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tova "asului 
secretat ge- 

Comunist 
mărfi, 11 

Comitetului 
al C.C. al

PROPUNEREA 
NICOLAE 

SECRETARUL 
PARTIDULUI. 

EXE

Sub președinția 
Nicolae Ceauș eseu, 
neral al Partidului 
Român, a avut loc. 
octombrie, ședința 
Politic Executiv 
P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
și aprobat PROGRAMUL PRI
VIND ------------------- ------
DUCTIEI 
LOSIREA 
NERGIEI 
MICE ȘI 
RALE ȘI 
CRU AL 
NOMICE ȘI SOCIALE PE PE
RIOADA DE IARNA 1988— 
1989.

în conformitate cu prevederi
le acestui program. Comitetul 
Politic Executiv a cerut mi
nisterelor, comitetelor județe
ne de partid, consiliilor popu
lare, să ia măsuri ferme pen
tru funcționarea centralelor e- 
lectrice la întreaga capacitate 
și livrarea energici la nivelele 
stabilite prin plan, in vederea 
desfășurării normale a activi
tății in unitățile economice, in 
toate domeniile. S-a indicat ca, 
în toate centralele electrice, să 
se asigure o temeinică organi
zare a producției și a muncii, 
întărirea ordinii și disciplinei, 
folosirea deplină a mijloacelor 
din dotare, pentru ca sistemul 
energetic național să funcțio
neze in bune condițiuni. Unită
țile miniere vor trebui să li
vreze, în acest scop, centrale
lor electrice întreaga cantitate 
de cărbune prevăzută și de ca
litate corespunzătoare.

în legătură cu regimul 
lucru al unităților economice 
pe perioada de iarnă și folo
sirea rațională a energiei elec
trice, s-a stabilit ca în toate 
întreprinderile industriale. cu 
sau fără foc continuu, să se 
acționeze cu hotărire pentru 
organizarea corespunzătoare a 
schimburilor, a fluxurilor teh
nologice, in vederea reducerii 
consumului de energie electri
că și încadrării stricte în nor
mele de consum aprobate, care 
vor fi considerate ca maxime.

Unitățile comerciale, de 
vățămint, sănătate, 
rul social-cultural 
stratlv-gospodăresc vor ___
mi. de asemenea, programe de 
lucru adecvate, astfel incit să 
fie redus la minimum consu
mul de energie și să se folo
sească cit mai bine lumina na
turală.

în ce privește abona ții cas- 
" • mici 

ne- 
să

a

ASIGURAREA PRU
DE ENERGIE FO- 
RAȚIONALA A E- 
ELECTRICE, TER- 

A GAZELOR NA1U- 
REGIMUL DE LU- 
UNITAȚILOR ECO-

de

în- 
din serio
și admini- 

intoc-

nici și alte categorii de 
consumatori, s-a subliniat 
cesitatea ca toți cetățenii 
gospodărească cu maximum de 
grijă energia electrică, elimi- 
nintl orice formă de risipă a 
acesteia, contribuind astfel la 
efortul general de utilizare cit 
mai rațională a energiei elec
trice- de care dispune econo
mia națională.

tn legătură cu consumurile 
de energie electrică livrate

populației, LA 
TOVARĂȘULUI 
CEAUȘESCU, 
GENERAL AL 
COMITETUL POLITIC 
CUTIV A APROBAT O SERIE 
DE MASURI 
RAREA 
NORMATE 
PRECUM ȘI 
NOR TARIFE PENTRU ACES
TE CONSUMURI.

Astfel, pentru un apartament 
cu o cameră sau pentru o fa
milie cu 1—2 persoane, consu
mul anual de energie electrică 
se majorează, in mediul urban, 
de la 208 kWh, la 260 kWh, 
respectiv cu 25 la sută, iar în 
mediul rural, de la 140 kWh la 
170 kWh, deci cu 21.4 la sută.

Pentru un apartament cu 2 
camere sau o familie cu 2—3 
persoane, consumul anual nor
mat se majorează, în mediul 
urban, de la 280 kWh. ia 340 
kWh, respectiv cu 21,4 la sută, 
iar in mediul rural se majo
rează de la 200 kWh, la 240 
kWh, deci cu 20 la sută.

Pentru un apartament cu 3 
camere sau o familie cu 3—4 
persoane, consumul anual nor
mat se majorează, in mediul 
urban, de la 310 kWh, la 420 
kWh. respectiv cu 23,5 la sută, 
iar în mediul rural de la 228 
UlVb, la 280 kWh. deci cu circa 
23 la sută.

Pentru un apartament cu 4 
camere și mai multe, sau pen
tru o familie cu 1—5 persoane 
ori mai numeroasă, consumul 
anual normat. în mediul urban, 
se majorează de la 408 
la 480 kWh, respectiv cu 
18 la sută, iar în mediul 
de la 248 kWh. la 290 
deci cu circa 17 Ia sută.

In ce privește tarifele pentru
consumuri de energie s -a ho
tărît menținerea actualului ta
rif, de 0,65 lei/kWh, pentru
toate consumurile normate, 
majorate. •

Pentru depășirea noilor con
sumuri de energie normate, s-a 
stabilit să se aplice tarife mai 
reduse decît cele actuale, pre- 

condiți- 
aceste

PRIVIND MAJO- 
CONSUMURILOR 
DE ENERGIE, 
REDUCEREA U-

kWh. 
circa 

rural, 
kWh.

mm si îmbunătățirea 
ilor în care se aplică 
tarife,

în legătură cu toate 
măsuri s-a hotărît să sc 

al Consiliului 
dă publicității. 
Comitetul Po- 
dezbătut și a- PR1.

70 
FĂURIREA 

UNI-

aceste 
elabo-

reze un Decret 
de Stat, care se

în continuare, 
litic Executiv a 
probat PROPUNERILE 
VIND ANIVERSAREA A 
DE ANI DE LA 
STATULUI NATIONAL 
TAR ROMAN, măreț act Isto
ric. care a încununat <unla de 
veacuri a poporului român 
pentru unitate și independen
ță, a deschis calea dezvoltării 
națiunii noastre, a împlinirii 
visului secular al tuturor ro
mânilor de a trăi uniți tn gra
nițele aceleiași țări, iutr-un 
stat unitar, liber și indepen
dent.

(Continuare in pag a 4-a:

DIVIZIA A LA JUDO A DEBUTAT CU
Ediția din acest an a Diviziei 

A de judo a debutat cu o su
ită de rezultate surprinzătoare, 
îndeosebi la Tg. Mureș. Iată 
cîteva amănunte și rezultatele 
înregistrate în prima etapă.

TG. MUREȘ. Dintre cele 7 
echipe care au concurat în lo
calitate, favorite porneau for
mațiile orădene T.C.I. și Rapid 
Sinteza, situate pe locuri frun
tașe in clasamentele ultimelor 
ediții ale competiției diviziona
re. Dar. iată că de astă dată 
apreciatele echipe otădene au 
fost nevoite să se încline tn 
fața unor adversare pe care 
in 
șei 
aflat, 
teza 
mult 
unor 
plică

nevoite să 
unor adversare pe 

alți ani le-au depășit cu 
uri categorice ' Din cite am 

însă. T.C.I. și Rapid Sin- 
Oradea si-au „subtiat" 
garniturile prin plecarea 
tineri titulari. Așa se ex- 
— în bună măsură — do

minarea echipei A.S.A din lo
calitate (antrenor. Florin Măr- 
cuș), învingătoare tn toate par-

s

O frumoasă performanță a popicarilor noștri

• Eîectromiffeș Tg. Mureș
§ Ediția 1988 a C.C.E. la popice 
§ s-a desfășurat pe noua arenă 
§ cu șase piste din Bolzano (Ita- 
§ lia) și a luat sfirșit cu victoria 
§ campioanei României la mascu- 
§ lin. Aurul Baia Mare, care cîș- 
§ tigă pentru a 3-a oară trofeul 
§ continental. Formația Electro- 
§ mureș Tg. Mureș s-a clasat P< 
§ locul secund in întrecerea te
§

i

$

LA Al TREILEA
pe locui 2

Si

la feminin
în urma cărora 

feminine și

loc'ul secund în întrecerea fe
minină.

S-a jucat contra scor, între
cerile semifinale — care av re
unit șase echipe de tete șl opt

de băieți 
patru formații ________
tot atitea masculine se menți
neau In cursa pentru întîîetate
— au fost, așa cum se anticipa, 
pasionante, cu realizări tehnice 
deosebite Principalele candida
te la mult rivnitul trofeu, de 
forțe sensibil egale, au furnizat 
jocuri echilibrate, de o ținută 
elevată, SE Epitok Seghedin — 
2G00 pd. Electromureș Tg. Mu
reș — 2544 pd. DSKC Epeihcim
— 2498 pd, KK Emo Celje —

TROFEU IN C.C.E.
2480 pd (f), Olympia MPrfeldcn
— 5511 pd, Aurul Bala Mare — 
5496 pd (I. Hosu — 907. Al. 
Naszody — 914. V. Donos — 
913, E. Gergely — 911, Al Sze- 
kely — 888. S. Boariu — 963), 
BKV Elore Budapesta — 5424 
pd și KK Kandit Osljek
— 5410 pd (m) reușind să se 
califice în turneu! final.

Era de așteptat ca reprezen
tantele țării noastre să treacă

Traian IOANITESCU

(Continuare in oao a l-a)

Astăzi, in etapa a 10-a a Diviziei A de fotbal

ULTIMELE EXAMENE ÎNAINTEA STARTULUI IN C.M
• Pe stadionul Steaua, o partidă interesantă, cu feroviarii bucureșteni aflați in evi

dentă revenire de formă • Constănțenii știu că adversarii lor au ținut piept echi
pei campioane 85 de minute ! • La Bacău, echipa locală țintește victoria •
La Moreni, un meci sub semnul echilibrului • La

PROGRAMUL Șl ARBITRII
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- RAPID
Volnea —

Steaua
- F.C. ARGEȘ
Anlehl — Iași și M.

București : STEAUA
(Ș. Necșplescu — Tirgoviște ; N.
Șlreng — Oradea) . — stadionul

Constanța : F.C. FARUL
(I. Crăciunescu — Rm. Viicea ; V.
stantincscu — București)..
Bacău : SPORT CLUB
(V. Alexandru — București ț
I. Vereș — Sf. Gheorghe).
Moreni : FLACĂRA
(M Axcnte — Arad ; I. Cot — Ploiești și M. Illeș — Odorhe!)
Brașov: F.C.M. - SPORTUL STUDENȚESC
(C. Corocan — Reșița ; Fl. Popescu — Ploiești si A. Gheor
ghe — P. Neamț)
Hunedoara : CORVINUL
(D. Petrescu — București :
Curt — Constanța)
Tg. Mureș : A.S.A.
(Ad. Porumboiu — Vaslui :
Buciuman — Timișoara)
București :
(Gr. Macavei
— Focșani)

Meciul OTELUL GALATI — F.C.
pută miercuri 19 octombrie.

Partidele vor începe la ora 15.

București și O.

Con

M.

Cr

C.

- F.C. BIHOR
Salomir — Cluj-Napoșâ

- VICTORIA

- UNIV. CRAIOVA
Teodorescu — Buzău șl

- „U" CLUJ-NAPOtA 
Gheorghe — Suceava s!

șî

v.

D.

- F.C.OLT
— Tg. Mures si I. Ntculltov

DINAMO
Deva ; I. Tărcan

— stadionul Dinamo
INTER SIBIU se va dls-

Bl 
ai
Bl 
a i 
B I

Juventus, din Cupa U.E.F.A.

§ • Partida va incepe la ora 21,30

Brașov, foștii internaționali 
Ștefănescu și Dridea I 
joacă pe „cartea atacului"
• Corvinul — Universitatea 
Craiova, un meci de prim- 
plan al etapei • La Tg. 
Mureș, gazdele speră in al 
2-lea succes din campionat
• Lidera clasamentului 
vrea să-și consolideze po

ziția de... lider
CLASAMENTUL

1. Dinamo 9 9 0 0 38-10 18
2. Steaua 9 1 0 27-12 18
3. Victoria 9812 24-14 13
4. F.C. Inter J 5 1 S U K 11
5. Flacăra 9 3 3 3 >3 10 9
6. Sp. Stud. 9 4 1 4 15-13 9
7. Univ. Craiova 9 l l i 18-18 9
8. F.C. Olt 9 2 5 2 7-9 9
3. Corvinul 9 111 t2-14 9
10. Rapid 9411 10-19 9

11. F.C. Bihor 9 3 ? 4 10- 7 8
12. HUa Cluj-Nap. 9 3 2 4 8-13 8
13. F.C.M. Brașov 9315 12-14 7
14. F.C. Argeș S 54 t 1111 6
15. F.C. Farul 9 2 2 5 9-10 S
lo. S.C. Bacău 9210 tl-22 5
17. Otelul 9 2 16 6-20 5
18. AS A Tg. Mureș 9 1 1 7 4-20 3

OȚELUL GALAȚI HOTĂRÎTĂ

SĂ LUPTE PÎNĂ LA CAPĂT
I (ora Bucureștiului) ți 

transmisă la radio, pe programul I

§ TORINO. 11 (prin telefon, de 
Sțla trimisul nostru special). 
§Luni, capitala Piemontului ne-a 
Șprimit Însorită. Marți, însă, 
§ vreme mohorîtă. cu ploaie sî- 
^cîitoare. Italia fotbalistică e 
Șt dominată încă de ecourile pri-

MULTE SURPRIZE

va fi

tideie : 4—3 cu T.C.I., 4—1 cu 
Rapid Sinteza, 6—1 cu Inde
pendența Sibiu, 5—1 cu Poli
tehnica Iași și 6—1 cu A.S.A. 
Locomotiva Ploiești.

Un debut peste așteptări ir, 
noua ediție a reușit C.S.M. 
Borzești (antrenor. Florică Geor
gescu), care a cistigat 4 din 
cele 5 partide susținute : 4—3 
cu T.C.I., 2—2 (1—0 la „ippo- 
naveraj") cu Rapid Sinteza 4—1 
cu Independența și 5—2 cu 
A.S.A. Locomotiva. Start lan
sat și pentru formația studen
țească din Iași : 3—2 cu T.C.I., 
5—2 cu Rapid Sinteza și 5—2 , 
cu C.S.M. Borzești.

Celealte rezultate : T.C.I cu 
Independența 6—1 și cu A S A. 
Locomotiva 5—1 : P.apid Sinteza 
cu Independența 4—3 șl cu 
A.S.A. Locomotiva 3—4: Inde
pendența — A.S.A. Locomotiva 
4—3. (Constantin 
coresp.),

ARAD. întrecerile din locali-

ALBU

tate — aprig disputate, de cele 
mai multe ori — s-au încheiat 
în general, cu rezultate scon
tate. N-au lipsit însă șl sur 
prizele, cea mai mare fiind în- 
frîngerea la scor (2—5) a echi
pei Dinamo Brașov, în partida 
cu Strungul Arad (1). cele două 
puncte ale cunoscutei formații 
brașovene 
Valentin 
semigrea) 
grea).

Au surprins, 
cele trei victorii cu 
maxime, 
partidele Carpați Mîrsa — Rul
mentul Rirlad și Dinamo Bra 
sov cu Carpati si cu Rulmentul.

Singura echipă neînvinsă a 
fost Rapid București (antrenori 
Mihai Brăilcanu si Dorin Ga- 
vra): 4—2 cu Strungul 4—3 cu 
Rulmentul. 4—2 cu Carpați. 
4—3 cu Constructorul Miercu-

fiind 
Oiței 
și de

obțirute de 
(la categoria 

Mihai Cioc (la

de asemenea 
scoruri 

T—0 înregistrate în

mei etape de campionat. Pe 
noi, însă, ne interesează doar 
Juve, această echipă care se 
bucură astăzi de aprecieri mal 
mult decît optimiste. „Gazzctta 
dello Sport" de marți scria pe 
o jumătate de pagină : „4 go
luri Milan, pe San Siro, 3 go
luri Juventus, Inter și Samp- 
doria" (n.n. toate trei în depla
sare !). iar „Tutto Sport" din 
Torino anunța : „Milan nu mai 
este singură. Are acum un ad
versar pe măsură, Juve".

Da, presa sportivă italiană e 
plină de comentarii și elogiază 
pe Juventus, mai ales după un 
debut de senzație, care se nu
mește Zavarov. Public. Boni 
perti îl felicită pe atacantul de 
la Dinamo Kiev. Dar. cum se 
știe, acesta nu va juca miercuri 
în Cupa UE F A„ pentru că 
transferul lui Zavarov s-a făcut 
peste termenul reglementat de 
forul european.

Așadar, am ajuns la subiec-

tul nostru, întîlnirea retur din 
Cupa U.E.F.A. dintre Juventus 
și Oțelul Galați. Să reamintim 
că în meciul-tur. de la 7 sep
tembrie, la Galați, formația O- 
țelul a cîștigat cu 1—C prin go
lul marcat de Profir în min. 
59, din penalty. Atunci echipa 
noastră a luptat exemplar reu
șind o victorie de răsunet in
ternațional, care a rănit orgo
liul marelui Juve. Am înțeles-o 
din declarația lui Altobelli : 
„Sînt convins că ne vom spăla 
rușinea de la Galați că voi 
conduce un atac spre victorie". 
Sigur, afirmația bâtrînului Al
tobelli pleacă de la palmaresul 
noii sale echipe, cu 22 de tit
luri ale Italiei, cu victoriile fi
nale in CI C2, C3 în Cupa 
Intercom menta'.ă si Supercupa 
Europei (1985*. După „conul de 
umbră" prelungit pe distanta a 
3 ani. Juvertus speră să revină

Constantin ALEXE

(Continua-e in nio ?-3)

De vineri, ia Miercurea Ciuc „INTERNAȚIONALELE" 
DE PATiNAJ ARTISTIC ALE ROMÂNIEI

(Continuare in pag. 2-3)

Patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc va găzdui, vi
neri, simbătă și duminică. 
Campionatele Internaționale de 
patinaj artistic ale României, 
rezervate juniorilor. La compe-

tiție și-au anunțat participarea 
sportivi și sportive din Bulga
ria, Cehoslovacia. R.F. Germa
nia, Polonia, Ungaria precum 
șl, firește, din tara noastră.



POLITEHNICA" BUCUREȘTEANA UN MODEL DE ORGANIZARE
A ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

n MUNTELE

De mai bine de un deceniu, 
studenții Institutului Poli
tehnic din Capitală păstrează 
intîietatea în activi’a tea spor
tivă de masă. Reușitele in lanț 
ale miilor de tiner. și ti
nere care studiază aid rezidă 
nu numai in practicarea din 
convingere a exw’t fi

zic ordonat, sistematic, ci și in 
profesionalitatea și capacita
tea de organizare a cadrelor 
didactice de specialitate (coor
donator < 
Bulugioiu). 
permanentă

cont. uni*. loo 
in colaborarea 

i a acestora ea 
Asociațiile stadeatitor colo

niști ale facultăților si ta 
sprijinul, totdeauna prompt, 
al conducerii institutului și 
al Comitetului de partid

Pe fundalul acestor pre
mise Politehnica bueureștea- 
nă s-a impus cu autoritate in 
„sportul pentru toți” în între
cerile organizate sub genericul 
mobilizator al Daciadei. S-a 
pornit de la concretizarea u- 
nor inițiative izvorîte chiar 
din masa studenților. De pil
dă, s-a dorit ca fiecare fa
cultate să aibă un campionat 
propriu. Toate eforturile co
lectivului catedrei de resort 
eu fost dirijate în această di
recție. A fost o experiență pli
nă de roade, 
ajungi ndu-se 
republicane, 
specialități 
Mecaniada.

S-a vrut mai mult, si anu-

me. atragere* masivă in spart 
a studenu-ior. Modalitatea a 
foet găsită prin intermediul 
Eimnastici’ pe fosd mor- 
caL ceva în senul _aerotxrii*. 
O inițiativă realizată de asi*. 
Ana-Maria Băduleccu ci co
labora soarele sale dm co
lectivul catedrei, cu 
Peste 
tăîae 
gramele de exer”iții.
alU
re» 
in 
din 
a rel puțin 8 manșe anual O 
inițjarivă care s-a integra! 
programului S.U.V.A- cu re
zultate conchidente. îndeo
sebi pentru Electronică, ai 
cărei studenți au depășit 
numărul manșelor stabilite.

Tot astfel la Politehnica din 
București s-a creat un sis
tem de predare a unor noțiuni 
vizind dezvoltarea armonioa
să a corpului și sporirea for
ței musculare, prin utiliza
rea unor aparate adecvate 
— gantere. mingi medicinale, 

de 
si 

au 
nou

rezultate 
așteptări : Mate tactil- 
sat prezențe la pro- 

Apoi 4 
inițiativă visează <rea- 

de prinderi, de alergare 
special pentru “jderții 
anii I ti R prin trecerea

extinsă ulterior, 
la competiții 

pe profil de 
(Elect rotehnlciada. 
TCM-iada etc.).

mini-haltere — în regim 
activitate colectivă, dar 
de lucru individual, cum 
propus studenții. Și. din 
o reușită, cererile de partici
pare la programe fiind de 
ordinul miilor, la nivelul tu
turor anilor de studii.

In fine. în acest context se 
înscrie si prezența la un sis
tem de Jocuri* (baschet vo-

lei handbal, fotbal, rugby, 
mai recent o:nă) organizat 
*d-boe. adică atunci cînd 
studenții dispun de dte o 
-fereastră” in programul lor 
profesional (cursuri — labo
rator — practică etc).

Toate aceste inițiative, e- 
maaație a masei de rtadenți, 
au generat succesul de par
ticipară la toate activități- 
fe sportive de ma^ă — Cupa 
anilor I eroscrile de toamnă 
S de primăvară. competițiile 
interfardități. Poîitehniada. e- 
tapeie ce_început ale Campio
natelor 
sitare și 
predilect 
cercetare 
lectivului 
rație fizică, cu frumoase apre
cieri la nivel republican. — 
resc. pentru că ânt 
damentate pe o susținută 
tivitate practică.

Reușitele colectivului 
stitutului Politehnic din Bucu
rești în competiția sportivă na
țională, în consolidarea activi
tății sportive de masă se con
stituie într-o veritabilă tribună 
a experienței înaintate pe care 
acum, la început de an univer
sitar, considerăm util să o 
facem cunoscută. în spe
ranța că și celelalte institute 
de învățămînt superior d 
Capitală și din țară vor căuta 
să o valorifice, adaptînd-o și 
(de ce nu ?) aducindu-i com
pletări. în 
de profil.

denților.

♦

In Divizia A (seria a ll-a) la rugby

O ETAPA CU JOCURI ECHILIBRATE
Grupa 1. C.S.M.-I.M.U. SUCEA

VA — RAPID BUC. 20—15 (4—6). 
A fost un meci deosebit de dis
putat, cîștigat pe merit de gaz
de. Sucevenii au marcat 4 eseuri 
(Slușariuc, Vasiliu, Nichitean, 
Negru), la care s-au adăugat 
cele 2 transf. ale lui Vasiliu, iar 
oaspeții, un eseu prin Petrescu 
(a transformat Stanciu; și 5 1 p. 
prin Ranga. Arbitru: M. Galan- 
da — București (I. Mîndrescu, 
coresp.).

C.F.R. CONSTANȚA — CON
STRUCTORUL CONSTANȚA 13—8 
(10—4). Adevărat derby local, a- 
cest meci a revenit elevilor tî-

NERGIA BUC. 16—3 (6-2). 
dirz, cișlgat de stude-.ți * 
tremis, In chiar ultimul 
de joc, printr-un esiu 
de Vereș. Pentru Sporiul 
marcat Bucur 2 l.p., Iar 
Energia, Gordin 2 1. p. ri 
van 1. p. A condus FI Dudu — 
București. (Bogdan Taniaș, co
resp.).

C.F.R. BRAȘOV — UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 16 Fe»r.
15—13 (6—13), A doua repriză
(foarte bună) a gazdelor a de
cis victoria lor, meritată. Au în-. 
scris : Lupea eseu, Soare și Tro

Joc 
in ex- 
minut 

marcat 
a mai 
pentru 
Githo-

Schimb de pase in terenul de țintă buzoian intre Ignat (purtătorul 
baionulut) și Hodorcă care va înscrie (Steaua — Contactoare Buzău) 

Foto : Aurel D. NEAGU
nărului antrenor A. Radulescu 
care au placat fără rețineri, sto- 
pînd multe atacuri adverse. Pen- 
rabanciu “eseu." Ștefan ” 7 
Dumitru 2 Lp„ respectiv 
și Mardare, cite un eseu, 
bitrat M. popa — iasi ,c. 
coresp.).

U.R.A. TECUCI — 
EUCUREȘTI S—14 (6-1 ,. 
ca tori : Condrache 3 1 p ■ 
gazde, respectiv Vătăsescu 
seuri + o transf., Neatsu 
(C. Filiță, coresp.).

HIDROTEHNICA IAȘI - 
DROTEHNICA FOCȘANI 
(3—6). Arbitru (I. Vasile ( 
rești). (A. Pintea, coreso.).

Conduc îr. cl„ 
Suceava și M.G. 
cîte 6 p.

Grupa a 2-a. I...... .........
DENȚESC CONSTRUCT”:!

au înscris : Ba"
drop ți 

Boșu 
A ar- 
Popa,
M.G. 
Mar- 

pentru 
i 2 e- 
i eseu.
- HI- 

27—6 
(Bucu-

în clasamen; C.S.M. 
. București cu
SPORTUL STU-

- E-

Republicane Univer- 
au format obiectul 
al unor lucrări de 
științifică al co- 
catedrei de edu-

Fi- 
fun- 
ac-

In-

funcție de specific, 
de preferințele stu-

Tibenu STAMA

♦ 
♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦
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♦
♦
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HANGIȚA A CIȘT1GAT

„Premiul Recoltei”, desfășurat 
in cadrul reuniunii festive orga
nizate de conducerea hipodromu
lui din Ploiești, a fost cîștîgat 
de Hangița, „eieva” antrenorului 
M. șteiăaescu dovedind o formă 
foarte bună, ca de altfel toți 
componenții acestei formații. De 
menționat, in acest sens, că M. 
Ștefănescu ă mai cîștigat cu 
Sugativa, de două ori in interval 
de 10 zile. Rumilia șl Sebeșel, 
consolidîndu-și astfel poziția de 
lider al clasamentului și devan- 
sindu-și eternul rival, campionul 
G. Tănase, cu 3 victorii. Acesta 
din urmă nu a reușit decît două 
victorii, cu Lanterna, într-un fi
nal de excepție, și cu Jindav, la 
mare luptă cu Sinoe. Ocupantul 
locului 3, C. Dumitrescu, și-a 
făcut și el simțită prezența cu 
cele două victorii realizate de 
Homlța și Ticu. ambii conduși 
de tînărul V. Mihai, din zi în zi 
mai bun.

In clasamentul driverilor, 
primele două locuri se află
Nicolae și T. Marinescu, rămași 
în aceeași ordine și despărțiți de 
o singură victorie. Ambii au re
alizat cîte două succese, primul 
cu Melinte, readus la valoarea sa 
cea mai bună (l:23,6/km), și Hen 
ric, în revenire de formă, iar 
cel de-al doilea cu Filograf, In
tr-un nou record al carierei 
(1:28,7/km), și Hrean, care insă

pe 
N.

co-

botai cite un drop Coiceriu 1. p. 
și Stelea transf. pentru gazde, 
respectiv Giurgiu eseu, l.p. și 
transf., Cimpoacă eseu pentru 
clujeni. Arbitru: E. Stoica 
București. (N. Secăreanu, 
resp.).

PETROCHIMISTUL PITEȘTI
OLIMPIA P.T.T. ARIO 14—12 
(*—•)■ Meci bun, cu multe ese
uri ; 3 pentru gazde: Florea —2 
șl BIrlan, Velcea transf. alte 3 
pentru oaspeți, toate „semtate” 
de Roz Arbitru: Gh. Huștlu — 
București. (S. Ionescu. coresp.).

METALURGISTUL CUC.IH — 
U.A.M.T. ORADEA 13—? (ÎS—3). 
Joc frumos. Seuea — eseu și Sia 
— 3 1. p. pentru gazde, respec
tiv Sepetiuc 2 1. p.. Csornai drop. 
A condus N. Ciii-lti — Bucu
rești (M. vilceanu, coresp.).

în clasament conduce Sportul 
Studențesc cu 6 p.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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De o frumusețe unică, a- 
parte, pădurea de jnepeni de 
pe platoul Bucegilor nu in- 
timplător a fost trecută în 
rindul zonelor naturale prote
jate. Vegetația aceasta con
torsionată, pitică, tlrîndu-se 
parcă pentru a putea găsi
puțină hrană pe care i-o o- 
feră stînca aridă a 
virfului de munte, 
reztstlnd la diferen
țe de termperaturl 
ce se „întind"
pe distanța a zeci de grade, 
poate fi intilnită rareori in 
alte părți ale țării, ori chiar 
ale Europei. Dar, iată o cica
trice neagra, urită, pe trupul 
verde al pădurii ; apoi o alta, 
iar peste cîțtva pași încă una
— urme ale focurilor aprinse, 
la popasuri, de turiști indi
ferenți la ceea ce a lăsat na
tura In jurul tor. „In aceste 
locuri, cițiva ani buni nu va 
mai crește puiet de jnepeni”
— ne spune însoțitorul nos
tru, om de munte, știutor al 
tuturor rosturilor la peste 
1M>O de metri altttudine. O 
neregulă, se știe, atrage și 
altele, așa cd resturile de 
m'.-.care, cutiile de conserve 

goale, hîrtttle aruncate peste 
tot per o consecință aproape 
logică.

Pe potecile platoului, aproa
pe plate, se merge (n pas 
Întins. Atenție, insă ! Ciobu
rile unei sticle sparte, exact 
In mijlocul cărării, pot trece

lesne prin talpa cauciucată a 
pantofului de sport* Chiar să 
nu se fî gîndit la acest lucru 
cel ce a aruncat cu nepăsa
re sticla ? De fapt, sticlele, 
fiindcă asemenea grămezi de 
cioburi am întîlnli cam cu 
frecvența.,, marcajelor turis-

O ord . 
ceva de 
tins pe 
vestic al 
și cînd 

preajma
Peștera, cîțiva „turiști1 
cheșl ne oferă cu 
„ciunga, bomboane 
țigări, ciocolată**. ovi 
variat, nu^i vorbă, și, evident, 
la preț de... cabană, cu pro
cente bune de remiză I Soare
le dă să apună, cînd ne în- 
tîlnim cu un grup masiv de, 
să le zicem, turiști, aflați în
tr-o fază avansată de „vese^ 
lien. Vor ajunge, oare, 
timp la tele-cabină ? Sau se 
vor număra printre cei ce, la 
cabană, vor ține să ne asigu
re că muzica lăutărească, le- 
ore tirzii din noapte cu 
casetofonul dat la maximum, 
reprezintă cel mai nimerit 
divertisment montan ?

Muntele — superb dar " al 
naturii și care se cere în
frumusețat și nu mina omului. Să-l apărăm, 
așadar, cei ce-l iubim, de po
luări de orice fel t...

Sorin SATMAR)

4-

Ajunsă la a treia ediție, „Cupa 
Mașini-Unelte* la box a coincis 
cu aniversarea a 10 ani de la în
ființarea acestei secții. O orga
nizare excelentă a caracterizat 
reuniunea disputată vineri «eara 
in Capitală, in fața a pes*e 500 
de specta:orL La buna deslășu- 
rare a galei o contribuție si-au 
adus și arbitrii Petre Malinschi, 
Ion Ar~ăseală, Ion Necula, FI. 
Piroiu, Stelian Bucurei. Nicolae

„PREMIUL RECOLTEI”
H I P I S M.

a rost scapat in nanaicap cu cir
ca 20 de metri.

Cele mal multe victorii (5) le-a 
realizat, insă, formația antrenată 
de R. I. Nicolae, apreciată de 
publicul spectator fiind mai ales 
aceea obținută de Tudorlța, în 
cursa de fond. Celelalte patru 
succese le-a obținut cu Cușma, 
Praga, realizatoarea unui nou re
cord (1:35,6/km). cu care intră 
în rîndul speranțelor generației, 
Suditu, in cursa rezervată amato
rilor, șl Riblța. pe care tînărul 
V. Gavrilă a stăpînit-o eu tact. 
Ocupantul ultimului loc, M. Du
mitru, care a lipsit mai mult 
timp de pe hipodrom, a început 
a-și aduce pensionarii la o formă 
mai bună, el realizînd trei vic
torii, cu Craidon, în cursa de 
fond, Stejerel și Rora, toți pro- 
dueînd mari surprize pe hipo
drom. Am mai remarcat cea de-a 
treia victorie, în decurs de trei 
săptămîni, a Valoni =i, cam ușor 
handicapată, V. Moise avînd insă 
meritul de a o ține în formă 
maximă. El a mai învins cu Sa- 
tim, beneficiarul busculadei pro
duse de Valahia și Simen, și 
Poem, un minz cam micuț, dar 
Inimos.

A. MOSCU

ADMINISTRAȚIA Dl STAT 1010 PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• Așa după cum participant!! 
s-au obișnuit, tragerea PRONO- 
EXPRES a acestei săptămîni va 
avea Ioc astăzi, miercuri, 12 oc
tombrie, in sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2 din București, în- 
cepînd de la ora 15,50. Asjecte 
de la tragerea respectivă vor fi 
transmise la radio, pe programul 
I, după transmisiile sportive de 
la partidele de fotbal din cam
pionatul național.
• Săptămîna aceasta mai pro

gramează tragerea obișnuită LO
TO de vineri. 14 octombrie, TRA
GEREA MULTIPLA „A RECOL
TEI” duminică, 16 octombrie, 
precum și concursul PRONO
SPORT din aceeași zi, cv partide 
exclusiv din campionatul italian.
• Desigur că unul dintre cele 

mai dorite cîștiguri la sistemele

BALUL TOAMNEI LA POIANA BRAȘOV

29-30 octombrie 1988
I.T.H.R. București vă invit? să parti

cipați la această tradițională excursie 
ce se organizează în zilele de 29 șl 30 
octombrie a.c.. Ia Poiana Brașov.

Din programul excursiei:
— plecarea 29 octombrie 1988, ora 11 00

Sinaiacu autocarul spre Ploiești 
Predeal — Poiana Brașov ;

— cazare la hotel categoria I ;
— cină festivă la restaurantul CAPRA 

NEAGRA, program muzical și de dans ; 
concursuri și surprize ;

— înapoierea spre București duminică 
30 octombrie 1988.

înscrieri și Informații la toate agen
țiile de turism ale l.T.H.R. București.

' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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noastre este un autoturism „Da
cia 1300”. în ultimul timp, șan
sele s-au dovedit deosebit de 
generoase cu un mare număr de 
participant!, care au realizat 
performanța cîștigărli unuia (sau 
mai multora !) din autoturismele 
oferite, așa cum rezultă și din- 
tr-o sumară trecere in revistă a 
listei de ciștigătorl care s-au pre
zentat recent la sediul central al 
Administrației de Stat Loto-Pro- 
nosport, pentru a intra în pose
sia respectivelor cîștiguri. Iată 
numai cîteva nume : Jura Marcu 
(din Sibiu), Lorincz loan (Deaiu, 
Jud. Harghita). Gruiță Arsene 
(Sichevița, Caraș-Seyenn), Mari- 
nică Gheorghe (București), Cos- 
tea Ioan (Abrud, Alba), Benes 
Sandor (Gheorgheni, Harghita), 
Roman Gh. (Cojasca, Dîmbovița) 
Lincan Pascu (Lescovița, jud. Ca- 
raș-Severin), Vișan Radu (Răs- 
mirești. Teleorman), Lesenciuc 
Petru (Zamoștea, Suceava), toți 
la LOZ în PLIC ; Oană Teodor 
Făgăraș, Brașov), la PRONOEX- 
PRES ; Ana Ion (Tîrgoviște), 
Zvinca Emil (Orăștie, jud. Hu- 
nedoara). Vaslle 
deni, Argeș), la 
și mulți alții.

CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT “ 
BRIE I cat. 1 
variante 100% 
variante 25% 
(12 rezultate) : 
a 247 lei și 6.652 variante 25% ă 
62 lei ; cat. 3 (11 rezumate) :
1.422 variante 100% a 50 !ei și 
54.622 variante 25% a 12 lei.

Tatiana (Leor- 
LOTO, precum

CONCURSULUI
DIN 3 OCTOM- 
(13 rezultate^ : 6 
a 3.646 lei șf 305 

a 912 Ie! ; cat. 2
160 variante 100%

o oră 
mers 
versantul 

Bucegllor, 
să ajun- 

cabanel 
Ț;l“ oa- 
Insistență 
agricole, 

Sortiment

IÂ BOX
SPORII! REUȘIT

ECH

Tone, Năstasc Păunoiu, Nicolae 
Ionescu și Nicolae Constantines- 
cu.

Rezultate tehnice, juniori: D. 
Foiță (Otelul Cimpina) b. ab. 3. 
C. Fifu (Mec. Fină), G. Lingura
rii (Oțelul) b. ab. 2 F. Tudor (M. 
Unelte), F. Dumitru (M. Unelte) 
b. ab. 3 L Bordea (Oțelul), T. 
Dragomir (M. Unelte) b. ab. 3 M. 
Cornea (Oțelul); seniori: M. San
du (Vulcan) b p M. Poîogea.nu 
(Oțelul), M. ștefan (Victoria) 
b. p. S. Păun (Oțelul), M. Boțe 
(IMUC) b. p. Al. Pavel (Mec Fi
nă), E. Ionescu (URBIS) b ab. 3 
A. Gretzi (M. Unelte), N. Cioba- 
nu (Metalul) b. ab. 1 V. 
(IMUC), “ ’ —
b. p. V. 
Adaflnel 
(Oțelul), 
al galri, 
b.p. M. Osmin (Lice. Fină). 
Daniel DIACONESCU — coresp.

Buzatu 
Șt. Dincă C\I. Unelte) 

Lazăr (Victoria), Gh. 
(IMGB) b. p. C. Neagu 

In cel mai frumos meci 
V. Dincă (M. Uneît2)

I
I
I
I
I
I
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La m 
.a 9-a, î 
ua au ] 
tul... pv 
singurel 
deplasar 
o nouă 
din care 
cea de s 
ter, fiin< 
19 octor 
formația 
în aceas 
Juventus 
U.E.F.A.

Etapa 
„cele dc 
de jucat 
ren prof 
mai pen 
rite. Ste. 
din Ghe 
reștene, 
ultimele 
te punct 
salt de 
pe poziți 
doua „g 
losim o 
natul d 
sporturi, 
tutea ac 
dar „cal 
nefavora 
la zecile 
își păstr 
de la ai 
directe < 
Și, nu îr 
misa că 
vor i 
de J 
cu ’ 
lă“ (...d< 
nariile
C.C.E., c 
namo d^ 
F.C. Olt. 
goluri, d 
insă „a 
sezon o 
în fata < 
șos. ștei 
în gardă 

în situați 
la „adev 
stopeze < 
nus. pe 
astăzi, „ 
situație 1 
reușit s-

MULTE SURPRIZE
(Urmare din pag 1)

rea Ciuc si 4—1 cu Danubiana 
București. ' Celelalte rezultate: 
Dinamo Brașov cu Danubiana 
5—1 și cu Constructorul 6—1; 
Strungul cu Rulmentul 6—1, cu 
Carpați 4—2 și cu Danubiana 
5—2 ; Constructorul cu Rul
mentul 4—2 și cu Carpați 1—3 
(meciurile de la ultimele 3 ca
tegorii s-au încheiat la egali
tate și, conform regulamentu
lui, nu se acordă fracțiuni de 
punct) și Danubiana — Con
structorul 4—3.

CLUJ-N APOCA. Dinamo Bucu
rești și Steaua — cum era de 
așteptat — s-au impus autori
tar în toate întîlnirile. Dinamo 
a dispus pe rînd de Petrochi
mistul Pitești eu 7—0, Univer

sitatea C
6—0, Oței 
tramonia 
Construe!

mistui c 
C.F.R. ci 
cu 7—0. 
tate n-a 
surprize I 
formațiile 
pe podiu 
monia, a 
drept, la 
verșitater 
Construct

Celelalt 
tatea C. 
7—0 și c 
strucțoru 
4—3 și ci 
nia — Oț

r.w.v

0 EXCURSII PENTRU TOAT

PENTRU TOATE PRE
Oficiile județene de turism și I.T.H.i 

în luna octombrie, numeroase posibilit 
toate zonele tării.

■ • LITORALUL MARII NEGRE
] atracțiile. Se asigură cazarea în 
i rant sau în unități cu specific.
| agrement si excursii : pe Canalul ______
i la Cheile Dobrogei, în Delta Dunării.

• Excursiile în Delta Dunării un 
această perioadă. Plimbări cu vaporul, 
programe distractive, partide de pescuit.

• TÎRGUL INTERNAȚIONAL BUCU 
între 12—22 octombrie — prilej de cur 
rilor de vîrf din industria românească s 
dar si o bună ocazie de a vizita obiectiv 
și edilitare din Capitală (metroul, .ameni 
bovița etc.).

își me 
hotelui 
Posibil 
Dunăre

• în cazul în care doriți ca la meciuri 
de fotbal să fiți alături de echipele l'r 
organizatorii de turism, care vă asigui 
trenul sau autocarul, cazarea si masa ii 
fort, precum si programul turistic dorit.

AGENȚIILE DE TURISM VĂ STAU L; 
INFORMAȚII ȘI AMĂNUNTE ASl 
EXCURSIILOR PREFERATE.

AWWWWWWVWWWWWV.WWW.W.
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pe prima scena

LOTURILE REPREZENTATIVE PENTRU
MECIURILE CU ECHIPELE BULGARIEI

IMPORTANTE PENTRU
U MINUS LA „ADEVAR"

: după etapa 
lamo, și Stea- 
evăr“ în con- 
îaxim, fiind 
vingătoare in 
: programată 
■imei divizii, 
ita 8 partide, 
il — F.C. In- 
iitru miercuri 
cit, se știe, 
susține chiar 
clul-retur cu 
cadrul Cupei

ntajează 
ate, care 
dată, pe 
ar — nu nu- 

— ca favo- 
, pe terenul 
altei bucu- 

aipă care in 
a luat toa- 

un veritabil 
iternei roșii- 
al celei de-a 

ca să fo- 
cu carapio- 

•im al altor 
peră, în vir- 
siuni rapide, 
le apare ca 

k desigur, de 
cînd Steaua 

ilitatea, sau, 
rezultatelor 

tul trecut, 
t, de Ia pre- 
ș și ceilalți 

xcota lor 
L partidă 
~ oficia- 

tru prelimi- 
Inirea din 
loscova. Di
li ei formații, 
ea primește 
rea înscrie : 

în actualul 
a se impune 
dionului din 
3 care pune 
artencr.

este 
ur®T A.S.A., 
i critică (—5 
donează să 
către ...mi- 

irul său de 
>ca, într-o 
ănătoare, a 

în ultimul

pe 
au 
te-

minut al meciului cu Corvinui, 
de duminică. Apropo de Corvi- 
nul echipa bunedoreană, mal pu
țin convingătoare de la o vreme, 
chiar și pe teren propriu, are 
astăzi o mare ocazie de a „ieși 
la lumină", jocul cu Universitatea 
Craiova anunțîndu-se insă a fi 
unul deschis ca rezultat, In pofi
da (sau tocmai datorită) scorului 
la care Geolgău șl coechipierii au 
pierdut In derby-ul cu Dinamo.

O dispută importantă, prin Im
plicațiile în partea de jos a cla
samentului, urmează să se desfă
șoare la Bacău, intre Sport Club 
din localitate și F.C. Bihor. Bă
căuanii par să fi reconsiderat 
„lecția atacului", dacă ne glod im 
șl la numărul de goluri marcate 
Oțelului, și Ia cele Înscrise Vic
toriei, dar — se știe — orădenfl 
stat recunoscut! prin felul de a 
se apăra. Și la Constanța un med 
care poate decide configurația 
viitoare a zonei Inferioare a cla
samentului. F.C. Farul (care n-a 
mai ciștigat un meci de la... Ga
lați) intilnind pe F.C. Argeș, o 
formație in aceeași criză de punc
te șl care, măcar ca reflex, ișl 
poate aminti că. odată, era o 
specialistă a contraatacului, pe 
alte terenuri. Sportul Studențesc 
se deplasează la Brașov, dife
rența de puncte și de golaveraj 
dintre cele două competitoare pu
țind fi, spun unii, anulată într-o 
singură repriză. Tn fine, o parti
dă interesanta se anticipează a fi 
aceea de la Moresi, unde „euro
peana" Victoria se întîlnește cu 
Flacăra, întrebarea firească a a- 
cestul meci referindu-se la care 
din cele trei semne de... Prono
sport va fi confirmat la fluierul 
de încheiere al arbitrului.

Ieri. în cadrul ședinței Biroului F.R.F.. au fost defini 
loturile A si de tineret pentru meciurile cu selecționatele si 
milare ale Bulgariei din cadrul preliminariilor C.M. si. respecți! 
calificărilor pentru CE. de tineret Iată aceste loturi:

LOTUL A : Lang. Nițu ; Iovan. Bumbescu. Belodediri. Redoie. 
Andone. Ungureaau, E. Sărutai ; Sabia. Mateuț. Klein. 
Gh. Popescu ; 
ANTRENORI :

LOTUL DE
Pescu. Cristei. _ . ___ ___
Unea. L Dumitrescu. Diean ; Rădueiaia. Cr. Sara- Stăaici. Timi<. 
ANTRENORI : M. Rădulesen si D. Apolran

Partidele vor avea loc la U octombrie (echipa A» ti 18 oc
tombrie (echipa de tineret).

Ueătuș. Hagi. Vaișcwici. Cămilara. 
Em. Jenei si C. Drăgușin.
TINERET : Stelea. Crișan ; D. Peiresea. 
Bunado. D. Manteanu ; I. Stan. Tîmofte.

OȚELUL - JUVENTUS IN CUPA U.EF.A
(Urmi** din peg 1)

in elita fotbalului italian. Dino 
Zoff insă (același om echilibrat, 
după atiția ani de fotbal mare) 
oeclara tn Stampa*: JLa
poarta lui Jmeatns bate Oțelul 
Galați. dornică să confir-ne 
succesul obținnt pe terenul sân. 
Ne așteaptă • partidă dificilă, 
pentru că e grea cind trebuie 
să întorci uc rezultat is favoa
rea ta*.

Deci, Zavarov r.u va juca, 
dar vor fi prezenți fneella și 
talentatul Mauro, alături de 
consacrații Laudrup și Barros, 
în timp ce dispare un mit. 
CabrinL Ultimele rezultate ale 

tilui Juventus : 2—0 cu Brescia, 
în Cupa Italiei, 5—1 cu Lecce, 
amical. 3—0 la Oomo, tn prima 
etapă de campionat.

Ce spune Laudrup? Am aflat 
din „Gazzetta dello Sport": 
„N-am mai avut o echipă așa de 
frumoasă !“ Dar ce răspund gă- 
lățenii ? Antohi nu are faima 
lui Altobelli, Agiu e mal puțin 
cunoscut decit Brio ; însă, după 
victoria de la Oradea, 'cum | 
menționam și în corespondența ‘

IDO
lapoca CU
: 6-1, Ni-
5—0 și de

Iulia cu
ama, a în-• 7—0.

ochi- 
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Allliu,- 
imi a- 
neuita-
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erareort 
în _trei-

MIJ- 
„$EP-

a- 
sta- 

de

nou. 
care

nu l-au 
nici

cu e- 
județ).

de ieri, fotbal: știi noștri an ur. 
moral bon și au proer.t* că vor 
lupta pLiâ la capăt Artrenoml 
L Sdrotăș e marcat, dopă re
centa L-vesxrtară. de acest meri 
greu pentru orice antreacr. 
.Ve<B incerta ti ne asezăM 
cum știm aut. ne-a declarat eL 
ti au fim— poeți și ti 
exemplar*.

Marți seara, 
un ul’ 
hli Stadio Comunale es;

Partida va începe la ora 
(21.30 — la Bocurestî) si 
fi transmisă la radio, pe 
gramul L

întilnirea va fi condusă 
brigadă de arbitri din Irl 
de Ncrd. cu A. Thomas la cen
tru. Iată formațiile probabile: 

JUVENTUS : Tacconi — Bru
no. Galia. Brio, De Agostini — 
Tricella, Maroccni Bartos, 
Laudrup — Mauro (Magrin), 
Altobelli (Buso)

OȚE! UL: Călujaru — Borali, 
Agiu, Angh'■linei. G Popescu 
— M. Star.. Burcea, I G)gi 
(Profir), Hanghiuc — Antohi, 
O. Popesțu. Rezerve: Popa, 
Baîceâ, Râlea, Oprea și Drăgoi.

an

ircâ va

20JB

de o

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
VISIND LA DIVIZIA A

GLORIA BUZĂU - STEAUA MIZIL 3-0 (2-0)
Un stadion aproape plin la 

meciul Gloria Buzău — Steaua 
Mizil (scor 3—0), ceea ce ilus
trează faptul că spectatorii din 
Cring slnt conectați la „priza" 
revenirii pe prima scenă, jucă
torii lor favoriți anunțindu-și 
deja intențiile O confirmare — 
prin rezultat, dar mai ales prin 
evoluția de ansamblu — am no
tat-o și duminică, deși echipa 10-

cală a avut in față o adversară 
tenace, care și-a jucat cu dîrze- 
nie șansa, dar șl un obstacol mal 
puțin previzibil, terenul de - joc, 
alunecos din cauza ploii din a- 
jun. Firesc, a fost mai ușor de 
destrămat decit de construit. Pri
ma fază fierbinte au creat-o oas
peții, in min. 8. cind, la pătrun
derea lui Radu, portarul V. La- 
zăr a ieșit oportun la blocaj.

JOC ANTRENANT, REZULTAT ECHITABIL
SIRETUL PAȘCANI - PETROLUL PLOIEȘTI 0-0

Joc plăcut, antrenant, cu faze 
de fotbal autentic, desfășurat 
într-un fair-play desăvirșit. Bine 
așezați în teren din punct de ve
dere tactic, elevei antrenorului P. 
Marinescu au’ început in forță 
partida, atacurile lor în valuri 
creind deseori pericol la poarta 
ploieștenilor. așa cum a fost în 
minutele 10 și 13. cind Preda și 
Margelatu au șutat pe lingă ba
ră, din poziții bune. Oaspeții au 
stat deliberat la „cutie", dar au 
contraatacat periculos, prin O, 
Grigore (min, 15) și Cr. Ene 
(min. 20). S-a jucat In viteză 
(deși vlntul puternic a dezavan
tajat, pe rind, ambele echipe), 
cursiv, pasele au fost cu adresă, 
gazdele avind posibilitatea de a 
deschide scorul in min. 31, cind 
Margelatu a centrat de pe partea 
dreaptă și Kreh a reluat, de ia 
6 m. balonul, cu capul, in ba.'ăi 
După pauză, același joc alert, 
in care ploleștenii au acoperit 
mal bine mijlocul terenului și

au încercat cu mal mult curaj 
vigilența portarului Hăisan, care 
s-a remarcat la șuturile lui Cr. 
Ene (min. 52) și Mocanu (min. 
61). Margelatu șl-a pus și el 
coechipierii în situații ideale, dar 
Kreh (min. 64) șl Matei (min. 
72) au ratat din apropiere. După 
ce .Pitulice a salvat o situație 
critică (min. 80), ploieștenll au 
fost aproape de gol (min. 82), 
dar I. Nicolae a trimis, cu capul, 
peste bară (de la 5 m I) balonul 
centrat de Mocanu.

A arbitrat L. Gyure (Satu 
Măre).

ȘIRETUL : HAISAN — NIȚA, 
Ghilase. Sameș (min. 78 Stafie), 
CIRDEI — Matei, KREH, CANA- 
NAU — Dumltrlu (min. <8 Spi
ridon), MARGELATU, Preda.

PETROLUL : Jlpa — Popa, PI
TULICE, ȘTEFAN, Panait — MO
CANU, TOMA. O. Grigore — 
Ene (min. 88 Hîncu), I. Nicolae, 
MANEA (min. 78 Catlnca).

Pavel PEANA

Treptat, acțiunile buzoiene devin 
tot mai eficiente. După o ratare 
a lui Trandafir (min. 35), în fi
nal de repriză, gazdele iși ma
terializează evidenta lor superio
ritate prin golurile marcate de 
ION VIOREL (min. 43 — mal
spontan în intervenție decit fun
dașii centrali la o minge care 
se plimba in careul mic) și Ciil- 
VU (min. 45 — care a transfor
mat penalty-ul just acordat la 
faultul comis de Stanciu asupra 
lui Vrsică). La reluare. în min. 
56. partida are un moment psi
hologic, cind C. Lazăr ratează 
o lovitură de la 11 m (portarul 
buzoian reușind să respingă), la 
fel de prompt dictată pentru faul
tul lui Tulpan asupra lui Cos- 
ma. In continuare, totul... curge 
spre poarta oaspeților. însă ju
cătorii locali nu izbutesc să-și 
rotunjească golaverajul. întreeîn- 
du-se în ratări (cele mai clare : 
Ursică — min. 62. Marcu — min. 
76, bară. Ursa — min. 82, N. Mi
hai — min. 87). golul lui URSA 
(min. 85 — „cap" la centrarea Iul 
Ivana) nesatisfăcind pe deplin 
tribuna.

A arbitrat A, Clkmantori (Tg. 
Mureș).

GLORIA : V. LAZAR — Ivana, 
MIRCEA, Tulpan, Roșu — CHIVU 
(min. 65 N. Mihai), Trandafir, 
URSA, MARCU — ION VIOREL. 
TTlTsicâs

STEAUA MIZIL : BAGIU — N. 
Lazăr, Stanciu. Petre, Drăgilă 
(min. 50 Mihalache) — GOIA. I. 
Gușă, COSMA, C. Lazăr — Radu 
(min. 63 Niculiță), Butoiu.

Adrian VASILESCU

• ÎN PARTIDA 
VICTORLA — 
BACAU am 
goluri 
furtunoase 
bele porii, 
subliniat și 
nică. Un 
remarca : „ 
urmărești jocuri 
acesta : Pentru 
marea atracție 
fotbalului 
golorile— ‘ 
raș a 
cursă 
pentru 
..Teutătll 
bile unei f imie de 
virL .Cam al reu
și» T*. l-am Între
bat. Chiar ta see! 
moment trecea pe 
Ungă noi antreno
rul Florin Hala- 
Siaa. Și Corn, ne-a 
răspuns arătto-
du-ni-L Bravo, Co- 

Braeo, Hala- 
1 S-a recîstigat 
excelent jucă- 
• Multe ab- 

e ta iotul nas- 
peUJar. Șoiznan.

ieciUa — 
ti Peoort — 
de eanooMe 
ae. Artfei eă 
bort N. Vârata M 
L Mtmteua )-«■ 
utiliza: ti pe P*- 
pavăd Ol de anii, 
care a evoluat ta 
finaL • Apropo de 
tineri: și 
ria am 
prezetița 
L Fwlga, 
C.S-S.
promovat 
dere de i 
tehnică a 
(Ef. L).
• ---------------

CRAJOVEL S" știe 
cit de mult iubesc 
fotbalul, respectiv 
pe Universitatea, 
cei din „Bănie" și 
din localitățile li
mitrofe. Duminică, 
la derby-ul cu li- 
lera clasamentului 
peste 17 090 de 
spectatori au luat 
loc în tribunele 
.Centralului", 
ceastă arenă 
bilind recordul 
participare al sezo
nului. Aplaudăm a- 
ceastă fidedtate fa
tă de echipa favo
rită, dar nu putem 
fi de acord cu im
politețea (ca să nu 
zicem altfel) uno
ra dintre specta
tori față de oaspeți 
șl față de fostul 
coechipier al „alb- 
albaștrilor". Cămă- 
taru, tn momentul 
cind acesta a mar
cat un gol splen
did, ta maniera-! 
caracteristică. • tn 
ziua partidei cu Di
namo, talentatul ju
cător Gh. Popescu, 
împlinea 21 de ani. 
frumoasa vîrstă 
pentru marile per
formanțe. înainte 
de start, ta aplau
zele tribunelor, a 
primit un buchet 
cu 21 de garoafe. 
Ca răspuns pentru 
dragostea cu care 
este înconj urat tn 
echipa care l-a 
crescut, cralovea- 
nul a făcut o par
tidă bună, el fiind 
catalizatorul Uni
versității, în repri
za secundă, autor 
a două goluri șl 
coautor la al trei
lea. • Geclgău, 
Înainte de joc:.Si
gur că vom lupta 
pentru un rezultat 
ctt mal bun tn fa-

s. c. 
văzut 

multe, faze 
’a am* 
element 
ia cro- 

<pectator

ARĂDENII, IREZISTIBILI
A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOARA - U.T.A. 0-3 (0-2)

Multă lume a adunat acest 
derby bănățean, prea multă chiar 
pentru micul stadion UMT II 
(doar 4000 de locuri), cu toate 
că în incinta aceluiași eomplex 
sportiv mai există la cîțiva pași 
un stadion (UMT I) de 15.000 de 
locuri ! Și cei 
ocazia să vadă 
de luptă, foarte 
două momente 
dem, au decis 
și anume „bara1 ______ _
din min. 34 și, după două minute, 
primul gol arădean marcat de 
NEGRAU, la centrarea lui Van- 
cea, gol ce, efectiv, a turnat plumb 
în picioarele gazdelor. UTA, a 
jucat mai bine, ieșindu-i aproa
pe totul, fiind ca un mecanism 
bine pus la punct, în care an- 
trenorul-jucător Mulțescu (încă 
foarte bun) a fost „ pinion ul“ 
care transmitea mișcarea cuplu
lui „de angrenaj** Nagy — Van- 
cea, iar acesta spre „elementul 
de execuție**, Negvău. aci lunile 
ei tăioase au pus în dificultate 
tot timpul apărarea gazdă. Așa

prezenti au gvut 
un meci frumos, 
cursiv, au existat 
majore care, cre- 
soarta meciului, 

lui Rosenblum

au Înscris și NAGHI (min. 45 
la centrarea Iul Mulțescu) 
VANCEA (min. 60 ajuns 
cu portarul). Au mai existat și alte 
ocazii, însă nefructificate. Gazde
le au luptat mult, dar au avut 
O... zi neagră. Apărarea a fost 
compartimentul cel mai vulne
rabil, existînd, pe stingă, un „bu
levard" Rotariu II. Iar centralii 
Vușcan și Șunda (jucători cu 
experiență) au fost greoi șl ne
inspirați. Noroc de Icobescu.

A arbitrat I. Deculescu (Că
lărași).

A.S.A. PROGRESUL : ICOBES
CU — Hossu, Șunda, Vușcan (min. 
«2 Bodea), Rotariu II — Rosen
blum, Labu. Harbâdă, N. Mănăi- 
lă (min. 45 Lehmann) — Giuchici, 
Hard.

U.T.A. : Slnescu — Bubela, 
MUhlroth (min. 85 Vuia), HIRM- 
LER, D. Popescu — V. Popa, 
MULȚESCU (min. 73 Tănase), 
Galca — NAGHI, NEGRAU, VAN
CEA.
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nedoarei ti-au jucat 
stră'ucit ilar există 
un .■''vtalment vizi 
oil, 'ou 'retizai >n 
frecvența sc-perioa 
ră ta finalizare". 
tn poarta clujeni
lor. dum’otcă Mia, 
titularul de . ia „spe
ranțe" întrucît 
Prunea ivea o en
torsă 'a un deget 
iar Caval, la 37 de 
ani, se deiică. tot 
mal mult antrenă
rii celor'alți... por
tari. Se afla și 
lașko la teren, ve
nit din București, 
unde urmează un 
tratament sever de 
recuperate. După 
tripla sa xractură, 
încă șchioapătă u- 
șor. dar. după cum 
ne-a măr’uririt, nu 
și-a pierdut optl- 
mismul. (I.C.).
• FIREASCA NE

MULȚUMIRE iO 
rindurlle suporteri
lor echipei F. C. 
Olt. Din totalul ce
lor 5 partide susți
nute ne cochetul 
stadion Viitor ii din 
Scornicesti, patru 
s-au terminat la e- 
galitate una singu
ră (cu F.C. Argeș) 
închetadu-se cu
victoria echipei lo
cale. • F.C. Olt re
simte absența 
virf autentic, 
plecarea luî 
tocercările cu 
dan si Pistol 
dat -ezai-a*ete scon
tate. • Remarcabi
lă .galeria* neobo
sită s echipei F.C. 
Olt. care. n« intre? 
parcursul meciului 
(așa cum o face de 
fiecare dată). n-a 
contenit să-sl încu
rajeze echipa. (Gh. 
NFR ).
• CU ClTEVA 

MINUTE Înainte de 
Începerea meciului 
Rapid — F.CJH. 
Brașov s-a Ivit de 
sub tribuna vestia
rului silueta

ța liderului, 
tera de azi 
mintește de _____
tele zile ale acele» 
mari echipe a Cra- 
ioveî. Dar să 
uităm, 
Dinamo care 
închegat jocul, 
ioarea sa de 
samblu 
greu în 
partidei.. “

,OMIL 
AC

Radu

Dar să no 
htilnim un 

șl-a 
va- 
an- 

cintărind 
balanța 

(S. Tr.l.
______ OE GOL" AC SIRIE

NILOR. Radu II, 
n-a fost. în meciul 
cu F.C. Farul. în 
zl fastă, chiar dim
potrivă. eeea ce a 
contat mult în zo
na de f-na’izare. 
Cum Mateut șl 
raș (mal ales 
ca șl Bjrleanu 
Valșcovici a-j 
scris, atacantul 
la F. — Inter _ 
pierdut, deocamda
tă. poziția ne care 
o avea îtfre golge- 
teri. • Zah-u a lip- 
sit mult, din 
constănțenllor.___

- - — au dovedit-o șl :a
Af**al Sîblu — îe» 

dla anărare 
vrează. «j 
ingenios ____
mea- adve-să a»- 
rm prea marchează 
după_ . episodul *- 
surpriză le 1» Ga
lați. nlri .seasft- 
nlci In deplasare. 
Duminică tineri! 
Iul F.C. Farul n-au 
avut, in două faze 
nid sântă _ 
avut ta terer.___
pe exoerlmentatul 
Zahlu. Dar și Blr- 
bora (al cărui de
but de —golgeter 
tn „A" a impresio
nat la început de 
campionat acum 
introdus ta Joc 
spre final) a fost 
ea si absent în mi-

tot 
ca 
că 

a ram la 

realist o 
remarcabilă 

atiogeree 
eon vena -

l a Victo- 
resnarcat 

Juniorului 
de la 

București 
cu tncre- 

c inducerea 
t clubului.

Cc- 
ei).

Si 
în
de 

a

unui 
Dună 
Pena, 

Du-
n-au

I*
I
I 
î 
i 
î 
! 
i

nuteie 
jucat, e De o certă 
utilitate Informativă 
și atrăgător 
este 
gram 
unui 
cent 
Inter __ ______ _
rit (desigur) la în
treprinderea Poli
grafică din munici
piul de pe Cibln. 
Un „document
(sportiv) la purtă
tor" lesne de folo
sit de Iubitorii fot
balului, nu numai 
pe stadion pentru 
Diviziile A B și 
chiar C (evident, 
pentru seria 
chlpele din
(G.‘ ROT.).
• FOSTUL 

LOCAȘ AL 
CILOR ROȘII", Con
stantin Răduță, ezl 
antrenor la Unirea 
Dej (o echipă care 
aspiră să joace In 
sezonul viitor sub 
soarele ,,C“-ulul), 
profitin'! de 
tanța re’ativ 
dintre Dej și Cluj- 
Napoca, a venit să 
asiste la întîlnlrea 
dintre „U" și Cor- 
vlnul. Cum această 
„navetă" l-a intrat 
în obicei, de la în
ceputul campiona
tului, părerea Iul 
este, fireșt», aviza
tă atunci cînd de
clară: „Clujeni! an 
evoluat foarte slab 
în ultima vreme, 
nici Împotriva Hu-

grafic 
caietul-pro- 

(de mărimea 
...carnet) re
editat de F.C. 
Sibiu și tlpă-

zirava ca altă dată 
— a antrenorului 
Valentin Stănescu. 
Tribuna a Început 
să aplaude. Și ne-am 
gîndit Imediat, pri- ' 
vindu-1 ; poate că 
astăzi Nelu Motroc, ' 
care, orice s-ar spu- !, 
ne, a cam pus pe 
roate Rapidul. se , 
sfătuiește șl cu i 
Valentin Stănescu, | 
așa cum și el. Va- ,, 
lentln, se sfătuia i 
cîndva cu Emerich , | 
Vogi. In orice caz, < 
tribuna a intuit | 
foarte bine valoarea | 
psihologică a apa-' < 
rițlei lui „nea Ti- I 
nel“. căruia fetele 1| 
ds acum 35—40 de 
ani îl spuneau... Ru- I 
dolf Valentino • I 
Suporterii ferovia- > 
rilor au fost fericiți : I 
duminică. El s-au il 
prevalat șl de fap- J’ 
tul că Rapid a ju- I 
cat fără Goanță și I 
Balaur. E adevărat, ’ 
unii afirmau că Ra- I 
pid merge mai bine j« 
fără Goanță. dar 
poate că nu voiau I 
decit să-l stlmule- t’ 
ze pe talentatul ;î 
mijlocaș absent. • I 
Din nou remarcat, i’ 
micuțul Barbu de la , 
F.C.M. „Dacă l-am I 
avea pe Barbu tn 
echipă — spuneau I. 
rapldlștll - Ciolpo- I 
nea ar ajunge gal- f, 
geteri*. Bine spus—
a. Ch.).

PĂDURARII-FOTBALIȘTI DE LA FORESTA BISTRIȚA
Pădurile conferă un plus de 

pitoresc ținuturilor de un far
mec deosebit ale Bistriței fi 
Năsăudului. Ca harnici gospo
dari ai acestor „plămini" al 
naturii, bistrițenii se preocu
pă continuu de asigurarea ca
drelor atit de necesare ocroti
rii si exploatării rationale a 
aurului verde. !n acest sens, o 
vizită la Liceul industrial nr. 
3, aparținind de l.F.E.T. Bis
trița. a fost cit se poate de 
edificatoare.

Cind am fost oaspeții liceu
lui. in clase, in dormitoare, la 
cantină, peste tot mirosul nțo- 
btlierului nou se suprapunea 
celui de vopsea 
L-am intilnit pe 
silvic Aurel Mihuț, 
asociației sportive 
de peste 30 de _____ ______
activist sportiv voluntar. In 
scurt timp aveam să aflăm că 
Si pe plan sportiv Foresta (un 
a final mai mult decit celebra 
Nottingham Forest I) deci tot o 
formație a pădurarilor, nu vrea 
să fie mai prejos decit l.F.E.T., 
de care aparține (locul I pe 
țară în 1987 si Ordinul Muncii 
clasa a lll-a). Și asa si este :

echipa de fotbal juniori a ter
minat pe primul loc in seria a 
X-a a Campionatului Republi
can al juniorilor II. activind in 
actuala ediție a întrecerii 
miorilor Z. Motiv de mare 
tisfacție si pentru Vaier 
meșan. antrenorul voluntar

proaspătă, 
tehnicianul 
secretarul 
„Foresta", 

ani neobosit 
sportiv voluntar.

tinerilor fotbaliști selecționați 
atent de pe întreg cuprinsul 
județului Bistrlța-Năsăud si 
care la terminarea junioratu
lui. se întorc — temeinic in
struia si pregătiți — în echi
pele eșaloanelor superioare din 
județ.

Adevărați părinți adoptivi 
(multi sportivi provin de la 
Casa Copilului). Vaier Șcrmcșan 
(și soția sa Doina. secretara 
liceului, cea mai înfocată din
tre suporterele fotbaliștilor) si 
Aurel Mihuț. pe lingă pasiunea

pentru sport, pentru fotbal in 
special, doresc si au reușit ca 
„dragii noștri pădurari să fie 
cit mai bine si frumos imbră- 
cați“. Ne-am convins văzindu-i 
tn splendidele tricouri portocalii, 
cu dungi negre („mai avem si 
alte 2—3 rînduri de echipament" 
— sublinia secretarul asocia
ției) indreptîndu-se. la ora 
prinsului, spre cantină. Veseli, 
bine dispusi. tinerii fotbaliști pă
reau într-un mic concediu, nici
decum ..după un antrenament 
ușor (s.a.) de dimineață, cu 12 
km de alergare (!)" — cum ne 
mărturisea antrenorul Somesan. 
Si urma antrenamentul de 
după-amiază. Campionatul se 
apropie...

Dacă mal adăugăm că multi 
dintre cel veste SjOOO de mem
bri susținători ai asociației, in 
frunte eu directorul l.F.E.T. 
Bistrița, Traian Morariu. depu
tat în M.A.N., sînt nelipsiti la 
jocurile fotablistilor juniori 
disputate ne terenul din Prun- 
du Biraăului, acolo unde pă
durea „cade" peste stadion si-l 
ocrotește, avem imaginea mai 
exactă a Forest (ei) din Bis
trița.,

Mihail VESA



W COMITEÎBlOi POLITIC 
ram AL C.C. Al P.C.R.

Azi, in sala Floreasca din Cc*,)itală

VOINJA - KREMIKOVȚI SOFIA

(Urmare din pap. 2)

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat convingerea că 
această glorioasă aniversare va 
constitui un minunat prilej de 
puternică manifestare a unită
ții strinse a întregului popor 
în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovatășul 
Nicolae Ceaușescu. de mobili
zare largă a energiilor și foite
lor creatoare ale tuturor oame
nilor muncii pentru progresul 
și înflorirea patriei socialiste, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
Tezelor din aprilie și transpu
nerea neabătută în viată a 
hotăririior Congresului al 
Xin-lea și Conferinței Națio
nale ale P.C.R„ a Programului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
și înaintarea patriei spre co
munism, pentru afirmarea tot 
mai puternică a României, ca 
țară liberă, demnă șl înflori* 
toare.

Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut, în continuare, 
ACTIVITATEA DELEGAȚIEI 
ROMANE LA ÎNTlLNIREA 
PREȘEDINȚILOR PARLA
MENTELOR STATELOR PAR
TICIPANTE LA TRATATUL 
DE LA VARȘOVIA, CARE A 
AVUT LOC RECENT LA 
BERLIN.

In acest cadru, Comitetul 
Politic Executiv a aprobat 
pozifia delegației române pri
vind neacceptarea propunerii 
prezentate de participanții la 
intilnire privind crearea „Con
siliului Parlamentar European**, 
considertnd că. în condițiile ac
tuale, nu este necesară institui
rea unor noi organisme par
lamentare — care, așa cum au 
fost concepute, ar căpăta un 
caracter supranational —• ci 
dezvoltarea formelor de cola
borare deja existente, ce și-au 
dovedit, în practică, utilitatea. 
A fost reafirmată hotărîrea 
României de a acționa, și in 
viitor, în vederea extinderii 
relațiilor sale pe linie parla
mentară cu celelalte țări socia
liste, cu țările in curs de dez
voltare. cu toate statele lumiL 
de a-și aduce — si pe această 
cale — o contribuție sporită la 
promovarea politicii de pace și 
dezarmare, de securitate, în
credere și colaborare între po
poare. '

în cadrul ședinței, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A 
PREZENTAT O INFORMARE 
ÎN LEGĂTURĂ CU VIZITA 
OFICIALA DE PRIETENIE 
EFECTUATA, ÎMPREUNA CU 
TOVARĂȘA ELENA
CEAUȘESCU, ÎN UNIUNEA 
SOVIETICA. ÎN PERIOADA 
4—G OCTOMBRIE, LA INVI
TAȚIA C.C. AL P.C.U.S. ȘI A 
PREZIDIULUI SOVIETULUI 
SUPREM AL U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere activită
ții desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in timpul 
vizitei, modulul în care a pre
zentat, în cadrul convorbirilor, 
poziția partidului și statului 
nostru cu privire la dezvol
tarea. pe multiple planuri a 
relațiilor dintre România și U- 
niunea Sovietică, precum și in 
legătură cu probleme actuale 
ale vieții politice internaționale

— poziție ce corespunde intru 
totul orientărilor și hotăririior 
Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat, cu satisfacție, rezulta
tele rodnice ale convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Mihail Gorbaciov, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietico, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care deschid, prin 
înțelegerile convenite, noi pers
pective raporturilor bilaterale, 
inscriindu-se ca 0 contribuție 
de seamă la întărirea continuă 
a relațiilor tradiționale dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre, in spiritul Tratatului 
de prietenie, colaborare șl 
asistență mutuală, pe baza 
principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești. în a- 
cesi sens, a fost evidențiată în
semnătatea măsurilor stabilite, 
Cu prilejul vizitei, privind in
tensificarea cooperării și spe
cializării in producție, creș
terea șî diversificarea schimbu
rilor de mărfuri, potrivit pre
vederilor Programului de lun
gă durată, pină în anul 2000. 
S-a «juns. de asemenea, Ia o 
serie de înțelegeri importante 
privind intensificarea colaboră
rii tehnico-științifice. Inclusiv 
prin crearea unor grupe comu
ne de cercetare înlr-o set te de 
domenii de mare importantă 
pentru dezvoltarea economico- 
soeialâ a celor două țări.

Comitetul Politie Executiv a 
subliniat, totodată, importanța 
schimbului de păreri pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov 
l-au avut cu privire la evoluția 
vieții politice mondiale, a miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, in cadru! rĂrnia 
a fost reafirmată hotărîrea 
României și Uniunii Sovietice 
de a întări conlucrarea pe a- 
rena mondială, de a acționa, 
împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu forțele progresiste, 
democratice, de pretutindeni 
pentru înfăptuirea dezarmării
— in primul rind a celei nu
cleare — rezolvarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a pro
blemelor litigioase dintre state, 
instaurarea în Europa și în lu
me a unui climat de destinde
re, securitate și pace, dc înțe
legere și colaborare.

Aprobind în unanimitate re
zultatele vizitei. Comitetul Po
litic Executiv a cerut guver
nului. ministerelor, celorlalte 
organe și instituții centrale să 
ia țoale măsurile ce se Impun 
pentru realizarea, în cele mai 
bune condiții, a înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, care 
asigură dezvoltarea mai puter
nică. pe multiple planuri. a 
conlucrării și cooperării româ- 
no-sovietice.

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid si de stat.

§ Activitatea competițională in- 
§ ternațională de baschet a sezo- 
5 nului 1988—1989 este inaugu- 
§ rată azi, în sala Floreasca, la 
§ ora 18, cu meciul Voința C.S.Ș. 
§ 2 București — Kremikovți So- 

fia, în cadrul turului inaugural 
Sț al Cupei „Liliana Ronchetti11.

Echipa bucureșteană, clasată 
s;pe locul secund în ediția tre- 
fecută a Diviziei A și avînd în 
Șt componență o serie de jucătoa- 
$ re valoroase (Ștefania Borș, 
§ Elena Filip, Roxana Ștefan, 
§ Elena Caloianu, Estela Urogdi, 
§ Luminița Ciocan, Rodi ca Jugă- 
§ naru ș.a.), are posibilitatea să 
§ obțină un rezultat favorabil, Ia 
§ o diferență care sâ-i acorde 
§ șanse de calificare în etapa su- 
§ perioară a competiției; cu con- 
§ diția însă de a evolua la nive-

reștencelor, Kremikovți Sofia, 
este o echipă valoroasă, cu 
prestații remarcabile în unele 
din edițiile precedente ale 
competiției respective. în 1985— 
1986 a ajuns în semifinale (în 
„sferturi1* a eliminat pe Vozdo- 
vac Belgrad și Racing Club 
Paris), iar în i986—1987 a pro
movat în sferturile de finală,

unde a cedat in fața formați
ilor T.T.T. Riga (care avea să 
cîștige competiția) și G. S. 
Ferrara.

Arbitrii
Avalișvili (U.R.S.S.) și 
gowski ~ ' 
FIBA : Al. Dănilă.

Returul partidei va 
miercuri 19 octombrie.

meciului de

(Polonia) ;

azi : G. 
R. Glo- 
comisar

avea loc

STEAUA A CIȘTIGAT TURNEUL DE SPADA
DE LA VARȘOVIA

i

O FRUMOASĂ
(Urmare din pag 1)

de penultimul act al prestigi 
oasei competiții continentale. 
Deși în iocurile decisive au 
plecat cu un handicap de 15 
pd, băimărenii au dovedit, 
asa cum ne-a mărturisit prof. 
Ladislau Szfics, vicepreședinte 
al F R. Popice, prezent la Bol 
zano, mai valoroși, mai buni 
decît adversarii lor. în primul 
rînd au fost mai calmi, mai lu
cizi in mc nentele dificile, pe 
care, le au depășit cu dezinvol
tură. Posedînd o tehnică adap
tată la efort maxim. Hie Host: 
(900), Alexandru Naszodi (930), 
Vasia Dohos '955), Erno Ger- 
gely (896), Alexandru Szekely 
(923) au refăcut terenul pierdut 
în prima rundă și apoi s-au de-

PERFORMANȚĂ
tașat. iăsind o zestre de 49 pd 
ultimului schimb, Stelian Boariu. 
Etaiindu-și calitățile care l-au 
consacrat, forța de joc șl moralul 
robust, antrenorul jucător ai 
băimă renilor a doborît din 200 
bile mixte 953 de popice mă
rind avansul la 97 pd. Aurul 
Baia Mare intrînd, astfel, pen 
tru a treia oară în posesia tro 
feului. La 31 de ani, căpitanii’, 
și antrenorul popicarilor de la 
Aurul Baia Mare. Stelian Boa- 
riu, a obținut și el o „triplă- 
valoroasă, ocupînd primul loc 
în clasamentul individual la ul 
tlmele. ediții „Am învins adver
sari puternici, ne-a -spus sub:: 
ginerul Stelian Boariu buni cu 
născători ni tainelor jocului dc 
popice, care nu s-au recunoscut 
depășiți decît după ultimele 
bile. Dirzenia și coeziunea su-

Iul maxim. Voința a mai jucat 
în Cupa „Lillana Ronchetti1* în 
ediția 1985—1986, cînd a fost 
eliminată de formația iugoslavă 
Aida Tuzla.

Adversara de azi a bucu-

CĂLĂREȚII
PRINTRE

NOȘTRI - 
ÎNVINGĂTORI

VARȘOVIA, 11 (Agcrpres). — 
Concursul pe echipe din cadrul 
competiției internaționale de 
spadă de la Varșovia s-a în
cheiat cu victoria echipei Stea- ■ 
ua București, care a învins, în 
finală, cu scorul de 9—2. for
mația Politehnica Wroclaw. 
Punctele formației române au 
fost realizate de Felix Nicolae, 
Sorin Saitoc — cite 3, Mihai 
Popa — 2 și Ionel Stanciu — 1,

în întîlnirea pentru locul 3, 
Legia Varșovia a dispus cu 9—6 
de AZS Katowice.

TURUL CICLIST
AL BULGARIEI

LA TRIPOLI ..MONDIALELE'* DE BOX TINERET,

Participînd la concursul in-
Ș ternațional de la Tripoli, ală- 
§ turi de călăreți din Austria, Ir- 

.. .............~~landa, Belgia, Bulgariaj Suedia, 
Maroc, Siria, Grecia șl Libia, 
sportivii noștri Radu Iiioi și 
Alexandru Bozan au avut o 
comportare meritorie, situîn- 

Ș du-se, în ordine, pe primele 
§ două locuri în proba de difi- 
§ cultate progresivă.

I---------- -----------
TURNEUL DE ȘAH

DE LA BAKU
§ MOSCOVA, 11 (Agerpres). — 
§ După 5 runde, in turneul in
ternațional de șah de la Baku 

tn clasament condyce maestrul 
sovietic Elmir Magheramov cu
3.5 puncte. Șahistul român 
Dragoș Dumitracbe, care tn

§ runda a 5-a a remizat cu Pa- 
^ latnik. se află pe locul 5. cu

2.5 puncte.

s

$

In porto rico
(Agcrprcs).SAN JUAN, 11 , _ .

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, ediția din 1989 
a Campionatului Mondial de box 
pentru tineret se va desfășura 
în Porto Rico.

SOFIA, 11 (Agerpres). — Tu
rul ciclist al Bulgariei s-a în
cheiat cu victoria 
bulgar Valentin 
de coechipierul 
3:15. Pe echipe 

.«nația Ț.S.K.A.
Zname urmată 
prezentativă a 
selecționată din _____________
de tineret a României a ocu
pat locul 9. Ultima etapă, a 
9-a, Kazanlîk — Sofia (195 km) 
a revenit sportivului bulgar 
Stoicev, înregistrat cu timpul 
de 5.36:20.

rutierului 
Jivkov, urmat 
său Ivanov la 
a cîștlgat for- 

Septemvrisko 
de prima re- 
Bulgariei și o 

U.R.S.S. Echipa

MODIFICĂRI DE REGULAMENT EA PATINAJUL ARTISTIC
O modificare importantă în 

programul structural al patina
jului artistic a fost aprobată la 
Congresul federației internațio
nale de specialitate, care a a- 
vut loc în această vară la Da
vos (Elveția) : reducerea, cu 
zece procente, a ponderii figu
rilor impuse în aprecierea (no
tarea) evoluției fiecărui concu
rent Programul obligatoriu va 
reprezenta, în aceste condiții, 
doar douăzeci la sută din to
talul punctajului final, restul

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Concursul inter

național de maraton din Berli
nul Occidental s a încheiat cu 
succesul atletului tanzanian Su
leiman Nyambul, cronometrat pe 
42,195 m în 2.11:45. Pe locurile 
următoare au sosit Spyros An- 
driopoulos (Grecia) — 2.12:04 șl 
Tulu Mekonen (Etloolai — 2.12:29.

BOX • tntr-un meci contînd 
pentru titlul mondial la catego
ria cocoș (versiunea WBA), thai- 
landezul Kaosal Galaxy l-a în
vins prin k.o.. In repriza a 0-a, 
pe Choi Chang-Ho (Coreea ds 
Sud).

CICLISM • Ediția din acest an 
a cursei clasice Paris — Tours 
s-a Încheiat cu succesul rutieru
lui belgian Jan Goessens. crono
metrat pe 290 km în 8.23:44. Pe 
locul' secund. în același timp cu 
învingătorul, s-a clasat Sean 
Kelly (Irlanda).

ȘAH • In Turneul internațio
nal de la Stara Pazova, după 6 
runde conduce maestrul ceho
slovac Plahetka cu 4.5 puncte, 
urmat dc bulgarul Trlnvov șl 
Iugoslavul Ivanovic! cu cite 4 
puncte. Rezultate tehnice : Pia- 
hetka — Popcev remiză. Kosa-

novici — Abramovicl 0—I; Iva
novic! — Popov remiză, Tringov 
— Doljanin 1—0. Cabrilo — Ro- 
manișin remiză.

TENIS • Turneul feminin dc 
la New Orleans a lost cîștigat dc 
Chris Evert, învingătoare in £1- ’ 
nală cu scorul de 6—4, 6—1 in 
fața iul Anne Smith • In finala 
turneului masculin de la Brisoa- 
ne, americanul Tim Mayotte 1-a 
întrecut cu scorul de 6—4. 6—4 
pe compatriotul său Marty Da-

fiind urmarea notelor acordate 
pentru cele două programe de 
compoziție : cel original (noua 
denumire a programului scurt) 
și cel liber ales.

Modificarea — importantă, 
■ fără îndoială — vine în spriji

nul cererilor formulate de ma
joritatea specialiștilor, dat fiind 
faptul că antrenamentul mono
ton, automatizat, pe care îl ne
cesită „impusele11 îngrădește 
dezvoltarea creativității patina
torilor. Accentul va cădea cu 
precădere, de acum încolo, pe 
latura emoțional-artistică, care 
place atît de mult spectatoru
lui. Căci, se știe, patinajul ar
tistic și-a depășit de mult 
granițele de sport pur, deve
nind un adevărat balet pe 
gheață.

Congresul Federației Interna
ționale de patinaj a mai adop
tat și alte schimbări, unele de- 
rivînd, cum era firesc, din 
noua structură a programului 
origina’ : timp majorat cu 25 
de secunde pentru executarea 
sa, vîrsta limită de participare 
la junioare va fi de 17 ani — 
in loc de 16. (D. S.).

CAMPIONATE • Sparta Praga învingătoare in deplasare 9 F.C. 
Barcelona in frunte • P.S.V. Eindhoven întrecută de Ajax • 
Anderlecht — F.G Malines 0-0, “
• IN PRELIMINARIILE C.M. :

F.C. Bruges - Waregem 2-3 1 
Guatemala — Canada 1—0

A POPICARILOR
fleteascâ reunite în echipa noas
tră și-au spus cuvântul hotă- 
rîtor”.

Cu toate eforturile depuse de 
mureșence. care la ultimele șa
se lovituri se apropiaseră la 
8 p de lidere, ele nu au putut 
să-și păstreze trofeul, datorită 
comportării sub așteptări a 
Melindei Demeter — 391 pd (în 
prima manșă» și a Rodicăi Ba 
ciu — 386 pd (in a doua rundă)

CLAS \MENTF. masrulin — 
1. Aurul Baia Mare II 953 pd 
(5 496—5 597). 2. Olympia M5r- 
feiden 10 956 pd. 3. BKV Elăre 
Budapesta 19 891 nd I KK riân- 
dît Osițek 10 81?pd. feminin — 
1. SE Epitok Seghedin 5071 pd, 2. 
Elcctrcmurcs Tg Mureș
pd. 3. DSKC Epnelheim IMS 
pd 4 KK Emc Ce! ie 4955 pd.

REZULTATE Înregistrate in 
etapa a 9-a a campionatului 
Cehoslovaciei : Dukla ^rsga — 
Skoda Plsen 4—2, Plastika Nitra
— Banii: 0—1. Sigma Olomouc — 
Sparta Praga 0—I, Slavia Praga
— Inter Bratislava 5—3 Slovan 
Bratislava — Dunajska Streda 
0—0. T.E. Vitkovice — Spartak 
Trnava 1—0. Spartak Hradec Kra- 
love — Bohemians Praga C—1. 
Cheb — Dukla Banska Bystrica 
2—1. In clasament continuă să 
conducă Slavia Praga. cu 15 p. 
urmată de Sparta Praga — 14 p.

IN ETAPA a 6-a a campiona
tului spaniol, F.C. Barcelona a 
învins, tn deplasare, cu —0. for
mația Real Sociedad. tn tin d cc 
Real Madrid a obținut victoria, 
pe teren propriu cu 4—0 în fața 
ecniDci Zaracoza. Alte •-n:-ul ate: 
Cadiz — Oviedo 1—1. Malaga — 
Atletico Madrid 1—2. Espanol 
Barcelona — F.C. Sevilla 1—1 
Elene — Athletic Bilbao 2—0. 
Valencia — Locrones »—0 Osasu- 
aa — Celta Viga 1—0 ă.jon — 
Murciâ 0—1 Betis — Valladolid 
0—1. Primul loc în clasament este" 
ocupat, cu 10 puncte h F. C- 
Barcelona, urmată de «leal Ma
drid. Athletic Bilbao si r.ogrones 
m cite 9 p.

(N OLANDA (el. 8). Sparta Rot- 
’erdam — Roda Kerkradc 0—1. 
Volendam — F.C. Haarlem 2—0

Willem II Tilburg — F.C Gro
ningen 2—3, F.C. Den Bosca — 
F.C. Utrecht. 1—0. Ajax Amster
dam — P.S.V. Elndnoven 2—8, 
P.E.C. Zwolie — Waalwijk 3—0, 
Venlo — Maastricht 1—1 tn cla
sament continuă să conducă 
P.S.V. Eindhoven, cu 13 p

IN ETAPA a 12-a a campiona
tului belgian Waregem a furni
zat o surpriză. învingind in de
plasare. cu 3—2. pe F.C Bruges. 
Alte rezultate : Lokeren —
Standard Liege 0—2, Beerschot — 
RWDM 1—3. Kortrijk — Cercle 
Bruges 3—1. Racing Malines — 
Lierse 1—0. Charleroi - Genlt 
0—0, F.C. Lifige — Bevoren 1—0, 
Anderlecht — F.C. Ma'ines. 0—0, 
st. Trond — F.C Anvers 0—0. Li
deră a clasamentului se menține 
F.C. (Malines, cu 21 p, urmată de 
adversara sa in turul -secund al 
„Cupei Cupelor11 Ander.eelit. cu 
20 p.LA CIUDAD DE GUATEMALA, 
în meci contînd centru prelimi
nariile Campionatului Mondial, 
selecționata Guatemala! a între
cut cu 1—0 (t—0> 
dei. Unicul gol 
fost marcat îri 
Byron- Perez.

1N FINALA

echlpa Cana- 
al pa'ti'je' a 

minatul f. de
,,, .....___ competiției ce

re a marcat aniversarea a 10? ae 
ani de la crearea ’iții engleze. 
Arsenal Londra a întrecut .cu 
2_1 (2—0) pe Mancheste- nUeo
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