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Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

recretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, sîmbătă după- 
amiază, o vizită de lucru iu 
unități agricole de stat si coope
ratiste din județele Giurgiu si 
Teleorman.

Secretarul general al parti
dului a examinat direct, Ia 
fata locului, la întreprinderea 
agricolă de stat Adunatii Copă- 
ceni. județul Giurgiu, la coope
rativele agricole de producție 
Măgura si Troianu din județul 
Teleorman, starea culturilor, 
densitatea plantelor Ia hectar, 
producțiile ce se estimează în 
fiecare caz în parte. acțiunile 
întreprinse pentru încheierea 
eît mai grabnică a culesului 
porumbului, a celorlalte lucrări 
din această perioadă.

împreună cu primii secretari 
ai comitetelor județene de 
partid. cu reprezentanți ai 
Ministerului Agriculturii, cu 
alti factori de răspundere, cu 
oamenii muncii care lucrau la 
recoltat, au fost discutate as
pecte concrete referitoare la 
strîngerea si depozitarea re
coltei în cele mai bune condi- 
tiuni pentru realizarea întoc
mai a sarcinilor privind livra
rea produselor agricole la fon
dul centralizat al statului, in 
cantitățile si la calitatea sta
bilită prin evaluări, în vederea 
asigurării unei aprovizionări 
corespunzătoare a populației, a 
îndeplinirii obiectivelor noii re
voluții agrare.

In acest cadru, s-a relevat 
importanta realizării integrale a 
producțiilor agricole la nivelul 
evaluărilor, subliniindu-se că 
veniturile oamenilor muncii din 
agricultură sînt strîns legate de 
recolta obținută în fiecare uni
tate.

Secretarul general al parti
dului a apreciat că, așa cum se 
prezintă lanurile de porumb — 
fapt dovedit si de măsurătorile 
efectuate în fiecare unitate — 
există condiții corespunzătoare 
pentru obținerea unor recolte 
mari, atît în teren irigat, cit 
si pe suprafețele neirigate.

în timpul vizitei, secretarul 
general al partidului a discu
tat cu cooperatorii, cu alti oa
meni ai muncii aflati în aceas
tă zl în plină activitate pen
tru strîngerea roadelor toamnei. 
Cerîndu-le părerea în legătură 
eu producția obținută, tovarășul 
Nicolae Ceausescu le-a explicat 
că si in agricultură, ca si în 
alte sectoare de activitate, ve
niturile celor ce muncesc sînt 
în legătură directă cu rezulta
tele înregistrate, ceea ce pre
supune ca recolta să fie strinsă 
în întregime si depozitată în 
cele mai bune condiții. Coope
ratorii aflati la culesul po
rumbului au exprimat bucuria 
de a saluta în mijlocul lor pe 
conducătorul partidului si sta
tului si au adresat calde mul
țumiri pentru vizita efectuată, 
pentru aprecierile si îndrumă
rile primite si s-au angajat să 

răspundă prin fapte, prin re
colte îmbelșugate prețioaselor 
îndemnuri primite din partea 
secretarului general al parti
dului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut organizațiilor județene 
de partid, conducerii Ministe
rului Agriculturii să acționeze 
cu întreaga răspundere pentru 
mobilizarea tuturor forțelor ma
teriale si umane de la sate in 
vederea accelerării ritmului de 
lucru în cimp, pentru sțringe- 
rea grabnică si fără pierderi 
a recoltei din acest an, pentru 
depozitarea ei corespunzătoare, 
pentru încheierea in cit mai 
scurt timp a lucrărilor agri
cole de toamnă.

★

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
continuat, duminică diminea
ță, vizitele de lucru la unități 
agricole, analiza — începută cu 
o zi înainte — a modului în 
care se desfășoară lucrările 
din actuala campanie agricolă 
de toamnă.

La cooperativele agricole de 
producție Drăgoești, Gheor- 
ghe Doja și la întreprinderea 
Agricolă de Stat Ograda, din 
județul Ialomița, la coope
rativele agricole Dor Mărunt 
și Gurbănești din județul Că
lărași, au fost examinate sta
diul lucrărilor prioritare pen
tru această perioadă și măsu
rile care trebuie adoptate în 
vederea intensificării ritmului 
recoltării și transportării re
coltei la bazele de recepție.

Pretutindeni, lucrătorii ogoa
relor — afiați in- număr mare 
la recoltarea cu mijloace me
canice sau manuale — l-au in- 
timpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu deosebită căldura, 
cu sentimente dc dragosic, c : 
mult respect, într-o atmosft ă 
de bucurie și satisfacție, pro
prie întîlnirilor secretai u.ui 
general al partidului cu oame
nii muncii din întreaga țară.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-au  fost înfățișate aspecie 
privind utilizarea suprafețelor 
agricole, modul in care s-au 
desfășurat lucrările de întreți
nere a culturilor, organizarea 
actualei campanii de recoltare, 
recoltele care depășesc nivelul 
evaluărilor, transportarea și 
inmagazinarea producției obți
nute.

Secretarul general al parti
dului s-a interesat îndeaproa
pe de producțiile înregistrate, 
îndeosebi la porumb și sfeclă 
de zahăr, apreciind că, pretu
tindeni, ele se dovedesc mai 
mari decît evaluările făcute 
anterior.

Duminică, aleile uriașului Parc 
al Tineretului, au fost luate cu 
asalt de „suflarea*  spoTtivă a 
sectoarelor 4 si 5. aprojeimativ 
6 000 de elevi de toate virstele 
sărbătorind cu mult entuziasm 
deschiderea anului sporii» șco
lar si de pregătire a tineretu-

(Continuare in pag. a 4-a)

Cine a fost prezent, duminică, 
§ la Progresul, n-a avut ce re- 

g.-eta. Derby-urile Steaua — 
§ Dinamo, întotdeauna așteptate 

cu interes, pentru că la sfirșit 
§ este cunoscută formația cam- 
§ pioană la tenis, au oferit, și 

de data aceasta, meciuri echi- 
Ș librate, frumoase, disputate 
§ (chiar dacă unele scoruri nu 
§ arată acest lucru) și, cel mai 
§ mult gustate de public, surpri 
Ș zele. Formațiile cîștigătoare azi 
îj (n.r. ieri) — Dinamo la ferni- 
§ nin și Steaua Ia masculin — 
5 sint deja campioane naționale. 
S: chiar dacă tiecpre mai are de 
§ susținut cite o intilnire, din 
§ cadrul ultimei etape (azi. cu 
§ Metalul CSȘ Tirgoviște, și res 
$ pectiv, Dinamo Brașov).

Deschiderea anului sportiv școlar

SĂRBĂTOARE A COPILĂRIEI, A JOCULUI, A BUCURIEI
reefiei Domeniului Public al 
Capitalei.

Subliniind că. in aceeași, di
mineață. elevii celorlalte sec
toare din București si-au dat 
intilnire pe bazele sportive de 
la Stadionul Tineretului (secto
rul 1). Parcul Morarilor (sec

Crosul — competiția cu cei mai mulți participanți... Foto : Ed. ENEA

§ lui pentru apărarea patriei. 
Ș nmplă manifestare organizată 
§ de Consiliul Municipal Bucu- 
§ rești pentru Educație Fizici si 

Sport, in colaborare cu Comi- 
tetul Municipal al Uniunii Ti- 

§ neretului Comunist. Inspecto- 
§ râtul școlar al Capitalei, Con- 
§ s:liul Municipal al Organiza- 
§ tiei de Ponieri. cu sprijinul Di-

torul 2), Voinicelul (sectorul 3) 
și Parcul Moghioroș (sectorul 6), 
am admirat pentru început cîteva 
evoluții. frenetic aplaudate 
de un numeros public, semnate 
de gimnastele Casei- Pionierilor 
Si Șoimilor patriei sectorul 5. 
ale Liceului Industrial nr. 4 
ale Școlilor 133 si 280, după 
care ne-am amuzat urmărind

S

DINAMO (f) ȘI STEAUA (m) - CAMPIOANE LA TENIS
• Azi, ultimele intilniri

Primele care au consfințit 
victoria echipei lor au fost ju
cătoarele de la Dinamo. Titlul 
actual are o semnificație în 
plus față de cele anterioare, 
pentru că a fost cucerit numai 
de... junioare. Pe cine ar tre
bui să evidențiem mai întîi ? 
Pe Loredana. Bujor (16 ani, nr. 
1 in echipă), care a întrecut-o 
net, in două seturi (6—4, 6—4), 
pe Daniela Pavăl (24 de ani). 
Jocul învingătoarei s-a dovedit 
mai rapid și mai exact, aceasta 
avind și meritul că a recupe
rat in setul al doilea de la
2—4— Sau poate pe Cătălina 
Cristea (13 ani, nr. 6), învin
gătoare detașată (6—3, 6—2!) și 
nesperată asupra Claudiei 
Neavșu (16 ani). La fel de pre

două competiții mult 
de public, alergarea in 
(a clstigat Ilie Nicolae de 
Liceul Industrial nr. 14) 
trasul la frlnghie (a clstigat 
echipa Liceului „Vulcan"). între 
timp, insă. Parcul Tineretului 
se transformase intr-un vast

gustate 
saci 

la 
si

amfiteatru al sportului, aleile 
sale, inclusiv oglinda albastră 
a lacului, găzduind alte nume
roase competiții : ciclism, kar
ting, canotaj popular, demon-

Victor NITA

(Continuare in pag. 2-3) 

țioase sînt și punctele reali
zate de Ruxandra Mățăoanu 
(14 ani, 6—2, 6—1 cu Monica 
Radu), Irina Spirlea (14 ani, 
6—1, 6—2 cu Gabriela Mitricăl), 
Veneția Șchiopu (6—1, 5—7, 
6—4 cu Mirela Buciu, cîștigă- 
toarea a avut un set și 4—0 șl 
puterea să revină de la 1—3 în 
decisiv!) și, nu în ultimul rînd, 

de Monica Chirilă, care, foarte
atentă, a dispus clar de Da
niela Ivana (6—2, 6—1) Așadar, 
un categoric 6—0 după sina- 
pluri, cele trei meciuri de du
biu fiind adjudecate, în re
vanșă, de steliste. Scorul final- 
6—3.

□oină STANESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Ieri, in cadrul etapei a 9-a a Diviziei A de fotbal

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI - ÎNVINGĂTOARE PE TOATĂLINIA
9 Flacăra Moreni, punct prețios in deplasare © „U“

Cluj-Napoca, în sfîrșit, victorie pe teren propriu ©

Eficacitate deosebită a „bucureștenelor" : 17 goluri I

REZULTATE TEHNICE

Partida Oțelul Galați — F.C. Inter va avea loc 
miercuri 19 octombrie.

F.C Inter -. F.C. Farul 1-0 (1-0)
F.C. Argeș — Steaua 0-1 (0-0)
Rapid F.C.M. Brașov 2-0 (1-0)
Victoria - S.C. Bacău 5-3 (2-1)
„U" Cluj-Napoca - Corvinul 2-1 (0-0)
Sportul Studențesc — A.S.A Tg. Mure> 3—0 (2-0)
F.C Olt Flacăra 1-1 (1-0)
Univ. Craiova — Dinamo 3-6 (0-3)

Meciul F.C. Bihor -■ Otelul Galați (0-■1) s-a dis-
putat in ziua de 5 octombrie.
ETAPA VIITOARE (miercuri 12 octombrie)

Steaua — Rapid
F.C. Farul - F.C Argeș
S.C. Bacău — F.C. Bihor
Flacăra Moreni — Victoria
F.C.M. Brașov - Sportul Studențesc
Corvînul — Univ Craiova
A.S.A, Tg. Mureș - „U1’ Cluj-Napoca
Dinamo - F.C. Olt

CLASAMENTUL

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

1. DINAMO 9 9 0 0 38-10 18
2. Steaua 9 9 0 0 27-12 18
1 Victoria 9 6 1 2 24-14 13
4. F.C. Inter 9 5 1 3 14-16 11
5. Flacăra 9 3 3 3 13-10 9
6. Sp. Stud. 9 4 1 4 15-13 9
7. Univ. Craiova 9 4 1 4 18-18 9
8. F.C. Olt 9 2 5 2 7- 8 9
9. Corvinul 9 4 1 4 12-14 9

10. Rapid 9 4 1 4 10-19 9
11. F.C. Bihor 9 3 2 4 10- 7 8
12. „U" Cluj-Nap. 9 3 2 4 8-13 8
13. F.C.M. Brasov 9 3 1 5 12-14 7
14. F.C. Argeș 9 3 0 6 11-11 6
15. F.C. Farul 9 2 2 5 8-10 6
16. S.C. Bacău 9 2 1 6 14-22 5
17. Otelul 9 2 1 6 6-20 5
18. A.S.A. Tg. M. 9 1 1 7 4-20 3

Ciolponea majorează scorul (2—0 pentru Rapid), transformând 
pe. alty-ul la poarta lui Șanta Foto : N. PROFIR



VOLEI: CAMPIONII ÎNVINȘI LA
Cea de-a 4-a etapă a campionatelor Diviziei A la volei a prilejuit 

o mare surpriză, campioana. Steaua București, fiind învinsă Ia Ba
ia Mare 1 $1 vicecampioana. Dinamo, s a aflat la un pas de înfrin- 
gere, la Brașov . Amănunte de la partidele etapei :

MASCULIN
EXPLORĂRI MOTORCL BAIA 

>1ABE — STEAUA BUCUREȘTI
3—Î țl2, —8, n, —1, 9). Intr-o 
partidă extrem de disputată, gaz
dele au jucat cu mult aplomb, 
obținind victoria și furnizînd pri
ma mare surpriză a campionatu
lui. In primele trei seturi, lupl- 
a fost echilibrată, băimărenii im- 
punindu-se in două finalurl, prin 
eforturi colective deosebite. E> 
B-au resimțit, de altfel, după se
tul 3. plerz.tndu-1 pe următorul la 
diferență netă. Și-au revenit Insă 
Jn ultimul, in care au sancțio
nat prompt momentele de delă
sare și nervozitate ale campio
nilor, soldate cu multe greșeli 
Incredibile, mal ales in apăra
rea din linia a doua. Un succes 
meritat, la care și-au adus con
tribuția toți cei 7 jucători folo
siți de gazde : Dumitru, Moroia- 
na, Szilaghl, Szeibel, Relsfeld, 
ștefan șl Todoran. De la Steaua 
s-au evidențiat Dascălu, Czedula 
și Solea. Arbitri : C. Antonovici 
și G Indrel. (A. CRIȘAN, co- 
resp.)

TRACTORUL BRAȘOV — DI
NAMO BUCUREȘTI 2—3 <«, —«, 8, 
—10, —7). După două ore și 15 
minute de Joc, de slab nivel, cu 
greșeli elementare la preluare și 
serviciu, bucureștenii au cîștlgat 
pentru că au avut un blocaj mai 
activ in setul decisiv. De re
marcat că Tractorul a condus cu 
8—4 in setul 4. Cel mal buni : 
Cășvcan la gazde, Căta-Chlțiga, la 
oaspeți. Arbitri : E. Ududec șl V. 
Dușa. (V. SFCAREANT, coresp.)

VIITORUL BACÂU — UNIVER
SITATEA C.F.R. CRAIOVA 3—1 
(11, 8, —12, 8). Cu servicii mal 
eficiente și superiori în atac, prin 
frumoase șl spectaculoase com
binații, băcăuanii au Întrerupt 
șirul de victorii ale liderei. Setul 
3 a fost cel mai echilibrat, con- 
semnlndu-se 8 egalități pe ta
bela de scor șl o durată de S3 
de minute. Au arbitrat V. Dumi
tra și M. ioanovici (FL. filio- 
BEANU, coresp.)

IATSA DACIA PITEȘTI — 
ELCOND DINAMO ZALĂU 1—3

ANUL SPORTIV ȘCOLAR
(Urmare din pag i> 

strain de navomodele teleghi
date, aeromodele, lupte. judo, 
box, miniciclocros. ștafete 
P.T.A.P., orientare turistică, 
volei, baschet, fotbal si minl- 
fotbal, handbal, tenis de ma
să și de timp, concursuri de 
trotinete, patine cu role, bad
minton, culturism. Multe din 
aceste competiții au avut un

OASPETII S-AU IMPUS LA HOCHEI PE GHEATĂ> t
Din etapa a 11-a a Diviziei 

A la hochei pe gheață, prima 
grupă valorică, s-au disputat, 
la Miercurea Ciuc și Gheor- 
gheni, partidele Progresul — 
Steaua si Viitorul — Sport 
Club (meciurile Dinamo — 
Dunărea au fost aminate).

PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC — STEAUA 3—8 (1—2, 
8-4. »—2) și 0—10 (0-1, 0—5, 
0-1). în primul meci, scorul 
a fost deschis In min. 8, prin 
golul marcat de L. Nagy (P), 
iar Ioniță (S) a egalat două 
minute mai tîrziu. Jocul a 
fost echilibrat pînă in min. 32, 
cînd tabela de scor arăta 3—3. 
Steaua a preluat apoi condu
cerea, marcind de 5 ori, fără 
să mai primească vreun goJ. 
în cea de a doua partidă, cu 
toate eforturile hocheiștilor 
de la Progresul. experiența și 
valoarea oaspeților și-au spus 
cuvintul. Marcatori : lonită 
2+0, Burada 1+2, Geru 1 + 1„ 
Zs. Antal 1 + 1, Chiriță 1+0 
Dospin 1 + 0, Daia 1+0, Dima-

ÎNTRECERILE DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

Derby-ul masculin dintre 
Steaua și Dinamo a avut drept 
cap de afiș (cum era și normal) 
meciul dintre Adrian Marcu șt 
Florin Segărceanu. Jucătorul 
stelist s-a dovedit mai sigur pe 
el, a greșit mai puțin, dar a șl 
.scos-' citeva mingi ca și făcute, 
reușind, astfel, să puncteze în 
momente importante. De re
marcat că Segărceanu a avut, 
la scorul de 3—2 în primul set, 
40—0 pe serviciul lui Marcj, 
dar a pierdut ghemul. Reali- 
zind un break în cel imediat 
următor, Marcu șl-a adjudecat, 
ulterior, acest prim act (6—4). 
Alte două break-uri a mal rea
lizat același tenisman tn setul 
secund (la 2—1 șl la 5—2), țran- 
șînd, finalmente, victoria în 
favoarea sa. Scor final 6—4,

(—12, —7, 6, —8). Joc de bună 
factură, la care au contribuit 
ambele echipe. Oaspeții au ac
ționat mal combinativ șl mai lu
cid, experiența lor superioară 
fiind principalul atu al victoriei. 
S-au remarcat : Soare și Popescu 
de la pitesteni. Ștreang si Ciontoș 
de la sălăjeni. Arbitri : Cornel
șl Octavian Manițiu. (I. FEJEA- 
NU, coresp.)

RELONUL SAV1NEȘTI — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 1—3 
(—9, 12, —12, —7). Bucureștenii 
au realizat un rezulțat-surpriză, 
victoria lor datorindu-se jocului 
bun prestat de ex-dinamovlștli 
Girleanu șl Enescu, precum șl de 
coordonatotul Rădulescu. Gaz- 
dele, la a patra înfrângere con
secutivă. au plătit tribut inexac
tităților la preluare și serviciu. 
Din rândul lor s-a remarcat Bu- 
ruș. Arbitri *.  P. Deju și S. Ghc- 
țu. (C. NlțJU coresp.)

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
9 OCTOMBRIE 1988 1. Inter Si
biu — F.C. Farul Constanta 1 ;
2. F.C. Argeș — Steaua Buc. 2 ;
3. „U" Cluj-Napoca — Corvinui
1 ; 4. Universitatea Craiova 
Dinamo Buc. 2 ; 5. Ascoli — 
ternazionale 2 ; 6. Cesena — 
zio X ; 7. Como —Juventus z ; 
8. Milan — Fiorentina 1 ; 9. Na
poli — Atalanta 1 : 10. Pescara 
— Roma X ; 11. pisa — Bologna
2 ; 12. Torino — Sampdoria 2 ; 
13. Verona — Lecce 1. FOND

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — C.S-M.U. SUCEAVA 
3—a UI, 5, 4). Gazdele au cîș- 
tigat ușor partida, în numai 54 
de minute, sucevenii avind o e- 
voluție modestă. S-au remarcat • 
Stoian, Teleagă și Benedek de 
la Învingători. Au arbitrat N. 
Gălășeanu și I. Armeanu. (C. 
ALBU, coresp.)

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — C.S3I. 

OȚELUL TÎRGOVIȘTE 3—0 (12,
8, 5). Partidă de nivel tehnic și 
spectacular scăzut. In care au a- 
bundat greșelile de tehnică ele
mentară. Bucureștencele, la pri
ma lor victorie, au scuza în
cercării de refacere a echipei, prin 
promovarea unor jucătoare tine
re, talentate, cum s-au dovedit 
Daniela Gîlcă și Luminița Pintea. 
Dispunînd de o coordonare dr 
clasă, Rapidul poate să devină cu
rând o echipă mult mai competi
tivă decît arată primele ei rezul
tate. Tîrgoviștencele, în schimb, 
nu par convinse de șansele lor, 
în primul eșalon și sînt marcate 
de absența individualităților. Fa
ță de „ora promovării", atuuri- 
le lor — serviciul dificil și apă-

caracter pur demonstrativ, dar 
au fost destule altele in care 
întrecerile pentru intiietate 
(diplome și cupe onorifice) au 
fost aprig și viu disputate. Așa 
s-a intimplat la mrnifotbal, 
unde echipa Școlii 139 s-a 
impus greu, cu 2—1, in fată 
celeilalte finaliste, Școala 110. 
Nu altfel au stat lucrurile la 
cros, competiție la care au 
participat peste 2 500 de aler-

che 0+2, Dragomir 0 + 1, I. Za- 
haria 0+1, K. Antal 0+1, Hă- 
Iăucă 0+1, respectiv L. Nagy 
2 și Todor 1. Arbitri : D. 
Trandafir, A. Balint, T. Szabo 
și Gh. Tașnadi (Vaier PAȘ- 
CANU, coresp.).

C.S.M. VIITORUL GHEOR- 
GHENI — SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC 4—7 (1—2,
1— 2, 2—3) «I 3—10 (1-3, 0—5,
2— 2). Meciuri animate, dar de 
slabă factură tehnică. în pri
mul, jocul a fost oeva mai 
strîns, dar în al doilea s-a 
văzut maj clar diferența de 
valoare. Repriza a treia din a 
doua zi a fost numai aparent 
echilibrată, adevărul fiind că- 
oaspeții nu au mai forțat. Au 
marcat E. Csatg 2+0, Andras 
1+2, Toke 1+0, Gergeli 0 5-1, 
respectiv Baricz 3+0, Szvitlak 
1+1, Gereb 1+1, Z. Nagy 1+0, 
Gal 1+0, Bartalis 0 13. B. Nagy 
0+2, Gerczulji 0+1, Sofron 
0+1, Cs. Antal 0 l-l. Au arbi
trat : N. Enaehc. M. Presnea- 
nu. Cs. Ficior (Bela MAL- 
NAȘI. coresp >.

6—2. Ar trebui remarcată omo
genitatea formației militare — 
ceea ce nu întîrziem să facem 
—, care a reușit un scor de
5— 7I după partidele de simplu, 
Mihai Vanță fiind cel care a 
punctat pentru Dinamo (6—2,
6— 2 cu Mihai Iliescu). Răzvan 
ftu l-a depășit la pas pe An
drei Dîrzu (6—0, 6—4), iar A- 
drian Popovici pe Marius Co- 
mănescu, la mare luptă (7—6,
7— 5), realizînd cel de-al cin
cilea punct, necesar obținerii 
victoriei echipei sale. Nu putem 
trece neobservat aportul ace
luiași tenace Dumitru Hărădău, 
care la 36 de ani, l-a întrecut 
extrem de ușor pe tînărul Ma
rius Dicu: 8—3, 6—3. în fine. 
Dorin Grigoraș — Silviu Matei
6— 2, 6—1. Dinamoviștii și-au 
adjudecat două dubluri (Se- 
gărccanu, Dîrzu — Marcu, Itu
7— 6, 3—6. 6—3 și Dicu, Matei 
— Iliescu, Grigoraș 4—6, 6—4,

BAIA MARE!

(«, S. 12). Cu ex-
3. mal echilibrat, 
s-au Impus clar. 
Ioana Cotor an u,

l. Llllana Popeșen, 
Vk>-
Do- 
(Șt.

MA- 
l,

rarea în linia a doua — pălesc 
evident. Ele au avut o singură 
perioadă de Joc mal bun (favo
rizat de greșelile gazdelor), in se
tul I, cînd au condus cu 12—7. 
Au arbitrat : Al. Ignat șl Al. Dra- 
goinir. (A. B.).

PEN'ICII.INA IAȘI — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—3 (—12, —6, —7).
Victorie meritată a oaspetelor. 
Jucînd Incilcit, leșencele nu pu
teau emite pretenții. Evidenția
te : Dana Singcorgean, respectiv 
Doina Dimofte șl Cristina Plrv. 
Arbitri ; FI. Scorțaru și C. La- 
rionescu (M. MACOVEI. coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — FLACĂRA ROȘIE BU
CUREȘTI 3—4 - - — -
cepțla setului 
cralovencele 
Remarcă ri : 1
Cristina BuzilA, 
respectiv Nleulina Bujor șl 
rica Mazlleseu. Arbitri : D. 
brescu șl N. Constantin 
GURGUI, coresp.).

C.S.U. RAPID GALATI — 
RATEX BALA MARE 3—1 <4, —8, 
4, 4). Conîirmind forma bună în 
care se află, elevele tui Tr. 
Vilsan au obținut meritat victo
ria. Ele și-au surprins adversa
rele eu atacuri variate și bloca
je ermetice. Setul 2 cedat oaspe- 
telor s-a datorat deconectării 
prematuse a studentelor, 
dențlate ; Ileana Berdllâ, 
men Costache, Lucia 
respectiv Valerica Maier 
ta Balotă. Arbitri : D. 
I. BratU (T. SIRIOPOL,

CHIMIA RM. VILCEA 
RUL CONSTANTA 3-9 C 
Meci ‘ 
date, 
toate 
melia 
baru, __ _____ _____ ___ .
Arbitri : D. Negroiu șl D. Blaha 
(D. ROȘI ANI’, coresp.).

DACIA PITEȘTI — OLTCIT 
CRAIOVA 3—4 (8, 14. 7). Doar 
tn setul secund echipa craio- 
veană a pus probleme piteșten- 
celor, conducted chiar cu 14—10. 
tn rest, meci dominat de gazde. 
Arbitri : Z. Moldoveana și D. 
Rotaru (I. FEȚEANU. coeesp.).
• Astăzi (ora 13) la sediul 

C.M.B.E.F.S. stat convocati toți 
antrenorii și conducătorii de 
secții din Capitală pentru dez
baterea măsurilor de redresare a 
voleiului.

Evî- 
Car- 

Cazacu, 
și Mar- 

Solca șl 
coresp.).

— FA- 
.7. ». 11). 

frumos, cu acțiun! anlau- 
Gazdele — superioare pe 
planurile. Remarcări : Ca- 
Illescu și Mădăllna Cior- 
respectiv Natalia Grigoraș.

oători. Au cîștigat. la diverse 
categorii de virstă. Mirela 
Grosu. Mirela Lăzărean si Mi- 
haela Dincă. iar la băieți Mar
cel Asimioniței. Marian Vlad 
si Claudiu Chirică. Nici șahul, 
un sport In general cuminte, 
n-a fost scutit de animație. 
Adrian Stanca (clasa a Vll-a, 
membru al secției de șah de 
la C.S.S. nr. 1). reușind. in 
fața unei asistente pur și sim
plu uluite, să ciștige 40 de par
tide intr-un simultan la care a 
fost ajutat, inspre final, și de 
prietenul său Adrian Hainagiu. 
„Un adevărat talent, avea să 
declare arbitrul competiției, 
inimosul instructor Romulus 
Drăgan, un nume despre care 
veți auzi în curînd". Așa să 
fie, dar asemenea cuvinte de 
laudă pot fi adresate tuturor 
celor ce-au cîștigat, la mare 
luptă, una din numeroasele 
competiții desfășurate in „am
fiteatrul" Parcului Tineretului, 
intr-o frumoasă zi de toamnă, 
sub lumina ca de miere a 
unui soare blind și cald.

Cu alte cuvinte, o adevărată 
sărbătoare a copilăriei, a jo
cului. a bucuriei, această zi 
care a marcat deschiderea nou
lui an sportiv școlar ilustrare 
vie a grijii deosebite, părin
tești. cu care sint înconjurați 
copiii în tara noastră, dovadă 
elocventă a minunatelor con
diții pe care partidul și statul 
nostru, personal tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU
secretar general al partidului, 
tovarășa * ELENA CEAUSESCU 
le oferă tinerei generații pen
tru formarea si afirmarea ei 
deplină in contextul larg al 
făuririi omului nou, construc
tor activ si conștient ai socia
lismului si comunismului in 
patria noastră.' I
6—1), iar steliștii pe ultimul 
(Popovici, Daniel Dobre — 
Vanță, Comănescu 6—4, 6—3), 
stabilind Scorul final la 6—3.

Alte rezultate, sîmbătă, fe
minin: Dinamo — Dacia IJGCL 
Galați 9—0, Steaua — Progre
sul Energomontaj 8—1, Metalul 
CSȘ Tîrgoviște — Politehnica 
5—4; masculin; Steaua — Vic
toria CCIAG 7—2, Dinamo — 
Electrica Timișoara 8—1 și Di
namo Brașov — Progresul E- 
nergomontaj 6—3; duminică, 
din cauza ploii, nu s-au încheiat 
toate partidele, acestea urm ind a fi ” .. . -
cele programate inițial, 
fel : ‘ ~

I
I
I
I
I

continuate astăzi, după 
. . ast-

la Progresul — Steaua 
— Dinamo Brașov; Dinamo — 
Progresul Energomontaj (ni, 
de la ora 9); Dinamo — Meta
lul CSȘ Tîrgoviște; Steaua — 
Dacia IJGCL Galați (f, de la 
ora 13); la TCB, de la ora 8,30: 
Electrica Timișoara — Victoria 
CCIAG (m) șl Politehnica — 
Progresul Energomontaj (f).

I
I
I
I

Divizia

etapa
I

UN DERBY GREU D3 (01 <
6 (3) j

| UNIV. CRAIOVA 
i DINAMOI

I
I
I
I
I
I
I

Stadion Central ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 45.000. Șuturi : 9—22 (pe
poartă : 4—9). cornere : 8—8.
Au marcat : GH. POPESCU (min. 
55 — din penalty și 67) șl BÎCU 
(min. 75), respectiv MATEUȚ 
(min. 13, 35 șl 88), CAMATARU 
(min. 17), SABAU (min. 49) și 
VAIȘCOVICI (min. 65).

UNIVERSITATEA : Crișan « - 
Mănăilă «, N. Zamfir 6, E. Săn- 
dol 6, Ad. Popescu 6 — Luță 5 
(min. 32 Irimeseu 5). Bîeu 7, Gh. 
Popescu 7.5, Geolgău 6.3 — Chi
tă 5, șt. Stoica 5 (min. 40 Bfea 
•).

iHNAMo : Stelea 7 — Vlscreanu
7.5. Andone 7. Rednie V, Varga 7 
— Lupescu 7, Sabău 9, Mateuț
8.5, Lupu 7,5 — Valșcovicl 7 
(min. 71 Răduclolu 7), Cămătaru 
» (min. 52 Timiș 8).

A arbitrat C. Coroean (Reșița) ; 
la linie : I. Crăcluneseu șl N. 
Dinescu (ambii Rm. Vîlcea).

la speranțe î 3—2 (1—1).

I
I
I

CRAIOVA, # (prin telefon). 
Interes extraordinar pentru a- 
cest joc. tribunele „Centralului" 
fiind arhipline ca în vremurile 
de glorie ale Universității. Evi
dent, atracția pentru acest 
derby avea motivații: pe de o 
parte, succesele în serie ale e-

I
CONFORM CU REALITATEAI

I
I
I
I
I
I
I
I
!
I

SCORNICEȘTI, 9 (prin tele
fon). Meci extrem de disputat, 
cu replică neașteptat de bună 
a oaspeților care s-au apărat 
organizat si au contraatacat 
extrem de periculos. Prima 
mare ocazie o înregistrăm in 
min. 10, cînd, la capătul unei 
acțiuni personale, Eftimie a șu
tat violent, dar balonul s-a 
oprit în plasa laterală. în min. 
17, o excelentă pasă a lui 
Dragnea îl „găsește" pe Lala. 
pătrundere și șut puternic din 
careu, dar Stîngaciu reține, nu 
fără dificultate. Urmează o 
perioadă de joc de tatonare, 
fără faze de poartă. în min. 
37, însă, oaspețiii trec pe lingă 
deschiderea scorului cînd. la ca
pătul unui contraatac. Văidean 
îl driblează pe A. Popescu, 
dar, singur în careul de 16 m, 
expediază balonul peste „trans
versală". Un minut mai tîrziu, 
însă, o pasă neglijentă a lui 
Dragnea, în urmă, este inter
ceptată de MORARU, care il 
driblează pe Zlotea și trimite 
în poarta goală. In replică, Fla
căra are două bune ocazii: în

I LA LIMITA, DAR MERITATI
I

; F.C. INTER 
I F.C. FARUL

1 «j 
0

I 
I Cornere :

ZAMFIR

Laurcnțiu
6). BoarI

I
l

Stadion Municipal ; teren foar
te bun ; timp frumos, dar rece; 
spectatori — circa 15 000. Șuturi : 
15—8 (pe poartă 4—6). ~ 
12—3. A marcat : C.
(min. 10).

INTER : Alexa 7 —
6 (min. 75 B, Popescu ...____
6, I. Ene 5,5, Dobrotă 6 — M. Stă- 
nescu 6, Majaru «, Jurcă 6,5 — 
C. Zamfir 7, Radu n 5, Cașuba 
6 (min. 81 Vâsli).

F. c. FARUL : Anton 7 — M. 
Dumitru 6 (min. 74 Mustacă 5), 
Tătăran 6, A. Popovici 8, Cămui 
6 — Șt. Petcu 5,5, Dinu 6, T. 
Ivan 5,5 (min. 59 Birbora 5), Ne- 
delcearu 3 — Tufan 6, Popa 1.

A arbitrat M. Salomir (Cluj- 
Napoca) ; la linie : I. Tărcan 
(Tg. Mureș) și M. Bieș (Odorhei).

cartonașe galbene : NEDELCEA- 
RU, BOAR, A. POPOVICI.

La speranțe : 2—1 (0—1).

SIBIU, 9 (prin telefon). F.C. 
Inter s-a impus destul de greu 
in această partidă, pe care, de 
altfel, a început-o, ca și parte
nerii, sub semnul prudenței, a- 
mintindu-și, probabil, că ulti
ma victorie a Farului a fost 
una in deplasare. Și, totuși, 

ADMiMsnrun ot sui 1010 ppotosoom immriuil

in- 
La- 

2 ;

chipei oltene; pe de alta, Di
namo poposea aici în calitate 
de lideră a clasamentului si 
pretendentă la ciștigarea cam
pionatului, netul succes în 
Cupa Cupelor recomandînd-o 
din plin. întâlnirea n-a avut 
momentele obișnuite de tato 
nare, ea angajînd atacuri de 
ambele părți. După citeva mo
mente de echilibru, Dinamo 
și-a impus superioritatea la 
construcție printr-o pregătire 
minuțioasă a atacurilor șl, io 
min. 13, a deschis scorul: la o 
fază de atac prelungită, MA
TEUȚ, angajat la marginea lui 
16 m, a neutralizat prin dri
bling doi fundași, după care a 
șutat cu stingul imparabil : 
0—1. „Alb-roșii- conduc partida 
cu inteligentă și experiență.
Universitatea Craiova este com
plexată și, în mîn. 17,.. 0—2: 
presing Lupu și Lupescu la 
Gcolgău, Ia mijlocul terenului, 
balonul ajunge la CAMATARU 
care face o cursă irezistibilă și 
balonul este catapultat sub 
„transversală". Gazdele pun o 
singură problemă, în min. 24 : 
Ghiță este deposedat la timD 
de Rednie. Superioritatea teh- 
nico-tactică a echipei Dinam»

lui Zlotca să se 
lovitura cu capul 
portarul oaspeților 
la vinclu. in c.or-

face ca, în 
excelentă 
TEUȚ să J 
In min. 3; 
Sabău, sil 
dat posib 
urmă să 

Imediat 
min. 49 J 
la 4—0 pe 
55, la un 
asupra lui 
cordă 11 
transform^ 
aprinde. I 
vează prir 

' Lupescu, 
acordă în., 
pentru D 
VICI tran 
devine pal 
delor le ie 
min. 67, G 
din bandit 
este 3—5;
lui Gh. Pc 
min. 86, 
iuiaseă st 
derby grei 
multe, sp< 
care Dina 
clasa (ve:

Stelia

I F.C. OLT 
| FLACĂRA

min 40 (Văidean) ți 41 (C.
Pană) cînd șuturile îl eviden
țiază pa Stîngaciu. în min. 42 
es:e rindul 
remarce, la 
a Iul Turcu 
scoțînd. de 
ner.

La reluare, oaspeții încep 
puternic și. in min. 50. Stin- 
gaciu este obligat să plonjeze 
la picioarele lui M. Pană, în- 
lăturind pc-ricolu’ Urmează o 
lovitură liberă' de la 18 m 
(min. 59) a echipei locale. Ef
timie expediind balonul în 
„transversală". în min. 65, ta
bela va arăta 1—1: fundașul 
Purdea a pătruns in suprafa
ța de pedeapsă si Eftimie nu 
l-a putut oprj decît eu prețul 
unui fault. Lovitura de pedeap
să este executată de C. PANĂ, 
balonul ricoșînd din bară în 
plasă. Minute bune ale jucăto
rilor de la Flacăra, care pun 
mereu în dificultate defensiva 
localnicilor, cea mai mare o- 
cazic fiind irosită de Văidean 
în min. 76. Final de partidă în 
care gazdele au două mo-

poart
Au

36),
65 —
OLT

StaiUcI
•e bun ’ - 
teri — cir 
<pe 
14—î 
(min. 
fmin.

F.C.
daniuc 6, 1 
0 (min. 46 
bariu 6 (mi; 
raru 7. Mir
6. Eftimie 7

FLACĂRA
7. MO’ 7
7-1 e
nă 6.5 u-
(min. 87 D. 
86 Chirltă 6:

A arbitrat 
Iești) ; la li 
V. Iile (am

Cartonașe 
A. POPESC 
DEA. M< 
BOGDANIUI

lat sperar

mente fav 
86, cînd P 
ta din int< 
miză" ech 
de gradul 
contraataci 
Morenia

gazdele au deschis scorul rela
tiv repede. După ce, cu un mi
nut înainte, Tătăran a fost la 
un pas de autogol, mingea lo
vită greșit de ..centralul" con- 
stănțean fiind scoasă în extre
mis de portarul Anton, in mi
nutul 10, rapidul C. ZAMFIR 
a șutat cu stingul, din afara 
careului mare, în colțul lung. 
Gol spectaculos, care ar fi pu
tut fi „bisat", mai întîi în mi
nutul 25 (dar atunci puternicul 
șut al lui Jurcă a trecut pe 
lingă stîlpul din dreapta), iar 
apoi, spre efîrșitul reprizei, în 
minutul 41 (prin excelentul vo- 
leu al lui Cașuba, la una din 
centrările lui C. Zamfir, cînd 
mingea s-a dus de puțin afa
ră). Constănțenii, însă, au îm
pins încet, dar sigur, jocul spre 
centrul terenului și chiar spre 
cealaltă poartă, avind, la 
dul lor, o bună situație în 
nutul 21 (Boar a degajat 
fața porții goale o minge 
misă, cu capul, de Tufan peste 
Alexa, ieșit) și, mai ales, în 
minuitul 45,- la o lovitură li
beră executată de 
cînd Alexa a boxat 
tot Tufan a plasat 
in bară !

rin-, 
mi
ci in 
tri-

St. 
în

Sibienii 
acest „ave 
țenilor, sti 
za secund; 
minat apr 
nut — să 

reuși ins: 
creștere a 
nere. Și, 
emoții, la 
și inteligei 
avantaj m: 
datorat ac 
celui mai 
rii Inter 
partidă.

IE

Petcu 
față și 

„cap"un

TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 499.(40 
LEI.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO 2 DIN 9 OCTOMBRIE 
1988. FAZA 1. extragerea I : 
9 68 39 51 32 31 ; extragerea a 
Ii-a : 28 56 6 67 72 1 ; FAZA 
a Il-a. extragerea a III-a : 
57 26 64 52 16; extragerea a 
IV-a : 35 71 3 54 12. Fond to
tal de cîștiguri : 860.585 lei.

PRAHOVA 
C.F.R. PAȘ 
mia (min.

ceaiilau 
NI REA FO< 
iancu (min. 
65 din 11 m

C.SJW. SL 
NlcUh IAȘI 
lanscili (ni 
min. 90).

ȘIRETUL 
LUL PLOII

DELTA DI 
(2—1); Stat 
(min. 36), 
respectiv I 
mandi (mir 

GLORIA 
MIZIL 3—0 
43), Cbivu 
Ursa (min.

F.G.M. PH 
METALUL 
Titirișcă (r 
63) și Glon

a.s.a. I 
LUNG — P 
(1—0): ■ Mm 
Ilea (min.

ARIPILE 
BÎRLAD 1- 
31), respecți



VICTORIE IN EXTREMIS | F.C. ARGEȘ
| STEAUA

0
1 (0) TOTUL PE ATAC

iT
centrarea 
au, ma- 
riI: 0—3. 
)— 4, însă 
ișan, l-a 
tuia din 
orncr.
iare, în 
că scorul 

în min. 
In-a tost) 
bitrul a- 
Fopescu 
ei ui se... 
ișan sal- 
șutul lui 
arbitrul 

‘ penalty 
VAIȘCO- 
t. Meciul 
kal. Gaz- 
Lie. si în 
u reduce 

min. 75 
din pasa 

ru ca, în 
ă pccet- 

într-un 
pu goluri 
meci în 

Stat net 
tehnică). 
^ESCU

PITEȘTI, 9 (Prin telefon). 
Fizionomia primei reprize, în
fățișată sintetic, e grăitoare : 
0—8, șuturi la poartă (0—3, pe 
spațiul porții), dovadă că F.C. 
Argeș s-a apărat si doar atît. 
Steaua a stat aproape 40 de 
minute in terenul advers, dar 
nu a avut nici o fază pericu
loasă de gol. din lipsă de con
centrare si calm, de claritate 
tactică pe desele sale traiecto
rii ofensive. Si dacă adăugăm 
și multele cartonase galbene (7 
în prima repriză în final 10) 
rezultă încrincenata dispută, 
fără — din păcate — virtuți 
spectaculare. Din fazele de 
poartă amintim doar pe . cele 
din min. 9 (Hagi sutează fără 
«reluare de Ia 18 m. tos la 
colt, prinde Speriatu). min. 23 
(acțiune individuală Balint 
respinsă în corner de Speriată) 
Si min. 38 (centrare înșelătoa
re a lui Tovars, cit pe-aci ca 
Speriatu să fie păcălit).

în repriza a doua, jocul .este 
mai cursiv, pentru că pitește- 
nii îndrăznesc mai mult la 
construcție (nu si la finalizare, 
primul lor șut spre buturile 
lui Liliac intervenind abia în 
min. 80. prin Ignat), iar Steaua 
iese și mai mult în ofensivă, 
trimițîndu-l pe Belodedici în 
atac, Rotariu răminînd „libe
ro". Dar echipa campioană nu 
poate înscrie, chiar dacă în 
min. 84. T. Stoica si I- Dumi
trescu sutează Pe rînd 
m, apărătorii piteșteni 
balonul de ne linia 
Golul victoriei echipei

din 4 
scotînd 
porții. 

Steaua
a venit eu S minute înainte de
final, cind arbitru! C. Gheor
ghe a considerat că acțiunea 
ofensivă a lui Iovan a fost 
oprită prin fault de Vlădoiu, 
lovitura de Ia 11 m fiind trans
formată de HAGI : 0—1. Con
form casetei tehnice, o victo
rie logică.

Paul SLAVESCU

Stadion „1 Mal" ; teren moa
le ; timp senin, cu vînt ; specta
tori — circ.- 20 000. Șuturi : 2—14 
(pe poarta : o—4). Cornere : 4—5. 
A marcat : HAGI (min. 85 — din 
11 m).

F.C. ARGEȘ : Speriatu 7,5 — 
Voicu 7, Pîrvu 7, Stancu 7, Tănase 
o — C. Pană 6. Badea 7, Eduard 
7 — D. Zamfir 3. Ignat 8. Vlă
doiu 7.

STEAUA : Liliac 7 — Iovan 7, 
Bumbescu 6,5, Belodedici 7, D. 
Petrescu 7.5 — Balint 6 (min. 80 
I. Stan), Stoica 6, Rotariu 8, Hag! 
7 — Lăcătuș 8. Pena 8 (min. 
59 I. Dumitrescu 7).

A arbitrat C. Gheorghe (Sucea
va) ; la linie : Ad. Porumboiu
(Vaslui) șl Fl. Popescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : BALINT,
VOICU. IGNAT, PENA, STANCU, 
HAGI. IOVAN, VLĂDOIU. C. 
PANA. BUMBESCU.

La speranțe ; 1—1 (3—1 după 
executarea penalty-urilor).

1 (D j1 (0) I
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PLUSUL DE
început viguros al ferovia

rilor (cu o ratare uriașă Dră
ghici, min. 6, la cîțiva... centi
metri de poartă), materializat 
Brink-un gol al aceluiași DRĂ
GHICI (min. 11), la o rapidă 
învăluire Damaschin II, urmată 
de o centrare ideală. Dar golul 
avea să fie parcă și semnalul 
„skingerii pînzelor" deoarece 
Rapid se va complace pînă ia 
pauză într-un joc fără cursi
vitate (s-a simțit lipsa lua 
Goanță), cu angajări „la no
roc", care, firește, nu au putut 
valorifica sprintul lui Ciolpo- 
uea. Timp de 30 de minute 
brașovenii vor lega maj bine 
jocul, „magnetizați" de Barbu, 
mereu inventiv, dar egalarea 
au va veni, din cauza pasului 
greoi al lui Cigan (mare ratare 
in min. 32, la o greșeală gravă 
a lui Rada), astfel că fișa teh
nică va reține doar scorul fa
vorabil oaspeților Ia... cornere. 
Abia spre final Rapid își va 
aminti că 1—0 »nu înseamnă 
mare lucru și va fi la un pas 
de 2 0. după un „cap“ al lui 
Rada.

TEMPERAMENT
La reluare, feroviarii iau din 

nou un start lansat, Cir stea, 
Drăghici și... C. Hie se „aliază" 
mai bine, „linia a doua" șu- 
tează puternic și periculos 
(min. 56), brașovenii răspund 
printr-o „bombă" a lui Terheș 
(min. 60), dar Rapid nu mai 
intră in ralenti, ca in prima 
parte, atacă insistent, pe aripi, 
Damaschin II e foarte activ, dar 
Șanta e la post. Scorul va fi 
majorat conform raportului de 
forțe din această ultimă jumă
tate de oră, cind CIOLPONEA 
va înscrie din penalty (min. 
66), la o „mină" clară a Iui Șu- 
lea. Oaspeții nu cedează, jo
cul place, e multă mișcare în 
teren, dar brașovenii nu au 
„pumn", așa că totul se limi
tează la... ultima pasă a lui 
Barbu și la unele intrări ra
pide ale tînărului Selimessi, 
nefinalizate. Rapid aduce tot 
mai multe mingi spre poarta 
lui Șanta, dar șuturile (mai 
ales cele ale lui Cîrstea) nu au 
precizia necesară. Brașovenii 
caută golul de onoare, îl vor 
avea în po dorul lui Terheș

I RAPID 2 (1)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion Gluleștl ; teren bun : 
timp schimbător ; spectatori — 
circa 14 000. Șuturi : 15—13 (pe 
poartă : 11—7). Cornere ; 6—13.
Au marcat : DRĂGHICI (min. 
44), CIOLPONEA (min. 66. dtn 
penalty).

RAPID : Toader 7 — Vlad 7. 
Rada 5, Matei 7, Drăgan 6 —
Drăghici 7, Bozeșan 5 (min. 581. 
Lucian 6), Cîrstea 7 — Damas- 
chin H 6, Ciolponea 7, VameșuB.

F.C.M. BRAȘOV : Șanta 8 —
Andrasl 8. Naghl 6 (min. 80 
Pîrvu) Șulea «. Moldovan S — 
V. Ștefan 6 (min. « Terheș 5). 
Caclureac 5,5, Drăgan 6 — Ci
gan 5, Barbu 7. Selimessi' 6,5.

A arbitrat Cr. Teodorescu 
(Buzău) ; la linte : D. Buclu- 
man (Timișoara). V. Banu (Plo
iești) .

La speranțe : 2—2 (4—5 după
penalty-url).

(min. 88), dar se va opune, In
spirat. Matei. Și astfel, dife
rența de două goluri se va 
păstra, ea răsplătind plusul de 
temperament al echipei hii 
Motroc.

loan CHIRILA

„U" CLUI-NAPOCA 2 (0) 
CORVINUL 1 (0) ÎN ULTIMA CLIPA!
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Stadion „Municipal" : teren 
bun : timp favorabil : spe.-tatori 
— circa io ooo. Șuturi : 17—2 (pe 
poartă : 6—1). Cornere : 10—2.
Au marcat : BĂNICĂ (min. 47). 
DOBOȘ (min. 90). respectiv 
BOZGA (min. 63).

„U" : Mia 6 — Gherman 5, 
Neamț-u 6, Doboș 7. Pojar 6,5 — 
L. Moldovan 6 (min. 74 Teodo
rescu 6.5). M. -Stoica 6. Btro 6 — 
Cbdar 6, Cr, Sava 6. I. Moldo
van 5 (min. 46 Bănică 7).

CORVINUL : Ioniță 6 — Beje- 
nnru 6. Tîmoveanu 6. Suciu 6. 
Cocan 6 — Bardac 6. Klein 6. 
Ilanganu 6 — Gabor 6. Ilaș 6. 
Bozga 7.

A arbitrat J. Grama (Bucu
roșii) ; la linie : Gh. Constantin 
(Hm. Vilcea) și A. Gheorghe 
(Piatra Neamț).

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

• ........................—
CLUJ-NAPOCA, 9 (prin te

lefon). Corvinul pare din start 
interesată doar de faza de a- 
părare. Echipa se adună în
tr-un fel de „brîu“ în fața

porții lui Ioniță, cu „liberoul" 
Suciu interpus pe micile peti
ce libere de teren, pentru a 
respinge orice balon scăpat, e- 
ventual, prin „rețea". „U“, cva- 
sipermanent staționată în te
renul advers, pare stinjenită 
de marcajul la care este su
pusă și de densitatea apărăto
rilor hunedoreni pe metru 
pătrat in careul lui Ioniță. 
Posibilitățile de manevră sînt 
mici, finalizarea lasă de dorit 
și într-o Întreagă primă repriză 
nu se pot consemna decît două 
faze fierbinți : in min. 28, 
primul șut la poartă, al lui 
Neamțu, de La 25 m, foarte 
puternic, dar puțin peste bară; 
min. 40, șut al lui Cr. Sava, 
respinge . Ioniță ți rămîne la 
pămînt, dar Cadar reia din T 
metri cu mult peste poarta 
goală (!).

Dar iată că imediat după 
pauză (min. 47) noul introdus 
în teren BĂNICĂ deviază în
șelător, cu eapul, In colț, • 
centrare a Iui M. Stoica, pu-

nind capăt fotbalului prea 
elaborat din prima repriză, 
care convenise atît de mult 
hunedorenilor : 1—0. Impulsio
nați de gol, studenții devin 
subit întreprinzători, mobili, 
ingenioși, construiesc faze o- 
fensive care descumpănesc a- 
părarea oaspeților, atîta vreme 
exemplar ordonată. Căderea 
golului doi pare o chestie de 
timp, dar în min. 63, BOZGA 
trece ușor de Doboș și ii în
vinge și pe Mia cu un șut din 
unghi aducind egalarea. Cu un 
asemenea „cuțit înfipt în spa
te", „U“ se clatină, ezită, dînd 
o replică de rutină. Se regă
sește, însă, In ultimele 10 mi
nute, cind își înghesuie adver
sara în corzi. Și golul vine, în 
sfîrșit, în min. 90, cind DOBOȘ 
reia, cu capul, o centrare a lui 
Cr. Sava, intr-un moment cind 
Ioniță (care „n-a mișcat") In
tuise probabil alt deznodămînt 
fazei.

Ion CUPEN

ETAPA A 8-a A
Relatări de la O. Băiieanu, c.

Rusu. 1. Mindrescu, C. Enea, S.
Ungureaznu, D. Soare, N. Costin,

IEȘTI — A. Rotaru și S. Nenită.
-0): iri-

1. PETROLUL 8 5 2 1 13- 4 12
r — u- 2. Gloria Buzău 8 6 0 2 12- 6 12

(1-0) : 3. Progr. Brăila 8 5 0 3 15- 6 10
iș (min. 4. CSM Suceava 8 4 2 2 14-10 10

5. Met. Plopeni 8 4 13 11- 6 9
JL1TE11- 6, „Poli4* Iași 8 4 13 12- 9 9

Șundfc 7. Ceahlăul P. N. 8 113 10- 9 9
1 m și 8. Steaua Mizil 8 4 13 8-10 5

9. FEPA 74 8 3 2 3 12- 9 8
PETRO- 10. Unirea Focșani 8 4 0 4 11-11 8

11. Poiana Cîmpina 8 3 2 3 7- 8 8
F.C.M. 12. Aripile Bacău 8 3 14 13 14 7

EA 4—2 13. Șiretul Pașcani 8 3 14 7-12 7
►3), Tică 14. ASA Explorări 8 3 0 5 9-U 6
in. 50), 15. CS Botoșani 8 2’4 7-14 6
10), la~ 16. CFR Pașcani 8 2 15 5-10 5

17. Delta Tulcea 8 13 4 8-14 5
steaua 18. Prahova PI. 8 2 9 4 3- 9 4
el (min.
.1 m) și ETAPA VIITOARE (duminică 16

octombrie): Poiana Cîmpina —
Aila — Aripile Bacău, Petrolul PI >iești

(1—0) : — A.S.A. Explorări Cimpj ung.
e (min C.F.R. Pașcani — Șiretul Pașcani,

Metalul Plcpeni — Unirea Foc-
CIMPU- șani, FEPA ’7f Birlad — F.C.M.
NA 2—0 Progresul Brăila, F.C.M. Delta

11) și Dinamo Tulcea —- Gloria Buzău.
Steaua Mizil — Prahova C.S.U.

EPA 74 Ploiești, C.S.M. Suceava -- Cea-
:ă (min. hlăul P, Neamț, Polite’.mi □a îasl
n. 4J). — C.S. Botoșani

DIVIZIEI B
SERIA A Il a

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— TRACTORUL BRAȘOV 1—1 
(0—1): L. Popa (min. 48). res
pectiv Ghioane (min. 39).

METALUL MIJA — METALUL 
MANGALIA 2—1 (2—1): N. Tudor 
(min. 4), Stoiciu (min. 12), res
pectiv Sbîrcea (min. 5).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— DUNĂREA CALARAȘI 8—0 
(2—0): David (min. 12) Moraru 
(min. 40), Udrca (min. 59 și 65, 
ambele din 11 m), Iovan (min. 
71), Păuna (min. 74).

MINERUL MOTRU — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 1—0 (1—0): Dobrleă 
(min. 34).

GAZ METAN MEDIAȘ — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 2—1 
(1—0): Rotaru (min. 19), Mărgi- 
neanu (min. 88 din 11 m). res
pectiv Stoica (min. 48).

I.C.I.M. BRAȘOV — F.C.M. CA
RACAL l—o (0—0): Chiorcanti 
(min. 74).

SPORTUL ,.30 DECEMBRIE**  — 
METALURGISTUL SLATINA 3“0 
(1—0): Mihale (min. 34 și 85) si 
Ivașcu (min 64).

C. S. TÎRGOVIȘTE — PANDU
RII TG. JIU 0—0.

JIUL PETROȘANI — DACIA 
PITEȘTI 1—0 (0—0): Henzel
(min. 85).

Relatări de la Gh. Botezau, p. 
Voinea, S. Manafu, Gr. Jugănarj, 
M. Țacăl, C. Gruia. P. Radu, M. 
Avanu și Gh. Tuțu,

1. JIUL
2. Tractorul
3. Sp. „30 Dec.**
4. AS Drobeta
5. Chimia Rm. V.
6. Electroputere
7. Dacia Pitești
8. Met. Slatina
9. ICIM Brașov

10. FCM Caracal
11. Metalul Mija
12. Electromureș
13. CS Tîrgoviștc
14. Met. Mangalia
15. Gaz Metan
16. Dunărea CI.
17. Pandurii
18. Minerul Molru

8 5 2 1 12- 4 12
8 4 2 2 15 11 10
8 4 1 3 7- 4 9
8 4 0 4 17- 9 8
8323 9-4 8
8 4 0 4 11- 8 8
8 4 0 4 8- 7 8
8404 12-11 8
8404 10-10 8
8404 10-12 8
8404 8-11 3
8323 10-13 8
8314 7-9 7
8314 12-15 7
8314 11-15 7
8314 9-15 7
8233 5-11 7
8 3 0 5 7-11 6

ETAPA VIITOARE (duminică X« 
octombrie): Metalul Mangalia — 
Minerul Motru, Electrjputere 
Craiova — Metalul Mija Dacia 
Pitești — Gaz Metan Mediaș, 
F.C.M. Caracal — Dunărea Călă
rași, Chimia Rm. Vilcea — 
I.C.I.M. Brașov, Metalurgistul 
Slatina — C. S. Tîrgoviște, Pan
durii Tg. Jiu — Jiul Petroșani, 
Electromureș Tg. Mureș — A. S. 
Drobeta Tr. Severin. Tractorul 
Brașov — Sportul ,.30 Decembiie".

O partidă de atac ambele 
formații înțelegi nd să evolueze 
de la început deschis fără 
nici un fiind de ioc defensiv, 
de închidere premeditată în 
apărare. Au rezultat opt. goluri 
si numeroase faze de atac la 
ambele porți, penaltyuri rata
te. pcnaltyuri transformate. In 
□rini-planul întrecerii s-a si
tuat Coras. Care manifestă o 
deosebită vervă de ioc. Bucu- 
restenii au inițiativa. declan
șează eiteva acțiuni rapide, ra
tează prin Uleșan (min. 3) și 
Coras (min. 12) bune ocazii 
dar nici oaspeții nu se lasă 
mai prejos si notăm acțiunile 
purtate viguros de Scînteie 
(min. 11. 16 si 19). rezolvate 
insă de defensiva Victoriei. Do
minarea aparține mai departe 
elevilor lui FI. Halagian și Gh. 
Timar (min. 15 — acțiune Bă
lan respinsă de Borcea, min 
28 — Intervenție Cîmpeanu la 
șutul lui Ursu). în ciuda avan
tajului teritorial, oaspeții des
chid scorul in min. 27 : o min
ge lungă a iui Burleanu II 
găsește bine plasat pe TIS- 
MĂNARU, care avansează și 
trimite, cu boltă, peste Nițu : 
0—1. Un minut mai tîrziu 
Cîmpeanu se opune golului 
egalizator la șutul lui Dican. 
dar nu-1 mai poate evita in 
min. 30 cind, după o puternică 
lovitură semnată Uleșan, balo
nul boxat de Cimpeanu este 
recentrat si CORAȘ marchea
ză : 1—1. Peste 7 minute va 
fi 2—1 : CORAȘ cîștigă un 
duet aerian cu portarul advers 
și trimite in plasă.

După pauză, bueurestenii se 
desprind. Trecuseră numai 120 
de secunde de la reluare si 
TlRĂ marchează la o minge 
venită din centrarea lui Dican ; 
3—1. Nițu se va remarca la 
pătrunderea lui Burleanu (min. 
55). dar îl faultează (min. 56)

j VICTORIA 5 (2) I
I S.C. BACĂU 3 (1) |

Stadion Victoria ; teren moa
le : timp închis, ploaie. apoi 
soare : spectatori — circa 2 000. 
Suturi : 18—11 (pe poartă 8—7). 
Cornere : 8—4. Au marcat : CO
RAS (min. 30 37 și 57). Ț1RĂ
(min. 47). BĂLAN (min. 88) 
respectiv TISMĂNARU (min. 27) 
șl BURLEANU (min. 81 șl min. 
39 — din penalty).

VICTORIA
6.

polinschi 6 
" 6.
7. Mirea

FĂRĂ PROBLEME
| SPORTUL STUD.
| A.S.A. TG. MUREȘ

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren • bun ; timp : vînt, ploaie 
slabă ; spectatori — circa 2 000. 
Șuturi : 18—10 (pe poartă : 9—3). 
Cornere : 2—0. Au marcat : S. RA- 
DUCANU (min. 17), CRISTEA 
(min. 31 șl 58).

SPORTUL : Mânu 6 — M. Ma
rian 5, M. popa 5, Pană 7, Achim 
5 — lorgulescu I 7, Munteanu l! 
7, Crlstea 8 — Stănici 5 (min. 
61 lorgulescu n 5). Ttrlea 5. S. 
Răducanu 6 (min. 74 Motroc 11 
6).

A.S.A. : varo 6 — Szabo 5, 
Erds 5, Naghl 6, Fodor 5 — Bo
tezau 5, Jenei 5, Ciorceri 5 (min. 
64 Mlnea H 6), L. Moldovan 5 
(min. 74 Maier 5) — Albu 6. V. 
Ene 5.

A arbitrat O. ștreng (Oradea) ; 
la linie : V. Curt (Constanța) și 
V. Donțu (Galați).

Cartonașe galbene : JENEI. 
La speranțe : 3—3 (0—2).

O —111 '

Fără 4 titulari CPdeanu și 
Lucaci accidentați, Pologea și 
Ciucă suspendați), Sportul Stu
dențesc n-a făcut o partidă 
deosebită, amestecînd realizări
le frumoase (golurile lui Cris- 
tea îndeobște) cu greșelile co
pilărești. Cu toate astea însă, 
element decisiv firește, forma
ția antrenată de M. Dridea a 
fost net superioară unui ad
versar parcă mai fragil și mai 
resemnat de la etapă la etapă. 
Mai ales în prima repriză, 
Sportul n-a avut decît proble
me de scor, oaspeții (cu Eroș

SERIA A Iii-o

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA 
RA — U. T. ARAD 0—3 (0—2) : 
Negrău (min. 35), Naghi (min. 
45) și Vancea (min. 60).

MINERUL CAVNIC — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—1 (2—1): Puia
(min. 26), Andrecuți (min. 44), 
respectiv Neamțu (min. 32).

STRUNGUL ARAD — CHIMICA 
TtRNĂVENl 2—1 (1—1): Petrescu 
(min. 9), Zolnăr (min. 48) res
pectiv Drăgulescu (min. 39).

A. fi. PAROȘENI VULCAN — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 1—2 
(0—0): Stana (min. 77 din U m), 
respectiv Trăistaru (min. 50) și 
Banu (min. 63).

GLORIA REȘIȚA — METALUL 
BOCȘA 2—0 (0—0): Foaie (min.
50) și Scinteie (min. 89).

F. C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — DACIA MECANICA ORAȘ- 
TIE 4—0 (1—9): Tulba (min. 23 
din llm), Pinter (mir... 62), Roa- 
tiș (min. 64) șl Dorobanțu 
(min. 85’.

UNIREA ALBA IULIA — A- 
VlNTUL REGHIN 5—1 (2—0): Mi- 
tracu (min. 15). Lazăr (min. 38, 
autogol). N. Popa (min. 55). Ti
mar (min. 77), Ilea (min. 88), 
respectiv Obrcja (min. 86).

ARMATURA ZALĂU — GLO
RIA BISTRIȚA 2—1 (1—0): Murar 
(min. 9 din 11 m și min. 85). 
respectiv Trîmblțaș (min. 68 din 
11 m).

OLIMPIA SATU MARE —

: Nițu 7.5 — 
C. Solomon 7.
— Uleșan 8.5

8 (min. 58
7 Culcear

Coras 
Ttră

Bălan 
To- 

Ursu 
“ I.

6
7. Dican 
Fulga 
(min.

s.c.
(min. __ _______
5. Borcea 6. Vasilache 5. Andro- 
nlc 6 — Burleanu 7 Fîșlc 7. Tis- 
mănaru 7 — 
tete 7 (min.
Fulga 8.

A arbitrat 
ta linie : G.

6)
46 Lals 6).

BACĂU:
58 Arvinte

Cimpeanu
6)

5
Andri eș

Grigoras 8.5. Sctn-
80 Popovich C.

V. Antohl (Iași) ; 
Macavet (Deva) si

S. Ioan (Galați)
Cartonașe galbene : LAIS. TO- 

POLTN.5CHI. CORAS
f.a speranțe : 1—0 (1—01.

• ..... . ............

în careu, pe Scinteie. Penalty. 
Execută Burleanu si Nitu bo- 
xează în corner. Fazele incan
descente se succed. In min. 57, 
CORAȘ scapă spre poartă. 
Cimpeanu îi iese în intimpina- 
re, dar atacantul bucurestean 
trimite pe lingă el, de la 40 m. 
în plasă : 4—1. Alte faze inte
resante la ambele porti (min. 
70. Grigoras : min. 71 — Ursu). 
Oaspeții reduc din handicap 
(min. 81), prin BURLEANU 
(lovitură de cap), BĂLAN 
(min 88) reface diferența de 
trei goluri printr-un sut-cen- 
trare, iar BURLEANU (min. 
89) stabilește scorul final 
transformind un penalty.

E'timie IONESCU

PENTRU GAZDE
„libero" și Jenei la „mijloc") 
limitîndu-se la faza de apăra
re. Ca o consecință logică, au 
sosit și golurile, cel dinții mar
cat de S. RĂDUCANU (min. 
17, după o pasă de la Iorgu- 
lescu I), iar cel de al doilea — 
la capătul unui superb „slalom" 
al lui Pană — de CRISTEA 
(min. 31). tn alte 4—5 rînduri, 
studenții ar mai fi putut în
scrie, dar fie că au întîrziat 
(S. Răducanu în min. 19, Mun- 
teanu II in min. 29, Țîrlea in 
min. 32 etc.), fie că norocul 
i-a surîs lui Varo, ca la bara 
lui lorgulescu I din min. 33.

Repriza secundă a fost mai 
echilibrată, nu însă in benefi
ciul spectacolului. Mureșenii 
(conduși de pe margine de FI. 
Ispir) au reintrat cu Jenei 
„libero", conferindu-i lui Eros 
sarcini de construcție, după 
cum și Sportul l-a „coborit" 
pe lorgulescu I, avansîndu-1 
pe M. Popa. A rezultat un fel 
de „șah etern", pe care nu l-a 
înviorat nici măcar infuzia de 
tinerețe din ambele echipe. Tot 
Sportul a dominat, dar mai 
puțin clar decît pînă la pauză. 
Au mai irosit ocazii Iorgules- 
cu I (min. 47), Albu (min. 50, 
singura dată cind poarta lui 
Mânu s-a găsit în pericol), Stă- 
nici (min. 55), pentru ca, în 
min. 58, același CRISTEA să 
fructifice, calm și abil, o „dia
gonală" de 30 de metri venită 
de la lorgulescu I. Victorie 
fără dubii, dar și fără stră
luciri.

Ovidiu IOANIȚOAIA

C.S.M. REȘIȚA 3—1 (I—0) ; Bor- 
bldan (min. 2), Gerstenmayer 
(min. 68). Erdei (min. S3), res
pectiv Adolf (min. 73).

Relatări de la S. Marton, M. 
Palcău. Gh. Mornăilă, V. Purice,
P. Fuchs, O. Nemeș I. Angheli-
na. N. Danciu și R. Vida

1. OLIMPIA S.M. 8 6 1 1 21- 7 13
2. „Poli**  Tini.* 8 6 1 1 17- 6 13
3. U. T. Arad B 6 0 2 17- 6 12
4. ASA Progr. 8 4 2 2 12- 7 10
5. Armătura 8 5 0 3 8- 7 10
6. Unirea Al. I. 8 4 1 3 18-13 9
7. Gloria B-ța 8 4 0 4 14-11 S
8. CFR Timișoara 8 3 2 3 11- 9 8
9. Gloria Reșița 8 4 0 4 11-14 8

10. Strungul 8 2 1 2 5 8 8
11. CSM Reșița 8 3 1 4 9-11 7
12. Min. Cavnic 8 3 1 4 7-10 7
13. FC Maramureș a 2 2 4 11- 9 6
14. Chimica 8 3 0 5 7-10 6
15. AS Paroșeni 8 2 1 5 5-13 5
it>. AVmtui tcegnin 8 z 1 3 î-U 3
17. Dacia Orăștie 8 2 1 5 4-15 5
18. Met. Bocșa 8 1 2 5 4-15 4

ETAPA VIITOARE (duminică 16
octombrie): U. T. Arad — Mine
rul Cavnic, Metalul Bocșa — 
A.S.A. Progresul Timiș jara, 
C.S.M. Reșița — Gloria Reșița. 
Avîntul Reghin — Chlmlia Tir- 
năveni, C.F.R. T’mișoara — Uni
rea Alba Iulia. Gloria Bistrița — 
A. S. Paroșeni Vulcan, F. C. Ma
ramureș Baia Mare — Strungul 
Arad. Dacia Mecanica Orăștie — 
Armătura Zalău, Politehnica Ti
mișoara — Olimpia Satu Mare.



VIZITELE DE LUCRU SPORTIVI ROMANI IN ÎNTRECERI
ALE TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DE STAT

Șl COOPERATISTE PIN JUDEȚELE GIURGIU,

INTERNAȚIONALE 
clasat echipa Bulgariei cu 8 
puncte, urmată de Iugoslavia 
— T puncte, România și Gre
cia, cu cite 4,5 puncte. Rezul
tate din ultima rundă : Bul
garia — Iugoslavia 1,5—0.5, 
România — Grecia 1—1.

La tineret, locul întîi a re
venit selecționatei Iugoslaviei, 
cu 16,5 puncte, urmată de 
România 13 .puncte. Bulgaria 
12,5 puncte. Grecia 6 puncte. 
Tntîlnirile din ultima rundă 5 
România — Grecia și Iugo
slavia — Bulgaria s-au termi
nat la egalitate : 2—2.

în competiția seniorilor, ti
tlul balcanic a fost cîștigat de 
echipa Bulgariei cu 21 puncte, 
urmată de Iugoslavia 19 punc
te, România 17,5 puncte, Gre
cia 14,5 puncte. Rezultate din 
ultima rundă : Bulgaria — 
Iugoslavia 3,5—2,5; România — 
Grecia 3—3.

Paul Gruia| MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 
§ In runda a 3-a a turneului 
§ internațional de șah de la Ba- 
§ ku, maestrul român Dragoș

Dumitrache a cîștigat la Gal- 
5 lagher (Anglia). Magheranov 

l-a învins pe Abșalunav. iar 
§ partidele Malani.uk — Savon 
§ și Sindeladze — Guzman s-au 
5 încheiat remiză.

In clasament conduc Dumi- 
§ trache și Magheranov cu cîte 
§ 2 puncte, urmați de Âbșalu- 

nov cu 1,5 puncte.
§ PHENIAN, 9 (Agerpres). — 
Ș: Proba de armă liberă poziția 

culcat din cadrul concursului 
§ de tir de la Phenian a reve- 

nit 3.15 RornhA; mnCQl
TELEORMAN, IALOMIȚA Șl CALARAȘI

ciere Ia adresa muncii luerăto- § nit 1U1 Sergei Beliaev (URSS)
___S___ 11___ X Jl- aaIa —___________________________

(Urmare iin pag. I)

Pe parcursul vizitei, condu
cătorul partidului și statului a 
discutat cu numeroși coopera
tori și mecanizatori, s-a inte
resat de modul in care iși 
desfășoară activitatea, de can
titățile de grîu și alte produse 
ce le-au revenit din producția 
acestui an și, în general, de con
dițiile lor de viață, adresîn- 
du-le, o dată cu urările de să
nătate si fericire. îndemnul de 
a obține rezultate cit mai bune 
in munca lor, recolte toi mai 
mari și, pe această cale., 0 
creștere continuă a veniturilor.

Cei prezenți au exprimai 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde mulțumiri pentru grija 
pe care le-o poartă și condiți
ile ce le sint oferite, asigurin- 
duLl că nu-și vor cruța forțele 
pentru obținerea unor recolte 
și mai bune, convinși fiind că 
de nivelul acestora depind ve
niturile lor, ale tuturor oame
nilor muncii din agricultură, 
însăși sporirea bunăstării în
tregului popor.

Pornind de la faptul că uni
tățile agricole din județele Ia
lomița și Călărași au pămint 
foarte bun și dispun de toate 
condițiile pentru a obține pro
ducții vegetale mari, precum 
și de la constatarea, făcută in 
cursul vizitei, că recoltele sînt 
superioare evaluărilor efectuate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut comitetelor județene de 
partid, organelor agricole, di
rectorilor de întreprinderi a- 
gricole de stat, președinților 
de cooperative agricole de 
producție, tuturor specialiștilor 
să acționeze pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
privind livrarea produselor la 
fondul de stat.

Adresînd felicitări 
muncii din unitățile 
pentru succesele

rilor din agricultură din cele % 
două județe, secretarul general 
al partidului le-a urat să înre- 
gistreze rezultate cit mai bune, Ș 
care să asigure colectivelor § 
respective, precum și județelor Ș 
Ialomița și Călărași, obținerea, 
în acest an, a titlului de „Erou & 
al Noii Revoluții Agrare".

Primit secretari ai comitete- 
lor județene de partid Ialomița S 
și Călărași, răspunzînd îndem- ș 
nului de a face totul pentru Ș 
ca, în acest an, cele două ju- 
dețe să obțină titlul de „Erou 5; 
al Noii Revoluții Agrare", s-au Ș 
angajat în fața secretarului Ș 
general al partidului, tovarășul § '• _ _ v A a z.l aNicolae Ceaușescu, în numele 
lucrătorilor din agricultură, să^ 
încheie recoltarea din această 
toamnă cu o producție medie § a c » A A « • 1_____ _ 1      . . ... L <de 20 000 kilograme de porumb 
știuleți la hectar. &

S-a dat glas angajamentului 
colectivelor unităților vizitate, g 
ale tuturor lucrătorilor ogoarelor § 
din județele Ialomița și Cală- & 
rași, că vor îndeplini exemplar 
sarcinile trasate de tovarășul S .... - — _ _ 1 «

AGENDA
• 16 campioni olimpici 

atletism au avut prilejul 
evolueze din nou. la Tokio. Cei 
mai bun rezultat a fost cel al 
Petrei Felke (R.D.G.), care a 
aruncat sulița la 77,52 m. cu 
aproape 3 metri mai mult de- 
cît la. J.O., fiind a 4-a perfor
mantă a probei din toate tim
purile. Iată si alti campioni 
olimpici învingători si de astă 
dată : 200 m : Joe Deloach
(S.U.A.) 20,46 ; aruncarea cio
canului : Serghei Litvinov
(U.R.S.S.) 81,74 ; 400 m gar
duri : Andre Phillips (S.U.A.),

ci 
să

oamenilor 
vizitate 

dobîndite, 
rostind cuvinte dc bună apre-

Nicolae Ceaușescu cu prilejul § 
acestei vizite, că vor acționa g 
cu hoiărîre pentru realizarea~ 
tn bune condiții a sarcinilor de 
plan peaces! an. Ei au adresat, 
în numele tuturor lucrătorilor 
din agricultura acestor județe, 
calde mulțumiri pentru apre
cierile, indicațiile și îndem
nurile ce le-au fost adre
sate, angajindu-se să ac
ționeze in continuare pentru 
Încheierea cit mai grabnică a 
actualei campanii agricole, pen
tru realizarea producțiilor sta
bilite și pregătirea în cele mai 
bune condiții a recoltelor anu
lui viitor, pentru perfecționarea 
întregii activități din agricul
tură la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare, pentru înde
plinirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XlII-lea și Con
ferința Națională ale partidu- 
lui. pentru progresul țării și Ș 
prosperitatea întregului popor. &

§

I
E

(Româ- 
(URSS).
cîștigat 

Chineză, 
de Ma

urmat de 
nia) și I. Zavilodiko 
La armă 
sportiva
Xu Yanhua, secundata __ ___
rina Șapran (URSS). în proba 
de skeet a terminat învingă
tor O Chang Sok (RPD Co
reeană). La pistol viteză, pro
bă cîștigatâ de Antonin Ratki 
(Cehoslovacia), al doilea cla
sat, Liu Hao (R. P. Chineză) 
a egalat recordul Asiei, cu 
rezultatul de 595 puncte.

BELGRAD, 9 (Agerpres). — 
In localitatea iugoslavă Kaste) 
Stări s-au încheiat întrecerile 
Campionatului Balcanic de șah. 
La feminin pe primul loc s-a

standard a 
din R. P.

ATLETICA
48,76 ; 10 000 metri,
Olga Bondarenko
31:46,72.

feminin :
(U.R.S.S.)

® Maratonul de 
fost cîștigat de 
Suleiman Nyambui __ ________,.
în 2hll :45. performantă remar
cabilă, dar nu superioară re
cordului acestui traseu, stabilit 
în 1986 de către polonezul 
Boguslav Psujek (2hll:03). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Spiros Andriopoulos (Grecia) 
2hl2.04 : Tulu Mekonen ' (Fin
landa) 2hl2:29.

Ia Berlin a 
tanzanianul 
(35 de ani).

PE SCURT • PE SCURT

REZULTATE DIN CAMPIONATE NAȚIONALE
Pitești 25—20 (13—8) ; Universi
tatea C.u.G. Cluj-Napoca — Di- 
'namo Brașov 21—22 (8—12) : U- 
niversitatea Craiova — Steaua 
26—31 (14—15) ; Dinamo Bucu
rești — știința Bacău 27—17 
(15—4) ; Tractorul Brașov — Co
merțul Sinnicolau Mare 17—15 
(9—8) ; A.S.A. Electrom’ureș Tg. 
Mureș — Politehnica Timisoara 
31—29 (18—19).

FEMININ (etapa a IX-a) : Ști
ința Bacău — Confecția Bucu
rești 32—24 (14—14) ; Mecanică
Fină București — Dorobanțul 
Ploiești 32—21 (IS—U) j Chimis
tul Rm. Vilcea — Rulmentul 
Brașov 29—24 (15—11) ; TEROM
Iași — Mureșul Tg. Mureș 20—24 
(10—12) ; Rapid București — 
Constructorul Timișoara 24—19 
(11—11) ; Hidrotehnica Constanța 
— Textila LA.3, Zalău 
(10—12). Corespondenți : 
Szabo, C. Gruia. D. Soare, 
Gurgui, Nușa Demian, A. 
șan, C. Popa, AL Nour, S. i 
noiu. FI. Filioreanu),

BASCHET
Rezultatele meciurilor 

Il-a a Campionatelor 
de baschet :

MASCULIN
_ Dinamo București —

etapei a 
Naționale

Dinamo București — RAMIRA 
Baia Mare 115—80 (61—32) ; Stea
ua — Universitatea Cluj-Napoca 
110—79 (58—38) ; Farul Constanța
— Balanța Sibiu 74—57 (36—28) : 
Metalotehnica Tg. Mureș — Di
namo Oradea 97—94 (55—59) ; 
Rapid București — Academia 
Militară 109—90 (57—37) ; I C.E.D.
— Elba Timișoara 100—75 (62—31).FEMININ

Sportul Studențesc București
— Rapid București 76—59 
(44—25) ; CONPREF Constanța — 
Universitatea Cluj-Napoca 64—7»... . . București —

Mureș 96—53 
București — 
Vilcea 81-6» 

Satonta — vo- 
. mo- 

Constructorul

(35—40) ; Olimpia 
Comerțul Tg.
(55-27) ; Voința 
Chimistul Rm.
(45—43) : Metalul______
in ța Brașov 50—73 (34—34) 
bila Satu Mare — “ 
Arad 56—61 (36—36).

HANDBAL
Rezultate din Divizia A 

handbal :
MASCULIN (etapa a X-a) ț 

H.C. Minaur Bala Mare — Dacia

22—21 
A. 
Sț.

Cri-
Geor-

CICLISM 0 Etapa a 6-a a Tu
rului Bulgariei. disputată pe 
traseul Burgas — Slivcn (152 
km), a revenit rutierului sovie
tic V. Klimov în 4.14:17. In cla
samentul general individual pe 
primul loc a trecut V. Jivkov 
(Bulgaria).

haltere 0 In concursul 
ia Praga, în limitele 52 kg • - ■
Khuan 
232,500 
urmat 
217,500 _ .
nia) 215.500. kg.-

patinaj 0 Proba feminină 
din cadrul concursului de la 
Londra a fost cîstigată de cana
diana Charlie Wong, urmată de 
Joan Conway (Anglia). La mas
culin a terminat învingător Kuri 
Browning (Canada) ‘ 
proba de dans a 
rechii Maia Usova.
Jilin (U.R.S.S;)

RUGBY 0 Campionatul unio
nal a fost cîștigat. pentru al 
doilea an consecutiv, de echipa 
Msenebeli Stroitel din Kutaisi, 
care In meciul decisiv a între
cut cu scorul de 16—9 
formația VVA Moscova, 
cum arată corespondentul spor
tiv al agenției TASS. sportul cu 
balonul oval este foarte popular 

la meciurile 
aslstînd in 

spectatori. 
Stroitel a 

ligă a căm
in anul 1977.

de
__  categoriei 

pe primul loc s-a clasat
Silian (R.P. Chineză) cu 

kg, la cele două stiluri, 
de G. Volker (R.D.G.) 
kg și T. Afamciuk (Polo-

în timp ce 
revenit pe- 

Aleksandr

(12-3) 
După

in campionatul de rugby, etapa a 8 a

O VICTORIE CONCLUDENTA Șl UNELE SURPRIZE
STEAUA - CONTACTOARE 

BUZĂU 62—15 (23—9). Cea mal în
formă echipă a campionatului, 
Steaua, a făcut ieri dimineață 
o nouă demonstrație de... forța, 
înscriind, în urma unui joc com
plet 10 eseuri (!). Rugbyștii mi
litari acționează eu rapiditate, la 
nivelul ambelor compartimente, 
atacînd permanent (pe fiecare ba
lon cîștigat) și sufocîndu-și ast
fel adversarii, care, pe măsura 
trecerii timpului și a unei fi
rești uzuri, cedează tot mai 
mult (ba, uneori, pur și simplu 
se. . . prăbușesc). Rugbyștii bu- 
zoleni. creditați de un joc atît 
d< bun în compania lui Dina
mo, pe același stadion, nu au 
fost de astâ-dată, în măsură să 
facă față unui asemenea adver
sar dezlănțuit. Cu doar trei 
înaintași (din opt !) — Dumitraș, 
Cioarec și Filipoiu, mult prea i- 
zolați —, care joacă cu adevărat 
și cu o linie de treisferturi pe- 
netrabilă (s-a remarcat doar Po- 
pișteanu) scorul-fluviu se explică. 
Cele 10 eseuri ale Stelei se da- 
toresc lui Murariu (2) — exce
lent conducător de joc — Moț 
(foarte activ), David, Hodorcă, 
Florea, Ignat, Căinam, Ciorăscu și 
Alexandru (joc inteligent. mal 
bun ca în... anii tinereții) Tot 
Alexandru a mai izbutit 7 trmsf.» 
iar Ignat 2 l.p. și 1 transf. Pen
tru buzoieni au punctat, doi șu- 
teri redutabili : Popîșteanu — 
drop și 2 l.p. ; Podărescu — 
drop și l.p. Doar, atît !

A condus o brigadă bucureștea- 
nă : I. Vasilică (la centru), a- 
jutat de I. Davidoiu și I. Dan.

rapide, cu participarea tuturor 
compartimentelor, joc de angaja
ment, percutant (nelăslnd oas
peților deeît rareori clipe de 
respiro), precum șl tinerețea, 
care s-a dovedit decisivă. Fun
dașul Chieptea a fost de netrecut 
în apărare (foarte activ * " ’
ca atacant, deseori ' ' 
acțiunile ofensive), 
grămadă Ținu — un dispecer 
foarte inspirat (totodată calm, 
lucid), iar înaintașii Botezatu, 
Ștefănică, Răcanu, Manolache, 
Gămia șl Rogoz — piesele forte 
ale grămezii. Farul a început ti
mid, a jucat exagerat de prudent, 
pînă la pauză. Iar la reluare pre
zența în echipă a experimentatu
lui Gh. Dumitru, în ciuda unor 
mari eforturi, n-a mal putut 
schimba cursul jocului. Rulmen
tul realizează a 5-a victorie în 
tur, fiind — pînă acum — re
velația camnlonatului. Au înscris: 
Chieptea și Botezatu „ ' 
seuri, Floricică — 2 drop-uri și 
o l.p., Holban — l.p. șl ștefănică
— transf., respectiv “
— 2 l.p. Ambele formații au ra
tat, din poziții favorabile, cîte 4 
l.p.

Au arbitrat bucureștenli V. Po
pescu — V. Ionel si M. Bărbuli- 
ceanu.

însă și 
Intercalat in 

mijlocașul la 
un

prin e-

Cumpătescu

Tiberiu STAMA

Dimitrie CALLIMACHI

RULMENTUL BtRLAD — FA
RUL CONSTANȚA 22—6 (12—0). 
Echipa fanion a județului Vas
lui nu se dezminte ; ea a între
cut redutabila formație a Lito
ralului la un scor-surpriză. doml- 
nînd-o. după cum atestă șl re
zultatul. în ambele reprize. A- 
tuurlle „XV»-lui gazdă : acțiuni

ȘTIINȚA CEAUN BAIA MARE 
— Dinamo îs—12 (io—6). Par
tida a prilejuit o dispută an-’ 
desfășurată. însă. într-un 
evident spirit de fair-play. tn 
min. 5 gazdele joacă bine o minge 
pe înaintare șl — după o grăma
dă deschisă — Ion înscrie din 
drop : 3—0. La un placaj fără 
balon al unul băimărean, bucu- 
reștenil beneficiază de o l.p. (min. 
12), pe care FI. Ion o transformă: 
3—3. tn min. 17 dlnamoviștil co
mit aceeași greșeală și Osiac în
scrie din l.p. 5 6—3. tn min. 21 
Fulina — unul din cei mai buni 
jucător: al gazdelor — înscrie im 
eseu : 10—3. O „minge ținută" de

băimărenl este sancționată c 
l.p., transformată de Fi. Ion: 10— 
6. în ultimul minut al primei 
reprize, asistăm la o fază fru
moasă a oaspeților, care se putea 
solda cu un eseu, ■ dar localnicii 

la o lovi- 
execută un 
13—6. Băi- 
adversarli 

țintă, dar 
eseu, pe 

C. Popescu;
13—12. In min.

POLO
Sîmbătă șl duminică, 

disputat partidele etape! a V-a, 
eu jocuri duble, la polo :

Steaua — Voința Cluj-Napoca 
16—« (2-2, 5—3. 4-6, 5—1) Șl
15—• (4—3, 3—3, 4—1. 4—2) ; Ra
pid București — C.S.U. Construc
ții TJH.U.CJB. 6—3 (4-6, 6-1.
•— L 2—1) și 6—3 (2—1. 3-1 6—3, 
2-1) : C.S.M. Vagonul Arad — 
Dinamo București 5—16 (1—4,
2—3, 1—5, 1—4) șl 3—13 (1—4,
9—3. 9-3, 2—3) : Industria Linii 
Timișoara — Crișul Oradea 7—14 
a—3, 1—4, 3—1, 2—6) și 10—12
(2—4, 3—2. 0—3. 5—3). Corespon
denți : Gh. Nistor, O. Berbeca- 
ru, C. Crețu,

Vom reveni cu amănunte

s-au

tn R.S.S. Gruzină, 
echipei din Kutaisi 
medie peste 10 000 
Formația Msenebeli 
promovat tn prima 
pionatului U.R.S.S._ _____  ___
clastndu-se pe locul al doilea tn 
1984. pe locul 3 în anul următor 
Si pe locui 1 în 1987 șl 1988.

ȘAH 0 In runda a 2-a a tur
neului de la Reykjavik, contind 
pentru „Cupa Mondială", campi
onul lumii Garri Kasparov 
(U.R.S.S.) l-a învins pe suede
zul Andersson, islandezul Pe- 
tursson a cîștigat la Portisch 
(Ungaria), Korcinoi (Elveția) a 
pierdut la iugoslavul Nicollet. în 
timp ce partidele Tal — Iusu- 
pov. Spasski — Sax, Beliavski 
— Timman s-au încheiat remiză. 
In clasament conduc Kasparov. 
Beliavski. Nikolici cu cîte 1.5 
puncte.

TENIS 0 Intr-un meci de
monstrativ. reeditarea finalei o- 
limpice. jucătoarea vest-germa- 
nă Steffi Graf a întrecut-o cu 
scorul de 6—1. 6—2 pe Gabriela 
Sabatini. Intîlnirea a durat doar 
51 de minute.

OUlUd vu UU CSUU) Ui 
rezistă. In min. 46 — 
tură indirectă, V. Ion 
drop, scorul devenind 
mărenil își masează 
în fața liniei lor de 
dlnamoviștil reușesc 
contraatac, prin 
transf. FI. Ion : . ... ____
75, Vasilache, noul venit de la 
Iași, reușește un drop de la mij
locul terenului, aducînd gazde
lor — superioare pe înaintare — 
o victorie meritată.

A arbitrat : C. Stanca (Cons
tanța), ajutat de M. Chiricencu 
(Buc.) șl M. Voina (Brașov).

Andrei CRIȘAN, coresp.
ȘTIINȚA PETROȘANI — UNI

VERSITATEA ELTIM TIMIȘOA
RA 12—3 (6—3). Meciul s-a dispu
tat pe o ploaie torențială și un 
teren desfundat. Au înscris Beză- 
rău 2 l.p., o transf., Rațiu eseu 
pentru gazde, respectiv Domocoș 
drop. Arbitri : M. Paraschivescu, 
G. Petrescu, V. Marinescu (toți 
din Buc.).

C.S.M. SIBIU — GRIVIȚA RO
ȘIE 10—7 (10—0). A plouat tot 
timpul și s-a jucat mult cu picio
rul. Gazdele, maf bune (repriza 
I), au marcat prin Banciu și Ne
gru eseuri, Ămarie transf.; oas
peții, prin Carp eseu și T. Radu 
drop (același jucător a ratat e- 
galarea în ultimul minut, șutind 
în bară !). Arbitru : S. Marin — 
Buc. (I. BOȚOCAN, coresp.)

T.C. IND. CONSTANȚA — PO
LITEHNICA IAȘI 15—21 (6—9). 
Marcatori r Nica 3 drop, M. 
Gheorghe drop și l.p., respectiv 
Luca (2), Vasiliu — eseuri. Iftode
1. p. și 3 transf. Arbitru : P. Bar
bu — Buc. (C. POPA, coresp.)

In clasament : 1. Dinamo 19 p..
2. Steaua 18 i. (două meciuri mai 
puțin). 3—4. Știința Baia Mare șl 
Rulmentul Bîrlad și ele cu cîte 
18 p., 5. C.S.M. Sibiu 16 p.

MOSCOVA (Agerpres). 
mentînd tragerea la sorți a me
ciurilor din cupele europene de 
fotbal, antrenorul echipei Spar
tak Moscova, Konstantin Bes
kov, a declarat că meciul din 
turul al doilea cu echipa Steaua 
București se anunță dificil pen
tru fotbaliștii sovietici. Steaua, 
a spus Beskov, este o echipă bi
ne cunoscută în fotbalul inter
național. Ea a cîștigat. așa cum 
se știe, și Cupa Campionilor 
Europeni. „De altfel, echipele

★
GLASGOW (Agerpres). tn etapa 

de sîmbătă a campionatului 
scoțian de fotbal, echipa Dun
dee United a învins în deplasa
re cu scorul de 4—0 formația 
Hamilton. Alte _ rezultate : Aber
deen — Glasgow Rangers 2—1 : 
Celtic — St. Mirren 7—1. In_cla- 
sament 
gers cu 
Dundee

conduce Glasgow Ran- 
15 puncte, urmată de 

United cu 13 puncte.
CAMPIONATUL

1—3 ; 
mar- 
Lau- 

__ min.
Lazio 0—0; Mi- 

Napoli 
„ — Ro-

Bologna 0—2 : 
- Sampdoria 2—3 ; Ve- 
Lecce 2—1. Seara tîrziu.

Gazzetta dello

debutat 
: Ascoll

romanești, a arătat Beskov, 
remarcă printr-o 
de a obține 
joc dinamic, 
terenul".

La rîndul 
cel mai bun 
pă Homici _
„Sint convins că meciurile 
Steaua vor oferi — 
jocuri de înaltă clasă, 
noi misiunea nu este 
dar ne vom strădui să 
uu rezultat favorabil".

★ *FRANȚA (et. 15). „Zdrobită" 
la Monaco, cu 3—0. Marseille nu 
mal face parte din trioul din 
fruntea clasamentului 
natului francez (goluri 
de Hoddle, Weal 
fana...). Auxerre 
Saint-Germain, 
(prima 2—0, acasă, 
enne. a doua, 1—0. 
Strasbourg), rămîn 
cite 30 de puncte.

_ mare voință 
victoria, printr-un 
cu presing pe tot

său. Rinat Dasaev, 
portar sovietic du
și Iașln. a spus : 

cu 
spectatorilor 

Pentru 
ușoară, 

obținem

Șl

din 
campio- 
marcate 
și Fo- 

Paris 
schimb

• A 
italiei j Ascoll — Inter
Como — Juventus 0—3 (au 
cat : De Agostini — min. 4, 
drup — min 10 șl Buso — 
30) ; Cesena 
lan — Fiorentina 4—-0 ;
— Atalanta 1—0 ; Pescara 
ma 0—0 : Pisa - - 
Torino 
rona -
confrații de la
Sport" din Milano ne-au comuni
cat și componența echipei Juventus 
din meciul cu Como : Tacconi — 
Bruno, De Agostini, Galia (min. 
77 Magrin). Brio, Tricella, Maro- 
cchi, Rui Barros, Buso, Zavarov, 
Laudrup.

în ___
cu Saint Eti- 
tot acasă, cu 
în furnte, cu 

___ _____ r______  Racing Matra 
a smuls doar un punct la Caen. 
In rest, s-au înregistrat rezultate
le : Cannes — LavaJ 3—2 ; Nani«ș • 
— Lens 3—1 
nellier 3—1 
2—1 : Metz
Toulon

Lllle —
Toulouse 
Bordeaux 

Sochaux 0—0.

Mont- 
■ Nice

3-0 ;

Viena 
„CUPA 

Viena 
de 5—2

retur 
eihioa 

a întrecut cu 
(4—1) formația 

In prima par- 
obtinuse

în meci
U.E.F.A."

0 La 
pentru 
Austria 
scorul
Jalghiris Vilnius 
tidă. echipa sovietică 
victoria cu 2—0 astfel că In tu
rul al doilea s-au calificat fot
baliștii austrieci.

Redacția p «Irr.ln1«traț1a: nod tmt Buour-ști «ta V Conta ■« »l t» T T ft i tei aentrat# u H.lo șl 11.50.59; ooresp 10 34 60: Interurban IS1: telex 10 650 romsp Telefax: (90) Nr. 11.60.33. 
Pentru KrMnOute abonamente prin Rompresfllatelia. eeotoru export import presă P.O.B 11-201 telex 19376, prefir Buoureștl Calea artritei ne. 64-66 10 son. Tiparul t.P. „informația"

Malani.uk

