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ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU
A INAUGURAT

TIRGUL INTERNATIONAL BUCUREȘTI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, a inaugurat, miercuri, 
12 octombrie, Tirgul Internațio
nal București, aflat la cea de-.a 
XlV-a ediție.

La festivitatea inaugurării 
acestei manifestări de larg in
teres economic și comercial, de
venită tradițională, au parti- 

' i su- 
Politic 
P.C.R.. 

Central 
ai C.C.

___  de Stat 
___ , conducători 

instituții centrale, organiza- 
de masă și obștești.

Ap fost prezenți șefii misi
unilor diplomatice acreditați la 
București, directorii pavilioane
lor naționale și reprezentanți 
ai firmelor do peste hotare 
care iau parte la actuala ediție 
a tîrgului, corespondenți ai 
presei străine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați, la sosirea la 
Complexul cxpozițional din 

. Piața Scînteii, cu deosebită căl
dură de mii de oameni ai mun
cii din Capitală care, prin pu
ternice ovalii și urale, au dat 
expresie sentimentelor de înal
tă stimă șî prețuire pe care 
întregul nostru popor le nu
trește față de secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, de numele căruia 
este legată impetuoasa dezvol
tare a economiei românești.

S-a intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul loan Ungur, 
ministrul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale.

In aplauzele celor prezenți, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a tăiat panglica inaugurală a 
ediției din acest an a Tîrgului 
Internațional București.

In pavilionul central, undea 
început 
Nicolae 
Elena
înfățișate produse reprezenta
tive realizate în unitățile Mi
nisterului Industriei Electroteh
nice.

Produsele prezentate pun în 
evidență liniile principale de 
acțiune ale industriei electro
tehnice românești pentru ma
terializarea orientărilor si in
dicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a programelor spe-

cipat membri și membri 
picanți ai Comitetului “ 
Executiv al C.C. al 
secretari ai Comitetului 
al 
al 
Și 
de 
î>i

partidului, membri 
P.C.R., ai Consiliului 
ai guvernului,

vizita. tovarășului
Ceaușescu. tovarășei 

Ceaușescu le-au fost

cialc adoptate in vederea per
fecționării întregii activități, de 
la proiectare la fabricația de 
serie a unor mașini și utilaje 
de mare complexitate, destina
te atit echipării 
de producție din țară, cit și 
unor parteneri de 
peste hotare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat standurile in care suit 
expuse produse ale mecanicii 
fine și opticii : aparate de mă
sură si control electronizate, a- 
paratură optică medicală, mi- 
croscoape. Vizita a continuat in 
sectorul unde sînt prezentate 
produse destinate automatizării 
proceselor de fabricație din 
sectoare prioritare ale econo
miei — energetică, minerit, pe
trochimie, metalurgie, energe
tică nucleară — ce sint reali
zate la un înalt nivel tehnic, 
competitive pe plan mondial.

S-au vizitat. în ---- i:-------
standurile rezervate 
construcțiilor de mașini, 
ră larg reprezentată și la actua 
la ediție a tîrgului.

Exponatele industriei 
lurgice pun in lumină 
tarea rapidă a acestei 
în ultimii ani, în care baza ma
terială, tehnologiile de lucru 
și structura sortimentală a fa
bricației au cunoscut profunde 
transformări.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost prezentate, în continuare, 
unele din produsele reprezen
tative ale marilor combinate și 
întreprinderi din cadrul Minis
terului Industrializării Lemnu
lui și Materialelor de Con
strucții.

O pondere importantă o de
țin mobila de artă, realizată în 
diferite stiluri, care asigură 
atît valorificarea superioară a 
masei lemnoase, cît și livrarea 
unor piese unicat, extinderea 
piețelor de desfacere. Sînt pre
zentate, de asemenea, piese de 
mobilier cu finisaje superioare, 
diferite garnituri, precum si 
numeroase obiecte decorative 
din lemn, instrumente muzica
le, articole pentru sport.

O impresie deosebită lasă 
standurile cu produse ale uni
tăților din industria sticlei si 
ceramicii fine.

Dezvoltarea puternică pe 
care a cunoscut-o în ultimii 
ani industria extractivă, con
tribuția sa sporită Ia asigurarea 
bazei de" materii prime și ener
getice a țării, îndeosebi prin 
valorificarea resurselor interne.
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Așezări mici, ambiții mari

• 0 tlnără asociație la... 40
de ani • Argumentele unui prieten

statornic al sportivilor

r
Comuna Bumbești-Jiu. care 

mai cuprinde satele Birlești, Te- 
tila, Curtișoara. Pleșa și Lăză- 
rești, este la ora de față una din 
cele mai mari (peste 15 000 locui
tori și cu 7 gări feroviare pe teri
toriu) și mai frumoase comune 
din cite am vizitat. Dacă nu 
s-ar vedea silueta întreprinde
rii Metalurgice Sadu. 
la poalele munților 
te-ai putea crede într-o 
țiune montană, unde cetățenii 
s-au obișnuit să-și ordoneze 
gesturile de muncă șl viată 
după rigorile si tipicul confor
tului urban, rezolvîndu-si pro
blemele fără a mai fi nevoie 
să dea o fugă pină la Tg. Jiu 
sau Petroșani, intre care se 
află această așezare gorjeană. 
După ce a apărut întreprinde
rea Metalurgică. își amintește 
Ion Stănculete, fost primar 
mai bine'de un deceniu, chiar 
că n-au mai avut motiv să 
plece undeva. Fiii țăranilor de

ridicată 
Paring, 

stă

ȘAPTE PUNCTE AVANS!
• F C. Argeș, victorie prețioasă
•a Ci i ttanța • Corvinul.

ifnnijtant in

ținut
U“
fa{a

Belodedici, apărut mereu la 
finalizare, înscrie al doi
lea gol In poarta lui 
Toader. (Fază din meciul 

Steaua — Rapid : 2—0) 
Foto : Aurel D. NEAGU

CLASAMENTUL

Citiți cronicile in

\u început cupdc europene la Baschet

REZULTATE TEHNICE

58-58 h
au

Ca- 
bas-

cau- 
lne- 

de

din 
de 
acuaiel 

Ron- 
Voința

^5
Ș Steaua — Rapid 2-0 (1-0)
§F.C. Farul - F.C. Argeș 0-1 (0-1)
§S.C. Bacău - F.C Bihor 1-0 (1-0)
§ Flacăra - Victoria 3-2 (1-1)
| F.C.M Brașov - Sportul Stud. 4-2 (1-0)
§ Corvinul - Univ. Craiova 0-0
| A.S.A. - „U* Cluj-Napoca 1-1 (1-0)
5 Dinamo - F.C. Olt 6-0 (3-0)
§ Meciul Otelul•s? . _ - F.C. Inter se va disputa la
§ 19 octombrie.

ETAPA VIITOARE (5-6 noiembrie)|
Ș F.C Inter
§ F.C. Argeș
§ Rapid
|F.C. Bihor
^„U" Cluj-Napoca 
§ Sportul Stud.
^Dinamo
|F.C. Olt 
ț Univ. Craiova

— S.C. Bacău
— Oțelul
— F.C. Constanța
— Victoria
— F.C.M. Brașov
— Steaua
— Flacăra
— Corvrnul
— A.S.A. Tg. Mureș

DINAMO 
Steaua
Victoria 
Flacăra
F.C. Inter 
Univ. Craiova 
Corvinul
F.C.M. Brașov 
Sp. Studențesc 
„U“ Cluî-Napoca 
F.C. Olt
Rapid
F.C. Bihor
F.C. Argeș 
S.C. Bacău
F.C. Farul 
Otelul
A.S.A.

44-10
29-12
26-17 
16-12
14- 16 
18-18 
12-14
16-16
17-17
9-14
7- 14 

10-21 
10- 8 
12-11
15- 22
8- 11
6-20
5-21

ș Citeva sute de spectator! 
asistat ta sala Floreasca 

S pitală la primul mec! 
$ chet feminin dîn cadrul 
$ editi! a Cupel .Liliana 
* chetti* dintre formațiile

| BUMBEȘTI-JIU

aici si din satele învecinate au 
învățat diferite meserii, cum 
se zice la locul de muncă, si 
ca să afle acest loc nu au 
trebuit să se îndepărteze prea 
mult de casă. Astăzi, oamenii 
au cam tot ce doresc : aparta
mente (de ordinul sutelor) in 
blocuri moderne, străzi asfal
tate canalizare. diverse ma
gazine, cinematograf, 
crese grădinițe. liceu,
sportiv cu săii de sah. 
de masă si box. terenuri 
minizate de handbal si 
pîrtie de schi si un i 
stadion (cu tribună 
avind o capacitate 
1500 de locuri. 
adolescent.
primar, i 
mitetului 
prinderii 
împreună 
mea am 
naștere a . ..
Metalurgistul Sadu (15 decem
brie 1948). Eram putini dar 
foarte entuziaști. Am început 
cu fotbalul 3i șahul. Acum in
să... Tinerii noștri practică in 
mod organizat, atletismul fot
balul, oină, handbalul, 
borul, voleiul, schiul.
de masă, ciclismul si 
tarea turistică unii < 
afirmindu-se in arena 
titionali“.

povestit 
treptat- 
al aso- 

rind co-

Interlocutorul ne-a 
cum s-a modificat 
treptat tabloul uman 
ciației. cum rînd pe 
piii au crescut si si-au pus in
gind să devină viitori perfor
meri. De aici au plecat cu- 
noscuții fotbaliști Constantin 
Tilvescu. Aurel Ticleanu si

spital, 
club 

, tenis 
i bitu- 

volei 
cochet 

acoperită) 
de circa 

___ „Eram un 
istorisește fostul 

acum președintele co
de sindicat al între- 

Metalurgice 
eu alții de 

asistat Ia actul 
asociației

Troian IOANITESCU

(Continuare in pag 2-3)

București șl Kremikovți Sofia 
Gazdele au abordat extrem de 
timorate partida și acest lucru 
a avut repercusiuni asupra e- 
voluție- tuturor jucătoarelor ca
re parcă. s-ar fi aflat pentru 
prima dată într-o confruntare 
internațională. Din această 
zâ o serie supărătoare de 
xactități ale sportivelor 
la Voința 
așteptat 
rea t 
ză : 
21 !
luat 
tr-un 
ce se 
au , 
3? cond 
sperai 
mai 
tern 
Sofia _ _____
Dar speranțele au durat 
de puțin. deoarece £. 
noastre au reînceput seria gre- 
șe ilor copilărești si adversarele 
au reușit să egaleze în ultimele 
secunde de Joc. astfel că san- 
se’e de promovare în turul ur
mător al comoetîțlel au trecut 
de partea sportivelor bulgare 
Scor final Voința București — 
Kremlkovțî Sofia 58—58 (20—21).
Au marcat : Ștefan îî. Caloianu

ale _ _________  —
iar oaspetele ait au 

pentru a lua conduce
re tabela de scor. La pau- 
Vo'nta — Kremikovtl

Bucu rest enceie 
partida ta tortă 

i Joc mai aproape < 
cere unei ecnioe I 

aittativa s!
15— 38

tetr-o desprindere

au re
st prin
de ceea 
fruntașe 
In min 

dînd 
nte într-o desprindere cît 
netă și un avantaj consis- 
Dentru partida retur de la 

de săotămîna viitoare... 
t destul 
sportivele

preluat
eau cu Ștefania Borș, mereu activă sub 

coșul sportivelor bulgare
Foto : Eduard ENEA

8. Marin 5. Crlstea 4. Urogdl 2 
Filip 4 Borș 12 Cocîrlan 9, cio
can 2 pentru Voința. respecta 
Bateva 11. Petchenicova 2. Mie- 
keneova 5. Popova 10 Varbano- 
va 23. Vretenarova 7.

Au arbitrat G. Avalișvil! 
(V R.S.S.) șl R. Glogowskl (Po
lonia! .

Paul IOVAN

Incepind de azi, la baza hipică din Sibiu

ci nd 
pirita 

de 
tporfice

I. șahul. 
tenisul 

i orien- 
dintre ei 

comne-

ÎNTRECERILE
Incepind de azi. La baza hi

pică din Sibiu vor începe în
trecerile finalei Campionatului 
Național de călărie pentru se
niori, in programul căreia sînt 
incluse probe de obstacole și 
dresai cat. ușoară Este de aș
teptat ca sportivii de la Stea
ua. Dinamo, Olimpia B'icu 
resti. CS.M. Sibiu C.S.M Cra
iova. Petrolul Ploiești Izvorul 
M. &uc. A S S. Cluj-Napoca, 
C.S.M Lugoj șa., să ofere —

FINALE ALE CĂLĂREȚILOR
sperăm cît mai 
spectatori — evoluții de 
calitate.

Programul complet ai compe
tiției : joi, de la ora 10 și 15 
— cat. ușoară ; vineri, de la 
ora 10 și 15 — cat mijlocie ; 
sîmbătă, de la ora 9 — dresaj, 
de la ora 15 — cat dificul
tate progresivă ; duminică, de 
la ora 15 — cat. semigrea, de 
la ora 14 — echipe : luni, de 
la ora 11 și 15 — cat. grea.

ri umeroșilor 
bună

Reamintim că la ediția pre
cedentă au urcat pe podium 
Călăreții Gruia Deac, Mircea 
Ncagu, Radu Ilioi, precum și 
echipa Steaua își vor adăuga 
aceștia incă un titlu în palma
res sau alți sportivi își vor în
scrie numele pe tabloul cîsti- 
gătorilor? Iată o întrebare al 
cărei răspuns îl așteptăm, re
petăm, la capătul unor evolu
ții de o cît mai bună calitate.



TRACTORUL A TRECUT UN... OBSTACOL
„Cursa cu obstacole", cu două 

echipe la start, Tractorul Brașov 
(m) și Dorobanțul Ploiești (f). 
care au mers „umăr la umăr- — 
prima pînă în etapa a X-a, se
cunda pînă intr-a IX-a, iată, s-a 
întrerupt, brașovenii ob-.inînd, în 
sfîrșit, prima victorie in acest 
campionat. Handbalistele ploieș- 
tence rămînînd astfel singure in 
cursă, ele nereușind, încă, nici o 
victorie după nouă meciuri sus
ținute. Este cel puțin curios că 
această echipă, în care activează 
cîteva jucătoare cu o bună tehni

că, precum Tatiana Bortaș, Simona 
Tudor-Curea, Cristina Anton, fi
gurează cu zero puncte în cla
sament (excludem detaliul că In 
handbal se obține un punct pen
tru meci pierdut), ceea ce deno
tă că. fie la conducerea tehnică 
a echipei, fie la cea a asociației 
sau a secției de handbal, ceva 
fu e in regulă ! Ploieștenii sînf 
njcresați ca lucrurile să «e 
schimbe, ei — și nu altcineva — 
deci ar fi trebuit să tragă sem
nalul de alarmă. A sa. fl tragem 
noi. Cit mai este timp.

„EUROPENELE" Șl... CAMPIONATUL
Că între evoluția în această ediție a campionatului și modul cum 

se vor prezenta cele trei formații feminine în cupele europene este 
o strînsă legătură, râm ine un fapt ce nu mai trebuie demonstrat. 
Jocurile din primele nouă etape demonstrează că Mureșul, in primul 
rind (care va reprezenta handbalul românesc in C.C.E.), trebuie șă-și 
îmbunătățească jocul de» ansamblu și pe compartimente, să-și strîngă 
rîndurile și să formeze cu adevărat o familie (cum a fost anul trecut, 
cînd muresencele au cîștigat campionatul și „Cupa României"). 
Știința Bacău (Cupa Cupelor) și Chimistul Rm. Vilcea (Cupa I.H.F.) 
au o poziție bună în clasament, dar nici jocul lor (cu destul de puține 
scheme tactice puse la punct, uneori cu ratări inexplicabile etc.) nu 
oferă garanția unei prezențe — pe măsura cerințelor și a condițiilor — 
în competițiile europene intercluburi.

In partidă restanță

,r C.U.G. CLUJ NAPOCA — 
H.C. MINAUR 1616

In Sala Sporturilor din Cluj- 
Napoca s-a desiășurit, miercuri 
după-amiază, partida restantă 
contind pentru etapa I a Divi
ziei A la handbal masculin din
tre formațiile Universitatea
C.U.G. Cluj-Napoca și H.C. Mi- 
naur Baia Mare. Scor : 16—16 
(6—3). Numerosul public pre
zent a asistat la un meci de o 
modestă calitate tehn'că, Cu mul
te ratări de ambele pârii. Egali
tatea. echitabilă, a reflectat fi
del raportul de forte din teren 
(de șapte ort egalitate pe tabela 
de marcaj), precum și perioadele 
in oare fiecare echipă a avut ini
țiativa Marcatori : S. Pop 4. 
Kiss 4. Botorce 4, Simboan 2 și 
Cristea 2 pentru studenți, res
pectiv Porumb 4, RAdulescu 4. 
Covaciu 2, Pavel 2, Kapornav, 
Andronic, Marta și Coman cite 
un gol. Au arbitrat: J. Matees- 
cu și V. Dăncescu, ambii din 
București.

Nușa DEMLAN — coresp.

Î*
I 
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FORȚA TRADIȚIEI...a J
Este în firea românilor să 

păstreze cu mîndrie și cre
dință tradiții și datini strămo
șești. Sau să le reînvie dacă 
împrejurările Ite-au întrerupt 
pentru un timp...

Respectul față de tradițiile 
valoroase se manifestă și în 
sport. Să alegem un exemplu 
din cel gălățean. D.V.A. (..Da- 
cia-Vasile Alecsan- 
dri“) și Gloria
C. F.R. au fost giu- 
pări sportive de 
tradiție, cu larg
ecou în viața generațiilor mai 
vîrstnice. care s-au format și 
ia școala acestor cluburi. Și, 
pentru că le-au prețuit apor
tul educativ, frumosul lor re
nume, foștii lor sportivi se 
străduiesc să reînvie tradiția. 
O dorință care ilustrează dra
gostea și atașamentul față de 
aceste cluburi. Ce a însemnat
D. V-A- pentru purtătorii culo
rilor sale ? Ni se pare sufi
cient să transcriem un emo
ționant pasaj purtind semnă
tura fostului .deveaist- An- 
ghel Crețeanu, unul dintre cei 
mai talentați portari ai fot
balului românesc din anii *30:

CLASAMENTE LA ZI
MASCULIN

1. STEAUA 10 10 0 0 203-230 30
2. Dlnamo Buc. 10 9 X 0 256-131 2!)
3. H.C. Minaur 10 5 3 2 262-227 23
4. Electromureș 10 6 1 3 265-214 23
5. Politehnica 10 5 0 5 249-250 20

6. „U" Cj.-Nap. 10 4 1 5 234-238 19
7. S,U" Craiova 10 325 238-242 18
8. Dinamo Bv. 10 406 214-234 18
9. Dacia 10 307 237-263 16

10. Comerțul 10 307 205-243 16
11. Știința Bc. 10 3 0 7 231-270 16
12. Tractorul 10 109 207-268 Jfi

FEMININ
1. ȘTIINȚA BC. 9 7 1 1 262-197 24
2. Chimistul *) 9 8 1 0 276-205 23
3. Mureșul 9 7 0 2 216-172 23
4. Textila 9 5 1 3 228-214 20
5. Hidrotehnica 9 5 1 3 193-186 20
6. Rulmentul 9 5 0 4 189-191 19
7. Rapid 9 4 0 5 203-203 17
8. TEROM 9 3 0 6 211-221 15
9. Confecția 9 3 0 6 214-237 15

10. Constr. Tim. 9 3 0 6 199-243 15
11. Mec. Fină 9 2 0 7 187-212 13

12. Dorobanțul ♦) 9 0 0 9 172-269 6
*) Echipe penalizate ciu 3 puncte.

11 echipe pe distanța a cinci puncte

TROFEUL SPORTUL- PENTRU EFICACITATEfi
MASCULIN (după 10 etape)
1. Remus Chirilă (Știința Bc.) 

74 goluri, 2. Marian Dumitru 
(Steaua) 64, 3—5. Vasile Stingă 
(Steaua), Gabriel Marian („U" 

Craiova) șl Gheorghe Mureșan (E- 
lectromureș) cite 62, 6—7. Ion Mi- 
hăilă (Dacia) și Corneliu Boha 
(Tractorul) cite 60. 8—9. Sergiu 
Pop („U« CUG Cluj-Napoca) — 
un Joc mal puțin — și Dumitru 
Berbece (Steaua) cite 54, 19. Be- 
nonl Nicolescu (Dinamo Brasov) 
53, 11—12. Costicâ Neagu („U" 
Craiova) și Sorin Paraschiv (Da
cia) cite 48. ■’

FEMININ
1. Ana Bălănean (Textila) 9C

2. Esztera Matefi (Mureșul) 77,
3. Rodica Ighișan-Pălici (Con
structorul) 74, 4. Emilia Luca (Ști
ința Bacău) 71, 5. Sorina Lefter 
(Mec. Fină) 69, 6. Beatrice Duca 
(TEROM) 67, 7. Lldia Butnărașu 
(Știința) 65. I. Maria Verigeanu 
(Chimistul) *4. *. Simona Tudor 
(Dorobanțul! 5«, ie. Edit Tdrok 
(Chimistul) 55, 11. Cristina Ber
bece (Confecția) 51. 12. Rodica 
Grigoraș (Confecția) 50.

Rirbr'că reoilizctă de
Ion GAVR1LESCU

S-au consumat două „treimi" 
din Întrecerea în cadrul turului 
campionatului de rugby — prima 
grupă valorică a Diviziei A și, 
la întreruperea datorată apropia
telor partide ale reprezentativei 
naționale, o seamă de considerații 
se impun. Astfel, dacă Dinamo se 
află, Ia această oră, în fruntea 
ierarhiei, oricine observă, la o 
simplă privire asupra clasamentu
lui, că adevăratul lider al sezo
nului este XV-le din Ghencea. 
Momentan pe poziția secundă, cu 
două partide mal puțin disputate 
(la Timișoara și la Constanța cu 
Farul), Steaua va urca pe prima 
poziție după jucarea restanțelor, 
chiar dacă nu va reuși — ceea . 
ce e greu de presupus — decît 
ciștigarea punctelor cuvenite pen- 
tru... prezentare. Echipa antrena
tă de Th. Rădulescu și Ad. Ma- 
teescu a avut prestații convingă
toare pînă acum, ea fiind forma
ția cu cele mai multe puncte în
scrise, dar și cu cele mai puține

primite. (Apropo de „esaveraj", 
să remarcăm că doar patru echi
pe îl mențin pozitiv !). Disputa e 
strînsă. Dovada : 11 competitoare 
(din 12) sînt înșirate pe distanța 
a cinci puncte... A surprins — 
plăcut — șirul neîntrerupt de 
cinci victorii realizat în ultimele 
etape de Rulmentul Btrlad, din
tre care două în deplasare, in
clusiv pe terenul grivițenilor. Me
rită să-i urmărim In continuare 
pe jucătorii pregătiți de P. Flo
re seu.

Dar iată clasamentul la zi :

1. Dinamo 8 5 1 2 232-125 19
2. Steaua 6 6 0 0 314 -90 18
3. Șt. CEMIN 8 5 0 3 112-104 18
4. Rulm. Birlad 8 5 1 3 144-150 18
5. CSM Sibiu 8 4 0 4 136-163 16
6. Farul 7 4 0 3 127-106 15
7. Șt. Petroșani 8 3 14 105-106 15
8. Grivița Roșie 8 3 0 5 140-171 14
9. Contact. Bz. >30 5 140-183 14

10. Polit. Iași 8 3 0 5 122-221 14
11. T.C. Ind. 8 3 0 5 127-236 14
12. Univ. Tim. •) 7 10 6 77-121 8

1 P-0 COMUNA CU ACTIVITATE COMPETITIONALA
(Urmare din pag, 1)

Ion Langa. Alți veterani tre
cut) prin activitățile celor ‘40 
de ani de la înființarea aso
ciației lor sportive s-au reci
clat in procesul de producție, 
descoperind cite se mai pot 
învăța într-o viață de om. Fot
baliștii Grigore Budnan, Mi
hai Ofenberg au absolvit școa
la de maiștri, Stefan Itică, 
performer al secției de orienta
re turistică, a devenit tehni
cian proiectant, toți trei fiind 
apreciați pentru inovațiile 
concepute în fluxul tehnologic 
al secțiilor unde lucrează. Sa- 
histul Alexandru Stănculescu, 
handbalistul Nicolae Medrega 
sînt ingineri iscusiți, fotbalis
tul Giore Coiculescu a deve
nit subinginer. Alții âu început 
să-și valorifice experiența do- 
bîndită în sport. Boxerul Ion 
Geică, up lăcătuș mecanic de 
primă mărime, este astăzi an
trenorul tinerilor pugiliști, iar 
harnicul frezor Nicolae Găină 
pregătește echipa de oină. Ne 
oprim aici pentru că lista foș
tilor sportivi, acum meseriași 
de nădejde, în orele de răgaz 
destoinici instructori sportivi, 
este foarte lungă.

în prezent asociația Metalur
gistul Sadu (președinte — ing 
Ioan Cimpu) are cîteva mii de

membri, care beneficiază de 
condiții optime pentru practi
carea sporturilor preferate. O 
dinamică a participării la di
ferite campionate de casă ara
tă că de la 800 de concurenți 
în 1980, numărul celor aliniați 
la startul entuziastelor între
ceri desfășurate sub egida Da- 
ciadei a crescut la aproape 
4 000. Cei mai talentati spor
tivi. supuși unei atente pre
gătiri, sînt angrenați in com
petiții cu caracter județean si 
chiar republican (unde boxerii, 
oinîștii și șahiștii au urcat pe 
podiumul laureaților). Iar fot
baliștii au promovat în Divi
zia C. „Poate c4 performerii 
noștri nu tint atit de multi, 
precizează președintele comi
tetului de sindicat, dar sînt 
harnici, buni profesional, oa
meni de suflet, pentru că n-au 
uitat nici de meseria de agri
cultor, pomenită de la părin
ții lor 5 ce mai. sînt o forță in 
viata comunei". 11 rugăm să ne 
recomande câțiva tineri frun
tași in producție si în sport. 
Ne citează din memorie pe 
operatorul chimist Vera Avra- 
mescu, reglorul Gigei Capotă, 
prelucrătorul prin așchiere 
Constantin Digulescu. presta- 
toarea Olivia Nicu. -lăcătușul 
mecanic Viorel Vane ea, tehni
cianul Vilin Vanru. electricia-

LA-NIVEL DE ORAȘ!
nul Ion Rosogc, subinginerul 
Aurelian Dănăiată si inginerul 
Viorel Leu, care si-au nus_in 
fiind să devină 
re mindru am 
aflat că eleva 
noastră Corina 
rit, 
campioană 
categoria 
mărturisit 
culele, ca __
in favoarea celor spuse de el.

Intr-adevăr, faptul că ac
tuala campioană de șah a lu
mii la copii este din Bumbești- 
Jiu prezintă o confirmare 
plus a 
mune.
care-si 
late si 
de viitorul ei sportiv.

camnioni. „Ta- 
fost cind am 
de la școala 

Peptan. a cuce- 
la Timisoara, titlul de 

mondială de sah. la 
10 ar,i“ — ne-a 

tovarășul Ion Stăn- 
un ultim argument

in 
personalității unei co
in curs de urbanizare, 
asumă cu responsabih- 
optimism datoria iată

TIMP DE î Zllt,
Azi, pe Lacul Bascov de 

lingă Pitești încep întrecerile 
din cadrul .Cupei F.R.K.C.", 
competiție care reunește caia- 
ciști și canoiști din mai toate 
secțiile nautice din țară. Con
cursul este rezervat atit senio
rilor, cit ți juniorilor, in pno-

ADM1N1STRATIA Df STM IOT0 PPOSOSPOPI IMtlHUZA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 12 OCTOMBRIE 1988. 
Extragerea I : 2 29 13 25 41 42 ; 
Extragerea a TI-a : 30 36 37 28 
27 6. Fond de cîștiguri :
504.697 lei.

C1ȘT1G URILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 2 OCTOMBRIE 1988. FAZA 
I, cat. 1 : 1 variantă 100% — au
toturism „Dacia 1.300“ (70.000 lei) 
Si 2 variante 25% a 17.500 le! ; cat. 
2: 2 25% a 34.121 lei; cat. 3: 4 100% 
a 6.750 lei (din care o excursie 
de un loc în U.R.S.S. șl diferen
ța în numerar) șl 12 25% a 1.687 
lei; cat. 4: 40.50 a 1.167 tei ; cat. 
5: 92,50 a 511 lei; cat. 6: 413,25 
a 100 lei; cat. 7 : 6.256,25 a 40 lei. 
faza a Il-a, cat. B: 2 25% a 
32 Î48 lei; cat. C: 5,25 • a 6.238 
lei cat. D: 38,25 a 856 lei; cat. 
E. 61,25 a 100 lei; cat. F: 2.464,50 
a 40 lei. La faza I. autoturismul 
„Dacia 1.300" (70.000 Iei) a re
venit participantului CICBANU 
stelian din salul Morenl, corn. 
Prisăcani, jud. Iași, iar Câștigu
rile a cite 34.121 lei participanți-

lor POPETI MARIA din loc. 
Ineu. jud. Arad st NIGA G. 
DORIN din loc. Erau--. jad. Su
ceava. La raza a n-a, câștigu
rile a cite 32.743 lei au lost cer
nute de'POPESCU MIRON dm 
Constanța șl CHIRIAc DUMITRU 
din loe. Tirgu Frumos, jud. Iași
• Astăzi, joi, 13 octombrie, 

este ULTIMA ZI pentru a vâ 
juca numerele favorite la trage
rea obișnuită LOTO de miine, vi
neri, 14 octombrie I Nu uitați, tot
odată, că au mai rămas puține 
zile pînă la termenul limită de 
procurare a biletelor la TRAGE
REA MULTIPLA LOTO ..A RE
COLTEI", de duminică, 16 octom
brie, a Participarea con
stantă la LOZ în PLIC este ade
vărata cheie a succesului la acest 
popular sistem, care in ultimul 
timp s-a remarcat prin marile a- 
vantaje oferite participanților. în 
acest context, reamintim că s-au 
introdus cîștigurl suplimentare 
din fondul special al sistemului 
nu numai la emisiunile speciale 
limitate, ocazionale (cum ar fi 
LOZUL VACANTEI. LOZUL 
TOAMNEI etc.l, ci șl la emisiu
nile de 10 iei care se găsesc in 
mod curent în vînzare.

•) penalizată cu

• In meci internațional. 
Nada Split (lecui 4 în 
(A. CRIȘAN coresp'.

Conduce

,,D.V.A. ? ! De unde ai venit, 
de mi-ai părut așa de mare?... 
Te-ai născut din lipsuri, ai 
trescut cu ele, ai format atî- 
ția oameni, atîtea caractere, 
atiția jucători î Te iubeam și 
ceea ce mă atrăgea spre tine 
erau oamenii inimoși strînși 
în jurul tău. Tu, Vasile Alec- 
sandri, și tu, Dacia, v-ați unit 

din nevoi, sau gîn- 
durile voastre zbu
rau mai departe ! 
Nu știu, dar timpul 
v-a dat dreptate".

Despre Gloria C.F.R., o altă 
mare iubire a gălățenilor, ce 
să mai vorbim ! Era prima 
grupare sportivă muncitoreas
că (înființată în 1931) din bă-.. 
trînul oraș dunărean, o gru
pare care timp de decenii a 
fost port-drapelul sportului1 
gălățean.

Ne bucură și îi felicităm pe 
oamenii care au readus în ac
tualitate, prin divizionara C 
de fotbal, numele Gloriei 
C.fIr. Să nu uităm, însă, nici 
de D.V.A. pe care cîțivă 1- 
nimoși se străduiesc să-1 urce 
pe scara performanței...

Telemac SIRIOPOL
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Un meci dc tradiție,
din nou aplaudat
întâlnirile amicale dintre 

Steaua București și Selecțio
nata armatei franceze și-au 
ciștigat o frumoasă tradiție, o- 
no’rată și la ediția din acest 
an, considerată de presa locală 
din Montargis (localitate Ia 
circa 120 de kilometri sud de 
Paris) drept „un regal de rug
by". Oferindu-ne amănunte, 
vicepreședintele clubului Stea
ua, Carol Kramer, sublinia că 
.s-au construit faze aplaudate 
de ambele părți, în ciuda tim
pului închis, cu reprize de 
ploaie. Partida a fost în gene
ral echilibrată, victoria reve
nind selecționatei franceze, al
cătuită din jucători tineri de 
reală perspectivă, cu scorul de 
16—10 (6—4). Pentru gazde au 
marcat Derouchier — eseuri în 
min. 22 și 57, Saint-Sardoz, 
din I.p. in min. 55 transfor
mare, Anieta — I.p. min. 65, 
punctele echipei- noastre fiind 
realizate de Boldor — eseu, 
Ignat — drop în min. 52 și I.p. 
min. 76".

Baia Mare : Știința CEMIN —.13
campionatul Iugoslaviei) 26—3 (4—0)

Stelistul Liviu Hodorcă este 
noul lider in întrecerea pentru 
.Trofeul Sportul", cu 9 eseuri 
Ia activ. 11 urmează coechîpie 
rul său Boldor 8, apoi C. Po
pescu, Copil (Dinamo) 7, Mu- 
raria (Steaua) 6, Doja (Dina
mo) 5, Boteza tu (Rulmentul
Btrlad), Vărzarn (Steaua), Ne- 
tra (C-S.M. Sibiu), Doroftei 
(Politehnica Iași) — 4, C. Flo
re», Codoi, Căinară, David 
(Steaua), Cumpâtescu, Zanfir 
(Farul), FI. Ion, Gurănescu (Di
namo). Cioarec (Contactoare), 
Cocircă. Dumitru (C.S.M. Si
biu). Rația (Știința Petroșani) 
— 3 etc.

„apt i.n.K.t."
gram figurine prebe pe distan
țe de 500 și 1000 m. Astfel, 
astăzi ți miine, competitorii 
vor loa startul In cursele din 
serii ți semifinale, slmbătă ur- 
mlnd a se desfășura întrecerile 
finale.

DE LA I. D. M. S.
Magazinele auto LDALS. livrează pină la 31 

octombrie Ud autoturisme DACIA cumpărăto
rilor care au depus banii la CEC in cont pentru 
autoturism pisă la data de 31 decembrie 1983 in 
baza numărului de ordine centralizat pe țară, 
indiferent de magazinul de înscriere, după cum 
urinează s

Mag. București pentru cumpărătorii cu domi
ciliul stabil în Municipiul București, jud. Giur
giu șl Teleorman.

Mag. Pitești pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil in județele Argeș, Dîmbovița, Olt, Pra
hova, Vilcea.

Mag. Brașov pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil In județele Brașov, Covasna, Harghita, 
Mureș.

Mag. Bacău pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil in județele Bacău, Buzău, Neamț, Vrancea.

Mag. Cluj pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil in jud. Cluj.

Mag. Iași pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil in județele Botoșani, Iași, Suceava, 
Vaslui.

Mag. Timișoara pentru cumpărătorii cu domi
ciliul stabil în județele Arad, Bihor, Timiș.

Mag. Reșița pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil in județele Alba, Caraș Severin, Hune
doara, Mehedinți, Sibiu.

Mag. Baia Mare pentru cumpărătorii cu do
miciliul stabil în județele Blstrița-Năsăud, Ma
ramureș, Satu Mare, Sălaj.

Hodorcă
DLntre echipe, Steaua a mar

cat 51 de eseuri, Dinamo 36, 
C.S.M. Sibiu 19, Farul 15, Con
tactoare Buău și Politehnica 
Agronomia Iași 14, T.C. Ind. 
Constanța 12, Rulmentul Bîr- 
lad 10, „U“ Timișoara^ Știința 
Petroșani 8, Grivița 
Știința CEMIN Baia 
(prea puțin pentru o 
de podium !).

Mijlocașul grivițean

Roșie 7, 
Mare 6 
formație

Mijlocașul grivițean Tudor 
Radu a depășit suta de puncte 
înscrise din lovituri de pe
deapsă. drop sau transformări, 
totalizind 106 p — din cele 140 
înscrise de echipa sa în opt 
partide! Fl. Ion, de la Dina
mo, a marcat 86 p, D. Alexan
dru, de la Steaua, 81 (cu men
țiunea că binecunoscutul inter
național mai are ocazia de a-și 
etala precizia în meciurile a- 
mînate). în continuare: Beză-, 
rău (Petroșani) 68, Floricică 
(Birlad) 59, Podărescu (Buzău) 
54, Nica (T. C. Ind.) 51 ș.a.m.d.

Rubrică redactată de 
Geo RAEȚCHI

Mag. Craiova pentru cumpărătorii cu domici
liul stabil in județele Dolj și Gorj.

Mag. Brăila pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil In județele Brăila, Călărași, Constanța, 
Galați, Ialomița, Tulcea.

La livrarea autoturismului, cumpărătorii tre
buie să prezinte in mod obligatoriu comuni
carea cu numărul de ordine pe țară.

AUTOTURISMELE DACIA BREAK SE LI- 
VREAZA CUMPĂRĂTORILOR CABE AU BANII 
DEPUȘI LA CEC IN CONT PENTRU AUTO
TURISM, ANTERIOR DATEI DE 31 DEC. 1983 
PRIN TOATE MAGAZINELE AUTO DIN ȚARA.

Vlnzările se efectuează în funcție de stocul de 
autoturisme și capacitatea zilnică de livrare a 
fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru per
soanele care au banii depuși la CEC în cont 
pentru autoturism, astfel :

Autoturisme OLTCTT CLUB — anterior datei 
de 31 decembrie 1986.

Autoturisme DACIA 141® SPORT — anterior 
datei de 31 martie 1987.
Pentru Înscrierea la magazinele auto I.D.M.S. 

în vederea cumpărării autoturismului DACIA — 
solicitanțil se vor prezenta pentru luarea in evi
dență conform arondării teritoriale a județelor 
de domiciliu la magazinele auto din prezen
tul anunț.

Pentru toate tipurile de autoturisme ARO, pinft 
la onorarea; tuturor persoanelor din evidența 
magazinului auto I.D.M.S. Pitești — NU SE FAC 
TRANSFERURI.

MVRARI LA ALTE TIPURI DE AUTOTU
RISME : DACIA SPORT 3.950. OLTCIT 24.300.
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STEAUA - RAPID 2-0 (1-0)i r i i 111T Z
Stadion Steaua ; teren foarte bun ; timp frumos : spectator? — circa 

25 000. Suluri : 31—6 (pe poartă : 15—2). Cornere : .8—1. Au marcat : 
HAGI (min. 45) și BELODEDICI (min. 71).

STEAUA : Lung 6,5 — Iovan 7, Bumbescu 6, Belodedici 8, Ungureanu 
6 — «Balint 6, Rotariu 6,5, T. Stoica 7, Hagi 7 — Lăcătuș 7, Pena 7 
(min. 58 Pițurcă 6).

RAPID : Toader 8,5 — Vlad 5. Rada 6,5, Male. 6. Al. Drăgan 7 — 
Drăghici 6, Cîrstea 6, Balaur 5, Vameșu 5 — Damaschin II 5,5. 
Ciolponea 6 (min. 59 L. Ilie 5).

A arbitrat S. Necșulescu (Tîrgoviște) ; la linie : N. Voinea (Bucu
rești)-și O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene :. BUMBESCU.
La speranțe ; 2—0 (0—0).

e » ....■■■ ................
Toader (pentru a cita oară?) 
tn prjm-plan, în finalul repri
zei (împotriva cursului jocului) 
era să se producă lovitura de 
teatru : Ciolponea îl driblează 
pe Bumbescu, pătrunde în ca
reu, șutează pe jos, dar Lung 
blochează inspirat. Urmează de
gajarea, mingea ajunge Ia Ro- 
tariu, care îl deschide pe HA
GI pe stingă și șutul acestuia, 
în colțul lung, îl învinge pe 
bravul Toader : 1—0.

Abia reluat jocul, T. Stoica 
(min. 46) zdruncină stîlpul din 
stingă porții feroviare și se 
părea că Steaua va mări cu- 
rind diferența. Dar, în min. 
59, la al doilea atac rapidist,

Ciolponea a plecat frontal și, 
în drumul lui spre piartă, a 
fost faultat violent de 
bescu, fiind nevoit să 
sească terenul (ceea ce 
facă și stelistul, citeva 
mai tîrziu). Steaua a 
din nou, în min. 71, 
urma unui corner,
D1CI s-a înălțat elegant si a 
reluat cu capul la vinclu : 2—9. 
Final debordant al campionî- 

’ lor, în ultimele două minute
Hagi (în două rinduri — șut 
in „transversală" și reflex Toa
der) și Belodedici nereușind să 
modifice tabela de marcaj.

Bum- 
pără- 

avea să 
minute 
punctat 

. cind, in 
BELODE-

Gheorghe NCRTEA

U EȘEC PE TEREN»
F.C. ARGEȘ 0-1 (0-1)

:n moale ; 
e poartă :

PROPRIU I
timp frumos ; spectatori — circa
6—3). Cornere ; 8—3. A marcat

6, Dorobanții 6 (min. 69 Funda 5), 
(min. 61 Iovănescu 6), Birbora 5,

6 — Tufan
t. Petcu 6
u 6, M. Popa 6.

Iu 8 — Voicu 6,5 (min. 56 Simion 6), D. Pîrvu 
p 7 — Eduard 7, C. Pană 6, St. Badea 7 — 
peoacă 6), Vlădoiu 7, Tirchinecl 6.
seu (Hm. Vilcea) ; la linie : V. Antobi (Iași) 
icurești).
|ADOIU, FUNDA, M. POPA.

telefon), 
kl treilea 
m pro- 
pe Lito- 

nă victo- 
a a su- 
deși nu 

P în an- 
lab. Ne- 
nțene — 
k- a fost 
ri) o ad- 

reduta- 
omogenă

valoric și cu mai multă expe
riență. Ce-i drept. Farul a în
ceput destul de bine partida, cu 
atacuri susținute și se părea că 
va reuși să se impună. Mai a- 
les că in min. 20 a fost foarte 
aproape de a deschide scorul, 
cind Zahiu, frumos' lansat de 
Petcu, a pătruns solitar spre oa- 
reui oaspeților, dar mingea șu- 

_ tată de el — fără speranțe pen
tru portarul Speriatu — a nime
rit „transversala". Ceea ce. insă, 
n-au izbutit constănțenii, aveau să

reușească doar patru minute 
mai tîrziu piteștenii ; La o cen
trare a lui Vcicu, Tirchineci reia 
splendid din voleu, Anton inter
vine excelent și respinge min
gea in corner ; se execută lo
vitura de colț, balonul ajunge la 
VLADOIU, care pătrunde impe
tuos în careu și șutează impa- 
rabiL deschizînd scorul. Tot ar
geșenii vor fi mai aproape de 
gol în min. 30, cind Tlrchineci, 
aflat într-o poziție ideală în ca
reul advers, întîrzie preluarea și 
șutul, Irosind o mare ocazie. 
Descumpăniți, constănțenii atacă 
fără orizont.

Și după pauză Farul aleargă 
după egalare, domină din ce în 
ce mal insistent, dar acțiunile 
sale ofensive păcătuiesc frec
vent prin precipitare, fiind des
trămate una după alta de apă
rarea piteșteană, care rezistă cu 
brio presiunii. Totuși, constăn.- 
țenii ar fi putut egala, însă în 
min. 59 Popa a trimis mingea 
foarte puțin pe lîngă poartă, iar 
în min. 77. la „capul" lui Zahiu. 
s-a opus din nou bara.

Constantin FIRĂNESCU

DAR MERITATA
ce șt 
porți, 
mită,

fa- 
in- 

me ■ 
I. Partida 
ar după 
at pe ac- 
ioadă de 
kantaj de 
na! nu a 
de bucu- 
lute, arn- 
at cîte o 
I Insă fă- 

Curînd. 
fecnlllbrui 
, după o 
L'urcșteni- 
[ancțlonat 
llor een- 
I: 0—1.
kta putea 
ri, dar 
greșit de 
faă poar- 
rompt Și- 
ntură de 
frumoa- 

(foarfecă 
a trecut 
s-a pro- 

I a urcat 
Bălan nu 
■ne decît

LA LIMITA,
FLACĂRA - VICTORIA 3-2 (1-1)

teren bun ; timp frumos ; spectatori 
(pe poartă : 6—5). Cornere : 5—4.
63), respectiv CULCEAR (min. 8)

circa
Au marcat : 
și C. SOLO-

6 — G. Radu 6, Beldie 7, Butufei 
Văidean 7, C. Pană 
6).

6, M. Pană 6
6, Dragnea 7

Stadion Flacăra ;
3 000. Șuturi : 9—11
LALA (min. 21, 53,
MON (min. 84).

flacAka : ziotea
— Dumitrașcu 7 (min. 85 Chlriță),
— Lala 8, Marcu 6 (min. 52 D. Sava

VICTORIA : Nițu 6 — Bălan 6 (min. 46 I. ___ ,.
6, Ursu 6 — V. Cojocaru 6, C. Solomon 7, D. Daniel 7, Ursea 7
Culcear 6,5, Damaschin I 6 (min. 64 Țîră 6,5).

A arbitrat M. Axente (Arad) ; la linie :
Ilieș (Odorhei).

Cartonașe galbene : C. PANA, BUTUFEI, ZLOTEA.
ta speranțe : 3—4 (0—1).

prlntr-o piedică, șl, In mod fi
resc, penalty. Pană a execu
tat puternic pe jos în mijlocul 
porții, Nițu a respins mingea și 
LA LA, după ee l-a driblat pe 
Zare, a marcat: 1—1. O altă ac
țiune frumoasă am consemnat-o 
în min. 34, cind Dumitrașcu, 
printr-un dribling prelungit, a 
ajuns în careu, insă a șutat im
precis.

După 
mat un 
desprins
ță. In min. S3, Văidean, de pe

pauză, Flacăra a impri- 
tempo mai rapid si s-a 
la două goluri diferen

ECHITABIL, DUPĂ UN
U" CLUJ-NAPOCA 1-1 (1-0)
ren foarte bun ; timp însorit ; spectatori — 
kl2 (pe poartă î 5—4). Cornere : 9—2. Au 
« (min. 38), respectiv BĂNICĂ (min. 63).
bo 6, Jenei 6, Z. Naghi 6, Fodor 6 — Eros
6, L^Moldovan 7 — Albu 5 (min. 39 Maier 

linea 3x5).
erman 6, Neamțu 6, Doboș 6. pojar 6.5 — 
L Moldovan 6 ; min. 79 Popicu). M. Stoica 6, 
iva 6,5, Bănică 7.
abolu (Vaslui) ; la linie : C. Gheorghe (Su- 
rimișoara).
. STOICA, BIRO, L. MOLDOVAN, BĂNICĂ.

I telefon). 
‘ a adus

în mare 
:a ce și-a 
îfăsurarea 
gazdelor.

> Clujenii 
u de A- 
șl Bote- 
ul la con- 
ior“, iar 
ițea, au
II pe con- 
ate libere
ciuda e- 

mbcle for-

mâții, partida a fost modestă 
sub raportul realizărilor tehni- 
co-tactice. Fapt pentru care și 
fazele de poartă au fost destul 
de puține la număr. Primul gol 
l-am consemnat în min. 38: 
Eros l-a „activizat* pe Botezau 
pe partea dreaptă, a urmat cen-

Teoclorescuj 
balonului, 1 
putut degaja. 
Ia L. -----

la
de

l-a

trarea clasică, 
pe traiectoria 
necat și n-a 
Jonuf a ajuns 
și... 1—0. Pînă 
scorului, demne 
doar fazele din min. 
respins cu dificultate

i, afla* 
a alu- 

i, ba- 
MOLDOVAN 
deschiderea 
nofai sînt 
8 (Caval a 

balonul

Fulga 6), Zare 6, Mirea

I. Coț (Ploiești) și M.

partea dreaptă, a central înalt 
in fața porții oaspeților și LALA, 
eu capul, a expediat balonul in 
plasă: 2—1. După 19 minute, a- 
celași LALA a semnat 11 treilea 
gol al echipei Flacăra, fructlfl- 
cînd de astă dată centrarea Iui 
Pană, de pe partea stingă. în 
ultimele 10 minute bucureștenii 
au forțat ega'.area, dar nu au 
reușit decît să reducă diferența 
la un gol, prin C. SOLOMON 
(min. 84), care a reluat in plasă 
excelenta centrare a lui Tiră.

Pompiliu VINTILÂ

JOC MODEST
expediat din lovitură liberă 
Jenei), min. 19 (Botezan 
fructificat din careu o bună 
tuație), min. 28 (Neamțu a fost 
aproape de autogol). Tn min. 43, 
Gherman a trimis cu capul pes
te „transversală", în urma unei 
lovituri libere.

La reluare, feU" se dovedește 
ceva mai insistentă, A.S.A. joa
că prea devreme la... rezultat și. 
astfel, în min. 53, * *’
solitară a Iui Biro, pe 
drept, acesta a centrat și 
CA a reluat în plasă, cu 
de la 4 m: 1—1. Gazdele 
ză din nou desprinderea 
belă, însă joacă încîlcit, 
tip în atac. în min. 66, _ . .
Jenei, Cr. Sava scapă spre gol, 
se afla aproape de 1'—2, dar ce
lălalt fundaș central, Z. Naghi, 
salvează în corner. în min. 88, 
fază fierbinte în careul clujenilor, 
Botezan reclamă penalty, dar ar
bitrul nu-1 acordă în mod just.
După o partidă cu destule greșeli, 
gazdele mai pierd un mare punct 
acasă !

de 
n-a 
si-

Ja acțiunea 
fi incul 
BANI- 
capul, 

forlea- 
pe ta
ster co- 

greșește

Stelian TRANDAFIRESCU

DINAMO - F.C. OLT 6-0 (3—0)
I

inuat, apără".orii lui 
descurcindu-ee tot 

Andone 
in min. 
in pi
va face

■ Oaspeții au incencăt din 
start o oarecare organizare a 

.defensivei. Dar primul gol a 
venit at it de repede (după 67 
de secunde !) îneit eșafodajul 
apărării s-a destrămat 'și el. 
Atunci, in acel minut 2, Varga 
a avansat pe aripa dreaptă, a 
centrat pc .jos și CÂăIATARU 
a „șters", din alergare, balo
nul, trimițindu-1, cu efect, in 
plasa porții tui Stingaciu : 1—9. 
Seriile de directe- ale gazde
lor au con 
F.C. Olt
mai greu. In min. 6. 
trimite peste pcartâ ;
12, Stingaciu salvează 
cioarele Iui Arxlone și 
la fel, 4 minute mai tîrziu, la
acțiunea lui Vaișcovici, pentru 
ca fn min. 21 să se opună ți
nui puternic șut expediat de 
Mateuț N-a avut ee să mai 
facă, ir.să, in min. 33, la pe
nali)-ul executat puternic 
VAIȘCOVICI (7—4), 
dictată pentru faultul comis de 
Mibali asupra lui Cămătaru. 
Chiar in ultimul minut al re
prizei va fi 3—0 : VAISCO- 
VICI recup rer.ză o minge i“ 
jumătatea de teren adversă, 
face o cursă scurtă și șutează 
see : 3 9 Prea timide și

de 
decizie

PORTARUL

Stadion Dinamo ; teren excelent ; timp frumos ; spectatori 
circa 18 000. Șuturi : 22—7 (pe poartă : 14—3). Cornere 8—0. 
marcat : CAMATĂRU (min. 2), VAIȘCOVICI (min. 33 — din penali., 
45 și 48 — din penalty) și MATEUT (rr‘.n. 51 și 86).

DINAMO : Moraru 7»— Varga 7, Andone 7.5. Rednic 7,5, Sabou ", 
min. 66 Viscreanu 7) — Lupescu 7, Sabău 8, Mateuț 8, Lupu 7 
«min. 46 Orac 7) — Vaișcovici 8, Cămătaru 8.

F. C. OLT : Stingaciu 6 (min. 48 Ciurea 6) — Ruse 5, Mihali 5 
Minea I 5, Munteanu 5 —' M. Popescu 5. Pistol 5. C. Gheorghe : 
(min. 20 Craiu 5), Eftimie 5 — Ad. Georgescu 6, Turcu 5.

A arbitrat Gr. Macavei- (Deva) ; la linie : I. Tărcan (Tg. M.ureșț 
și I. Niculițov (Focșani).

Cartonașe galbene : EFTIMIE.
La speranțe : 1—0 '0—0).

Au I
I
I
I

nebeneficiind de baloane utile, 
încercările de contraatac ale 
oaspeților.

După pauză, aceeași fiziono
mie a partidei. Atacuri peste 
atacuri ale „ălb-roșilbr", 
oaspeții fiind ceva mai activi, 
mai cu seamă prin Ad. Geor
gescu (autorul unor incursiuni 
— în min. 82 și 87). Dar, la 
cealaltă poartă s-au înscris 
încă trei goluri. în min. 48, la 
• pătrundere a lui Lupescu. 
Stingaciu îl faultează și tot 
VAIȘCOVICI transformă lovi
tura de pedeapsă : 4—«. După 
trei minute, o pasă ..luminoa
să* trimisă de Orar il ..aduce*4 
pe MATEUT singur in fața lui 
Ciurea (care l-a înlocuit pe

Stingaciu, accidentat la faza pi 
nalty-ului) și 5—0. Efitimio are ■> 
bună poziție de șut (min. 59), 
la o lovitură liberă de la 18 m, 
dar șîițeăză ‘ pfeste ,,tranaversa-

■ lă“. ' Dihcblo, șarje Maieuț 
(min. 62 și 64). „bombă“ Orae 
(min. 73), Ciurea boxind in 
extremis, iar Lupescu (min. 
79). singur în fața porții, tri
mite „pe lîngă“. MATEUT 
(min. 86) fixează scorul final 
(6—0) printr-un spectaculos șui 
cu efect. Un 6cor care vorbe? 
te despre superioritatea neiă 
a gazdelor, aflate, dovadă sco- 
rurite-fluviu din ultimul timp, 
intr-o excelentă dispoziție de
joc.

Eftimie IONESCU

CRAIOVEAN, MEREU LA POST
CORVINUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-0

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp călduros ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 11—8 (pe poartă : 6—4). Cornere : »—0.

CORVINUL : Ionițâ 7 — Bardac 7, Suciu 8. Tirnoveanu (min. 4 
Bejenaru 6), Cocan 6 — 1. Petcu 5, Nicșa 6, Klein 7 — Gabor 6, 
Hanganu 6 (min. 61 Hâș 6), Bozga 6.5. , - —

UNIVERSITATEA : Crișan 8 — Mănăilă 7, N. Zamfir 7, E. Săndol 
7 Ad. Popescu 6 — Luță 6, Gh. Popescu 8, Bica 7, Geolgău 5 (min. 
56 Irimescu 6) — Ghiță 6 (min. 75 Cristescu 6), Bleu «.

A arbitrat D. Petrescu (București) ; la linie: Cr. Teodorescu 
(Buzău) și V. Curt (Constanța).

La speranțe : 5—2 (1—1).
«

HUNEDOARA, 12 (prin tele
fon). în debutul partidei cra- 
iovenii se arată mai legați în 
joc, replica hunedorenilor ve
nind pe căi puțin mai simple, 
ambele combatante fiind însă 
grupate pe mijlocul terenu
lui. Primul șut pe poartă al 
meciului, în min. 14, autor 
Bozga, însă Crișan este la 
post. Hunedorenii încep să-1 
„cultive" pe Klein, dar cen
trările acestuia de pe stingă 
simt reținute cu siguranță de 
Crisan. Prima fază de 
în min. 29. dar Petcu.

Sol — 
din col-. *

0
telefon).BRAȘOV, 12 (prin

Jocul a început cu atacuri in 
forță ale gazdelor. care îi 
obligă pe bucureștenl la o 
apărare strictă si la... acorda
rea a numeroase lovituri 
colt. în m>n. 14. F.C.M.
vede răsplătită superioritatea 
prin golul spectaculos înscris 
de ȘULEA dintr-o lovitură li
beră de la 17 m. în continua
re. inițiativa aparține aproape 
in totalitate brașovenilor, care 
trec pe lingă majorarea 
rului in min. 32 
Mânu respinge in 
turile din poziții 
ale lui Drăgan si 
min. 39. din nou ______
a localnicilor (Cigan sutează de 
la 10 m spre poarta 
dar mingea trece pe___ ._
bară). Prima fază de atac mai 
periculoasă a oaspeților se în
registrează in min. 40. cind 
Santa respinge un sut al lui 
Cristea de la 8—9 m. In min. 
44, Cigan ratează o altă mare 
ocazie, șutind afară, din po
ziție centrală.

După pauză asistăm la un 
pronunțat 
peților, siliți 
mai mult

de 
isi

SCO- 
si 33. cind 
comer șu- 

foarte bune 
Terhes- în 
mare ratare

reviriment 
de scor 
atac. Șila

goală, 
lingă

al
să
ei

oas- 
iasă 
reu-

I

!
I
I
1
I
I

forță, de la numai 6 
la rampă Suciu (azi 
bun hunedorean). care.
48. sutează foarte peri- 

trimite 
din 
Re- 

subli- 
„un- 
Po-

m. 
c<-.
in

tul careului mic. scapă nicio- 
rul sub minge și o trimite 
peste poartă. în minutul ur
mător. Bozga sutează de la 6 
m si Crisan scoate balonul în 
corner. Meciul îsi accelerează 
turația, hunedorenii presează, 
dar Crisan, deși accidentat în 
min. 25. într-un duel cu Han- 
ganu. continuă să apere foarte 
bine. în min. 44. 
puternic da 
la această 
contribuind 
retine.

Reluarea „______ ___ _____
cată de Gabor, printr-un ..cap“

colt 
fază 
si

Bica sutează 
de la 25 m. 
spectaculoasă 

Ionită. care

partidei este mar-

fără 
Iese 
mai 

' min. . .
culos si. în min. 50 
balonul jos Ia colt, dar 
nou se remarcă Cri șan. 
plica craiovenilor este 
niată în min. 60. cind 
doi“-ul Irimescu — Ad. 
pescu creează o bună situație 
de gol. șutul acestuia din urmă 
nedîndu-i. Insă, probleme por
tarului Ionită. După ce, în min. 
63. o excelentă acțiune indivi
duală al 
bliniază ------------ ---------- -
năr jucător, dominarea gazde
lor se i 
rile înalte. ______ ______
tentă de hunedoreni. n-au 
se de reușită în fata 
apărări masive, si. mai 
bine grupată.

I
I
I
I

«lentă acțiune indivi- I 
lui Gh. Popescu su- I 
valoarea acestui tî- 

câtor, dominarea gazde- • 
accentuează, dar centră- I 
alte, efectuate cu insis- ■

san- 
unei I 
ales. I

Așa îneît rezultatul de ega- ■ 
litate reflectă situația din te- I 
ren, dominarea Corvinului do- l 
vedindu-se, în cele din urma, 
sterilă.

Paul SLÂVESCU I
SCHIMBARE INSPIRATA

F.C.M. BRAȘOV - SPORTUL STUDENȚESC 4-2 (1-0)
Stadion Municipal ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — 

circa 19 000. șuturi : 15—7 (pe poartă : 9—3). Cornere : 8—2. Au mar
cat: ȘULEA (min. 14), L PÎRVU (min. 70 si 86) și CIGAN (min. 72). 
respectiv S. DRAGAN (min. 53 — autogol) și C. PANA (min. 56).

F.C.M. brașov : șanta 7 — V, Ștefan C (min. 46 Andrași 7), 
Șulea 7, I. Naghi 6,5, Ghergu 6,5 — S. Drăgan 6, Caciureae 6 (min. 
65 I. Pîrvu 8), Barbu 8 — Cigan 7, Terheș 6, Selimeși 7.

SP. STUDENȚESC : Mânu 6 — Ciucă 6. C. Pană 7. Iorguleacu I 6, 
Pologea 6 — M. Mihali 6, M. Popa t (min. 80 S. Răducanu), Mun
teanu II 6,5, Cristea 6,5 — Tîrlea 6. Stănicl 6 (min. 72 Achim 6).

A arbitrat C. Corocan (Reșița) ; la linie : Fl. Popescu (Ploiești) 
și A. Gheorghe (P. Neamț).

Cartonașe galbene : MUNTEANU II, V.
La speranțe : 3—1 (2—0).

ȘTEFAN, CACIUREAC.

I
I
I
I
I

șesc. in min. 33, egaiarea: 
Stanici execută • lovitură li
beri de pe aripa stingă, apă
rătorii brașoveni au un sir de 
ezitări si... DRAGAN trimite în 
propria poartă : 1—1. După
numai trei minute, stupoare : 
un eomraatac al bucurestenilor 
ii surorinde pe fundașii bra
șoveni in plasament defectuos 
Si PAXA aduce conducerea de 
partea echipei sale ! în min.
85. ar. onorul C. Ștefănescu 
face o schimbare deosebit de 
inspir â. introducîndu-1 în ioc 
pe tînărul PÎRVU, care aduce 
echipei un plus de vigoare si 
— mai mult — in min. 70 reu-

Iseste egalarea, cu un puternic 
șui cu stingul de la circa 10 ni. 
Din acest moment asistăm la - 
cea mai frumoasă perioadă a I 
medului, meritele nrincipale I 
revenind gazdelor. Și. firește, 
balanța victoriei înclină de I 
Partea localnicilor. In min. 72, I 
Terhes ii trimite Iui CIGAN 
o pasă în adîncime. ne care ■ 
acesta o fructifică cu siguran- I 
ță. PÎRVU se remarcă prin 1 
ac(iuni subtile și suturi puter
nice. iar în min. 86 el ridică I 
tribunele în picioare, printr-un | 
gol deosebit de spectaculos.

GREU, FOARTE GREU
S.C. BACAU - F.C. BIHOR 1-0 (1-0)
August" ; teren foarte bun ; timp Însorit, călduros ; 

'■ * *" Cornere :
.,23
— circa 8 600. Șuturi ; 10—6 (pe poartă : 3—3)

Stadion 
spectatori 
5—2. A marcat BURLEANU (min. 7, din 11 *m).’

S. C. BACAU : Cîmpeanu 6 — Penoff 5, Arieni 6, Borcea 6, An- 
drieș 7 — Tismănaru 6,5, Burleanu 7, Ivanov 6 (min. 26 Fîșic 6), 
Fulga 6,5 — Șoiman 6, Scînteie 5 (min. 77 Grigoraș).

F, C. BIHOR : Lăzăreanu 6 — Baba 6, Bucico 6,5, Brukenthal 6, 
Weissenbacher 6,5 — lie 5 (min. 81 Bode). Tămaș 6. Mandoca 6, 
N. Mureșan 6 — Ov. Lazăr 7, Mujnai 6 (min. 81 Biszok).

A arbitrat V. Alexandru (București) ; la linie : M. Salomir (Cluj- 
Napoca) si T. Veres (Sf. Gheorghe).

Cartonașe galbene : WETSSF.NBACHER, MUJNAI.
La speranțe : 1—5 (0—3).

BACAU, 12 (prin telefon). Sub 
apăsarea lui —3 „la adevăr*, 
Bacău a început timid și, poate 
de aceea, cu unele greșeli în 
transmiterea mingii, chiar și în 
cazul lui Tismănaru (min. 5). 
tehnicianul și, altfel, omul lucid 
al echipei din orașul de pe Bis
trița., O va ajuta însă pe forma
ția gazdă să se descătușeze rapid 
de sub presiunea psihică, pe- 
nalty-uj just acordat în mht. 7 
(la o p&rwmkre a iui Fulga. în

s.c.
suprafața de pedeapsă, oprit ne
regulamentar de Bruckenthal) și 
transformat impecabil de BUR
LEANU. care l-a trimis pe Lă- 
zilrcanu in stingă, plasînd min
gea puternic in colțul opus. Bă
căuanii păstrează inițiativa. a- 
vansează eu un plus de încre
dere în forțele lor spre „,13“-le 
advers, unde. în min, 12, Fulga 
îl servește în adîncime pe Scîn
teie, acesta fiind deposedat in 
extremis, de curajosul portar al

■

Radu URZICEANU

I
orădenilor, care a Ieșit și i-a 
plonjat la picioare. In continuare, 
pină la pauză, jocul se echili
brează, F.C. Bihor’ căutind acum 
golul egalizator, dar nereusind 
să obțină decît clteva lovituri li
bere (min. 31 — Mandoca, min. 
39 — Baba), rămase însă fără

I
I

rezultat pe tabelă. In aceast i ■ 
perioadă de timp, mai precis în I 
min. 25, la un duel aerian Ivanov |
— Tămaș. băcăuanul se acciden
tează grav și 
Fîșic.

Mal tehnic și 
pauză. jocul 
lor, tiilndu-le 
fluierul final de arbitru. Fazele 
încinse la ambele porți le-am 
putut număra însă cu degetele 
unei singure mîini (min. 50 Ov. 
Lazăr, min. 85 Mandoca. min. 
și 83 Fulga) într-o bună măsurM 
și datorită sistemului defensiv, 
prudent și decis la intervențiile 
în extremis. Cu unele greșeii, 
îndeosebi la acordarea cartona
șelor galbene arbitrajul Iui V. 
Alexandru.

Gheorghe NICOLAESCU

este Înlocuit cu Imai viguros dună 
va place tribunc- 
lncordate pînă la ■

Ov. ■
70 I 

sură I

I
I



TOVARĂȘUL TURNEUL DE ȘAH DE LA BAKU PF SCURT • PE SCURT

NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,

§ în runda a 6-a a turneului 
§ internațional de sah de ia Baku 
5 au fost consemnate următoarele s
§ rezultate : Magheramov — Jol- 

nerowicz 1—0, Malaniuk —
§ Abțalumov 1—0. Savon — Gal- 
§ lagher 1—0. Partida Kuzman — 
■9 __________________________________

Dumitrache a fost întreruptă 
in poziție complicată. Lider al 
clasamentului se menține Ma- 
gheramov (U.R.S.S.) cu 4,5 punc
te. urmat de Malaniuk 4 p, 
Dragoș Dumitrache (România) 
ocupă locul 5 cu 2,5 puncte (1).

i CAMPIONATUL DE BASCHET FEMININ AL ASIEI

A INAUGURAT
TÎRGUL INTERNATIONAL BUCUREȘTI

't-»n*are din pao. îl

este 
un 

b ci
in

sinț relevate prin intermediul 
unor panouri, grafice și mache
te.

La rîndul ei, energetica 
prezentă în expoziție cu 
siand ce pune in lumină 
gata experiență dobîndită
România în ceea ce privește 
realizarea de baraje și hidro
centrale de diverse capacități, 
în construcția de agregate nen- 
tru producerea și transportul 
energiei electrice și termice, 
de aparatură de "înaltă și joasă 
tensiune, de echipamente spe
cifice acestui sector.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat. în continuare, standu
rile rezervate chimiei și petro
chimiei.

Panouri, grafice și numeroase 
exponate reflectă nivelul ac
tual de dezvoltare al acestei 
ramuri a cărei pondere în vo
lumul total al exportului de 
produse industriale al țării este 
de peste 25 la sută.

Este bine pusă în evidență 
contribuția hotărîtoare a crea
ției științifice originale desfă
șurate sub îndrumarea de înal
tă competență a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceausescu. Ia dezvoltarea capa
cităților de producție, la ela
borarea unor procedee tehno
logice moderne, la realizarea 
de materiale noi, 1? ridicarea 
nivelului tehnic, calitativ și 
de competitivitate al produse
lor.

Un spațiu cuprinzător în ca
drul expoziției este ocupat și 
de produsele din domeniul a- 
griculturii. industriei alimenta
re, contractării si achiziționării 
produselor agricole.

O gamă largă de produse din 
lemn, sticlărie si ceramică e- 
vidențiazâ activitățile de mică 
industrie desfășurate în cadrul 
cooperativelor agricole de pro
ducție. Totodată, sînt prezen
tate o serie de produse de mo- 
rărît si panificație, conserve de 
legume și fructe, preparate din 
carne si peste, produse za
haroase. fructe și legume în 
stare proaspătă, plante orna
mentale.

Un loc important în expo
ziție ocupă și produsele indus
triei ușoare. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceausescu au apreciat cele mai 
noi modele de confecții, trico
taje țesături. încălțăminte, pro
duse de marochinărie care a- 
trag atenția prin varietatea 
modelelor si calitatea lor.

O gamă largă de bunuri de 
consum a fost prezentată și de 
unitățile aparținind UCECOM 
și CENTROCOOP,

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceausescu au 
vizitat, de asemenea, pavilioa
nele naționale ale țărilor parti
cipante la tîrg, precum și stan
durile firmelor străine. Pre
zența unui mare număr de ex
pozanți de« peste hotare reflec
tă largul interes manifestat fa
ță de actuala ediție a TIB, a- 
precierea de care se bucură 
peste hotare produsele româ
nești.

Sînt prezente cu pavilioane 
naționale Albania, Australia, 
Austria, Belgia, Bulgaria, Ca
nada, Cehoslovacia, Chile, Cu
ba, Egipt, R.D. Germană. R.F. 
Germania, India, Irak, Israel, 
Italia, Iugoslavia, Japonia, Li
bia, Norvegia, Pakistan, Polo
nia, Spania, Suedia, S.U.A., 
Tunisia, Turcia, Ungaria, 
U.R.S.S și Zair. Participă, de 
asemenea. Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei. In afara 
acestora, la tirg iau parte o se
rie de firme individuale din 
Austria, Belgia, Cipru, Dane
marca, Elveția, R.F. Germania, 
Grecia. Italia, Japonia, Liech
tenstein, Marea Britanie, O- 
landa. Portugalia. S.U.A. și 
altele.

în timpul 
vilioane, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
reprezentanți 
unor țări participante Ia tîrg, 
de șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră, de 
conducătorii firmelor străine 
care și-au exprimat satisfacția 
de a fi Hrezenți la această im
portantă manifestare economică 
și comercială organizată in 
România, de a primi cu acest 
prilej vizita '•șefului statului 
român.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

i-au fost transmise, de către 
reprezentanții unor țări parti
cipante, salutul șefilor lor de 
stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu § 
a mulțumit și a transmis, la 
rîndul său, șefilor de 
de guverne din țările 
tive un salut cordial 
mai bune urări.

La plecare, tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu au fost salutați din § 
nou, cu entuziasm, de mii și § 
mii de bucureșteni aflați îs 
incinta complexului expozițio- §

vizitării acestor pa- 
țovarășul Nicolae 

tovarășa Elena 
au fost salutați de 

ai guvernelor

| HONG KONG, 12 (Agerpres). 
§ La Palatul Sporturilor din 
§ Hong Kong se află în plină 
§ desfășurare cea de-a 12-a ediție 
§ a campionatelor Asiei la bas- 
ș chet feminin. Echipa R.P. Chi- 
■

neze a întrecut cu un scor 
puțin obișnuit : 115—20 (62—10) 
selecționata Malayeziel. Alte 
rezultate : Japonia — Hong 
Kong 134—47, India — Singa
pore 65—54.

ACTUALITATEA LA CICLISM
Ș PARIS, 12 (Agerpres). în cla- 
S samentul Federației Internațio- 
§ nale de Ciclism (F.I.C.P-), pri- 
§ mul loc este ocupat de irlan- 
5 dezul Sean Kelly, cu 1046 punc- 

te, urmat de olandezii Steven 
§ Rooks — 649 puncte și Van der 
§ Poel — 619 puncte, Charles
5; Mottet (Franța) — 606 puncte, 
îs Steve Bauer (Canada) — 588
§ puncte, Laurent Fignon (Fran- 
§ ța) — 571 puncte etc.
Ș ROMA, 12 (Agerpres). Cea 
5 de-a 74-a ediție a cursei inter-

naționale Milano — Torino a 
revenit rutierului vest-german 
Rolf Golz, înregistrat pe dis
tanța de 211 km în 5h 06:04. 
La cîteva secunde după cîști- 
gător a sosit un pluton nume
ros condus de australianul Phil 
Anderson.

CARACAS, 12 (Agerpres). E- 
tapa-prolog a Turului 
zuelei a fost cîștigată de 
rul columbian Angel Noe 
cronometrat pe 5 km în

Vene- 
rutie- 
Alyin, 
5:42,0.

ATLETISM • -Cursa de la San 
Jose (Costa Rica) a fost ciști- 
gată de un reprezentant al gaz
delor, Orlando Mora, cronometrat 
pe 13,9 km in 41:42.

HANDBAL * Intr-un meci in
ternațional amical masculin, for
mația vest-germană T.H.M, Kiel 
a întrecut cu scorul de 29—23 
(13—15) selecționata Danemarcei.

HOCHEI PE GHEATA q în e- 
tapa a 14-a a campionatului 
U.R.S.S. s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Spartak Mos
cova — Dlnamo Moscova 3—3, 
Iaroslav — Dinamo Minsk 4—2, 
Sokol Kiev — Himik Voskresensk 
4—1, Dinamo Harkov — s.K.A. 
Moscova 4—4. în clasament pe 
primul loc a trecut S.K.A. Mos
cova cu 19 puncte.

TENIS • Finala ___________
ternaționa! masculin de la Scotts
dale (Arizona), 
..Marele Premiu* 
ternaționale. s-a 
toria Jucătorului 
Pernfors, care 
6—2. 6—4. pe americanul _____
Layendecker. • Campionatul na
țional al Argentinei, la simplu 
bărbați, a fost ctștlaat de jucă
torul Martin Jaite. care l-a între
cut tn finală cu 
Alberto Mancini.

TIR • Proba 
teză, din cadrul 
temațlonal care 
Phenian, a revenit sportivului so
vietic A fanași Kuzmln cu 695 
puncte. Clasat pe locul secund, 
Llu Xuejle (R.P. Chineză) a sta
bilit cu 697 puncte, un nou re
cord al Asiei.

turneului in-

contînd pentru 
al federației in- 
tncheiat cu vic- 

suedez Mikael 
l-a întrecut cu 

Glenn

de pistol vl- 
concursului in

se desfășoară la

I

5

I

£

Ieri, în partida retur din Cupa li.E.r. A. CAMPIONATE

JUVENTUS TORINO - OTELUL G\L\JI 5-0 (3-0)
TORINO, 12 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Pe 
Stadlo Comunale din localitate. 
In prezența a 30 000 de specta
tori, pe o vreme rece și un te
ren alunecos, a avut loc manșa 
a doua din primul tur al Cupei 
U E.F.A.. di ltre Juventus și Oțe
lul Galați. După Infrîngerea din 
prima înttlnire. etnd gălătenll au 
obținut victoria cu 1—0. jucăto
rii torinezl au început Jocul vi
jelios. în dorința de a-și lua re
vanșa și. mal cu seamă, de a 
obține calificarea. După ce. Că
iugăru (min. 16) l-a blocat cu
rajos pe AltobelU. două minute 
mai tlrzlu apărarea Otelului a 
cedat pentru prima oară : DE 
AGOSTINI a pătruns în careu 
șl de la aproximativ llm a 
șutat puternic, pe jos, tnvingin- 
du-1 pe Căiugăru. Presiunea la 
poarta noastră se accentuează și 
în min. 27 tabela va arăta 
autorul golului LAUDRUP, 
un ■ șut Ia semiînălțime. 
două minute BARROS a

2-0, 
cu 

Peste 
țîșnlt.

al-a driblat și pe Căiugăru și 
Înscris în poarta goală.

La reluare speram ca Jucătorii 
Otelului să se mobilizeze si să 
îicerce ceva mal mult decît în 
primele 45 de minute Dar n-a 
fost așa, Juve punctind din nou, 
in min. 50. de data aceasta prin 
ALTOBELLI. Al cincilea gol a 
fost marcat de BARROS (min. 
72) Un meci pierdut la scor, in 
care Jucătorii Otelului au comis 
numeroase greșeli tn apărare. 
Iar în atac nu au contat.

Arbitrul A. Thomas (Irlanda 
de Nord) a condus bine forma
țiile

JUVENTUS : Tacconi — Bruno. 
GALLA. BRIO. DE AGOSTINI — 
Trlcella. Marconi (min. 82 Ma- 
grin). BARROS. LAUDRUP — 
MAURO. AltobeUl (min. 78 Bu-

OTELUL : Căiugăru — Borall. 
Agiu. Anghellnel. G. POPESCU 
— M. STAN. Burcea (min. 46 
Profir). I. Gigi. Hănghiuc (min 
64 Ralea) — Antohi. O. Popescu.

Constantin ALEXE

ÎN CUPELE EUROPENE
Marți și miercuri s-au desfășu

rat alte partide restante din re
turul primei etape a cupelor eu
ropene.

In C.C.E. î Werder Bremen —
Dynamo Berlin 5—0 1

în tur. Dynamo Berlin cîștlgase 
cu 3—0. dar Werder s-a calificat 
tn optimi, în care va juca pri
mul meci in deplasare, cu Cel
tic Glasgow.
tn CUPA U.E.F.A. ; Tatabanya 

;n § — V.f.B. Stuttgart 2—1.
< In tur’ Stuttgart a cîștigat cu 

nai care scandau ni însuflețire § 2~°- caliîicîndu-se astfel in etapa nai. care scandau cu însuflețire § a doua unde va țntîlnl nf> ninn. 
numele partidului și secretarului % 
său generai. 5

state și ș 
respec- Js 
și cclo Sț

Nicolae §
Elena §

Alte rezultate :
Slavia Sofia — Partizan Bel

grad 0—5 (in tur 0—5).
F.C. Niirnberg — A.S. Roma 

1—3 după prelungiri (în tur 2—1).
Celelalte rezultate din Cupa 

U.E.F.A. nu ne-au sosit pînă la 
închiderea ediției, urmmd să le 
publicăm în ziarul de mîine (F.C. 
Koln — Anvers. în tur 4—2 șl 
Belenenses — Leverkusen. in 
tur 1—0).

U.R.S.S. In derbyul etapei a 
25-a, Torpedo Moscova a între
cut cu 2—0 pe Spartak Moscova. 
Alte rezultate înregistrate : Dlna
mo Kiev — Dnepr 2—0. Metallist
— Șahtlor 1—2, Kairat — Cerno- 
moreț 1—1, Dlnamo Minsk — Dl
namo Tbilisi 0—0. In clasament 
conduce Dnepr Dnepropetrovsk 
cu 36 p, urmată de Dinamo Kiev 
35 p, Spartak Moscova 33 p. 
Torpedo Moscova 32 p. etc.

ÎN ETAPA a 10-a a campiona
tului iugoslav s-au înregistrat ur- 
mâtoaiele rezultate : Napredak — 
Osljek 2—0, Sarajevo — Rad 1—4 
după executarea loviturilor de la 
11 m. Partizan Belgrad — Steaua 
Roșie Belgrad 1—0, Cellk — Veloz 
4—2 după penaltyurl. Radnicki

— Rijeka 1—0, Vojvodina — Zelez- 
nicear 1—0. Sloboda — Spartak
3— 5 după 11 m. Dinamo — Bu- 
ducnost 2—ff, Hajduk — Vardar
4— 1. tn clasament conduce Vojvo
dina 12 p. urmată de Rad 12 p.

rezultate înregistrate In e- 
tapa a 8-a a campionatului por
tughez : Espinho — Nacional Ma
deira 4—0, Maritimo — Lelxoes 
0—1. Belenenses — Benfica. 0—1, 
Sporting — Fafe Braga 1—6. VI- 
seu — Beira Mar 0—0, Boavista — 
Estrela Amadora 2—0 Farer.se — 
FC Porto 1—1. în fruntea clasa
mentului se află Benfica și Spor
ting, cu cîte 13 p. urmate de F.C. 
Porto 12 p.

A 14-a ETAPA a campionatului 
elvețian : FC Aarau — FC Luga
no 2—0. AC Bellinzona — FC 
Wettlngen 1—1, Grasshoppers Zu
rich — F.C. Lucerna 4—1. F.C. St. 
Galien — Neuchatel Xamax 3—3. 
FC Sion — Lausanne 1—0. Young 
Boys Berna — Servette Geneva 
2—3. Clasament : 1. F.C. Lucerna 
20 p : 2. Grasshoppers 13 p : 3. 
F.C. Sion 17 p.

§ a doua unde va întîlnl pe Dina-
4 mo Zagreb (primul joc la 

5: Zagreb).

PATINAJUL NOSTRU ARTISTIC ÎN PREAJMA NOULUI SEZON
• Anotimpul rece se apropie 

cu pași tot mai repezi, sportu
rile de iarnă se pregătesc, fi
resc. Să intre in arenă. Spune
ți-ne. tovarășe Marian Nedeles- 
cu, în calitate de secretar res
ponsabil al federației, cum aș
teptați noul sezon ? • Ca o- 
mul gospodar, zicem noi, ne-am 
făcut din vară... sanie tn toa
tă perioada de la* încheierea se
zonului trecut, sportivii aflați 
in vederile noastre, ca si cei 
de la cluburi, s-au antrenat 
asiduu si acum stnt gata de 
start. • Primul concurs? • 
Pentru noi. prima confruntare 
va fi în cadrul Campionatelor 
Internationale ale României 
pentru iuniorl, care vor tncepe 
vineri. în funcție de rezul
tatele obținute. patinato
rii noștri îsi vor cîștiga dreptul 
să participe la alte concursuri 
internaționale. • Ce „Încer
cări" majore vă așteaptă și ce o- 
biective v-ati propus ?• Avem 

obiective importante intr-un an 
mai încărcat ca de obicei. Mai 
fntîi. amintesc de Jocurile Mon
diale Universitare, care se vor 
desfășura la Sofia ’n martie 
viitor, apoi de Campionatele 
Mondiale ale Juniorilor — de 
la Sarajevo, din nolembrie-de- 
cembrie anul acesta —, și nu

în ultimul rînd de Concursul 
Prietenia, din aprilie ’89, din 
U.R.S.S. De asemenea, dorim 
să participăm la Campionatele 
Europene și la Campionatele 
Mondiale de seniori. Federa
ția noastră și-a propus ocu
parea unor locuri fruntașe în 
elita internațională — sezonul 
trecut ne-a demonstrat că se 
poate ! —. ceea ce înseamnă, 
concret, obținerea cîte unei me
dalii Ia JMU si clasarea între 
primii 6 la CM de juniori și 
la Concursul Prietenia. • Cum 
s-au pregătit sportivii pentru 
aceasta? • Din păcate. In a- 
cest an nu au lucrat pe gheată 
cît ar fi de dorit. Doar 
nouă luni au patinat efectiv 
sportivii, iar pentru marea per
formantă sînt necesare cel pu
țin unsprezece luni pe anL. La 
probele si normele de control 
s-a Impus Cornel Gheorghe. 
care a executat si cea de-a 
șasea triplă — Axei —. el să- 
rlndu-le tn mod curent încă 
de anul trecut pe celelalte 
cinci. De asemenea cu rezul
tate bune s-au prezentat Zsolt 
Kerekes șt Ccdruta Molseanu. 
Sîntem conștient! că nu a- 
iung numai săriturile, mai ales 
în condițiile schimbărilor din 
regulamentul internațional. •

Să ne oprim puțin asupra lor. 
• în primul rînd, s-a micșorat 
cu zece procente ponderea pe 
care o au figurile impuse în a- 
precierea finală a evoluției 
concurentului, acestea adăugîn- 
du-se la programul original, 
fostul program scurt. Și, fi
resc, acesta a fost îngreunat, 
alături de valoarea tehnică a- 
tîrnînd mult mal greu în a- 
cordarea notei interpretarea ar
tistică, Noi am anticipat a- 
ceastă modificare, introducîn- 
d-o tn regulamentul Intern, la 
copii încă de anul trecut, pen
tru a stimula, tn acest fel, dez
voltarea creativității lor. • 
Care sînt sportivii cu care por
niți la drum ? • Cornel Gheor
ghe. Zsolt Kerekes. Marius Ne
grea. Marian Prisăcaru. Luis 
Taifas, Felix Sinitean. Cătălin 
Frătllă. Codruța Moiseanu, 
Grety Marton Beatrice Kurcea- 
kovschl. Fabiola Vișinoiu. Ra- 
luca Duda. Marina Bellu și 
Crenguța Aleyu. • înainte de 
a vă ura succes, socotim util 
să reamintim că urcarea pe po
dium nu este posibilă dectt 
după multă, multă muncă, îm
pletită cu aplicarea în practică 
a cuceririlor științifice în do
meniu.

Doina STĂNESCU

J
J 
J 
i
i
I 

•(

DUPĂ 40 DE ANI
Atunci cind John Lyall, 

managerul lui West Ham. a 
sunat adunarea pentru relu
area pregătirilor in vederea 
noului sezon, in lotul londo
nezilor se 
două absențe. Una, 
Cottee. noul „copil teribil 
fotbalului englez, 
curtat jucător tn 
ră, căruia i-au 
dulci* mai toate 
buri insulare șl 
mente, a semnat 
verton. Cei de al doilea ab
sent la apel a fost Billy 
Bonds, care, intre timp, a 
spus adio gazonului, retrage
re asupra căreia, credem, 
merită să ne oprim puțin.

Bonds n-a fost iei dintre 
figurile de prlm-plan in soc- 
cerul englez, tn ciuda cali
tăților sale, recunoscute una
nim, atenția selecționerilor nu 
s-a oprit eu stăruință asu
pra sa, astfel că accs’.a n-a 

____ ‘ o dată 
Abio- 
aceas- 
putut 

__ pentru 
de toate, că 
ghetele !n 

ani, o vtrstă 
generația sa 

partidele din

puteau constata 
absențe. Una, Tony 

................ al
cel mai 

această va- 
făcjt „ochi 
marile clu- 
care, fi nai- 

oentru E-

f>ra sa, astfel că acu. 
mbrăcat nici măcar 

tricoul reprezentativei 
nulul, șt totuși, acum, 
tă despărțire nu a 
trece neobservată 
motivul, înainte 
Bonds a agățat 
cui la... 42 de 
la care cei din 
privesc demult 
tribună sau de pe banca an
trenorilor. Și, ceea ce este 
cu adevărat demn de subli
niat, prestațiile sal», pîr.S in 
ultimele clipe ■ petrecute pe 
teren, n-au fost julecste cu 
îngăduință, ca ale" unuia rare, 
deci, nu are tăria să spună

„gata", pentru că Bonds a- 
fost întotdeauna una dinți t 
piesele de greutate io angre
najul „vișiniilor*. Câ așa au 
stat lucrurile o dovedește 
înainte de toate, titiul de 
„cel mai bun jucător al lui 
West Ham" — cu numai un 
sezon in urmă, ceea ce. c.e- 
dem, spune mult.

Lui Lyall îl va 
guranță, de acum 
zenia fundașului 
umărul ca West ___
lungă, spre exemplu, în fina
la „Cupei Cupelor" (2—4 cu 
Anderlecht, în "76) sau să 
triumfe, pe Wembley, in Cu
pa Angliei (1—0 cu Arsenal 
în ’80). Șl. mal ales, devota
mentul celui care n-a aban
donat ..corabia* nici în mo
mentele grele, atunci etnd 
londonezii au luat drumul li
gii secunde (a susținut 
West Ham peste 530 ae 
ciurif).

O ‘ retragere, la W de 
(n. 17 august 1946), mai puțin 
obișnuită în fotbalul de azi. 
Ca șl Chumpitaz. liberoul Pe
rului, sau Gatti, între butu
rile Iul Boca Juniors, care m 
extins viața pe gazon dinco
lo de limita de 46 de an! 
Bonds n-a deținut vreun se
cret numai de el știut. Echi
librul, cumpătarea șl munca 
— a mărturisit el In momentul 
retragerii —, au tO3t singu
rele „secrete*.

Nimic altceva I

lip^i ou M- 
t Adiate dîr- 

care a pus 
Haai să a-

cu 
me-

ani I
I
4t* 
f

Mihai CIUCA
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