplină sportivitate, iată atri
butele partidei FEPA ’74 Bîrlad — 
F.C. Constanța (0—0), considera- 
ttă, duminică, derbyul seriei I. în 
tentativa lor de a acumula punc
te și de a se menține în lupta 
pentru șefia clasamentului, con- 
stănțenii au pregătit cu multă 
minuțiozitate acest meci. Gaz
dele s-au avîntat spre poar
ta lui Gîrjoabă, dar „zidul* 
constănțean, în frunte cu Dinu și 
zahiu, ultimul „pendulînd* în 
fața fundașilor centrali, a fost 
de netrecut. Pe tot parcursul 
jocului, în contul elevilor an
trenați de C. Ștefan, putem tre
ce doar două ocazii de a înscrie, 
prin Stanciu (min. 46 — șut din 
apropiere deviat de Gîrjoabă în 
corner) și B^salîc (min. 55 — re
luare cu capul de la 10 m pe lin
gă bară). în replică, oaspeții au 
contraatacat și ei în cîteva rin-

PREOCUPARE
Autobuzul București - Elcctroputcrc Craiova 2-2 (1-0)

Citeva mii de spectatori au 
asistat la un joc frumos, cu o 
interesantă evoluție a scorului. 
Ambele formații (Autobuzul și 
Electroputere) au fost preocupate 
de a construi acțiuni rapide, rit
mul alert fiind menținut pînă la 
sfîrșitul partidei. „To-nul* acțiu
nilor ofensive l-au dat jucătorii 
bucureșteni, care, după ce au 
obținut cîteva lovituri de colț, au 
deschis scorul prin IORDACHE 
(min. 9). Pînă la pauză am con
semnat cîte o ratare la ambele 
por ți : Pîrvu. de la 8 m, a gre
șit de puțin ținta, iar Calafetea- 
nu, în min. 31, a Ipbat balonul

Arbitrul craiovean D. Drăcea a 
condus bine formațiile :

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA î 
DINU — Tudose (min. 80 Oprea), 
lonașcu, COMAN, Chiriță — Da
rie, A. Marin , CATAROS, PETRA- 
CHE — VASH, Pascu (min. 46 Ti- 
tirișcă). GLORIA BUZĂU: Lazăr— 
Roșu, Marcu (min. 29 Trandafir), 
C. MIRCEA, TULPAN — Stoica, 
Niță, I. STAN, Ursa — Profir 
(min. 60 Alexandresou), î. 
VIOREL.

Gheorghe NERTEA

PREȚIOS
F. C. Constanta o 0
duri destul de periculos, cum 
au fost acțiunile din min. 50 și 
56 cînd Cămui și Petcu au șutat 
din poziții bune de puțin pe lîn
gă bară. Și, astfel, se încheie 
această partidă, care a trezit un 
interes deosebit în localitate 
(peste 8 000 de spectatori), în care 
disciplina tactică a constănțenilor 
a făcut ca aceștia să cucerească 
un punct prețios la Bîrlad. A 
arbitrat foarte bine. I. Caraman 
(Oradea).

FEPA ’74 : Zlatan — lonașcu, 
Anton, Toi<u, CEZAR — DUMI
TRU, BASALÎC, Stanciu (min. 75 
Spirea) — MURGEANU, Dumi- 
trache (min. 80 D. Mihăilă), Ciu- 
că. F.C. CONSTANȚA : Gîrjoabă 
— TUFAN, I. MIHAILA, DINU, 
Nedeleearu — Petcu, POPOVICI, 
ZAHIU — Funda, Bîrboră, Cămui 
(min. 80 Bătrîneanu ; min. 89 Io
vă n eseu).

Pavel PEANA

PENTRU ATAC

peste portarul Ene care îi ieșise 
în întîmpinare, dar Roșu a rezol
vat situația critică.

în partea a doua, craiovenii 
s-au arătat deciși să schimbe 
soarta meciului și, în min. 59, au 
restabilit egalitatea, la capătul 
unei frumoase faze, create de 
Bărbuceanu și finalizată de 
BIȚĂ. Finalul întflnirii a fost 
fierbinte. Gazdele au forțat în
scrierea golului victoriei. dar 
craiovenii, pe contraatac au mar
cat, în min. 81, prin același BIȚA. 
Bucuria oaspeților a fost însă 
de scurtă durată, deoarece după 
trei minute STREDIE a punctat 
din apropierea porții lui Boldlci.

A arbitrat bine R. Nicoară 
(Tulcea).

AUTOBUZUL ! Ene — Avram 
(min. 82 Pantelimon), ROȘU, Du
mitru, Dițu — Spier, URSU, PE- 
TRUT — Butoi, Pîrvu (min. 78 
Stredie), IORDACHE, ELECTRO

LIDERUL CONFIRMĂ...

• (. S. M. Btșița - F.
Derbyul seriei a treia, disputat 

duminică în orașul de pe Bîrza- 
va, s-a încheiat cu victoria ab
solut meritată a liderului F.C. 
Bihor (scor : 2—0). C.S.M. Reși
ța (antrenor' Dan Firițeanu) a 
avu* mai mult timp inițiativa, 
dar pe de o parte ratările sau, 
în ultimă instanță, forma de zi
le mari a lui Lăzăreanu i-au 
împiedicat să obțină victoria. 
F.C. Bihor (la timonă din acest 
sezon cu Șt. Coidum) a avut, la 
rîndul său, o prestație foarte 
bună. Orădenii cu o echipă bi
ne disciplinată tactic, cu o apă
rare în care „blocul defensiv* a 
funcționat perfect, cu o linie 
mediană în care capul limpede* 
lie a ordonat jocul echipei și cu 
două vîrfuri iuți și percutante a 
cîștigat . confortabil, respectînd 
tradiția de a nu pierde la Reși
ța. „Momentul psihologic* al 
partidei s-a derulat în min. 41, 
cînd, la un balon „gafat* de

REZULTAT
Dacia Mccanicd Orăștic -
Atitudine lăudabilă a celor 25 

de jucători care au evoluat în 
fața a peste 3.000 de spectatori, 
oferindu-le o partidă de angaja
ment fizic total, de mare luiptă. 
tn schimb, fazele clare de poar
tă, marile ocazii, au lipsit aproa
pe cu desăvîrșire, lupta pentru 
cele două puncte puse în joc 
predominind în fața spectacolu
lui fotbalistic. Cele două mari 
ocazii au fost consemnate în min. 
18 (Vesa — de la 6 m) și min. 30 
(Iuft al Iul Băda în poziție exce
lentă). In rest, două șuturi mai 
periculoase pe spațiul porții 
(min. 60 — Mitu, min. 68 — Vidi- 
can), altele care au trecut cu 
puțin pe Ungă -poartă și o luptă 
oarbă între cele două careuri de 
16 m. F.C.M. U.T.A., o echipă ne
obișnuit de masivă (10 din cei 
11 jucători au peste 1.80 m Înăl
țime), s-a dovedit a fi un „11“ 
In creștere evidentă, grupîndu-se 
foarte bine în apărare și contra- 

PUTERE : Boldicl — BARBU- 
CEANU, Drînceanu, Olaru, Ma
tei — LUȚA, Barbu (min. 46 Pe- 
trișor), Crețu, CALAFETEANU — 
BIȚĂ, Cîrțu (min. 88 Bucur).

V. POMPILIU

Bihor 0-2 (0-1)
Lăzăreanu. Petrache, din 6 m, cu 
poarta goală în față, a trimis 
mingea spre goi dar Bruch n- 
tal, de pe linia porții, a salvat 
miraculos, iar contraatacul oas
peților a adus la deschiderea sco
rului prin GEORGESCU. în re
priza secundă F.C. Bihor își va 
majora avantajul, în min. 56» 
prin BISZOK, care a executat 
sec, pc jos, la firul ierbii, o lo
vitură de la 20 m. Arbitrul Ga
briel Andrei (București) a con- 
jdus foarte bine formațiile : 

C.S.M. : Boșca — Videscu, Dro- 
geanu DESPA Telescu — Jijik, 
UȚIU, Zah (min. 58 Răduță). A- 
lexandru (min. 45 Scînteie) — 
Petrache. Hodină. F.C. BIHOR : 
LĂZĂREANU — Drăghici, BIS
ZOK. BRUCHENTAL, Baba — 
Tămaș, Mureșan, ILE, Kulcsar
— Georgescu (min. 88 Borza), 
Ov. LAZAR (min. 89 Ciocan).

Aurel PĂPĂDIE

ECHITABIL
F.C.M. U.T. Arad 11 (0 0)

ațacînd pe spații largi, tn urma 
unui asemenea contraatac, in 
min. 80, arădenii au deschis sco
rul, prin NEGRĂU. Gazdele, de
zavantajate atît de superioritatea 
fizică a arădenilor, cit șl de 
propria lipsă de luciditate, au fă
cut un joc de pase frumos, dar 
lipsit de eficacitate. Ele au ega
lat în min. 83, prin BÂDA (lo
vitură cu capul, in urma unui 
corner de pe partea stingă).

Arbitrul M. Lică (București) a 
condus bine formațiile :

DACIA MECANICA : Alexoi — 
Băda, Asaftei, DOBRAU, ONIGA
— DUMITREASA. Căpușan (min. 
64 Vătafu), Cocîrlă — Mitu, VI- 
DICAN, Vesa. U.T.A. : Lovaș — 
D. POPESCU. CSORDAS, VIȘAN, 
Bunaci'U — GAICA, Hirmler, Șer- 
bănică (min. 85 Vuia), Bîtea — 
Cheregi (min. 75 Nagy). Negrău.

Paul ZAHARIA



VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE TINERI JUDOKA ROMANI - PE LOCURI FRUNTAȘE CONCURS DE TENIS

A TOVARĂȘULUI ÎNTR-UN IMPORTANT

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARAȘA

ELENA CEAUȘESCU,
IN REPUBLICA POPULARA BULGARIA

(Urmare din pag. 1)
al partidului, președintele Re 
publicii.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușeseuau 
depus, miercuri, 7 octombrie, 
o coroană de flori la Mausoleul 
lui Gheorghi Dimitrov, situat 
in piața . „9 Septembrie" din 
centrul capitalei bulgare.

In timpul ceremoniei s-a vi
zitat mausoleul și s-a păstrat 
un moment de reculegere.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit, miercuri după 
amiază, ou tovarășul Todoi 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Intilnirea, in timpul căreia a 
avut loc un prim schimb de 
păreri în probleme de interes 
comun ale dezvoltării raportu
rilor româno-bulgare și ale 
vieții internaționale actuale, s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, ce caracteri
zează bunele relații dintre cele 
două partide, țări și popoare.

★
Miercuri. 7 octombrie, la 

Sofia, au început convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar,
președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Todor Jivkov 
salutat 
vizită 
ne care 
Ceaușescu 
Ceausescu 
Republica 
subliniind 
o nouă și 
bunelor relații care s-au 
tornicit și 
cele două 
pouoare.

Tovarășul 
a mulțumit, 
al tovarășei 
neriru invitația _ ___
Bulgaria. «“ntut primirea caldă 
făcută, încă de la sosire, și a 
exprimat convingerea că ac
tualul dialog la nivel înalt va 
marca un nou și important 
moment în întărirea 
departe a colaborării 
româno-bulgare.

Sub semnul dorinței 
de a da un continui 
bogat conlucrării 
bulgare, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășul ____
Jivkov au avut un larg schimb 
de păreri în probleme bilatera
le, precum și în leeătură cu 
aspecte ale actualității politice 
mondiale.

Analizîndu-se stadiul raportu
rilor bilaterale, a fost subli
niat cu satisfacție faptul că 
relațiile de colaborare dintre 
cele două țâri vecine și priete
ne au cunoscut un curs mereu 
ascendent, în spiritul convorbi
rilor și înțelegerilor convenite 
Ia nivel înalt. S-a apreciat că 
potențialul în continuă creștere 
al economiilor naționale ale 
României și Bulgariei oferă 
condiții favorabile pentru ex
tinderea pe mai departe a 
cooperării și specializării în 
importante ramuri de producție.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu g 
și Todor Jivkov au hotărît ca g 
membrii celor două delegații 
«ă examineze, în timpul vl- 
’itei, căile și .modalitățile 
'oncrele privind intensificarea 
onlucrării economice bilaterale, 
mtrivit orientărilor stabilite Ia 
■livel înalt. ,

Totodată, s-a convenit să se g 
acționeze pentru întărirea în g 
"ontinuare a legăturilor dintre g 
■’artidul Comunist Român l* 
Partidul Comunist Bulgar, pen- § 
tru intensificarea contactelor 
si a schimburilor de experiență 
între cele două partide, subli- g 
niindu-se că aceasta are o în- g 
seninătate deosebită pentru dez- g 
»'oltarea generală a prieteniei 
si colaborării româno-bulgare.

S-a relevat că promovarea 
susținută a conlucrării dintre g 
România șl Bulgaria pe plan g 
politic. economic, tehnico- g 
științific, cultural și în alte sfe- g

I
I

a 
cu deosebită căldură 

oficială de prietenie 
tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
o întreprind în 
Populară Bulgaria, 

că aceasta constituie 
elocventă cxnresie a 

sta- 
se dezvoltă între 
partide, țări si
Nicolae Ceaușescu 
în numele său și 

Elena Ceaușescu, 
de a vizii'»

pe mai 
rodnice
comune 
tot mai 
româno- 

■ Nicolae 
Todor

în vederea participării la 
Campionatele Europene de ju
do pentru tineret ce vor avea 
loc la Wroclaw (Polonia). în 
zilele 6, 7 și 8 noiembrie, fede
rația de specialitate din Unga
ria a organizat un turneu in
ternațional la care au fost pre
zenți tineri judoka din 14 țări. 
La întrecerile găzduite de lo
calitatea Paks au participat și 
șapte sportivi români. Inten- 
tionînd să rezolve și proble
ma selecției la 
gorii de 
noastră 
cite doi 
ușoară
Dan Mureșan) și semimijlocie 
(Iulian Rusu și Florin Lascău). 
Ceilalți sportivi au fost Flo
rin Băjenaru (superușoară),

unele cate- 
greutate, federația 

a inclus în delegație 
concurenți la semi- 
(Steiian Pătrașcu și

TURNEU INTERNAȚIONAL
P. Anițoaie (mijlocie) și M. 
Grozea (grea).

Cea mai frumoasă compor
tare a avut-o Iulian Rusu, ca
re l-a învins prin ippon, în fi
nală. pe Florin Lascău (clasat 
pe locul 2). Petre Anițoaie și 
Marian Grozea au ocupat lo
cul 3 la categoriile lor, iar Ste- 
lian Pătrașcu s-a clasat pe lo
cul 5. Cu aceste rezultate, de
legația țării noastre a ocupat 
locul 3 în clasamentul pe na
țiuni.

Antrenorul Constantin Ni- 
cuiae, care i-a însoțit pe spor
tivi, ne-a informat că Iulian 
Rusu a avut prestații remar
cabile, învingîndu-și detașat 
toți adversarii și demonstrînd 
încă o dată că a realizat 
apreciabil salt valoric.

un

Kasparov și Karpov

ÎNAINTEA CELUI DE AL 101-lea START!

DE MASA LA BURGAS
concursul inter- 

jucătorii 
_______ Gherman, Ana 

Maria Miron, Simion Crișan și 
Zoltan Zoltan 'antrenor Mihai 
a_>ledea) au avut o comportare 
bună, Ocupînd un loc 2 (echipe 
masculin) și 3 locuri trei (echi
pe fete, dubluri și simplu fete 
— G. Gherman). în compania u- 
nor sportivi din Bulgaria, R.D, 
Germană. Ungaria și Algeria.

Participînd la 
național de la Burgas, 
noștri Gabriela

BALCANIADA DE ȘAH
(juniori)

PREDEAL, 7 (prin telefon). In 
sfîrșit, echipa băieților a înscris 
prima victorie la Balcaniada de 
șah a juniorilor. întîlnind ieri 
formația Bulgariei (la care s-au 
pierdut partidele din tur cu seve
rul scor de 0—4), în ultimul lor 
meci (a mai rămas de disputat 
doar întîlnirea Bulgaria — Iugo
slavia), juniorii noștri au repur
tat victoria cu scorul de 2,5—1,5, 
care, deși nu schimbă structura 
clasamentului, arată totuși că di
ferența categorică din tur a fost 
un pic influențată și de neșansă. 
La prima masă, Bela Takacs a 
cîștigat o partidă de un bun ni
vel tehnic la Kirll Ninov. In 
criză de timp reciprocă, Gruia 
Călinescu și Alexandr Delcev au 
repetat de trei ori aceleași mu
tări, astfel că arbitrii au con
semnat remiza. La masa a m-®. 
Daniel Moldovan a valorificat 
precis avantajul unui pion ciști- 
tigat in deschidere. Singura m- 
fringere a suferit-o campionul 
de juniori al țării, Bogdan Zam- 
firescu (aflat la al patrulea eșeo 
consecutiv I), la Vasil Spasov. La 
fete, România — Bulgaria : 0,5— 
1,5. Cristina Stanca — Vera Pel- 
ceva 0—1 și Katrin Aladjeva —• 
Otilia Gant remiză.

Clasamente : 1. Bulgaria 8 p, 
2. Iugoslavia 6,5 ff, 3. România 
5,5 p la băieți și 1. Bulgaria 4 p, 
2, Iugoslavia 3 p (1), 3. Româ
nia 2 p (1). Partida Bojkovici — 
Stanca s-a întrerupt din nou în 
poziție egală.

Așadar, pentru a Datra oară 
vor sta fată în fată Garri Kas
parov si Anatoli Karpov, în 
disputa pentru titlul mondial 

•p. de sah. Nimic nou în aparență 
si. totuși, meciul care începe 

g la Sevilla are citeva trăsături 
g deosebite. Pentru prima oară, 
g Karpov se prezintă în calitate 

de șalanger împotriva lui Kas- 
oarov. după ce acesta îl de
posedase de cununa cu lauri, 
acum doi ani. Fostul campion 
a fost învins si în meciul-re- 
vansă. anul trecut, dar a re
venit în prima linie a întrece
rii. dispunînd de A. Sokolov 
în „superfinala" candidaților. 
în primăvară. Si încă un ele
ment insolit. Pentru prima 
oară întîlnirea dintre cei doi 
eminent! discipoli ai scolii sa- 
histe sovietice se desfășoară 
departe de fruntariile tării, pe 
întreaga distantă -a celor 24 
partide. Primele două meciuri 
au avut loc la Moscova, al trei
lea a fost împărțit între Lon
dra si Leningrad. Cu preciza
rea, dacă mai este necesar, că 
in statistica oficială actuala 
dispută contează ca a treia pe 
răboj prima 
fiind anulată 
noscute.

La Sevilla.
pov vor porni de la a 101-a lor 
partidă de concurs. între ei 
există pînă acum o diferență 
de un singur punct : 50,5—49,5 
pentru campionul mondial. Iată

și 
n- £

■—~.—... — —.. —
re de activitate este in intere- Ș 
sul si spre binele ambelor po- ăIpoare, al construcției socialiste 
în cele două țări, servește cau
zei socialismului, progresului si 
păcii în lume.

Au fost abordate, de aseme
nea, probleme actuale ale si
tuației politice internaționale.

Convorbirile, se desfășoară în- g 
caldă prie- 

înțelegere -S
tr-o atmosferă de 
tenie, de stimă și 
reciprocă.

’A'
onoarea

Ceaușescu, ______..
al Partidului Comunist 
președintele Republicii 

România, și a 
a 

un dineu 
tovarășul

In
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste România, și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
fost oferii, miercuri, 
oficial, de către _____ ,_
Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria.

în timpul dineului, desfășurat 
înlr-o atmosferă de caldă prie
tenie, 
Ceaușescu 
Jivkov au 
au pus în evidență însemnăta
tea noului "2 2 ,. 2__ 2 .2 * _22,
voința comună de a acționa 
pentru dezvoltarea și mai puter
nică a relațiilor dintre cele două 
țări, partide si popoare, precum 
si a conlucrării lor pe arena 
internațională, în 
cauzei socialismului 
al prieteniei și colaborării în
tre națiunile înmii. Toasturile 
au fost urmărite cu deosebii 
interes. fiind subliniate cu 
aplauze de cei prezenți.

tovarășului 
secretar

tovarășul Nicolae 
șl tovarășul Todor 
rostit toasturi, care
dialog la nivel înalt,

interesul 
și păcii,

I

(cea din 1984—85). 
în condițiile cu

Kasparov si Kar-

PE SCURT
ATLETISM o CrosuU feminin 

desfășurat la Stockholm a reve
nit atletei norvegiene Ingrid 
Kristiansen, cronometrată pe dis
tanța de 15 km în 51:58, nou 
record al traseului.

TENIS • In clasamentul Aso
ciației Tenismenilor Profesioniști 
(A.T.P.) continuă să conducă 
Ivan Lendl, urmat de Ștefan 
Edberg, Mats Wilander, Boris 
Becker, Jimmy Connors, Milos- 
lav Mecir, Pat Cash, Yannick 
Noah, John McEnroe, Andres 
Gomes etc. • In turneul mascu
lin de la Scottsdale (Arizona), 
americanul Michael Chang 1-a 
eliminat cu scorul de 6—3, 6—2
pe compatriotul său Jay Berger, 
iar Brad Gilbert (S.U.A.) a dis
pus cu 6—3, 6—2 de Mike De- 
palmer.

VOLEI • Campionatele Euro
pene s-au îneheiat în Belgia cu 
finala turneului masculin în ca
re formația U.R.S.S. a dispus cu 
3—1 (7, 6, —7, 9) de selecționata 
Franței. In meciul pentru locul 
trei, echipa Greciei a întrecut eu 
3—2 (—14, 9, —6, 11. 14) repre
zentativa Suediei.

Campionatul de călărie - juniori
- - - '   * ■ -  (

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE
Pe un timp foarte bun. la 

baza hipică din Lugoj s-au des
fășurat finalele Campionatului 
Național pentru juniori și fete. 
Au fost întreceri echilibrate, nu 
lipsite de surprize, dar șl de 
confirmări. Dacă Ioana David 
(Dinamo) s-a arătat, din nou. 
cea mai bună în competiția fe
telor. la categoria „neprevăzute" 
not fi trecute victoriile obținute 
de Agricola Tg. Mureș (echipe) 
Si O. Dogaru (Steaua) la cat. 
18 ani. Vom menționa, de ase
menea, prestația lui N. Paras- 
chiv (Dumbrava), cîștigător la 
1« ani. si succesul Gabrielei 
Neagu (Dinamo) în proba de 
dresaj.

REZULTATE : juniori 18 ani
(46 concurenți) I 1. O. Dogaru

(Steaua) ou Decar 0 p. 2. N. 
Paraschiv (Dumbrava) cu Spar- 
taa 4 P (76,9 s). 3. Nona Sone- 
riu (A.S.A. Cluj-Napoca) cu Pă
cală 4 n (90.9 s).
(Izvorul M. Ciuc)
5, A. Cojocaru 
Neamț) cu Menuet
6. s. Stoica (Steaua) cu livu 
11% p ; juniori 18 ani (29 concu- 
renti) î 1. N. Paraschiv (Dum
brava) cu Soartac 0 u (43 s), 
2. Ramona Polivanov (Steaua) ou 
Nod 0 (47,5 s). 3. Nona Soneriu 
(A.S.A. Cluj-Napoca) cu Păcală 
4 p (4X.5 s) — d.b.. 4. S. Mihai 
(Steaua) cu Jan 3 p. 5. R. Bo- 
zan (C.S.M. Sibiu) du Răsad 4 p, 
6. R. Roim (C.S.M. Lugoj) cu 
Papu 4 p : echipe (14 formații) : 
1. Agricola Tg. Mures 1® p, 2. 
C.S.M. Sibiu 20 p. 3. Steaua 20

4. B. Kovacs 
8 d (82.5 s). 
(Agricola P. 
8 n (92,3 s), 

cu Nod

S. 
. R.

D. 4. Izvorul M. Ciuc 24 D. 5. 
Dumbrava Neamț 75 o. 6. C.S.M. 
Iași 86 p : fete (18 concurente) : 
1. Ioana David (Dinamo) cu Flo- 
resti 0 p. 2. Cristina Ciocan 
(C.S.M. Sibiu) cu Radiana 12 p. 
3. Mariana Mbisei 
Decar 16 p. 4. 
cu Răsad 16 o.
ClăSan
Jale? 1.9*4 p. 6. Gioconda PCn- 
zaru (C.S.M. Iași) cu Iezer 24 p : 
dresaj — 1. Gabriela Neagu (Di
namo) cu Liliac
Tolociciă 
3. Irina 
Muscat 
(Steaua) 
xandrina 
Roman) 
Dana Negiriu 
Gînd 419 p.

(Steaua) cu
Cristina Ciocan
5. Izabela Nă- 

(Agricola Tg. Mureș) cu

520 p. 2. Ioana 
cu Bujor 483 p, 

(Olimpia) cu 
4. St. Stoica

(Steaua)
Marian

474 o.
cu Genar 466 p. 5. Ale-
Olaru (Dragos Vodă 

cu Mărgăritar 464 p. 6.
(Timiș Izvin) eu

(si 40 remize) în 
anulat. 5—3 (16) 
5—4
Plus

(15) în me-
4 remize în 
ultima fiind
O confrun-

calculul care ne dă această 
sumă : 3—5 
meciul prim 
în al doilea, 
ciul-revansă.
diferite turnee, 
datată aprilie ’87. _ _______
tare uriașă, cu un avans minim 
în favoarea lițj Garri Kasparov.

Cei doi oponenti se află de 
la începutul săptămînii la 
disputei, cu întreaga lor 
de antrenori si secundanți, 
tivitafea de deschidere 
prevăzută pentru sîmbătă. 
nxa mutare pe eșichier, luni.

Dar în timp ce primii doi 
jucători din vîrful piramidei 
șahului îsi încep pasionanta în
trecere, nici urmăritorii lor nu 
au prea mult răgaz pînă la 
un nou start. Acesta, bineînțe
les, în viitorul ciclu al Cam. 
pionatului Mondial. Un ciclu în 
care s-a revenit la distanta, 
mai rezonabilă, de trei ani. So 
cunosc 12 din cei 14 viitori par
ticipant! la meciurile candida
ților, care încep în ianuarie, 
la St. John (Canada). Celor 
opt calificați în turneele inter
zonale — Short, Speelnian, Sax, 
Korcinoi. Seirawan, Elilvest. Sa- 
lov. Hjartarson — li se va a- 
dăuga învingătorul întîlnirii de 
barai Portisch — Nunn. ca si 
cei patru semifinalisti ai ci
clului anterior : Iusupov. Tim- 
man, Vaganian si Sokolov. 
Pentru a completa tabelul, fe
derația canadiană organizatoare 
are dreptul de a adăuga un 
ultim participant, alegînd în
tre K. Spraggett si I. Ivanov, 
pînă la sfîrșitul anului. Primul 
tur 
(cite 
deci 
alătura si învinsul 
villa, pentru turul 
sferturile de finală.

...După care ciclul îsi 
încheiat rotatia completă 
altul pornește în lungul 
ce duce la desemnarea 
pionului lumii.

locul 
suită 
Fes- 
este 
Pri-

al meciurilor candidaților
6 partide)

7 calificați, la
desemnează 
care se va 
de la Se
al doilea,

va fi 
si un 
drum
cam-

Radu VOIA

INAUGURAREA SEZONULUI DE BOB
MOSCOVA, 7 (Agerpres). — 

Sezonul internațional de bob a 
fost deschis la Riga cu întrece
rile competiției „Cupa Iantara 
bob — 87“ la care au participat 
12 echipaje din 5 țări. Pe locul 
întîi în proba de 2 persoane 
s-a clasat primul echipaj al 
U.R.S.S. — Aivars Trops, Otom- 
pars Rihters. urmat de U.R.S.S. 
II (Gatis Tima. Arvis Teteris). 
Echipajul României, alcătuit din 
Florian Olteanu și Laurențiu Bu
ci uru s-a situat pe locul 5.

• La 10 octombrie, selecționa
ta U.R.S.S. va susține un impor
tant meci cu echipa R.D. Ger
mane In preliminariile Campiona
tului European. Pentru această 
întîlnire, antrenorul Valeri Loba- 
novski convoclnd, printre alții, 
pe Dasaev, Jlvkov (portari), Ia- 
rbvenko, Bubnov, Kuznețov, De- 
mianenco (fundași), Ivan. Iarem- 
ciuk, Raț, Mihailicenko, Besonov, 
Zavarov, Protasov, ...........
Dobrovolski 
cânți).

Partida va

Aleinikov,
(mijlocași șl ata-

avea loc la Berlin,

Suediei va susține> Echipa 
la 14 octombrie, la Gelsenkirchen, 
un meci în compania formației 
R.F. Germania. în vederea aces
tei partide amicale au fost se
lecționați, printre alții, portarii 
Jan Miiller, Thomas Ravelli, fun
dașii Stig Friedriksson, Glenn 
Hysen, Roland Nilsson, Andreas 
Ravelli, mijlocașii Bjorn Nilsson, 
Robert Prytz, Glenn Stromberg, 
atacanții Ekstrom, Magnusson și 
Larsson.

,5 Antrenorul selecționatei Ar
gentinei, Carlos Bilardo, a anun
țat că prima convocare a lotului 
argentinian in vederea pregătirii 
turneului final al Campionatului 
Mondial din 1990, din Italia, va 
avea loc chiar anul acesta, la 14 
octombrie. Bilardo s-a arătat, 
pe de altă parte, optimist in ce 
privește șansele echipei sale de 
a-și apăra titlul cucerit în 1986, 
in Mexic, declarind că pentru 
Început va fi format un lot lăr
git de 30 de jucători, cuprinzînd 
atît fotbaliști care au evoluat la 
precedenta „Cupă Mondială", cit 
și cîțlva tineri remarcați în ul
timul timp în campionat.

„NAȚIONALELE" DE TENIS ALE SENIORILOR
(Urmare din pag l)

în turul II al concursului 
masculin, Dumitru Hărădău 
(Steaua) a făcut din nou do
vada tenacității și puterii sale 
de luptă, rod al unei bune pre
gătiri pe toate planurile, tn- 
tretfndu-1 — la capătul unui 
joc foarte disputat— pe George 
Cosac (Dinamo Brașov) cu 6—1,
5— 7, 6—4. Ailte rezultate din
această fază: S. Gorgan
(Steaua) — Ov. Pavel (Pro
gresul) 6—1, 6—1, Tr. Marcu 
(Dinamo Brașov) — C. Iftimie 
(Dinamo București) 7—5. 3—6.
6— 2. FI. Segărceanu (Dinamd 
București) — I. Vespar» 
(C.C.I.A.G.) 6—1, 6—1. în op
timi de finală: Segărceanu — 
L. Ursuîeanu (Progresul) 7—5,

6—0, R. Itu (Steaua) — M. Co- 
mănescu (Dinamo București) 
6—2, 6—1, M. Vanță (Dinamo 
București) — FI. Chiru (Pro
gresul) 6—0, 6—0, A. Marcu
(Steaua) — Tr. Marcu (Dinamo 
Brașov) 6—1, 7—6, S. Gorgan 
— D. Grigoraș (C.S.Ș. Șoimii 
Sibiu) 6—1, 6—2. Disputa An
drei Dîrzu (Dinamo București) 
Daniel Dobre (Steaua) se anun
ța echilibrată, ținînd seama mai 
ales de diferența destul de 
mare de vîrstă dintre cei doi 
tenismani. Dar tinerețea nu 
l-a ajutat pe Dobre. Echilibrul 
partidei 
pînă 
după 
jocul 
6—9.
(m),

s-a menținut doar 
la 2—2 în primul set, 
care Dî-zu și-a impus 
și a cîștigat cu 6—2, 

Joi dimineață: sferturi 
apoi semifinale (f).
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