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Tovarășul Nicolae Ctaușeșcu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, au Început, miercuri 
o vizită de lucru în județul 
Timiș.

In acest septembrie, cînd oa
menii muncii din industria și 
agricultură județului, din cele
lalte sectoare de activitate, pu
ternic mobilizați de Tezele din 
aprilie, de însuflețitoarele che
mări adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acționează, 
asemenea întregului nostru po
por, pentru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor stabilite, 
secretarul general al partidului 
a venit din nou în mijlocul 
făuritorilor de bunuri materiale 
și spirituale din acest înflori
tor colt de țară pentru a ana
liza la fața locului rezultatele 
obținute pînă în prezent, pen
tru a stabili măsurile ce se 
impun în vederea realizării 
tuturor sarcinilor prevăzute 
pentru 1988 si pe întregul 
cincinal.

Cu bucurie fără seamăn au 
așteptat cel ce muncesc si tră
iesc în județul Timiș pe 
tovarășul Nicolae Ceausescu sl 
tovarășa Elena Ceausescu. în a- 
ceste momente de aleasă sărbă
toare ei au ținut să-i întîm- 
pine cu profunde sentimente de 
stimă sl prețuire, cu vibrante 
manifestări de recunoștință 
pentru transformările petrecute 
în viața satelor și orașelor din 
județul Timiș, a tuturor locui
torilor țării, in anii socialis
mului 
rioada 
sul al

L» 
tovarășii Emil Bobu, Constantin 
Olteann. Silviu Curticeanu.

Ceremonia sosirii în județ a 
avut loc pe aeroportul din Ti
misoara, într-o atmosferă en
tuziastă. A venit in întimpi- 
nare un foarte mare număr de 
oameni ai muncii, care purtau 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, drapele tricolore si 
roșii.

Cei prezenti au ovaționat cu 
însuflețire pentru partid și 
secretarul său general, pentru 
patria noastră socialistă si har
nicul popor român.

Dialogul de lucru al secreta
rului general al partidului cu 
muncitorii și specialiștii din 
industria județului a început 
la ÎNTREPRINDEREA MECA
NICĂ TIMIȘOARA.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost înfățișate principa
lele realizări din domeniul fa
bricației de mașini șl agregate 
pentru extracția cărbunelui în 
subteran ți la suprafață, pro
duse ce dețin o pondere im
portantă în 
ți ei.

Apreciind 
pînă acum, 
al partidului a cerut să 
acționete in continuare în ve-

țării, in anii socialls- 
șl, cu deosebire, In pe- 
inaugurată de Congre- 

IX-lea al partidului, 
vizită au participat

ansamblul

rezultatele 
secretarul

produc-

obținute 
general 

se
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derea sporirii calității ți fiabili- S 
tăjii agregatelor destinate in- S 
dustriei extractive.

La încheierea vizitei, secreta- Ș 
rul generai al partidului si-a 9 
exprimat satisfacția de a se fi § -

al^ acestei man, întreprinderi?* ECHIPELE ÎN DEPLASARE-JUMĂTATE DIN PUNCTE!
| • Dinamo și Steaua con-
| tinuâ cursa de regulari-
| ta te • F.C. Farul cîștigă
| unde a pierdut Juventus !
| • Universitatea Craiova 
" *;i confirmă revenirea 
• Rapid — la prima vic
torie în noul campionat

In etapa de ieri a Diviziei A de fotbal

Următorul obiectiv a! vizitei 
l-a constituit ÎNTREPRINDE
REA „INDUSTRIA LINII".

In secția de finisaj, tovarășului 
Nicolae Ceausescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate, in cadrul unei expo
ziții, cele mai noi și reprezen
tative produse ale întreprinde
rii și le-au fost înfățișate preo
cupările existente pentru diver
sificarea- gamei sortimentale si 
îmbunătățirea în continuare a 
calității articolelor.

în încheierea vizitei tovarășul 
Nicolae, , Ceaușescu a adre
sat felicitări colectivului pen
tru rezultatele obținute în pro
ducție, in domeniul calității, in 
întreaga activitate.

Importante aspecte legate de 
sporirea și diversificarea pro
ducției au fost examinate in 
cursul vizitării ÎNTREPRINDE
RII DE APARATE ELECTRICE 
DE MAS URAT.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceausesr— 
le-au fost prezentate, in timpul 
vizitării principalelor ateliere 
de producție, in cadrul expo
zițiilor organizate in secțiile 
vizitate, cele mai noi tipuri de 
aparate electrice de măsură, 
ale căror caracteristici tehnice 
se situează la niveltd atins pe 
plan internațional, multe fiind 
rodul colaborării eu cadrele de 
specialitate ale institutului po
litehnic timișorean.

La plecarea din întreprin
dere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat impresia 
deosebită produsă de întîlnirea 
cu oamenii muncii de aici, de 
nivelul înalt de tehnicitate e- 
xistent în secțiile productive, 
de modul cum sînt realizate 
sarcinile de plan.

Secretarul general al parti
dului a vizitat, în continuare, 
ÎNTREPRINDEREA DE AUTO
TURISME TIMIȘOARA. Crea
tă din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, noua uni
tate a beneficiat de investiții 
importante pentru înzestrarea 
cu mașini și utilaje moderne.

în întreprinderile vizitate, : 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ■ 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
oprit in repetate rînduri pen
tru a sta de vorbă cu grupuri 
de muncitori și muncitoare, in- • 
teresindu-se de condițiile în i 
care îți desfășoară munca, de ; 
preocupările lor pentru diver- ; 
sificarea și creșterea calității i

a •

Craioveanul Ghiță joacă 
balonul tub privirile lui 
Tirlea (fază dm meciul 
Sportul Studențeec — Vni- 
vertilaiea Craiova, disputat 

ieri in .Regie*)
Foto : Eduard ENEA

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
F. G Inter
F. G Argeș 
Rapid
Oțelul
S. G Bacău
Victoria
F. G Bihor
„U" Cluj-Napoca - Flacăra 
Sportul Stud. — Univ. Craiova

ETAPA VIITOARE

- Corvinul
- Dinamo
- F.G Olt
- F. G Farul
- Steaua
- F.C.M. Brașov
- A^.A. Tg. Mureș

1-0 
1-2
1-0
1-3

4-0
1-1
2-3

(1-0) 
(0-2) 
(1-0) 
(1-2) 
(1-2) 
(2-2) 
(1-0) 
(0-1) 
(2-1)

Steaua
F. C. Farul
Flacăra
F.C.M. Brașov 
Corvinul

| A.S.A. Ti ‘ ’A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo
F.C. Olt
Univ. Craiova

(sîmbătă 17 septembrie)
— Victoria
— S.C. Bacău
— Oțetul
— F.C. Bihor
- F.C. Argeș
— F. C, Inter
— Rapid
— Sportul Stud.
- „U" Cluj-Napoca

1.
2.
X
4.
X
X
7.
X
9.

10.
11.
12.
ii
14.
15.
14.
17. S. G Bacău
18. A.S.A. Tg. Mureș

DINAMO 
Steaua 
Victoria 
F. G Inter 
F.C. Bihor 
Sportul Stud. 
„U* Cluj-Napoca 
F. C. Farul 
Corvinul 
F. G Argeș 
Flacăra
Univ. Craiova 
F.C. Olt
F.C.M. Brașov 
O(elul
Rapid

5 
S
5
9
9
9
9
9
9
9
5
5
5
5
5
5
9
5

9
9
3
3
2
3
2
2
2
2
1
2 
f
1
1
1
1
0

0 
0
1
1
2
0
2
1
1 
0
2
0
2
1
1 
1 
0
1

0 
0
1
1
1
2
1
2
2
3
2
3
2
3
3
3
4
4

14- 5
14- 4
13- 7
7-10

2
4
4
4
8
5
4

7-
9-

7-
7-
8—
6—
9-11
2- 4
9- 8
4-11
3- 12
4- 14
1—13

10
10

7
7
4
4
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
1

(In pag. 2—3. relatări ele la jocurile de ieri).

Divizia masculină A de handbal (etapa a lll-a)

DOAR TRACTORUL BRASOV A PIERDUT PE TEREN PROPRIU-r -T - . — — -

• Azi dupâ-amiazâ, alte două partide: Politehnica Ti
mișoara — Steaua și Comerțul Sînnicolau Mare — 

Știința Bacău
Ieri, în etapa a treia a Di

viziei masculine A de handbal, 
gazdele — cu excepția forma
ției brașovene Tractorul — au 

_ obținut victorii scontate. Etapa 
§ a fost incompletă, partidele 

•i - § Politehnic» Timișoar* — Steaua

- § produselor, de problemele lor § 
de viață tn cadrul acestor dis- § 
cuții, muncitorii au exprimat § 
calde mulțumiri pentru grija g 
permanentă manifestată f 
de dezvoltarea Întreprinderilor, § f Comer|ul sînnicolau Mare 
a întregului județ, pentru n- Ș1 știința Bacău urmînd să se

— tpvtiuța OOU-CSU U1XX1IÂ4U _

_________________ disputa azi după-amiază. 
(Contlnuara tn pag a 4-a) § DINAMO BUCUREȘTI — U-

La deschiderea noului an de învățământ

POSIBILITĂȚI MULTIPLE PENTRU FORMAREA 
Șl AFIRMAREA TINEREI GENERAȚII

Chiar dacă soneriile electrice au fuat de 
mult locul clopoțeilor care-i chema, cu dul
cele lor glas de argint, pe copii la școală, 
nouă încă ne mai place să credem că azi, 
pe tot cuprinsul țării, în mii și mii de școli 
mai mari sau mai mici, copiii, de orice vîrstă 
vor fi fiind, se vor emoționa de sunetul cris
talin și limpede, curat ca însăși viața șl copi
lăria lor, ce va marca începutul unui nou 
an de școală.

Așadar, dincolo de-această poate prea lungă 
metaforă prin care omagiem tn felul nostru, 
cu ajutorul cuvintelor, dar și al sentimente
lor, una din cele mai frumoase zile ale anu
lui, azi se reia cel mai frumos, mai tulbură
tor și mai pașnic asediu din toată istoria de 
plnă acum a lumii, cel asupra meterezelor 
cetății luminii, înțelegînd prin lumină ști
ința, cultura, arta, istoria..

Cei mai mici dintre copii vor fi întîmpinați. 
firește, cu flori, cu zîmbete calde, cu cintece, 
CU prima mare carte a lumii, abecedarul. 

. frumos așezat pe pupitru. Ce furtună de gîn-
\ duri și trăiri în sufletul lor mic, cît o inimă

NIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA 25—17 (14—9). Vic
torie fără dubii a dinamoviș- 
tilor care — în meciul disputat 
în sala „Dacia" din Buzău — 
au avut permanent inițiativa 
(doar în min. 3 scorul a fost 
1—1, bucureștenii înscriind 
pentru prima oară în secunda 
32 a partidei). S-a văzut clar 
că atunci când dinamovtștii au 
apăsat pe accelerator, mai ales 
în prima parte a meciului, ta
bela de scor s-a mod.ficat 
substanțial in favoarea lor ;■ 
9—4 in min. 17, 13—3 ,27). La 
fel cp și eflrșitul partide: care 
le*a aparținut net Succesul

dinamoviștllor s-a conturat și 
mai net în momentele în care 
echipa a schimbat sistemul de 

' apărare, studenții prîprndu-Se 
adesea, Pierzînd mingf preți
oase pe care portarul lor Ra
du Marc le-a furnizat conti
nuu printr-o evoluție foarte bu
nă, în finalul primei reprize 
sa remarcat și evoluția bună , 
a fratelui Iul Radu, oi votul b- 
vidhi Marc. La reluare, siste- 

- mul 7 in linie indicat de an
trenorul Ghi(ă ti cu a pus se
rioase probleme studenților, 
cu forță de aruncare de te 9 
m inferioară. Am remarca-, pe

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

de rlndunică, să zicem, dar cită 
tnvăța cit mal repede taina 
cifrelor în spatele cărora —_____ __ ___
bine! — se ascund toate taîneîe lumii!

Dar semnificațiile zilei de 15 septembrie, 
zi în care începe noul an școlar și universi
tar, sînt, firește, multiple, majere și adînc 
înfipte în viață de zi cu zi a patriei noastre. 
Prin grija părintească a partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sl a tovarășei 
Elena Ceaușescu, tînăra generație beneficiază 
azi de condiții deosebite de învățătură, aces
tora adăugindu-ll-se și cele privind practi
carea exercițiilor fizice, a sportului, partici
parea la concursuri și competiții înscrise sub 
generosul însemn al Daciadei. această verita
bilă Olimpiadă a sportului românesc.

Sîntem
școlar și _____—_ - T.---- T -
ganizată și îndeaproape coordonată de profe-

hotirire de-a 
literelor și-a 
au auzit el

convinși că șl In acest nou an 
universitar, activitatea sportivă, or-

(Continuare tn oaa. a 4-a)

AZI. MECIURI Șl IN
Campionatul Diviziei feminine 

A de handbal trezește un tot 
mal mare interes, ca urmare 
a surprizelor înregistrate In 
etapa trecută. „Dușul rece" su
portat de campioane la Timi
șoara, „egalurile" Chimistului 
șl Științei Bacău, realizate, este 
adevărat, tn deplasare, tn sfîr- 
șit, victoria mai puțin scontată 
dar obținută fără dubii, de Me
canică Fină in fața Confecției 
București — iată tot atîtea mo
tive ca partidele formațiilor a- 
mintite, precum și ale celor
lalte, din etapa de azi, a IV-a, 
să albă ecou In rînduJ iubito
rilor handbalului

Teoretic — tntrucît formați
ile favorite joacă pe teren pro
priu (Mureșul, Rulmentul, Ști
ința, Chimistul. TEROM. Con
fecția) — este posibil ca de 
data aceasta surprizele să nu 
mai apară; practic. Insă, Tex
tila Zalău pentru a ne opri 
doar asupra InttlnirU de' ta

COMPETIȚIA FEMININĂ
Brașov, este capabilă ca și tn 
deplasare să-și pună în valoare 
forța Și buna Instiuire asigu
rate de antrenorii Gbeorghe sl 
Elena TrfcL

Iată însă programul etapei ți 
arbitri :

BUCUREȘTI (Sala Floreasca, 
de la ora 18): Confecția— Con
structorul Timișoara (I. Nicolae 
din Ploiești și H. Boschner din 
Brașov); TG. MUREȘ. Mureșul
— Dorobanțul Ploiești (V. Dan
— L Maris din Cluj-N ipoca) ; 
BRAȘOV: feulmentul — Textila 
Zalău (M. Dumitrescu — E. 
Niță din București): BACAU: 
Știința — Hidrotehnica Con
stanța (L Șcrbu — V. I>obro 
din București); RM. VILCEA: 
Chimistul — Mecanică Fină 
București (I. Manoliu •— C. 
Varga din Sibiu) ; IAȘI! 
TEROM — Rapid București (L. 
Condruț —* O. Maria din Plo- 
Iești).



PREGĂTIRI PENTRU NOUL SEZON DE VOLEI
Duminică iau startul Campio

natele Naționale ale diviziilor 
A și B (feminin și masculin) de 
volei. Firește, toate cele 72 de 
echipe au ' efectuat pregătirile 
de rigoare, au susținut probele 
de control, precum și „încălzi
rea1 dinaintea debutului in 
noua ediție. Despre două ast
fel de competiții pregătitoare 
ne-au informat corespondenții 
noștri : . „• BAIA MARE. în sala „Da
cia". 6 divizionare A masculine 
au participat ia cea de a 13-a 
ediție a „Cupei Explorări". Tro
feul a fost cucerit de formația 
Dinamo București 9 p, care a 
întrecut cu 3—0 pe Elcond Di
namo Zalău, Viitorul Dinamo 
Bacău si A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș, cu 3—2 pe Relonul 
Săvinești șl a pierdut în fața 
echipei organizatoare: 2—3. Pe 
locul secund, cu același număr 
de puncte s-a situat Explorări 
Motorul Baia Mare care, în 
afara succesului la câștigătoarea 
competiției, a realizat unnătoa-

rele rezultate: 3—0 cu Viitorul 
Dinamo, 3—2 cu A.S.A, Electro- 
mures, 3—1 cu Relonul, cedînd 
însă în fața lui Elcond Dinamo: 
2—3, clasată pe locul 3 cu 8p. 
Au urmat în clasament Relo
nul 7 p, A.S.A, Electromureș 
6 p și Viitorul Dinamo 5 p. Cei 
mai buni jucători: Silviu Pra- 
lea (Bacău) pe post de trăgător 
și Marius ’ Căta-Chițîga (Dina
mo) pe post de ridicător și Ni- 
colae Buruș ca jucător complet. 
(Ov. NEMEȘ, coresp.).
• CONSTANȚA. La „Cupa 

Farul" (ediția a 3-a) au luat 
parte 6 formații feminine din 
prima divizie. A cîștigat Dina
mo București, urmată de Farul. 
Constanța, C.S.M. Oțelul Tirgo- 
viște, Penicilina Iași, Maratex 
Baia Mare și C.S.U. Rapid Ga
lați. (C. POPA, coresp.).
• CONSFĂTUIREA AKBI- 

7“lOR. Și „cavalerii în alb" 
s au pregătit pentru • noul se
zon. Un moment important al 
pregătirii lor l-a c instituit 
Consfătuirea de la Baia Mare,

I

Concursul Republican al cluburilor sportiie școlare la tenis de masă

TINERII JUCĂTORI DI*1 BUZMI

unde au fost prezenți timp de 
3 zile 217 arbitri din cei 259 
cîți figurează în loturile divi
zionare. După cum ne spunea 
secretarul Colegiului central, 
ing. Nicolae Găleșeanu, în ca
drul consfătuirii s-a făcut ana
liza arbitrajelor prestate în se
zonul trecut, apreciate per to
tal ca bune spre foarte bune, 
s-a dat un test teoretic și s-au 
făcut unele precizări derivînd 
din noile indicații ale FJ.V.B. 
Acestea ar fi: severitate maxi
mă față de acțiuni menite să 
întirzie jocul prin acțiuni ca: 
solicitare (nemotivată) de șter
gere a podelei, aranjarea în
călțămintei, înlocuire de jucă
tori etc. (pentru prima întîr- 
ziere — avertisment colectiv 
următoarele — cartonaș roșu); 
aplicarea strictă a regulamen
tului in privința contactului cu 
mingea (plasare, liftare. hend- 
balare): sancționare cu avertis
ment a intervenției altor jucă
tori decît căpitanul de echipă 
pe lingă arbitru : colaborarea 
mai eficientă intre arbitri: o- 
bligativitatea de a se folosi nu
mai semnalizările oficiale; res
pectarea strictă a orei 
pere a jocului (protect 
tuir.du-se cu 15 minute înain
te) ; întărirea disciplinei; in- . 
tre toate s'turile — pauza va I 
fi de 3 minute— ’

I
I
I
I

I
I
I

rci ar in ce- I 
ocolul efec- |

al selecționatelor
de juniori

U.R.S.S. 2-J
ROMÂNIA

in primul meci

CIND VAISCO

în Sala Sporturilor din Con
stanța, într-o excelentă orga
nizare, s-a desfășurat timp de 
trei zile Concursul Republican 
al cluburilor sportive școlare 
la tenis de masă, la care au 
luat parte circa 200 de concu- 
renți. Iată cîstigătorii:

ECHIPE: feminin, cat. 11—12 
ani: C.S.Ș. 2 Constanța (Ileana 
Zinca, Nicoleta Cojoc, Alexan
dra Manac), cat. 13—14 ani : 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea (Ioana Lazăr, 
Ioana Covaci, Dumitra Moido- 
veanu); cat. 15—18 ani: C.S.Ș. 
Buzău (Iulia Rîșcanu, Daniela 
Mușetoiu, Sorina Calcan); mas
culin, cat. 11—12 ani: C.S.Ș. 
C-ța (A. Filimon, I. Ciubotaru, 
L. Robu)*; cat. 13—14 ani: C.S.Ș.

UN RALIU
BINE

ORGANIZAT
In județul Cluj s-a desfășurat 

„Raliul Avram Iancu" (237 km), 
contind ca a treia etapă a Cam
pionatului Republican de auto
mobilism — Divizia „B“ (seria 
Vest), Din cele 44 de echipaje 
care au luat startul au trecut 
linia de sosire doar 24. după 
care s-au conturat clasamentele 
respective, din care reținem pe 
primele trei clasate :

CI. general — 1. C. Păsculescu
— D. Dop (CJAK Oltclt Dolj),
2. I. Pocol — A. lonescu (CJAK 
Autoprogres Timiș), 3. D. Pantea 
V. Iosif (Laminoare Sălaj) ; gr. 
„A" — 1. c. Păsculescu — D. 
Dop, 2. I. Pocol — A. lonescu.
3. C. Ciufrnâ — M. Floricica
(CJAK Energia Rovlnari) : gr 
„C 1“ — 1. D. Pantea — V. Io
sif, 2. V. Stanoev — H. Ioan (CJAK 
Autoprogres Timiș), 3. L Neme- 
re — A. Naghy (CJAK Olimpia 
Cluj) ; echipe : 1. cjak ITA
Satu Mare, 2, CJAK Autoprogres 
Timiș, S. CJAK Olimpia Tur- deana Cluj.

știind că !n ediția de anul tre
cut organizarea acestui 
fost la Înălțime, 
comisarului sportiv 
Otto -------
cum 
„Din 
bilă, 
ne-a
Cluj . ______ , ____
— Viorel Popa) și, firesc, orga
nelor locale. Remarcabil, In pre
mieră : stabilirea rezultatelor cu 
mare precizie pe calculator și, 
tot In premieră, fiecare partici
pant a primit la sfirșitul raliului 
o fișă specială pe care erau tre
cute rezultatele din raliu rl po
ziția tararor concurent Bor după 
desfășurarea celor trei etape ale 
campionatului. O mențiune spe
cială pentru principalul colabora
tor la reușita raliulni, progra
matorul Sandu Leluțiu. de I . 
Centrul de calcul electronic 
Cluj".

Felicitări deci, din nou, organi
zatorilor (M. FR.l.

Tg. Mureș (M. Seft, L Moldo
van, Z. Bodoczi) ; cat. 15—ÎS 
ani: CS-Ș. Buzău (A. Căldare. 
C. Ciubotarii, L Nițu); SIMPLU: 
feminin — cat. 11—12 ani: Olga 
Stanciu XC.S.Ș.-„U“ 
cat. 13—14 ani: O.
(CS.Ș. Slatina); cat. 15—18 ani: 
Emilia Ciosu (C.S.Ș. 1 Bucu
rești); masculin cat. 11—12 ani: 
A. Filimon (C.S.Ș. 2 Constanța), 
cat. 13—14 ani: L. Neacșu 
(C.S.Ș. Slatina), cat. 15—18 ani: 
E. Simion (C.S.Ș. 2 ~ 
DUBLU feminin, 
ani: Ioana
Manac (C.S.Ș. 2
cat. 13—14 ani: Lazăr, Covaci 
(C.S.Ș. Rm. V.), cat. 15—18 ani: 
Emilia Ciosu, Maria Bogoslov 
(C.S.Ș. 1 București, C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea), cat. 11—12 ani: Fili
mon, Demeter (C.S.Ș. Constan
ța, C.S.Ș. Tg. Mureș), cat. 
13—14 ani: Danciu, Neacșu
(C.S.Ș. Slatina), cat. 15—18 ani: 
Căldare, Ciubotaru (C.S.Ș. 2
București); MIXT, cat. 11—12 
ani: Filimon, Manac (C.S.Ș. 
Constanța), cat. 13—14 ani: I. 
Cojocaru, Neacșu (C.S.Ș. Sla
tina), cat. 15—18 ani: Căldare, 
Rîscanu (C.S.Ș. Buzău).

CLASAMENT GENERAL: 1. 
C.S.Ș. Buzău 193 p. 2. C.S.Ș. 
Constanța 185 p, 3. C.S.Ș. Rîm- 
nicu Vîlcea 96,5 p

Ch. GOLDENBERG, coresp.

Campionatele de șah
I

Craiova), 
Cojocaru

I
GABRIELA STANCIU
Șl MIHAI MARIN-

I
Constanta);
cat. 11—12

Zinca, Alexandra 
Constanța),

LIDERI
I

aLa Predeal, tn runda a 8-a 
finalei Campionatului Național 
feminin de șah, Gabriela Stări
ei u a cîștigat la Otilia Ganț, 
iar Cristina Bădulcscu a în
vins-o pe Margareta Mureșan. 
Alte rezultate: Ghindă — Io- 
niță 0—1; Stanca — Radu 1—0; 
Ursuleac — Chiș și Stroe — 
Jicman î 
conduce Gabriela Stanciu, 
7 puncte, 
Stanca și Ligia Jicman 
rite 5 puncte.

în 
după 8 runde și disputarea par
tidelor întrerupte, în fruntea 
clasamentului se află Mihai 
Marin, cu 5,5 puncte, urmat de 
O. Foișor, D. Dumitrachi, A. 
Negulescu, B. Takacs și C. lo- 
nescu, toți cu cite 4,5 puncte 
(și o partidă mai puțin jucată).

remize. In clasament 
cu 

urmată de Cristina 
CU

campionatul masculin,

I
I
I
I
I
I
I
l

raliu a adresa* 
raliului, 
a afla 
ediție, ireproșa-

ne-im
. „ - al

Holtzman, pentru a fost la actuala 
nou organizare 

de concurs international — 
spus el —, grație cjak 
(11.238 membri ; președinte

PLOIEȘTI, 14 (prin telefon). 
Debut bun al 
tri, care atacă 
prinzind, prin 
rutante. masiva 
peților. Numai v<», ... 
Bătrînu reia defectuos, 
pul, din careul mic, 
min. 6 Zară expediază balonul, 
cu un șut puternic din afara 
careului, la încheietura bare
lor. N-a fost, așadar, nici 1—0, 
nici 2—0, va fi, în schimb, 
0—1 in min. 18, cînd, 
greșeală. copilărească 
Michnovici, atacantul 
centrează impecabil și, din ca
reu, KULIAEV înscrie cu un 
sut plasat. Golul, venit împo
triva cursului jocului, toarnă 
plumb în picioarele tinerilor 
noștri jucători, dar spre fi
nalul reprizei ei au o reve
nire puternică, reușind egala- 
rea în min. 32, prin CUC, la 
o degajare greșită a fundașu
lui Laitiskin.

După pauză, echipa noastră 
domină cu autoritate (semnifi
cativ este raportai șuturilor, 
11—2. și al comerelor, 4—0), 
dar. de~: s-au aflat în poziții 
foarte bune de gol, Bătrînu 
(min. 46. 51 si 70) si Moldo
van (rain. 54) au ratat cu mare 
ușurință. Eforturile tinerilor 
r-eștri „tricolori" vor fi, totuși, 
încununate de succes, pentru 
că. in min. 79. ci vor reuși 
să înscrie golul victoriei : la 
un atac supranumeric și un șut 
periculos al lui Zară. balonul 
a fost respins greșit de porta
rul oaspeților și MOLDOVAN 
a reluat in poarta goală

Arbitrul Ad. Moroianu 
cr * dus foarte bine formațiile :

ROMANIA: Atanaseseu — 
Michnovici (min. 41 Ștefancu). 
Alemnăritei. MOACA, Cazan 
(min. 58 Trăistaru) — ZARA, 
BÂTRÎNU, Moldovan. Lcmnă- 
șanu (min. 65 Avășan) — Papa 
(min. 59 STINGĂ). CUC.

U.R.S.S.: Zemciukov — Gu- 
urenko, MIHAILOV, T.aiușkin, 
Dragi'novski — KULIĂEV, 
KUZNEȚOV, Butkus, Cenkeli 
(min. 59 Goncearenko) — Ciu- 
macenko, TUAEV.

Partida revanșă este progra
mată vineri (ora 17) la Filipeș- 
tii de Pădure.

juniorilor noș- 
în forță, su'r- 
combinații de- 
apirare a oâs- 
că, în’ min. 1, 

cu ca
lat în

Ia o 
a lui 
Tuaev

a

Laurențiu DUMITRESCU

14 (prin telefon). i— 
partidă cu un. sfert 
studiu de ambele

PITEȘTI, 
început de 
de oră de 
părți. Apoi, după citeva acțiuni 
frontale, Vaișcovici scapă spre 
poartă, este faultat do Stancu 
la 20 m ; se execută lovitura 
liberă și același VAIȘCOVICI 
transformă imparabil, deschî-
zînd scorul (min. 18). Pitește-
nii par' șocați de acest gol, se 
retr.ag, dinamoviștii insistă și 
astfel, în min. 28, după un 
sprint Viscrcanu, urmează o 
Centrare precisă și MATEUȚ 
marchează cu un șut puternic. 
La 2—0, .conturile par inehe. 
iate, dinamoviștii combină, ex
celent printr-uri joc . de pase 
care dizlocă mereu apărarea 
argeșeană. dar ei par . mulțu
miți de rezultat și nu forțea
ză în fața porții. în min. 29, 
Pîrvu șutează puternic de la 

distanță, repetă . șutul peste 
două minute, dar aceste două 
acțiuni izolate nil modifică im
presia că partida este jucată.

Du; 
pase . 
ținere 
min.’” 
taru 
parte: 
lui îr 
va mi 
ză în 
cu>m 
loc di 
în mi 
tează, 
rător 
boltă 
lea, i 
prind 
nan»' 
așa îr 
eiului 
mic. 
cu d< 
frum: 
lui, d 
ta ac 
mătat

CONTRAATACUL
I OTELUL

F.C. FARUL
1 (1}
3 (2)

Stadion Dunărea : teren foar
te bun ; timp frumos ; specta
tori — circa 18.000. Șuturi : 16— 
8 (pe poarta : 8—6). Cornere : 
16—0. Au marcat : ANTOHI
(min 37), respectiv ZAHIU (min. 
1), BÎRBORA (min. 2q) 
DELCEARU (min. 82).

OȚELUL : Călugăru 5 
rali 5, Anghelinei 6. M. 
G. Popescu 6 — Burcea 
fir 6, Oprea 6 (min. 80 
bă) — Drăgoi 6, Antohi 
Popescu 5 (min. 46 Ralea 6).

F.C. CONSTANȚA • Anton 
7,5 — M Dumitru 7, Popovici 
7,5, Țătăran 7,5, Cămui 7 — $t; 
Petcu 6 (min. 46 Tufan 7), Ne- 
delcearu 7, Iovănescu 6 
bora 7, Zahiu 7 (min. 
Ivan 6), M. Popa 6.

A arbitrat V. Angheloiu (Bu
curești) ; la li-nie : V. Antohi
(Iași) și I. Banu (Ploiești).

Cartonașe galbene : NEDEL- , 
CEARU.

La speranțe : 3—0 (2—0).

și NE-
— Bo
stan 7, 7. Pro- 
Podoa- 
7, O.

rea" 
aștep 
nut . 
liber: 
fund: 
în ca 
capul 
pria 
plod, 
gînd 
s-au 
supui 
nă L 
galar

a lu

re a
V.

Bîr-
40 T.

GALAȚI, 14 (prin telefon).
Pe frumosul stadion „Dună-

poi 
0—2. 
lui... 
ținu:
zece 
a joi 
șit i

i EVOLUȚIE PASIONANT
CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE POPICE LA A 21-a EDIȚIE |

• Loturile și antrenorii echipelor masculine
a 21-a ediție a Campionatului Diviziei 
numărul de ieri al ziarului nostru 

formațiilor feminine, iată acum și
Sinil>ăiă Va Începe cea de 

,.A“ de popice. După ce in 
făcut cunoscute jucătoarele 
turile echipelor masculine :

SERIA SUD
GLORIA BUCUREȘTI : C. Crls- 

tea și Al. Cătineanu — antrenori;
L. Popp, Al. Cătineanu, M. An
drei, T. Vasile. C. Stamatescu. A 
Marcu, L. Ghiță, C. Andrei. A. 
Negoței, Gh. Marinescu, C. Leza, 
L Colibășanu.

OLIMPIA BUCUREȘTI : 
pescu și G. Marin — 
S. BeHvacâ. G. Marin.
C. Cristea. I. Loghin,
D. Iancu, N. Pleșa, A. 
Sănducu, Fl. Ion, J* 
Marin, M. VasHe.

CARPATI SINAIA 
laru șl Fi. Irimescu — 
Ov. Vasile, C. Duricu, 
laru. FI. Irimescu. C. 
V. Goran. St. Nicoară. 
P. Mihălcioiu, M. Manea.

C.F.R. CONSTANȚA : G. Dinu 
și C. Silvestru — antrenori ; C 
Frigea. C. Silvestru. I. Frigea. 
St. Postolache. I. Pireilemt. T. 
Orezeanu. L Nemes. S Găitan.
M. Nâstase. D. Pândele. I. Gvliaș.

VOINȚA BUCUREȘTI : R. 
nat — antrenor î L Mueeag. 
Radulescu.
M Băiescu. C. Bănesc-o. I. Pădoi. 
L. Pirleei. C. “ *
E. Nedeîcu

am 
lo-

A-

M.

F. po- 
antrcnorl ; 
Al. Tudor. 
C. Marin. 
Cristea. C. 
Dinu, FI.
I. Șindri- 

antrenori ;
I. Sindri- 

Neguțescu.
P. Marcu.

M. Pista ha. FI.
Cer- 
. C. 
Ion.

_. Hon ci tic. Ov. Ion. 
P. Badea. T. Teglaș.

Fi. GSieorghe, V. Crețu, N. 
vrem.

CONSTRUCTORUL GALATI : A. 
Chirilă și C. Lebădă — antrenori; 
V. Ivan, C. Lebădă, I. Pletosu, 
N. Mihai, Gh. Zisu, M. Chirilă. 
M. Cădinoiu, D. Chirilă, G. Bo- 
ciog. M. Codiță. A. Chirilă.

METALUL ROMAN : Gh. Popa 
și I. Isciuc — antrenori : I. Ti- 
ron, I. Isciuc. C. Gogu, C. Tran
dafir. M. Isciuc. A. Testiru, C. 
Isciuc. FI. Drăgan, Ov. Zlotu, T. 
Popa, L. Cirligeanu, R. Maltei, I. 
Samoilă. M. Roman.

RULMENTUL BRAȘOV : I. Tis- 
ralnar șl I. Lateș — antrenori ; 
L Matiș. I Tismănar, Gb. Marin. 
FI. Ghiță. I. Novac, S. Vlad, I. 
Mogli. N. Popescu. D. Marin, D. 
Huțanu.EXPLORĂRI cIMPULUNG-MOL
DOVENESC : A, Frimu — antre
nor ; G. Covăsală. A. Frimu, M. 
Casandra. Gh. Rie. D. Munteanu. 
St Pisarciuc. I. Drăgan, O. Ia- 
kab. R. Pricopi. M. Giosan, D. 
Sve-ăuneac.MINERUL VULCAN : I. Scor- 
tea și D. Bolosin — antrenori ; 
H. Ardac, I. Bisoc, N. Dumitru, 
M Ghețea. M. Iancu, V. Pișcoi. 
L. Cărare. R. Moroșan. I. Scor- 
țea. D. Bolosin, I. Vincze, N. Bă
lan.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INIOR'IMZA
CIȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN 4 SEPTEMBRIE
FAZA I, cat. IM variante Î5"<i 

a 20.170 lei ; cat. 2 : 825% a 
10.085 lei sau, la alegere, o ex
cursie de două locuri în R. s. 
cehoslovacă și diferența în nu
merar ; cat. 3 S 3 100% a 8.965 
lei sau, la alegere, o excursie de’ 
un loc în R.s. Cehoslovacă șl di
ferența în numerar șl 24 ?5% a 
2.241 lei; cat. 4 : 59 a 1 367 lei ; 
cat. 5 : 145,25 a 555 lei; cat. 6 : 
220,25 a 300 lei; cat. 7 : 281 a 200 
lei ; cat. 8 t 2.177,75 a 100 Iei,

FAZA a II-a, cat. A : 1 25% a 
42.393 lei; cat. B : 1100% a 21.197 
lei sau, la alegere, o excursie de 
două locuri în R.S. Cehoslovacă 
șl. diferența In numerar șl 4 25% 
« 5.299 lei; cat. c: 13,75 a 8.083

lei; cat. D : 40,75 a 1.440 lei; cat. 
E : 639,50 a 100 lei.

Cîștigul de 42.393 lei de la faza 
a II-a, cat. A, pe o variantă ju
cată în cotă de 25’A, a revenit 
participantului Caleșu Cristian 
din localitatea Voluntari, Secto
rul agricol Ilfov.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 14 SEPTEMBRIE : extra- 
gerea I : 11 45 1 43 21 39 ; ex
tragerea a II-a : 2 24 35 17 28 5 
Fond de cîștiguri: 493 505 lei.
• Cel mal popular sistem de 

joc — LOZUL ÎN PLIC — oferă 
în permanență satisfacții deose
bite participanțllor, prin clstigu- 
rile care Ie atribuie, operativi
tatea și simplitatea modalității 
de participare.

SERIA NORD
AURUL BAIA MARE î S. Boa- 

riu si T. Pop — antrenori ; E. 
Gergely, S. Boariu. Al. Naszodi. 
St Rakos, A. Sînculici, S. Sze
kely. Al. Mitrea, D. Slezinșer, V. 
Silaffy. T. BoL’ș, F. Kirillâ. I. Hit
ter. C Stoîcescu.ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ : 
I. Radovici și L. Marfina — an
trenori ; L. Siklodi. M. Farkaș, I. 
Szoverfî, I. Bor, C. Petrișor, Al. 
Butlulea, I, Seres, T. Duca, C.

Rad, V. Molnâr, E. Șerban, A. 
«Marton, P. Papp, J. Suciu, L. 
Papp, O. Bartha.

C.F.R. TG. MUREȘ : I. Ra lovici 
și V. Pol — antrenoriI. Fodor, 
I. Fekete, V. Pol, K. Albert, ’ 
Sereș, D. Petrișor, I. • Simoîi. 
Pebrișor, FI. Rutia, N. Pasc, 
Fekhete, C. Csiszer. '

METALUL HUNEDOARA ; 
Popa — antrenor ; T. Țălnar, 
Torok, M. Krajțer, N. Popa, 
Călugăru, M. Manea, V. Nicoară, 
I. Munțiu, I. Gherghef, M. Chi- 
ț-U'lean., R. Raită, A. Popa.

OLIMPIA REȘIȚA : P. ----
și Al. Cadar — antrenori ; 
Olari, AI. Cadar, 
Vîrtic, S. Sporea, 
Constantin, FI. 
Straiu, P. Preda, — ---------CHIMICA TÎRNAVENI î N. 
Szasz și A. Degi — antrenori ; 
V. Petca, N. Szasz, E. Szaltelerj,
St. Matyas, G. Groza, K. Bandi,
V. Nilca, D. Coman, " ~
M. Szocs, M. Cîndea,

CONSTRUCTORUL 
REȘ : S. Ordog șl J. 
antrenori ; J. Vadași, _ 
I. Magyar’, A. Kylien, 
vath, P. Nagy, M. Istrate. I. Or
dog. I. Nagy. P. Maiiath.

UNIO SATU MARE : I. Biciuș- 
că si A. Pop — antrenori ; A. 
Ardelean, A. Borbely, V. Ere- 
ban, Gh. Buda, I. Biciușcă, E. 
Cszorsz, Gh Dudaș, I. Mikloș, 
A. Pop, I. Vuță, L. Șandor, I. 
Erdely.TEHNOUTILAJ ODORHEIU SE
CUIESC : A. Rosza și F. Mikloș 
— antrenori ; I. Szegedi, R. Ros- - ----- -- - ---- d

I. 
F.

L. 
I 

B.
N. 
M.
C.

Preda
E.c.
A.
L.

I. Vu-tii. 
A. Dudăii, 

Tomeseu,
D. Turcitu.

D.
G.

J. Grama. 
C. Stan.

TG. MU- 
Magyarl — 
I. Kabucz, 

L. Hor-

Mikloș. M. Fancsali, 
Miro, I. Maroși, 
Toth, B. Hyeș, 
Lukacs, E. Gvorgy, 
D. Kiss, Z. Ferenczi, 
I. Gergely.

za, F.
Mathe, M.
Mathe. A.
Szekely, A.
F. Ungvari, 
C. Sandor, ______

C.F.R. CLUJ-NAPOCA :
— antrenor
I. Bice,
FiUo,

I. Bice 
St. Deak, D. Bese, 

E. kiraly. I. Gondor, I. 
___ _ c. Poba, G. Blaga, I. A- 
kerman, R. Donîcî, S. Todea.

Clubul sporturilor teh- 
nico-aplicative — Radio- 
clubul municipal Bucu

rești primește înscrieri Ia cursul de depanatori TV COLOR, 
seria a III-a (pregătire intensivă 110 ore de laborator), 
pînă la data de 10 octombrie a.c., în str. Popa Tatu nr. 1, 
etajul 1, în zilele de miercuri și vineri, între orele 12—18. 
Locuri limitate.

Informații — la telefonul 18.03.72 sau 15.33.29.

ANUNȚ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

« - -
F.C.M. Brașov a devenit o 

echipă matură, 
care-și respectă 
proprie în meciurile 
sare. Ea dăduse un 
ment“ campionatului, 
prima etapă, cînd a 
greu, în „Ghencea", 
și iată că-1 repetă, tot în Ca
pitală, în. fața Victoriei. Echi- 
pa bucureșteană a jucat în 
nota ei actuală, dezinvolt, în
drăzneț, cu combinații ofensi
ve de mare efect, izbutite su
tă la sută, atunci cînd sint țe
sute de Coraș, C. Solomon,; 
Culcear sau Ursea. A consta
tat, însă, că dominarea ei1- 
teritorială nu se armonizează; 
neapărat și cu tabela de mar
caj, căci brașovenii, așteptând 
„pe . două rînduri" în preajma 
liniei de 16 m, știu să comute 
faza în terenul advers, ieșind 
din „chingi" printr-o Lnie de 
mijloc elastică. în efectivul că- - 
reia BARBU, fostă extremă 
„de buzunar", a devenit un 
„half" meticulos, excelent la 
serviciu și neînduplecat la 
pressing. Dc altfql, el a și des-

necomplexatâ,' 
o partitură: 

de depla- 
„avertis- 
chiar în 

P.erdut 
cu 2—3,

chis 
o Iot 
prinii 
advei 
min. 
plasa 
careu 
presi

la p 
nici 
ta, < 
CEA 
două 
o cu 
in ci 
Pe c 
apăr:

Re 
confi 
rește 
trele' 
cchij 
mom 
cînd 
dere

RAPID
F. C. OLT

1 (1) 
o

Ra
Stadion Giulești ; teren exce-Jl piari 

lent ; timp frumos ; spectatori^ J — 
— circa 10.000. Șuturi : 10—5 (pe 
poartă : 4—3). Cornere : 5—5. A 
marcat DAMASCHIN n (min. 8).

RAPID : Toader 6 — Marines
cu 6, Rada 7, Matei 6,5, Drâgan 
7 — Drăghicj 6, Balaur 5. Goan- 
tă 6 (min. 31 Ciolponea 5) — L 
Ilie 7, Damaschin U 7,5, Șt. Po
pa 5 (min. 69 Caraliu 5).

F.C. olt : stîngaciu 6 — Ad. 
Georgescu 5. Moraru 6 (min. 46 
Craiu 6,5), Minea I 7, Ov. Cio- banu 5 — M, ~ - --
6, Eftimic 
Gheorghe 5), 
5, Turcu fi.

A arbitrat ' . 
ta Tr. Severin) ; la linie : 
Necșulescu (Tîrgoviște) și L. 
lieș (Odorhei).

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

Minea 17,
Popescu 7, Ruse 

6,5 (min. 62 C. 
Pistol 6 — Dudan

V. Titorov (Drobe- 
S. 
I-

devi 
vădi 
de 
așez 
rind 
tuat 
activ 
jucă 
nic 
n-av 
In i 
inte 
lini: 
forț 
gaci 
test 
în 
parr 
con; 
celî



UN VERITABIL SPECTACOL

RNEȘTE ATACUL
relași Joc de . 
L vizînd men- 
lasigurător. în 
frher, 
papul de 
bescu are go. : 
[a humaj cîți- 
Iriatu blochea- 
Ltan-ță. Și, așa 
la fotbal, în 

kige la 2—1 ; 
br IGNAT sil
ește un apa
și descrie o 
pentru Ste

hr. Piteștenii. 
Etă, dar di- 
p-oul de pase, 

sfirșitul me- 
întîmplă ni- 

Irtidă plăcută, 
pari 
batea 
artat ampresn- 
h prima ju-

Căniă- 
pe .

tehnice 
terenu-

an CHIRILĂ

F. C. ARGEȘ 
DINAMO

Stadion „1 Mai“ ; teren bun : 
timp călduros ; spectatori — 
circa 20 000. Șuturi : 6—10 
poartă : 3—6). Cornere : 
Au marcat : IGNAT (min __
respectiv VAIȘCOVICI (min 18) 
și MATEUȚ (min. 28).

F.C. ARGEȘ î Speriatu 6 — 
Voicu 6. D, Pîrvu 7. Stancu 7. 
Țănase 6 — Bănuță 6. șt. Ba
dea 6,5. Eduard 6 — D. Zamfir 

. 6 (min. 62 Țirchineci 6), Vlădo- 
iu 7, Grigoriu 6 (min. 46 Ignat 
6,5).

DINAMO : Stelea 6 — Vîscrea- 
nu 7. Andone 6,5. Rednic 7. 
Varga 6 — Mateuț 7, Lup eseu 
7,5, Sabău 7, Mihăescu 6 — Va-

- ișcovici 7,5 (min. 46 Râducioiu 
6), Cămătaru 6 (min. 62 DocTii-a 
6).

A arbitrat D. Buciumau (Ti
mișoara) ; la linie : I. Crăciu-

■ nescu (Rm. Vîlcea) și I. Niculi- 
țov (Focșani).

Cartonașe galben? : BANUȚA. 
La speranțe : 1—3 (0—1).

(pe
3—3. 
«D.

CONSTĂNTEKiLOR»
o liniște ne- 

î primul mi
na o lovitură 
[expediată de 
ZAIIIU, aflai 
, a înscris cu 
rajați de pre

care a „ex- 
rajări, îrițele- 
reu, gălățenii 
Ictiv în atac, 
p constănțea- 
[it asediu. E- 
n aer, avînd 
kzlile de gol 
pea a lui Bo- 
dar... au în- 

in 
|Hpnt eligentă 
lealaltă parte 
ItltMfeftA, ca- 
|r, săltind a- 
I Călugării : 
[arsului jocu- 
țcnii au C"on- 
Ir, au avut 
această parte 
In. 37 au teu- 
Lrului; cen

trează O. Popescu și prompt, 
prin plonjon, ANTOH1 înscrie 
cu capul : 1—2.

De cum s-a reluat jocul — 
de mare tensiune și dramatism 
— gălățenii au reînceput atacu
rile lor furibunde, urmărind, 
firește, egalarea. Și au țesut 
la pase, au atacat mereu, dar 
în zadar. Unica ocazie mare 
a fost ratată de Burcea în 
min.* 72, care a șutat din 6 m 
peste poartă. Și a venit mira 
82, cu alt „duș rece“ pentru 
gajde : la singurul atac con- 
stănțean al reprizei, Ivan a 
centrat în diagonală și, venit 
la intercepție, NEDELCEARU 
a șutat puternic, dintr-o bu
cată, de la 20 m, iar Călugăru 
a fost din nou învins : 1—3. 
Remarcabilă strădania gălâțe- 
nilor — dar haotică din păca
te (în min. 90 Profir ratînd și 
o lovitură de la 11 m) —, la 
fel ca și jocul gîndit, tăios, al 
echipei lui Hașoti, care a știut 
să se apere perfect și să folo
sească de minune arma con
traatacului.

Modesto FERRARINI

BACĂU, 14 (prin telefon). —
O -partidă care, in primele 20 de 
minute, s-a desfășurat intr-o 
notă de calm și cu multe a- 
tacurî poziționale, declanșate de 
oaspeți. Impulsionați șl în acest 
meci de Hagi, care confirmă as
censiunea de. formă, „roș-albaș- 
trii“ l-au solicitat mult pe por
tarul Cimpeanu min. 4 — lo
vitură liberă Hagi, prinde porta
rul băcăuan ; min. 8 — o nouă 
intervenție a lui Cimpeanu in 
fața lui Pena ; ■ min. 9 — șut 
Hagi de la 25 ■ m, Cimpeanu res
pinge din nou in. corner ; min. 
17 — lovitură liberă. Hagi pe ba
ră. In min. 26, notăm deschide
rea scorului : D. Petrescir cen
trează lung, peste întreaga 
parare a gazdelor, și I. DUMI
TRESCU reia balonul, cu capul, 
in plasă. Trei minute mai tir- 
ziu, prima fază periculoasă a 

1 Șoiman.
Două mi- 
din nou 
afara ca- 
intereep- 

. ___ cu prețulunui henț, lovitura liberă fiind 
trimisă în zid de Ivanov. După 
ce Hagi și Pena au două bune 
situații (min. 34 sl 36). băcăua
nii egalează in min. 37: Fulga 
scapă șl e faultat de Rotariu la 25 m de poartă, hurt ea x~tt e- 
xecută puternic lovitura 
șL .. 1—1. Cu eitera 
secunde mai tîrziu, la o 
re in lanf a fundașilor băcăuani 
și după ce Lăcătuș recentrează 
un balon ce părea că iese in 
afara terenului de joc, I. DU
MITRESCU trimite mingea, pen
tru a doua oară, in plasa porții 
lui Cimpeanu : 1—3.

După pauză, vom asista la o 
întrecere mult mai interesantă 
și mai echilibrată, pentru că bă
căuanii au evoluat cu mai mul
tă siguranță și mult mal ofensiv 
decît în prima parte. Semnalul 
revirimentului gazdelor il 
da Șoiman,’ în min. 46, care 
șutat pe lîngă poartă, după 
frumoasă cursă. In minutele 
(Lăcătuș), 56 (Hagi) și 57 (Rota
riu), bucures tenii răspund
acțiuni ofensive rapide, care 
se soldează, insă, eu nid o 
dificare a tabelei de marea;, 
tarul Cimpeanu va mai trece 
emoții in min. T4, cind

S.C. BACĂU
STEAUA

2 (1)
3 (2)

a-

DA, A FOST UN DERBY!

S.C. Bacăului : cursă 
lovan acordă corner, 
nute mal tîrziu, scapă 
Șoiman, Lung iese in 
reiilui. ratează prima 
ție și lămurește faza <

liberă 
zeci de 

ezita-

va 
a 
o■

eu
nu

mo-
Por-

I

EGAL OBȚINUT
„U- CLUJ-NAPOCA 
FL MORENI

Stadion 
excelent ; tori — c__  ____
20 (pe poartă : 5^111. 
4—13. - t . z _.
(min. 37) și GRIGORAȘ 
76). respectiv ’ ____ _
(min. 26 și 39) șl BELODEDICI 
(min. 84).

S.C. BA.CAu : Cimpeanu 7 — 
Penoft 6. Arteni 7. Borcea 6, 
Ciudin 7 — Bjrieanu 8. Ivanov 
6. Tismănaru 6 (mm. 69 Fișic 
6) — Șoiman 7. Setatele 6 (min 
61 G—.goraș 7.5), Fulga 7.

STEAUA : Lung 7 - D. Pe
trescu 7. lovan 7. Belodedicl 8. 
Ungureanu 7 — T. Stoica 7,5, 
HaȘ 8. Rotariu 8. I. Dumitres
cu 1 (min. 84 Lasconi) — Lăcă
tuș 7. Pena 6 (min. 76 Balint).

A arbitrat L Țărcan (Tg. Mu
reș) : ’.a linie : M. Saiomir
(CluJ-Napoca) și L Coț (Plo
iești).

Cartonașe Kalbcse : IOVAN. 
La speranțe : 3—4 (1—4).

execută o tovtmră Bberă de la 
14 m, dar trimite balonul peste 
.transversală-. Două minate mal 
rirziu asistăm ta gehzl egaliza
tor : Ivanov tn start la • aunge 
pe aripa dreaprt, centrează pe 
jos și GRIGORAȘ, bine plasat, 
reia sec, in plasă : 2—2. în min. 
78. altă fază fierbinte la poarta 
bucureșteană : combinapa Gri- 
goraș — Șoiman ae lackeie en 
un șut al uRunuIui. lurg res- 
pingind cu dtOcultate tn comer.

„23 August" ; teren 
timp frumos : speeta- ■ circa 30.000. Șuturi : 10—

.1. Z Cornere:
Au marcat : BURLEANU 

(min. 
I. DUMITRESCU

>o-

E*f-»e KXESCU

IN EXTREMIS
te rtn. J

DRULUI
. 10, băiînd 

pe ia 18 in, 
I a zidului 
k venit in 
b a scuturat 
in interiorul 
noment ele 
L a echipei 
[Victoria ra- 
rin C. Solo- 
M^|e el în- 

careu, 
lă ușor eșe- 
Ează cu sete 
late învinge, 
Ita, pe Șan- 
dar CIJL- 

llifică. Peste 
MESSI face 

■stingă, intră 
colțul lung, 

I mai poate

pre aceeași 
pare bucu
ră de „con- 
lare-și trage 
lingurul său 
lă (mm. 62, 
la o păirun- 
Ic. Solomon,

(VICTORIA 3 (2) i
F.C.M. BRAȘOV 2 (2) |

Stadion Victoria ; teren bun : 
timp frumos ; spectatori — cir
ca 6000. Șuturi : 24—9 (pe poar
tă 8—3). Cornere : 11—1. Au 
marcat : LAIȘ (min. 22 și 62 — 
ultimul din 11 m) și CULCEAR 
(min 40). respectiv BARBU 
(min' 10) și SELIMESSI (min. 
42).

VICTORIA : Nltu 6 — V. Co- 
jocaru 6, Zare 6, Mirea 6, D. 
Daniel 6 — C. Solomon 6.5. Co- 
raș 7. Laiș 7 (min. 62 Dican 6) 
— Culcear 7, Damaschin I 6 
(min. 67 Tîră 6), Ursea 7.

F.C.M. BRAȘOV : Șanta 6,5 — 
Andrași 7, Pătru 6, Naghi 6. 
Ghergu 6 — E. Moldovan 6, V. 
ștefan 6, Barbu 7,5 — Cigan 6 
(min. 54 S Drâgan 5). Terheș 

6 (min. 46 P. Pîrvu 6), Seli- 
messl 7

A arbitrat C. Gheorghe (Su
ceava) ; la linie : Fl. Popescu
(Ploiești) șf I. Velea (Craiova).

La speranțe : 1—0 (1—0).
• ■. .

clocit prin fault în careu), 
F.C.M.-ul îl plătește stump: 
lovitura de la 11 m este trans
formată de LAIȘ, la „bisarea" 
ei (prima dată, cînd portarul 
se mișcase, Coraș trăsese pes
te poartă).

Ion CUPEN

Stadion Municipal ; 
bun : timp frumos : s)
— circa H.000 Suturi
(pe poartă : »—4). c
12—4. Au marcat : M 
(min. 82. din 11 m). r 
LALA (min. 12).

.U« CLUJ-NAPOCA :_____
6 — Gherman 8, Neamtu 8. Po- 
picu 6. Pojar 6 — M. Stoioa r 
Doboș 8. I. Mo’dovan 4 B:ro 4
— Cr. Sava 4. Boem 4 (mm. n 
Cadar 6).

FLACĂRA ; Dohct 7 — Pw-
dea 8. Movilă t. Butufei I. M 
Pană 6 — Dragr.ea 7. Beăd.e 8. 
C. Pană T. Mare-j 8 — CîurtU 
6 (m'n. 46 Văidean 4) La^a M 
(m'n. 7# Stere 4).

A arbitrat Ad. Porumbota 
(Vaslui) ; la iittie : O. Str**-. 
(Oradea) și M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene : M STOI
CA.

La speranțe : 2—0 (!—•>.

Prjr.ei

CLUJ-NAPOCA, 14 (prin te
lefon). DuPă clacajul diu eta
pa precedentă, cuvîntul de 
ordine din tabăra studențeas
că nu putea fi aiul decît cel 
al reabilitării, atit în planul 
evoluției, cit și in cel ai re
zultatului. Numai că, spre ne
șansa lor, clujenii au avut in 
față o echipă „în priză", 
turație în creștere, a 
replică a fost viguroasă, 
hărțuind deseori prin 
contraatacului defensiva 
delor. Dacă in min. 5 „U“ sca
pă cu fața curată Ia raPidul 
contraatac irosit de Lala, nu 
același lucru se va întîmpla 
în min. 12, cînd Butufei „ur
că" pe partea stingă, centrează 
paralel cu linia de 6 m, fun
dașii clujeni ezită și LALA 
reia în plasă: 0—1. Lovitură de 
trăsnet, care ridică pulsul lo
calnicilor, diminuîndu-le în a-

cu o 
cărei 

ea 
arma 
gaz-

, TARE GREU PENTRU
a permite să 
eci, tdLjrfeea.
deviză 6-a 

[le schimburi 
[viarii s-au 
tarare, nedo- 
[, si au efec- 
extrem de 

renului. Cum 
lămat tespei- 
tiu, roadele 
fă se arate : 
ASCHIN II 
pion în zona 
brintează în 
[și pe Stîn- 
Reusit acest

Eliberată, 
psihologic 

piară insistă, 
iscute pe a- 
fiovadă că a

fost vorba de o lecție tactică 
bine gindită și aplicată : in 
min. 22, L. Ilie va intercepta 
și el o .minge, iar Damaschin 
II va șuta din alergare pe 
lingă poartă. O ocazie î ică mai 
mare se va consuma în min. 
40, cînd Ilie și Damaschin II 
se încurcă reciproc intr-o fază 
.prielnică, încheiată doar cu un 
corner. Din care corner, însă, 
mingea, va ajunge Ia Balaur, 
complet nemarcat în careul 
advers, dar acesta va șuta 
slab, permițîndu-i lui Stingaciu 
să intervină.

Poate eforturile mari din 
prima repriză să-și fi spus 
cuvîntul. poate intrarea lui 
Craiu să fi înviorat atacul 
echipei vizitatore, cert este că 
după pauză cursul meciului a

GIULESTENI!1
fost altul. Rapid a pierdut 
treptat controlul Ia mijlocul te
renului, iar oaspeții au devenit 
mult mai periculoși. Ruse va 
șuta de Ia distanță în min. 54, 
șutul va fi deviat în corner, iar 
Toader va ieși defectuos la a- 
ceastă lovitură, dind emoții 
tribunelor. Peste alte 20 de 
minute, cuvîntul emoții va 
deveni însă insuficient, 
Popescu șutind peste poartă, 
de la numai cîțiva metri, sin
gur cu Toader ! Pînă în mi
nutul 90 jocul se 'Za desfășura 
mai mult în jumătatea Rapi
dului, gazdele avînd în final 
meritul de a-și fi apărat cu 
ardoare punctele în fața r’nei 
adversare aplaudate la ieșirea 
de pe teren.

Sorin SATMAR1

M.

A fost un uerb.v î.i „Regie". 
Un derby adevărat, 
două echipe studențești pline 
de elan și animate de o mare 
dorință de victorie. S-a jucat 
pînă la epuizare. — 
arhipline și 
oameni din preajma 
au avut ce vedea.
mare angajament (dar. in ge
nere, sportiv), în viteză, cu 
faze de poartă, eu 5 goluri și 
dramatice răsturnări de situa
ții (0—1, 1—1, 2—1, 2—2, 2—3), 
dar parcă un rezultat egal ar 
fi fost cel mai echitabil.

Craiova a. jucat primele 
20 de minute, foarte bine (așa 
cum știe, și poate, ea) și in 
min. 7 a luat conducerea : Mă- 
nâilă l-a lansat Pe Geolgău ți, 
în drumul spre gol, în careu, 
a fost faultat de M. Mihail, 
iar IRIMESCU a transformat 
cu un șut puternic și plasat 
penallyuL' Apoi. 20 de minute, 
Sportul ia fost irezistibilă, im
pulsionată de Țiclea.nu și Gino 
Iorgulescu. A egalat în min. 28: 
pasă frumoasă Gino și POLO
GEA a înscris un gol mare, de 
ta 14 n». în diagonală, în col
ini opus. Sportul a forțat în 
cottir.uare. masîndu-și partene
ra în preajma careului, șl a 
’“areal al doilea gol în min. 
3: Stăaud a centrat de pe 
stiag*, pe partea opusă Po- 
Ugra a retrimis mingea in fața 
porții si CRISTEA a înscris, 
eu clQrl ăia apropiere. J-

" l «2. Tîcieanu a fost aproa- 
de 3—1. dar Crișan (ne- 
lîrat la alte faze) a scos de 
■•urxiu. iar în replică. în 

■C. Bîcu a șutat periculos, 
opi pauză, același joc an
unț. Tn min. 4d. Pologea a 

3s taxă de gol dar a șutat 
lui Badea Onin. 

<ie h • x •— mușcat 
vtwIjl cînd Sportul 

an centra

între SPORTUL STUD. 
UNIV. CRAIOVA

2 (2)
3 (D

»>■

ut

I

k)

Tribunele 
sutele, miile de 

gardului 
Jocul, de

■a. CC:

Ov. LAZAR
:I

cu-
Dar

colț con
tase Snsă fără 
tîhor a dominat 
ă la paoză. In 

bara s-a opus la șu

Stadion. Sportul Studențesc ; 
teren excelent; timp frumos, 
călduros; .. spectatori — circa 
20 000. Șuturi: 13—11 (pe poartă : 
7—5). Cornere: 9—4. Au marcat: 
POLOGEA (min. 28). CRISTEA 
(min. 39). respectiv IRIMESCU 
'min. 7 din 11 m). GEOLGAU
(min. 66). GHIȚĂ (min 75)

SPORTUL .STUD. : Mânu' « — 
M; Mihail 6 (min 69 Olteanu 6).
M. Popa 7, Pană 7,5. 
Cristea 7, Ticleanu 7, 
I 7, Pologea 7 (min. 
ieseu n) — Țîrlea 6.

UNIV. : ■ Crlșan 6 — ______
N. Zamfir 7. Săndoi 7, Irlmescu 
7 (min. 63 Neagoe 6) — Ad. Po
pescu 7, Gh. Popescu 6 (min 29 
Luță 6). Geolgău 8, P. Badea 
7.5 — Bîcu 7, Ghiță 7.

A arbitrat A. Gheorghe (P. 
Neamț); la linie: I. Igna (Timi
șoara) și N. Dinescu (Rm. Vîl
cea).

Cartonașe galbene: AD. PO- 
'"SCU.

La speranțe: 1—3 (1—3).

Ciucă 6 — 
Iorgulescu 
80 Iorgu- 
Stănici 7. 

Mănăllă 6.

.  ......
dea l-a deschis pe Ghiță, a- 
cesta a șutat, mingea a deviat 
dintr-un apărător advers și 
GEOLGAU a marcat din apro
piere. Deci, 2—2. Partida s-a 
relansat. S-a relansat însă spre 
un final neașteptat. în mîn. 75, 
Universitatea a înscris din nou: 
A. Popescu, ca o extremă stin
gă clasică, a centrat, balonul 
a deviat dintr-un grup de ju
cători și GHIȚĂ a înscris. Gol 
controversat ; tușierul Dinescu 
a plecat decis la centrul tere
nului. A. Gheorghe a indicat 
ofsaid dar. după ce l-a văzut 
pe tușier plecat, a acordat go
lul. credem noi, un gol vala
bil Finalul a aparținut Spor
tului șî ultima ocazie de gol 
a avut-o în min. 90 !

Constantin ALEXE

IN VERVA
tul lui Ov. LAZĂR: 
minut, aceeași bară il 
pe Naște, în primă__
însă. înaintașul orădean a 
mărit 
și de 
tin ta,
l-d. 

de la 
cazie 
arunci nd mingea în brațele lui 
Naște !

Și în repriza secundă jocul 
a avut mai tot timpul sens u- 
nic spre poarta oaspeților. în 
această parte, orădenii au mai 
irosit alte situații favorabile 
de a-și mări avantajul. In min. 
50, la o excelentă centrare a 
lui Ov. Lazăr, Ene n-a ajuns 
balonul ; în min. 51, N. Mu- 
resan, cu capul, a trimis min
gea pe lingă poartă ; în min. 
53, Mujnai — șut puternic pe 
jos, dar Varo â plonjat și a 
acordat corner ; în min. 55, 
Manâoca, de la 8 metri, a 'ex
pediat balonul in „transversa
lă*. Am amintit doar acele 
faze care au fost cele mai cla
re. în ultimele 10 minute, 
A.S.A. a încercat să echilibre^ 

ze jocul, însă orădenii au mai 
punctat de trei ori : OV. LA- 
ZAR (min. 82), cu un șUf pu
ternic de la circa 30 m, 
cut inutilă intervenția 
Varo : 2—0 ;
(min. 87) a urcat 
3—0 si din nou OV. 
în min. 
stabilind

după un 
va salva 
instanță, 

_ j ur- 
balonul revenit în teren, 
astă dată n-a mai greșit 

trimitindu-I în plasă : 
în min. 36. M. Mureșan, 
8 m, a irosit o bună o- 
de a majora avantajul,

a fă- 
lui 

MĂNDOCA 
diferența la 

LAZAR, 
88. l-a învins pe Varo, 
scorul final de 4—0.

Pompiliu VINTILĂ

4—0.

VICTORIE LA LIMITĂ. IN CONCORDANȚA CU JOCUL
F.C. INTER 
CORVINUL

1 (1) 
0

Stadion Municipal ; teren 
foarte bun ; timp bun ; specta
tori — circa 20 000. Șuturi : 13—6 
(pe poartă : 6—4). Cornere :
7—6. A marcat RADU n (min. 
37 — din 11 m).

F.C. INTER : M. Vasile 6 —
Cotora 7,5, Boar 7. I. Ene 7, Do- 
brotă 7 — M. Stănescu 7, 
Jaru 6 (min. 83 Ciobanu), 
că 6 — C. Zamfir 7, Radu 
Cașuba 6 (min. 77 Văsîi).

CORVINUL : loniță 7 — . 
dac 6, Tlrnoveanu 7, Sueiu 
Cocan 6 — Rădos 6, I. Petcu 6

■ (min. 80 Bejenariu), Klein 7 — 
Gabor 7, Hanganu 6, Bozga 6 
(min. 71 Stroia 6).

A arbitrat Gh. Constantin 
(Rm. vîlcea) ; la linie : 3. Gra
ma (București) și I. Vereș ( 
Gheorghe).

Cartonașe galbene : COTORA. 
DOBROTA, M. STĂNESCU. SU- 
CIU.

La speranțe : 1—0 (0—0).

Ma
jor
ii 7.
Bar- 
i 7,

• —
SIBIU, 14 (prin telefon). Deși 

au dominat destul de net, si- 
bienii nu și-au putut fructifica 
superioritatea teritorială decît 
dintr-o lovitură de la 11 m, din

-a stabtlrt o Ia
dar deplin meritau, in 
cu aspectul general al 

Gazdele J'J ficat ca 
cu dăruire, car raa- 

>1 E- 
niei de mijloc, care n-a reuți: 
să „angajeze" cu prompttud:- 
nea necesară virfunle de atac, 
a dus la ocazii de go* leLauv 
puține in raport cu dotniaareB 
teritorială. Hunedorer.il, mai 
puțin întreprinzători in jocul 
ofensiv decît obișnuiseră, s-au 
limitat la contraatacuri (imeie 
periculoase. datorită ’paniloc 
libere lăsate de apărătorii hn 
F. C. Inter, .furați de atac"), 
pe care însă nu le-au putut 
fructifica din cauza impreci
ziei numitei „pase derisive*.

Prima fază de gol mai sem
nificativă se înregistrează 
min. 6. cînd 
Cotora (o adevărată revelație) 
trimite, cu capul, razant cu 
„transversala*. In minutul ur
mător, oaspeții obțin un corner, 
pe care-1 execută Klein. în 
bară. Portarul loniță se re
marcă la șuturile lui Dobrotă 
și Mhjaru din min. 29 și, res
pectiv, 20. după care, în min. 
37, se produce faza care avea

re

. jocului.

dam*. ~. tul sub

in
tinărul fundaș

i
să decidă meciul : Radu II 
pătrunde în dribling, in careul 
mie, L Petcu îl faultează, tră- 
gindu~l de mină, șî per.altyul, 
firesc acordat, este transformat 
impecabil de același RADU II:

Dopă reluare, F. C. Inter pu
tă să~și mărească avantajul, 

Radu II șutează 
poarm. iar în 

pareazâ spec- 
al Iui Cașuba.

s min. 50 
pe lingă

52 loniță 
«s un șut 
2a -se încinge", apar car- 
e galbene. Oaspeții nu se 

■^■aeă cu scorul și-l trec pe 
-Satin în ofensivă, ceea ce dă 
mai multă consistență acțiu
nilor lor. în min. 60. M. Vasiie 
respinge greu, la un cap al lui 
I. Petcu. Gazdele nu reușesc 
să pătrundă prin apărarea 
grupată a Corvinului și încear
că -poarta prin șuturi de la 
distanță, ca acelea din m’n. 70 
si 72 (C. Zamfir și Majaru). Pe 
fondul dominării sioiene, oaspe
ții trec, totuși, pe lîngă o mare 
ocazie de a egala, m min. 79. 
cind o centrare perfectă a lui 
Klein este reluată de la cîțiva 
metri, de către Suciu, peste 
poartă.

Par

Radu URZICEANU

d

Hunedorer.il


VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

s
M

i i;

ELENA CEAUȘESCU,
|H JUDEȚUL TIMIȘ

s A ÎNCEPUT turneul international de tenis de la mamaia

(Urmare dis pag. Î)

dicarea continuă a nivelului de 
trai al cetățenilor țării Ei aii 
exprimat angajamentul de a 
munci cu dăruire pentru rea
lizarea integrală a sarcinilor ee 
le revin.

în cursul după-amiezii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușesca M 
vizitat COMPLEXUL AGRO- 
ZOOTEHNIC HODONI, din 
componenta Combinatului agro
industrial „Timiș", unitate re
prezentativă a agriculturii 
românești, vestită in intreaga 
tară pentru rezultatele obținu
te an de an în creșterea și 
îngrășarea animalelor, distinsă 
de două or] consecutiv cu inal- 

al Noii Retul titlu de „Erou 
voluții Agrare".

După un scurt 
mănoasei cimpii

unitățile fruntașe se numită § 
și C.A.P. Gotlob, distinsă ev § 
titlul de „Erou al Noii Revo- § 
Iuții Agrare".

Secretarul general al parti- i 
dului a continuat examinarea 5 
unor aspecte ale dezvoltării § 
agriculturii in județul Timiș in § 
eadrul unei reprezentative § 
EXPOZIȚII — ORGANIZATĂ < 
LA INSTITUTUL AGRONO- S 
MIC —, CUPRINZLNB REALI- § 
ZĂRILE UNITĂȚILOR DE § 
STAT ȘI COOPERATISTE DIN 
ACEASTĂ znv* a TSRri 
Analiza s-a 
la probleme 
producțiilor _ __
nimaliere, creșterea eficienței § 
întregii activități ia agricultură. § 

în unitățile agricole vizitate, § 
ea de altfel pe întregul traseu $ 
străbătut în timpul zilei. §

ZONA A ȚĂRII. § 
referit îndeosebi § 

privind sporirea $ 
vegetale și a- §

MAMAIA, 14 (prin telefon). 
Pe terenurile complexului „Pe
lican* au început, miercuri di
mineață, Campionatele interna
ționale de tenis ale României, 
competiție rezervată juniorilor, 
aflată la cea de XXI-a ediție, 
întrecerea (de gradul IV) este 
cuprinsă tn calendarul Federa
ției Internaționale de Tenis, 
sportivilor urcați pe p>dium 
urmind să U se acorde puncte 
pentru clasamentul mondial 
NEC al juniorilor. Cum am mai 
anunțat, la Întreceri sint pre- 
zenți jucători și jucătoare dia 
Bîlgia, Cehoslovacia, R- D. Ger
mană. R. F. Germania Polonia, 

precum și din țara 
noastră.

Treizeci și doi de jucători și 
tot atîtea jucătoare iii vor dis
puta titlurile la indiriduaL Ia 
timp ce la dublu siat înscrise 
cite 3 cupluri. Păstra tabtoo- 
pi]a de simpla au fost stabilo^

cite 8 capi de serie. Iată nu
mele acestora.

MASCULIN: Ciprian Porumb, 
Pavel Gazda (Cehoslovacia, lo
cul 26 în clasamentul mondial 
NEC al juniorilor), Marian Oni- 
lă. Andrei Merinov (U.R.S.S.), 
Lukas Thomas (Cehoslovacia, 
loc 104), Artur Szostaczko (Po
lonia), Dinu Pescăria 
Krohn (R. D. Germană). 
NIN: Loredana Bujor, 
Mitrofanova (U.R.S.S.), 
Kucikova (Cehoslovacia.
Sofia Dubois (Belgia), Gtbriele 
Lecke (R. D. Germană). Gabrie
la Milrică, Monica Starosta 
(Prlorua) ți Elena Makarova 
(V-RSXl

încă din primul tur. destule 
meciuri au fost echilibrate, 
«nul dintre favortți, polonezul 
Sacstasko. fiind eliminat cu 
$—L 5—2 de reprezentantul 
ntsira Daniel Draga. O victo
rie aplaudată ți foarte mun-

si Uit 
FEMI- 
Larlsa 
Petra 

loc 19),

survol al 
bănățene, 

elicopterul prezidențial a 
rizat la marginea unui Iot 
perimental al STAȚIUNII 
CERCETĂRI AGRICOLE 
VRIN. Această unitate 
bine cunoscută in întreaga 
pentru contribuția adusă

secretarul general al partidului ș 
a fost intîmpinat eu puternice $ 
manifestări de aleasă stimă. §- . _ . . -șt

ate- 
ex- 
DE 

LO- 
este 
țară 

____  _______ __ ________la 
crearea de noi soiuri și hibrizi 
de cereale și plante tehnice, la 
producerea de semințe eu va
loare biologică ridicată, la Sta
bilirea unor tehnologii eficien
te de cultură pentru plantele 
de cimp, precum și la comba
terea bolilor și dăunătorilor.

în continuare, în programul 
vizitei a fost cuprinsă COOPE
RATIVA AGRICOLĂ DE PRO
DUCȚIE GOTLOB din cadrul 
Consiliului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist Lovrln.

Intr-o expoziție agricolă și 
de mecanizare, organizată in 
apropierea localității, au fost 
înfățișate preocupările oame
nilor muncii din acest consiliu 
pentru creșterea continuă a 
producțiilor vegetale și anima
liere, menționindu-se e* latre

manifestări de aleasă 
de înaltă prețuire.

* §
Tovarășul Nicolae Ceaușcseu. ț 

secretar general al Partidului îj 
Comunist Român, președintele § 
Republicii Socialiste România. 
5----------’ cu tovarășa Elena Ș

i s-au întîlnit.
scara, cu membrii 

Comitetului județean 
și conducerile

împreună 
Ceaușeseu 
miercuri 
Biroului i 
Timiș al P.C.R. 
unor unități economice.

Pornindu-se de la concluziile 
desprinse din analizele efec
tuate in cursul zilei. in unități 
industriale și agricole, au fost 
examinate și stabilite, in ca

I
____________________________ I 

drul ședinței, căile si modalită- 
țile concrete de acțiune pentru țj 
ca județul Timiș să-și indepli- g 
neaseă, in condiții de înaltă § 
calitate și eficiență, sarcinile 
deosebite ee ii re via din planai | 
pe 1988 și pe întregul cincinal § 
din hoîțririie Congresului al § 
xni-lea și Conferinței Națio- | 
nale ale partidului.

Vizita in județul fini, 
tinuă. *

DIN.. MINUNILE SPORTULUI
beția.

Se •
de 2a

DIVIZIA MASCULINA A DE HANDBAL (etapa a lll-a)
(Urmare din vag. 1)

lingă eficacitatea -cunoscută a 
lui Robert Lieu In atac și des
tule ’reușite ale acestui tînăr 
jucător In apărare unde, de 
această dată, a fost folosit 
mai mult decit Plnă acum. Fă
ră cele două-erori ale arbitru
lui V. Erhan, prestația aces
tuia ar fi fost aproape perfec
tă, el fiind secondat le colegul 
său V, Purică (ambii din P’O- 
iești). Au înscris: Lieu 7. An
tonescu 4, Roșea 3. Dogjreseu 
3, Durău 2, Bedivan 2, iones- 
cu 1. Mocanu 1, Zaharia 1. E- 
ne 1, respectiv Crainic 4, S. 
Pop 5, O.. Mare 3. Bștorce 2 
Gal L

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — H. C. MIN AUR BAIA 
MARE 25-^25 (12—11). Pe fon
dul unor greșeli în atac ale 
gazdelor,- jnai. ruținațli bătmă- 
rerj (și mal bine „așezați" in 
teren) ș-au departajat, astfel 
că In min. 50 conduceau cu 
20—16. In final criiovenii au 
reușit totuși un adevărat... ga
lop, egalind situația pe tabela

de marcaj. Au înscris : Marian 
8, Neagu 7, Agapie 4, Dumi
tru 2, Nițu 1, Barcan 1. Epu
re L Dumitrescu 1, respectiv 
Covaciu 6, M. Voinea 4, Bon- 
taș 4, Porumb X Pavel X Ka- 
pornay 2, Ioniță 2, Cuc L Au 
arbitrat M. Stăncilă (Buc-J- 
rești) și ĂL Isop (Pitești) (Șt 
GURGUI, coresp.)

A.S.A. ELECTBOM1 RES TG 
MUREȘ — DINAMO BRASOV 
28—25 (12—8). A fost o pa.-jdâ 
via disputată, presărată cu 
multe faze spectaculoase. de 
bun nivel tehnic, mai ales din 
partea gazdelor. Mureșenii au 
condus permanent victoria ne 
fiind pusă In nici un moment 
sub semnul Îndoielii : 10—5 tn 
min. 20, 12—7 (23), 15—11 (35). 
24-18 (50). 26—19 (54). 28—21 
(58), Ău tnScris : Mureșan X R 
Moldovan 6, Ciobanu X Boroș 
X David 4, Prică X Bîdău 1. 
respectiv Donca S, Miele X 
Streinu 4, O. Moldovan 3, Fielk 
3, Hoigyes 2, Hossu 1, Nico- 
lescu 1. Au arbitrat : D. Gher. 
gbișan (Iași) si Gh. Mihalascu 
(Buzău) (A. SZABO, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV —

• I

NOUL AN DE
t ((Jrmgr» din pap. I)

sorii de educație fizică, dar 
permanent susținută si de or
ganizațiile de pionieri, U.T.C., 
de Asociațiile studenților comu
niști va înregistra noi șl noi 
succese tn amplul proces ce vi
zează formarea ți educarea o- 
mului nou. constructor activ șl 
conștient al socialismului din 
țara noastră. „Școala, sublinia 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
învătămintul constituie unul 
din factorii botărîtori în edu-5 
carea si formarea conștiinței 
revoluționare a tineretului. în 
dezvoltarea spiritului patriotic, 
a dragostei de muncă, de ade
văr, de dreptate, a hotărîril de

ÎNVĂȚĂMÎNT 
a acționa in toate împrejurările 
ca revoluționari, de a servi În
totdeauna cauza sacialismulvi. 
a patriei, a progresului econo
mic și social".

Este de datoria tuturor cadre
lor didactice, inclusiv a profe
sorilor de educație fizică, de 
a răspunde prin fapte acestor 
generoase îndemnuri ce confi
gurează cadrul de ansamblu al 
învățămtntului nostru. drept 
pentru care azi, la Început de 
nou an școlar, le urăm elevilor; 
studenților, șl profesorilor lor 
un an cît mai bogat in note 
mari, la învățătură, și victorii 
sportive răsunătoare, atit în 
competițiile interne, cit si in 
cele internaționale I

cită, cu spectatori mulți în tri
bune, a obținut și tînăral nos- 
tru : jucător Eduard Samson (14 
ani) asupra lui Roland Schmidt 
(R. D. Germană) cu 6—3, 7—5. 
Florin Oiță (14 ani) a opus o 
rezistență dîrză sovieticului A, 
Merinov, mai ales în setul al 
doilea, cînd de la 1—4 a egalat 
la 4—4. Merinov a cîștigat cu 
6—0. 6—4. Celelalte rezultate
din primul tur: C. Porumb — 
A. Pelmuș 6—0, 6—1, A. Bări- 
cilă — C. Dițu 6—2. 6-1, I. 
Vespan — D. Florian 6—1, 6—3, 
U. Krohn (R.D.G.) — G. Trifu 
4—6, 7—5, 6—3, L. Thomas
(Cehoslovacia) — H. Nicolae 
6—4, 6—1, A. Pavel — R. Woj
cik (Polonia) 6—1, 7—5, C. Zetu 
— V. Popescu 6—3, 6—0, M. O-ț 
nilâ — V. Pușcaș 6—0, 6—1, Șt. 
Stănilă — I. Dragnea 7—5, 6—4, 
D. Pescariu — Tr. Georgescu 
6—2. 6—3, C. Teodorescu — M. 
Maleku (R. F. Germania) 6—2, 
2—6, 6—X P- Gazda (Cehoslova
cia) — S. Matei 6—*1, 6—3.

Mîine (n.r. azi), de la ora 9, 
sint programate partide din tu
rul al doilea, iar după-amlază, 
de la ora 1439. se joacă me
ciuri de dublu.

Doina STANESCU

CLASAMENTELE

TENISULUI

MONDIAL
• Mots Wilander - pe pri

mai toc in ierarhia masculină, 
iar Steffi Grai, in cea feminină.

PARIS, 14 (Agerpres). După 
victoria obținută In finala tur
neului internațional de la Flu
shing Meadow, suedezul Mats 
Wîteader a trecut In fruntea 
clasamentului A.T.P., fiind ur
mat de Ivan Lendl, Stefan Ed
berg. Andre Agassi, Boris 
Becker. Pat Cash, Yanick 
Noah. Jimmy Connors, Tim 
Mayotte, Miloslav Mețir etc.

In ierarhia feminină și-a con
solidat poziția pe primul loo 
Steffi Graf, urmată de Martina 
Navratilova, Gabriela Sabatini, 
Chris E'ert, Pam Shriver, He
lena Sukova, Zina Garrison, 
Natalia Zvereva.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

11 +

med
Fan-

de la Mannheim (R.F.G.). d spu- 
nind. tn finală, cu S—1, de echi
pa locală • tn campionatul u- 
nkmal TS.K.A. Moscova, deți
nătoarea titlului, a suferit a 
doua lnfrtngere consecutivă, 
fiind. Învinsă, cu 3—1. pe teren 
propriu.’ de Himlk Vosk.-escnsk 
tn alte meciuri : S.K.A. Lenin- 
zrad — Dinamo Moscova 2—2, 
Sokol Kiev — Traktor Celia- 
binsk 1—2. Dinamo Riga — Di
namo Minsk 2—0. Dinamo Har
kov — Avtomobilist Sverdlovsk 
3—5. Echipa din Voskeesensk 
conduce tn clasament, ou 8 p.
.-mată de Dinamo Moscoza, cu 

7 P.
tenis • Finalistele recentului 

turneu de la Flushing Meadow, 
Steffi Graf și Gabriela Sabatini 
vor susține un meci demonstra
tiv la Frankfurt pe Main, la 6 
Octombrie. Pînă atunci ele vor 
lua parte la turneul olimpic.

• Cupa Campionilor Africii • Participante la campio
natul Asiei • Reprezentativa Libanufui distinsă de 

F.LF.A. • Campionate
Lntb-cn med eontlnd centra 

sferturile de fhuU ale ..Cund 
Câmpenilor Afridi-, la Cairo, 
formația locali Nadonal a tn- 
treern eu 2—• echipa -nazambi- 
caaă Matebedfe. An asistat 7» «te 
spectatori.

CEA de-a »-a ediție a Campțo- 
natuhil Asie! se va disputa Intre 
’ Sl 11 decembrie la Doha. Pe 
lingă deținătoarea trofeuluL Ara
bia Saudită. șl tara-aazdă. Qatar, 
au obtinut calificarea ’a ocrnne- 
t'tle Bahrein, R.P, Chineză. 
Tran Japonia. Coreea de Sud. 
Kuweit. Siria și Emiratele Arabe 
Unite.

REPREZENTATIVA Libanului 
a primit o distincție «pecială 
din partea Federației Internațio
nale de Fotbal (F.LF.A.). pentru 
comportarea Ireproșabilă a ju
cătorilor ei la recentul campio
nat arab. In timpul turneului. 
In cadrul căruia au cîștigat în 
fața Arablel Saudlte, Irakului șl 
Tunisiei, nici unul dintre fotba
liști! libanezi nu a primit vreun 
avertisment.

ÎN ETAPA a 7-a a campiona
tului Poloniei s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : Gornik 
Walbrzych — G.K.S. Katowice 
0—1, Slash Wroclaw — L.K.S.

Lodz 1—1 : Gornik Zabrze — 
Lech Poznan 2—1. Widzew Lodz 
— G.K.S. Jasztemble T—0. Ruch 
Chorzow — Wlsla Cracoviei '—0. 
Pogon Szczecin — Stal Mlelec 
2—1. Legia Varșovia — Szom- 
bierki Bytom 1—1. tn clasament 
conduc G.K.S. Katowice șl Ruch 
Chorzow, cu cite IS p. urmate 
de Gornik Zabrze 11 p.

MECIURILE disputate in etapa 
a 4-a a campionatului albanez t 
Lokomotlva — partizan! 0—1. 
Labinou — Dinamo 1—0. Apol- 
lonia — Vlaznia 2—3. Skodra — 
Traktor! 0—0, „17 Nentofi* —
Besllju 2—1. tn clasament con
duce Partizani Tirana cu ft p.

IN AUSTRIA, etapa a 10-a s- 
Klagenfurt — L.A.SJC. 0—2, St. 
Polten — Tirol 1—3. Wiener 
Soortclub — Sturm Graz 1—2, 
Austria Viena — Admira 4—2.
Grazer A.C. — Vienna 0—0. 
Steyr — Rapid Viena 2—2 (Steyr 
a jucat fără Blohin, accidentat), 
tn clasament : Austria Viena 18 
P, Tirol șl St. Polten cite 14 p.


