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NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-au întâlnit și au avut con
vorbiri, «imbătă dimineața, cu 
secretarul general al ~ 
tului Central al 
Comunist Chinez, 
Zhao Ziyang.

Tovarășul Zhao 
a adresat tovarășul ui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, din 
conducerii Partidului 
nist Chinez, a tuturor 
oiștilor, a întregului 
chinez și a sa personal, 
călduros salut de bun venit in 
Republica Populară Chineză și 
a exprimat convingerea că vi
zita pe care o întreprind va 
conferi noi dimensiuni conlu
crării pe multiple planuri din
tre cele două partide, țâri și 
popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a adresat, in 
numele Partidului Comunist 
Român și al său personal, un 
cald salut tovarășului 
Zhao Ziyang, conducerii Parti
dului Comunist Chinez, co
muniștilor și poporului chinez. 
Totodată, s-a subliniat că ac
tuala vizită constituie o nouă 
și grăitoare expresie a bunelor 
relații dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Populară Chineză, dintre 
popoarele noastre, precum și 
a dorinței comune de a extin
de in continuare aceste rapor
turi in folosul reciproc, al 
cauzei păcii și cooperării in
ternaționale.

tn timpul convorbirii s-a 
procedat la o informare reci
procă eu privire la preocupă
rile șl activitatea Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist Chinez, la mersul 
construcției socialiste in cele 
două țări și a avut loc un 
schimb de păreri in probleme 
bilaterale Și de interes comun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Zhao Ziyang au 
subliniat cu satisfacție bunele 
relații dintre cele două partide 
șl popoare, care, în anii con
strucției socialiste, au cunos
cut o dezvoltare continuă. In 
spiritul înțelegerilor conveni-
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te la cel mai înalt niveL 
același timp, » fost exprimată 
hotărîrea de a se acționa pen
tru întărirea, in continuare, a 
tradiționalelor legături de 
prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Chinez. 

In cadrul convorbirilor au 
fost abordate, de asemenea, 
aspecte esențiale ale vieții po
litice mondiale, remarcin- 
du-se, cu multă satisfacție, că 
in aprecierea și tratarea prin
cipalelor fenomene și tendin
țe ale problematicii interna
ționale pozițiile celor douâ 
Părți sint identice sau foarte 
apropiate

Intilnirea și convorbirile au 
decurs intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, de stimă și în
țelegere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au avut, simbătă după-amiază, 
convorbiri cu 
Li Peng. membru 
tului Permanent 
Politic al C.C. al 
premierul Consiliului de 
al Republicii Populare Chineze.

In numele guvernului chinez 
și al său personal, premierul 
Consiliului de Stat a Salutat 
cu multă căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și a subliniat 

importanța convorbirilor și 
înțelegerilor convenite la ni
vel înalt, care deschid, ca de 
flecare dată, noi și importante 
perspective dezvoltării rela
țiilor de prietenie și colabora
re pe multiple planuri intre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chi
neză,

în timpul convorbirilor, des
fășurate intr-o atmosferă prie
tenească, de lucru, s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură 
cu stadiul realizării acorduri
lor șl înțelegerilor convenite 
în domeniul economic, precum 
și cu posibilitățile existente 
pentru extinderea în continua
re a acestor raporturi.

Relevîndu-se cu satisfacție 
nivelul atins In dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, s-a apre-

fi Proletari din toate țările, unltt-văl
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IN DERBYUL MASCULIN, STEAUA - DINAMO 24-24
• Mureșul-Chimistul 25-26 și vilcencele trec pe primul loc In clasament

S-a Încheiat turul Diviziei A 
(masculin) : tn derby-ul Steaua 
— Dinamo București, egalitate : 
24—24. în cel feminin — etapa 
a X-a, Chimistul a obținut o 
victorie spectaculoasă la Tg. 
Mures si trece ne primul loc In 
dasamen*. Surorinză’oare vic
toria ieșencelor la Timisoara.

MASCULIN
STEAUA — DINAMO BUCU- 

_ REȘTI 24—24 (12—12). De mul- 
Ș tă vreme Sala Floreasca nu a 
§ mai fost așa plină ca la eter- 
§ nul derby dintre fruntașele 
î; handbalului nostru. După sime- 
§ tria scorului în cele două părți 
Ș ale meciului s-ar crede că e- 
5 chilibrul a fost nota domman- 
§ tă a acestei partide îndirjite. 
§ Steaua a condus majoritatea 
§ timpului (de 16 ori in prima 
§ repriză, de 20 de ori în secun- 
§ da, Dinamo a avut cîte un gol 
§ avans de două ori, in cele 
$ două jumătăți de meci. Iar e- 
§ galitatea a fost consemnată de 
§ șapte ori în primele 30_ de mi- 
§ nute de ioc si de două ori în 
5 restul meciului). Tot la ca- 
§ pitolul statistic vom mai enu- 
§ mera cîte trei .bare" pentru 

fiecare echipă si cele cinci eli- 
“ T minute 

împotriva formației 
șase — Dinamo: deș

§ minări de cîte două
Ș dictate !—
§ Steaua, .
§ calificări : Roșea (min. 26) pen- 
§ tru fault grosolan, si Stingă

s

Adrian Ghimes (Steaua) și Alexandru Buligan (Dinamo), colegi de 
„națională", fată in fafă Foto : Aurel D. NEAGU

(min. 60. cu puține secunde 
înainte de terminarea meciu
lui). de asemenea, antrenorul 
Valentin Samungi (min. 59,41) 
Cu toate acestea, fair-play-ul 
nu a avut prea mult de sufe
rit, nervozitatea ambelor ta
bere nedepășind totuși limitele 
regulamentului. A fost o oarti- 
dă antrenantă, cu răsturnări de 
scor aproape incredibile. Steaua 
fiind cea care „a scăpat" 
printre degete, cum se spune.

victoria, mai ales prin deco
nectare cind conducea substan
tial : 12—9 (min. 26). apoi în 
partea a doua a meciului și 
spre sfîrsit : 19—15 (min. 44), 
22—19 (min. 56). Finalul parti
dei a fost foarte tensionat : 
24—22. cu un mint înainte de 
terminarea timpului regulamen
tar de joc (în favoarea cam-

Mihail VESA

(Continuare in mo 8-3)

*
Etapa a lll-a a Campionatelor Naționale de baschet

DINAMO ORADEA (m) Șl VOINȚA BRAȘOV (f)

AU REALIZAT SCORURILE ETAPEI
MASCULIN

§ I.C.E.D. -C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
§ — ACADEMIA MILITARĂ ME- 
5 CANICA FINA BUCUREȘTI 99— 
S; 74 (52—39). Echipa constructo- 
§ rilor bucureșteni a învins la 
$ o diferență de 22 de puncte, 
| dar în min. 32 ea conducea 
§ doar cu două coșuri (67—63), 
5 datorită comportării peste aș- 
§ teptări a tinerilor lor parte-

în dublele întîlniri ale echipelor fruntașe la polo

neri de întrecere (unii dintre 
ei chiar juniori). în continuare 
însă, I.C.E.D s-a impus cu tot 
mai multă autoritate, „trio“-ul 
Pogonaru — C. loan — Reisen- 
biichler contribuind în mare 
măsură prin eficiență, dar și 
prin defensivă, capitol la care 
s-au mai evidențiat C. Scarlat 
și C. Fruraosu de la Academia 
Militară.

Au marcat . Reiscnbiichler 33, 
C. loan 24, Pogonaru 22, Pă
sărică 3, Mihaicea 4, Mădîrjac 
9, Dobre 4 pentru I.C.E.D., 
respectiv Scarlat 28, Miulescu

6, Nicolae 6, Bârbuică 6, Bîr- 
san 10, Ghinea 2, Brabovcanu 
19. Arbitri: M. Oprea — C. 
Nan (București) (D. STANCU- 
LESCU).

UNIVERSITATEA METALUL 
ROȘU CLUJ-NAPOCA — DI
NAMO BUCUREȘTI 78—93 (31— 
42). Campionii au dominat, a- 
vîndu-1 — ca de obicei — pe 
Dan Niculescu tn prim-plan. ea 
organizator al jocului și re
alizator. Studenții nu s-au des
curajat, au luptat cu multă e- 
nergie și au izbutit ca in min. 
25 să se apropie la numai un 
coș : 50—52. Dar numai atît.

(Continuare in naa 2-3)

STEAUA-4 PUNCTE LA ORADEA!
Cea de-a șasea etapă dublă 

din campionatul de polo — 
seria I valorică — a avut în 
prim-plan partidele în care 
s-au întîlnit ocupantele locu
rilor fruntașe (1—4). Echipa 
campioană, Dinamo București, 
s-a impus autoritar în fața ju
cătorilor de la Rapid, iar Stea
ua a reușit să cucerească maxi
mum de puncte In disputele cu 
CrlșuL chiar tn bazinul din O- 
radea. Amănunte:

DINAMO — RAPID 11—6 
(3—2, 1—0, 3—3, 4—1) șl 12—7 
(2—2, 4—2, 2—0, 4—3). Ceea ce 
altădată tnsemna un derby a 
ajuns acum un joc cu o favo
rită certă, care nu trebuie să 
se întrebuințeze prea mult spre 
a-și valorifica evidenta supe
rioritate. Așa au stat lucrurile 
$1 sîmbâtă, șl a doua zi. dife
rența fiind, de altfel, identică, 
deși feroviarii au beneficiat de 
un număr mai mare de situații 
cu »om tn olus“ — un număr 
aproape triplu tn prima parti
dă! Giulestenll nu au tnceput 
râu meciurile, dar s-au... stins 
pe măsura scurgerii timpului, 
tonul dtndu-1 tocmai jucătorii 
mai experimentați. în aseme
nea împrejurări, campionii au 
evoluat dezinvolt, siguri de vic
torie. mai cu seamă simbătă, 
cind s-su detașat la două trei 
goluri din minutul 15. $1 au 
controlat autoritar ultimul

Apărarea rapidistă pare greu de străpuns, dar experimentatul in
ternational E. Ionescu (nr. 2), sprijinit de Moiceanu. va găsi dru

mul spre poartă (Fază din jocul Dinamo — Rapid de ieri)
Foto : N. PROFIR

în vederea meciurilor cu sclcc(ioiiaiclc Bulgariei

LOTURILE A Șl DL TINERET LA fOTBAL 
PLEACĂ ASTĂZI LA SOFIA

„sfert". Ieri, datele problemei 
nu s-au schimbat prea mult, 
chiar dacă rapidiștii au avut a- 
vantaj de 2—0 tn min. 3,23. Ra
tările copilărești ale acestora 
au permis din nou desprinderea 
treptată, tot mai clară a dina- 
moviștilor. grație unor execuții 
de efect ale lui E. Ionescu, 
care a izbutit un hat-trick Ha
giu, eficace și tn fața porții 
dar si de la distanță, sau Ș. 
Popescu, autorul unui aplaudat 
„șurub’ (unicul în respectivele 
reuniuni) Dtnd învingătoarei ce 
1 se cuvine pentru pregătirea 
sa superioară, nu se poate să 
nu subliniem că spectatorii —

atîți cîți au fost ei — aștep
tau mai mult de la aceste in- 
tîlniri, parcă mai ieri tensionan- 
te, de bună calitate...

Autorii punctelor : Hagiu 4+5. 
E. Ionescu 1+3, Ș. Popescu 1+2, 
D. Balanov 2+1. Răducanu 1+L 
Cr. Dan, Moiceanu (D), Totollcl 
1 + 1, Iile 1+1, Median 1+1. Flo- 
rincescu 1+1, M. Ștefănescu 2 
Bărbulescu, Tufan. Tschiltschc. 
Au condus B. Băienaru — V. 
Burdea.

Geo RAETCHI

(Continuare in pag. 2-3)

în cursul acestei dimineți ur
mează să plece la Sofia lotu
rile A și de tineret la fotbal, 
care vor întîlni miercuri si. 
respectiv, marți în capitala Bul
gariei selecționatele similare ale 
țării-gazdă în cadrul prelimina
riilor C.M. și C.E. de tineret.

Lotul reprezentativ cuprinde, 
așa cum am mai anunțat, pe ur
mătorii jucători : Lung și Nițu 
(portari). lovan. Andone. Belo- 
dcdici. Ungureanu. Rednic. Săn- 
doi (fundași); Mateuț. Sabău. Gh. 
Popescu, Rotariu, Hagi. Klein 
(mijlocași): Lăcătuș. Cămătaru. 
Vaișcovici. Geotgău (atacanți). 
Selecționații au continuat, sîm- 
bătă și duminică, programul de 
intense pregătiri desfășurate la 
Brasov, program care a cuprins 
antrenamente multiple și me
ciuri la două porti Isîmbătă. 
Ia Brasov. 4—0 cu F C M. în 
ultima verificare). La Sofia sint 
prevăzute, astăzi și mîine. alte 
antrenamente, ultimul — cel de 
mîine probabil — pe stadionul 
„Vasil Levski". cel care va 
găzdui partida de miercuri După 
ședința de pregătire de marți, 
antrenorii E. Jenei și C. Dră-

gușin vor comunica „ll“-le de 
incepere. Partida de miercuri 
va fi condusă de o brigadă de 
arbitri din Polonia, avindu-1 la 
centra pe Michal Listkierwicz. 
Observator F.I.F.A. — fos
tul arbitru internațional Rudolf 
Scheurer (Elveția).

Tot astăzi se deplasează la 
Sofia și lotul de tineret. Me
ciul de debut al formației 
noastre în preliminariile C.E. 
va avea loc mîine. marți, și se 
va desfășura pe stadionul 
Ț.S.K.A. Arbitrul meciului, Tu- 
iio Lanese (Ita'ia). Lotul îi cu
prinde pe următorii jucători:. 
Steiea Crișan — portari : D. 
Petrescu. Ad. Popescu. Crîs- 
tea. Bunaciu. D. Munteanu — 
fundași . Dican, Timofte. Lu- 
pescu. Ursea, I. Dumitrescu —, 
mijlocași • Cr. Sa va. Răducioiu, 
Stănlci. Timiș — atacant!. An
trenorii lotului stnt M. Radu
lescu și D Apolzan. Tinerii 
noștri internaționali urmează să 
efectueze un antrenament tn 
cursul acestei după amieze pe 
stadionul care va găzdui întil- 
nirea.



în Divizia A de volei

REZULTATE IN GENERAL SCONTATE
Desi n-au lipsit victoriile in deplasare, etapa a V-a a campio

natelor primei divizii nu ne-a oferit suprize. Miră oarecum 
noua infringere a Farului din Constanta pe teren propriu, in 
fața Rapidului. Constănțencele continuă ..seria" care le-a adus 
acum .. 
mărenii. __ _  __
taiă. Iată amănuntele de la cele 
tim că meciul feminin C.S.M. 
tatea C.F.R Craiova se va disputa

Janterna". Performerii etapei trecute la masculin, bat- 
n-au confirmat (dar nici n-au fost departe) în Capi

ii partide programate (reamin- 
Oțelul Tîrgoviște — Universi- 
marți):

,-EMININ

linia a doua, a înclinat 
balanța jocului. Piteș- 
ar ii putut echilibra 
numai dacă preluarea 
făcut mai corect, dacă 

fi reacționat 
i rău

FLACĂRA ROSIE BUCU
REȘTI — DACIA PITEȘTI 3—0 
(6, 12, 5). Acest meci, mai 
disputat decît arată scorul, a 
prilejuit celor două echipe cîte- 
va faze de volei rafinat. Dar, în 
timp ce echipa lui Costincl 
Stan a jucat ca la carte a- 
proape tot timpul, piteștence- 
le au oscilat frecvent în toate 
compartimentele. Bucureșten- 
cele, bine sudate în sextet șl 
angajate in totalitatea lor la 
fiecare acțiune, au făcut din 
nou dovada taptului că nu în
totdeauna talia superioară este 
decisivă, ci mai ales tehnici
tatea, indemînarea și viteza. în 
zi bună, de inspirație, Corina 
Oitcanu a dirijat splendid ac
țiunile ofensive ale echipei, o- 
ferindu-le coechipierelor tră
gătoare poziții ideale de fina
lizare și derutînd adesea bloca
jul masiv dar greoi al adversa
relor. In plus, remarcabila mo
bilitate a bucureștencelor în 
apărare, atît la fileu, cît și (mai 
ales) în " 
decisiv 
tencele 
disputa 
s-ar fi ____ _
blocajul nu ar ___
tardiv și cel mai adesea 
grupat, dacă (în sfîrșit) coor
donatoarea lor și-ar fi servit 
mai bine coechipierele. învingă
toarele au folosit formația: 
Corina Oltean u. Viorica Mazi- 
lescu, Mihaela Butuc, Cornelia 
Colda, Niculina Bujor, Viorica 
Bîrsășteanu. Au arbitrat V. Til- 
că și M. Stamate (A.B.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.U. RAPID GALAȚI 3—0 
(8, 3, 10). Din pricina replicii 
slabe a gălățencelor, jocul a 
fost de factură modestă. Astfel, 
lidera clasamentului s-a impus 
clar în fiecare set și în meci, 
în numai 55 de minute. De sub
liniat faptul că antrenorul di- 
namovistelor a introdus în te
ren și jucătoare de curînd pro
movate ; Alida Cioroianu, Clau
dia Murariu și Simona Orțan. 
S-au remarcat: Irina Velicu și 
Doina Dimofte la învingătoare. 
Ileana Berdilă la învinse. Au 
arbitrat: C. Larionescu și G. 
Voicu (N.M.J.

MARATEX BAIA MARE — 
CHIMIA RM. VILCEA 0—3 
(—1. —14, —11). Echipa gazdă 
n-a putut să facă față atacuri
lor în forță și jocului mai decis, 
mai inspirat în apărare al oas- 
petelor. S-au evidențiat : Mihae- 
la Sastia Marta Balotă de la 
Maratex, Lucrcția Mirea, Mă- 
«lălina Ciorbaru și Camelia I- 
liescu de la Chimia. Arbitri: 
Gh. Simulescu și V. Dușa (A. 
CRIȘAN, coresp.).

FARUL CONSTANTA — RA
PID BUCUREȘTI 1—3 (—3, —14, 
11, —8). Rezultatul a produs in
satisfacție în rîndul spectatori-

ETAPA A Iii-a A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BASCHET
(Urmare dm nan 1)

deoarece în continuare Dinamo 
s-a impus cu autoritate. Au în
scris : Mureșan 14, Crăciun 11, 
Pintea 8, Rusu 2, Rotaru 8, 
Pulbere 9, Gcomoleanu 5, Hnat 
4, OIpretean 9, Meșter 8 pentru 
gazde, respectiv Niculescu 30, 
Uglai 26, Vinercanu 16, Hăl- 
măgeanu 2, Popa 7, Sinevici 2, 
V. Constantin 10. Arbitri : P. 
Bara (Tg. Mureș) — N. Gal 
(Timișoara). (Mircea RADU — 
coresp.).

BALANȚA C.S.U. SIBIU — 
STEAUA 89—111 (28—52). Ste- 
liștii au dominat cu autoritate 
în repriza I, după care antre
norii au folosit mai mult jucă
torii de rezervă. Cu totul re
marcabilă eficacitatea sibianului 
Cl. Munteanu, care a înscris 42 
de puncte I Ceilalți marcatori: 
Herbert 22, Bretz 15, Apostu 6, 
Pelger 2, Corui 2 pentru gazde, 
respectiv Cernat 21, Ardelean 
18, Cristescu 18, Toader 17. Er- 
murache 14, V. loan 9, Brăniș- 
teanu 7, Netolițchi 4, Roșnov- 
schi 3. Arbitri: I. Georgiu — 
Gh. Isofacbe (Cluj-Napoca). 
(Ilie IONESCU — coresp.).

RAMIRA BAIA MARE — 
RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
191—83 (65—50). Mai ambițioa-

dar, după cum s-a 
jocul este explica- 

resimte serios absen-

lor locali, 
desfășurat 
bil. Farul 
ța unei trăgătoare eficiente, slă
biciunile sale fiind mai vizibile la 
finalizare. Deși mai tinere, oas
petele s-au mobilizat superior, 
evidențiindu-se prin blocaje bu
ne (cu care, de pildă, în setul 
secund au refăcut de Ia 2—13 
și au cîștigat la 14). Remarcări: 
Daniela Buhlea și Tanța Co- 
drea de la învingătoare. Arbi
tri : N. Constantin si D. Del- 
cea (Ch. GOLDENBERG — 
coresp.;.

OLTCIT CRAIOVA — PENI
CILINA IAȘI 3—1 (11, 12, —7, 
11). Meci de luptă, în care gaz
dele au acționat mai bine în 
atac, și la blocaj. Remarcate: 
Marinela Buzdugan, Monica 
Fuchs, Aurelia Dobre, respec
tiv Dana Sîngeorgean si Tatia
na Popa. Arbitri: CI. Murgu- 
lescu și Gh. Toma (V. 
POVICI, coresp.). PO-

MASCULIN

VIITORUL BACĂU — STEA- 
UA BUCUREȘTI 1—3 (—3, 13, 
—11, —5). Joc frumos, în care 
campioana țării a arătat o cla
să superioară. Cu excepția se
tului 2, gazdele au comis mul
te greșeli Ia serviciu, preluare 
și blocaj. Au Ieșit în evidență 
Pralea și A. Ion la băcăuani, 
Constantin, Pentelescu, Dascălu 
și Ionescu la bucureșteni. Au 
arbitrat : V. Chloreanii și Ov. 
Pop (Fl. FILIOREANU, coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — RE- 
LONUL SAVINEȘTI 3—0 (6, 2, 
3). Superiori la toate capito
lele, bucureștenilor le-au fost 
suficiente 45 de minute pentru 
a obține victoria. Oaspeții au 
jucat timorat, fără convingere, 
greșind multe servicii, preluări 
și atacuri. Liderii au evoluat în 
sextetul : Căta-Chițiga, Rotar, 
Drăgușin, Pop, Feru, Dalacu. 
Mai bun la învinși — Buruș. 
Arbitri : C. Țapi și V. Dumitru. 
(N. MATEESCU, coresp.).

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — EXPLORĂRI MOTO
RUL BAIA MARE 3—2 (11, 7, 
—11, —8, 6). Așa cum începuse 
partida, se părea că bucurește- 
nii vor realiza o victorie netă 
în fața performerei din etapa 
trecută. Ei au condus eu 2—0 
la seturi și 6—2 în setul 3, timp 
în care au acționat excepțional 
la blocaj, în special prin Gîr- 
leanu și Enescu. Scăderea a- 
cestuia în continuare a deter
minat egalarea situației. Dar 
nu numai aceasta, ci și scoate
rea din sextet a lui Iacob, care 
evoluase foarte bine! De alt
fel, reintroducerea lui în setul 
decisiv a contat mult în câști
garea meciului. Alături de cei 
menționați, la Calculatorul s-au 
mai evidențiat Calița și Rădu- 
lescu. La băimăreni Dumitru, 

să, cu un joc mai organizat și 
mai eficient, echipa băimăreană 
a_ repurtat victoria după o în- 
tîlnire spectaculoasă. Au înscris- 
D. Dumitru 23, M. Popescu 20, 
Ciocian 18, Mara 17, Florea 13, 
Natter 10 pentru gazde, respec
tiv Suciu 21, Popovici 16, Ghi- 
ță 14, Marinacbe 12, Gh. Du
mitru 11, M. Dumitru 6, Mihai
3. Arbitri : R. Stănciulescu 
(Tîrgoviște) — D. Roșea (Ora
dea). (Andrei CRIȘAN — 
coresp.).

DINAMO I.M.P.S. ORADEA — 
FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
116—70 (64—33). Diferența de 
46 de puncte este explicată prin 
absența lui V. Băiceanu (acci
dentat) din formația oaspete, ai 
cărei jucători nu au putut decît 
să încerce limitarea scorului 
în fața unor adversari evident 
superiori ca pregătire, precizie 
la coș și talie. Au înscris : Cris- 
tca 19, Gellert 19, Gh. Pascu 
17, Antocbi 17, Șarlă 15, Kă- 
dulescu 10, Szabo 11, Fodor 8 
pentru gazde, respectiv Tecău 
23, Cucoș 14, Florea 10, Mihăi- 
lescu 10, Rugină 9. Ilucă 4. Ar
bitri : C. Dumitrache (Bucu
rești) — M. Coldea (Cluj-Na
poca). (Iile GHIȘA — coresp.).

ELBA TIMIȘOARA — META- 
LOTEHNICA TG. MUREȘ 83— 
71 (39—36). Au înscris: Iones- 

Reisfeld și Moroianu. Arbitri : 
E. Ududec și M. Ioanovici (Gh. 
DEDIC).

UNIVERSITATEA C.F.R.
CRAIOVA — I.A.T.S.A. DACIA 
PITEȘTI 3—o (7 9, 1). Victorie 
facilă a studenților, din rîndul 
cărora s-au remarcat Stoian, 
Pascu și Mătușoiu. Arbitri: V. 
Ionescu și Al. Rafu. (M. VLĂ- 
DOIANU. coresp.).

ELCOND DINAMO ZALĂU 
— A.S.A. ELECTKOMUREȘ TG. 
MUR3Ș 3—1 (15, 12, —7, 10). Joc 
frumos, cu dese răsturnări de 
scor. In prmul set oaspeții au 
condus cu 12—4 și 14—6, dar 
au pierdut în prelungiri ! Cei 
mai buni: Horje, Ciontoș, 
Ștreang, respectiv Țerbea șl 
Iancu. Au arbitrat: S. Popescu 
și N. Silistraru. (N. DANCIU, 
coresp.;.

C.S.M.U. SUCEAVA — TRAC
TORUL BRAȘOV 3—0 (9, 9, 5). 
Sucevenii au avut o prestație 
mai bună decît pînă acum, re- 
mareîndu-se Ilișoi, Mîndru, 
Mărginean și Bucur. Arbitri : 
Vg. Ionescu și I. Martin. (I. 
MÎNDRESCU, coresp.).

IN DERBYUL MASCULIN DE HANDBAL STEAUA-DINAM
(Urmare din pup 1)

pioanei). dar Robert Lieu în
scrie (cînd mai erau 50 de se
cunde). îl imită Emil Stupar 
(21 de secunde), moment în care 
Dinamo era în patru jucători 
de eîmp. Vasile Stingă forțea
ză, este faultat la semicerc, nu 
se dictează 7 m, este eliminat 
Dentru Injurii, și aruncarea de 
ia 9 m. directă (timpul de joc 
expirase), expediată de Adrian 
Ghimeș, întiinește bara, meciul 
terminîndu-se la egalitate, re
zultat care nedreptățește pe 
Steaua. după desfășurarea 
partidei. în ansamblu.. Am re
marcat jocul lui Marian Du
mitru, cel mai bun de pe te
ren. forma excelentă a porta
rului Adrian Simion (a cîștigat 
..duelul" cu adversarii directi 
Buiigan șt Cocuz) și, în general, 
jocul destul de bun în apărare 
al campionilor, precum și 
dorința de a obține un rezul
tat favorabil al dinamoviștilor. 
care n-au cedat și au reușit, în 
final, un rezultat de egalitate. 
O surpriză mai puțin plăcută 
au oferit-o arbitrii internațio
nali M. Marin — Șt. Șerban 
(în special primul), foarte a- 
proape de... a scăpa de sub
control derby-ul turului edi
ției a 31-a a Campionatului Di
viziei A : nrea multe 
pentru niște arbitri care 
oficiat la 
mondiale si 
anvergură.

Marcatori : Dumitru 8. Ber
bece 7 (6 din 7 m). Stingă 5. 
Ghimes 4 pentru Steaua, res
pectiv Licu 6 (1), Dogărescu
4. Roșea 4 (3) Ștefan 3. Moca 
nu 2. Antonescu 2. Bedivan 1 
Zaharia 1. Jianu 1

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — H.C. MINAUR BAIA 
MARE 24—24 (11—10). Studen
ții au condus cu 4—1 (min. 
11) : băimărenii reușesc ega
larea . 8—8 (min. 25). După re
luare — aceiași joc spectacu
los. dar cu multe eliminări.

greșeli 
au 

J.O., campionate 
alte competiții dt»

a
cu 20, Bota 19, Ilie 15, Isaicu 
10, Scalețchi 10, Bobrovschi 6, 
David 3 pentru gazde, respec
tiv Cbirilă 20, I. Takacs 13. Al- 
dea 11, Lukacs 10. Al. Takacs 
5,Szep 4. V. Pascu 2, Szabo 
2, Debreczeni 2, Albert 2. Ar
bitri : M. Oprea (București) — 
R. Vaida (Oradea). (Constantin 
CREȚU — coresp L

FEMININ

BRAȘOV — POLI- 
SPORTUL STUDEN

pro- 
echilibrată. 
32, Jerebie 
Vrapciu 13, 
gazde, res- 

14, Zidaru

VOINȚA 
TEHNICA 
ȚESC BUCUREȘTI 92—58 (36— 
27). Un adevărat recital dat de 
echipa antrenată de C. Moraru, 
evident mai bine pregătită și 
avînd în Camelia Hînda, Mag
dalena Jeretie, Nicoleta Meni- 
hardt și Luminița Vrapciu cele 
mai bune jucătoare. Formația 
bucureșteană a deziluzionat, va
loarea componentelor ei 
mițînd o întrecere 
Au înscris : Hînda 
26, Menibardt 17, 
Cășvean 4 pentru 
pectiv Făgărășanu 
14, Petre 12, Mitroi 8, Netoliț
chi 7, Laszlo 2, Moldoveanu 1. 
Arbitri : Șt. Toth (Tg. Mureș) 
— M. Hodrea (Cluj-Napoca) 
(Carol GRUIA — coresp.).

CONPREF C.S.Ș. 1. CON
STANȚA — VOINȚA C.S.Ș. 2

• Deși a renunțat la trei ju
cătoare (altădată cu contribu
ție de cel puțin trei puncte 
pentru formația lor) — Diane 
Samungi, Florentina Curpene 
(acum ‘ campioană națională) și 
Teodora Tache — se părea că 
anul acesta Dinamo București 
își va întrerupe șirul victori
ilor (ele s-au menținut „în 
lanț", aproape două decenii) în 
întrecerea națională pe echipe. 
Dar secția de tenis a clubului 
dinamovist a avut încredere în 
jucătoarele aflate încă la cate
goria „copii și junioare", ba- 
zîndu-se pe ele în a aduce 
bogatei vitrine cu trofee încă 
un titlu! A făcut-o cu deplin 
succes, echipa sa cîștigînd 5 
meciuri din tot atîtea jucate, 
și trimițîndu-le în teren pe 
Cătălina Cristea (13 ani, cea 
mai tînără, dar și cu cele mai 
frumoase perspective). Irina 
Suirlea (14 ani). Ruxandra 
Mătăoanu (14) Loredana Buior 
(16). Doar Monica Chirilâ (18) 
și Veneția Șehiopu (18) au fost 
cele mai... virstrr.ee jucătoare, 
ele cîștigînd toate partidele ju
cate, inclusiv ultimul meci din 
campionat, cînd Dinamo a în-

Egalitatea din final s-a produs 
cind mai erau 11 secunde de joc, 
Minaur fiind beneficiara. Au 
înscris : Tudor 8. Matei, _ 4. N. 
Dobrescu 4. P. Dan 3.
3. Horge 1. Naghi 1 
„Poli", respectiv Pavel 
dulescu 4. Andronic 3.
3. Bontas 2, Coman 2.
1. Marta 1 si Kapornay 1. Ar
bitri : D. Gherghișan (Iași) — 
Gh. Mihaiașcu (Buzău). (C 
CREȚU — coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — TRAC
TORUL BRAȘOV 30—24 
(16—15). Marcatori : Chirilă 12 
(9 din 7 m). Bondar 5. Vasilca
4, Gerhard 3, Ichim 3, Condruz
2. Călin 1. pentru Știința res
pectiv Coman 7. Puiulet 6. Bc- 
reșescu 4, Cojocaru 2. Boha 3 
Curițeanu 2. Au condus : C

Gh. Dumitrescu

Giurgea 
pentru 
7. Ră- 

Porumb 
Covaciu

UNI-BRAȘOV

(Constanta). (L. MANDLER — 
coresp.).

DINAMO 
VERSITATEA CRAIOVA 27—23 
(13—13). Au înscris : Moldovan
6. Donosa 5. Hossu 5. Nico- 
lescu 5, Micle 4, Streimi 2 pen
tru învingători, respec'iv Ma
rian 9. Neagu 4. Radulă 3. 
Agapie 3, Nițu 2, Dumitru 2. 
Au arbitrat : Gh. Șandor (Ora
dea) — N. Iancu (Buzău). (V. 
SECĂREANU — coresD.).

DACIA PITEȘTI — UNI
VERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA 28—23 (11—10). Au 
marcat: Paraschiv 13, Mihăilă
7, Anton 3. Barba 3, Costache 
2 pentru Dacia, respectiv Crai
nic 7. Boloree 6, S. Pop 4, 
Kiss 3, Vâlean 3, Marc 2. Ar
bitri: T. Curelea — I. Păunes- 
cu (București). (I. FEȚEANU 
— coresp.).

COMERȚUL SlNNICOLAU 
MARE — A.S.A. ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 23-23 
(10—9). Mureșenii au egalat cu 
numai doua secunde înainte de 
fluierul final al arbitrilor VI. 
Cojocaru — I. Mihăilescu (Cra
iova) intr-un meci echilibrat. 
Marcatori; Bobocea 9, Ianko- 
vici 5, A. Baranga 5. Bădosu 2 
și Neidenbach 2 pentru Comer-

BUCUREȘTI 50—73 (39—30).
După o repriză dominată de 
gazde, acestea au început să 
rateze exasperant, înscriind în 
următoarele 20 de minute doar 
11 puncte! De acest lucru au 
profitat oaspetele, care au ega
lat (min. 24) și au luat condu
cerea, nemaicedînd-o pînă la 
sfîrșit. Au înscris : Oprescu 13, 
Ivănescu 11, Alioman 11, Teo- 
doroviciu 10. Simioană 5 pen
tru gazde, respectiv Jugănaru 
16. Urogdi 14, Ștefan 12, Cocîr- 
lan 12, Borș 8, Caloianu 7, Fi
lip 2, Ciocan 2. Arbitri: C. Co- 
măniță (Galați) — A. Cuțov 
(Tulcea). (Cornel POPA — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL C.S.Ș. A- 
RAD — OLIMPIA BUCUREȘTI 
66—85 (34—52). Meci frumos, 
cîștigat pe merit de oaspete. 
Coșgetere : Blîndul 25, Wei- 
chelt 14, Neusatz 9 de la gaz
de, respectiv Marian 25, Stoi- 
chiță 15, Cîrstea 13. Arbitri : 
Al. Columban (Cluj-Napoca) — 
A. Hohl (Satu Mare). (Nicolae 
STRĂJAN — coresp.).

Celelalte meciuri «e vor dis
puta marți (Chimistul Rm. Vîl- 
cea — Metalul Salon ta Comer
țul Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj-Napoca) și Joi (Rapid — 
Mobila Satu Mare). 

trecut cu 9—0 pe Metalul Tîr
goviște lată că o formație tînără 
(fără îndoială cu media de vîrstă 
cea mai scăzută) a ținut la... 
respect ech.pe sudate, cu multe 
senioare in componență, dar 
care au trebuit să recunoască 
superioritatea valorică a ad
versarelor cu... codițe împleti
te! încă o dată felicitări pen
tru cubul Dinamo! • în fina
la (restantă) a Campionaiului 
National ind.vidual de tenis, 
proba de dublu mixt a fost cîș- 
tigată de perechea Daniela Pa
vai — Adrian Marcu, învingă
toare cu 7—5, 6—2 în fața cu
plului Daniela Ivana — Adrian 
Popovici (toți de ia Steaua) * 
Clasamentul fina; in Campio
natul Na’ional de tenis femi
nin pe echipe: 1. Dinamo 
București, 2. Steaua 3, Dacia 
IJGCL Galati, 4, Metalul CSS 
Tîrgoviște, 5. Politehnica Bucu
rești, 6. Progresul Energomon- 
taj București (această din urmă 
formaț;e urmind să activeze 
anul vi tor în grupa valorică 
secundă. 7—}2) s> Selecția a 
treia, rezervată juniorilor mici 
și mari (programată inițial 
pentru perioada 22—26 octom
brie, la Timișoara), va avea loc

la Bucur< 
tombrie. 1 
octomcrie 
August" < 
nai pe ec 
niorilor i 
che.at cu 
1. CSȘ 2 
(5—4 cu
6—3 cu 
cu Rapid 
Dinamo I 
pid Dună 
ca Bistriț 
Ga'.ați (5 
Mecanica 
rii ..Cupei 
ticipare i 
piu, senio 
ua) — L 
CCIAG E 
senioare: 
litehnica) 
(Steaua) i 
ani: M. J 
bii Cehos 
junioare, 
tin — Mi 
le Politeh 
blu. senio: 
C. Poruml 
pan (toți i 
6—3. 6-2 
Ivana, CI 
ua) — C< 
bel a Mart 
6—3.

țul, respectiv I. Moldovan 6, 
Furnea 4, Boroș 4, R. Moldo
van 3, Pricii 3, Mureșan 2 și 
Ciobanu 
resp.).

1 <G. Bl AȘ co-

TS— 
in-

FEMININ
MUREȘUL TG. MUREȘ 

CHIMISTUL RM. VILCEA 
26 (16—IZ). Ceea cc s-a 
tîmplat duminică dimineața în
Sala Sporturilor din Tg. Mureș 
ține aproape de domeniul in
credibilului: mureșencele, su
perioare ui întreaga primă re
priză la toate capitolele, au fă
cut — in mod cert — cel mai 
bun îoc a, lor din actualul 
campionat. Viteza mare a pa
selor, îneît era nevoie de 
multă atenție pentru a urmări 
la cine se află... mingea, for
ma excepțională a Eszterei 
Matefi și a Angelei Bloj în 
poartă, au contribuit la des
prinderea — la un moment 
dat — cu șapte goluri <14—7 
în min. 21) a echipei gazdă. O 
sală plină pînă la refuz nu a- 
vea nici o îndoială că iureșul 
debordant al atacului mure
șean va duce, in cele din ur
mă, la o victorie lejeră a for
mației campioane. Atacul or
ganizat fără cusur si foarte 
bine coordonat de Eva Mozsl. 
o apărare greu penetrantă. r>- 
cestea au fost arme’e princi
pale ale elevelor lui Gh. Io
nescu și V. Pop. Dar totul a 
durat doar 30 de minute ..

Pentru că. Iată. mobilizate 
exemplar în partea a doua a 
întîlniri;, handbalistele din Rm. 
Vilcea (cu Carmen Moldovan

foarte our 
considerat 
început p; 
tunel era 
tilnirii și 
dus din 1 
s-au apro 
16—17 in 
mln. jMKț 
să
nuare — j 
erori în a 
între care 
cutive — 
prins pent 
în min. 14 
ultima in 
dereglat ti 
In sfîrșit. 
te de fina 
cea m;K b 
teren •<- i 
riei pen in 
scris: Mal 
Stroia 3, 
Bărbat 1- 
Mureșul, i 
Verigeanu 
2, Romele 
zăr 1.

Au arblt 
și Traian

CONFEC 
TEHNICA 
(13—9)

RULMEP
ȘTIIN^k 1 
i: 

mecaWc. 
REȘTI 29-

CONSTR 
ȘOARA — 
(10-9)

DOROB/ 
RAPID IC-

STEAUA 4 PUNCTE LA
r Urmare din nao. I)

CRIȘUL ORADEA — STEAUA 
BUCUREȘTI 6—10 (3—3, 2—2, 

0—1, 1—4) și 6—7 (2—2, 1—1, 2—2, 
1—2). Două partide foarte dis
putate, cîștigate pe merit de 
formația militară, datorită vi
gorii, tinereții, ambiției. Bucu- 
reștenii au aplicat un eficace 
sistem „om la om“, care nu a 
convenit mai vîrstnicilor par
teneri de întrecere. Cu toate 
că au beneficiat de mai multe 
superiorități numerice (8—3
prima zi, 12—9 duminică), oră- 
denii nu au reușit să fructi
fice. întîlnirea de ieri a fost 
mai echilibrată, cu numeroase 
momente de egalitate, pe care 
steliștii au știut să le depă
șească, decisivă fiind — ca și 
în jocul de sîmbâtă — evoluția 
din ultima repriză. Un derby 
condus cu competență de arbi
trii R. Timoc și V. Goian, așa 
cum aprecia și antrenorul fe
deral A. Grințescu, în ciuda 
protestelor unor suporteri prea 
pătimași al Crișului. Au 
Fejer 2+1, Costrăș’ 1+2, 
feanu 1 + 1, Gordan 2, 
Raț (C), Geambasu 3+1, 
lanov 2+2, Fruth 2+1, 
leț 1 + 1, Angelescu, 
Nuțu, Stemate. (I. 
coresp.).

c. s. u. 
T.M.U.C.B. — 
RAD 15—5
4—2) și 14—5 (4—0, 5—2, 4—2, 
1—1). Bucureștenii' s-au dove
dit net superiori, la toate ca
pitolele, în fața unei echipe 
care nu a arătat aproape ni
mic. lipsa de experiență a 
multor titulari ai arădenilor 
constituind doar în mică mă
sură o Justificare. Au marcat

Ciobăniuc 
nu 3+1, IV 
fănescu 14 
șat 2, Sta 
cei 11 jucj 
mației uni 
9), respect 
1 + 1, Marc, 
Karacsony 
(Gh. NISTi

VOINȚA
1. L. TIMIȘ
2—1, 2—3, 
2—3, 3—1, 
în vervă 
Coiceriu

. au cîștigat 
unei replic 
Au marcat 
1 + 1, Marc 
Coiceriu 5 
(V), Ivănes 
Grecu 1+2
2. Au arbi 
Chirculete. 
corțy .1.

NUMER 
RECOLTE 
69 11 18 9( 
76. FAZA 
Extragerea 
54 78 64 3 
49 67. Ext 
a VIII-a : 
1.294.551 le

REZULT 
BRIE 1988 
rentina — 
X : 6. Las 
2 : 9. Sarr 
Brescia 1 
TOTAL D

înscris 
Garo- 

Bonca. 
L. Ba-
Ducu- 

Geantă, 
GHIȘA,

CONSTRUCȚII 
VAGONUL A- 
(3—1, 3-0, 5—2,

virstrr.ee


p Și 27 0C- 
L Sala „23 
katul Nițio- 
țailor și ju- 
p) s-a in- 
I clasament: 
r Constanța 
I București, 
Bistrița, 6—3 
I Galați), 2. 
p—3 cu Ra
tu Mecani- 
Ld Dunărea 
teanica) 4. 
L Ciștigăto- 
la“ (cu par- 
hlă). Sim- 
țoraș (Stea- 

(Victoria 
I 6-2, 7—5: 
fartin (Po- 
ela Ivana 
| juniori, 18 
Ftorek (am- 
k-5, 6—2:
pbela Măr
itei (ambe- 

6—2; du- 
stanttnescu, 
pan. I. Ves- 
kria CCIAG) 
t Daniela 
Lcșu (Stea- 
pescu, Isa- 
pnica) 7—5,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ieri, in etapa a 9-a a Diviziei B

OLIMPIA ÎNVINGE PE „POLI“, LA TIMIȘOARA
&L.K1A 1

lizatâ de 
rRILESCU

I
I

JOC DIFICIL PENTRU GAZDE
FEPA ’74 Bîrlad — F.C.M. Progresul Brăiia 1—0 (0—0)
BlRLAD, 16 (prin telefon). Cei 

aproximativ 50W oe spectatori au 
asistat la un joc deosebit de 
echilibrat, dar sub așteptări ea nivel calitativ, mai ales în prima 
repriză, cind au abundat faul
turile și s-a manifestat o nervozitate excesivă în teren. Puținele 
momente de fotbal în această 
primă parte s-au datorat în
deosebi echipei brăilene, care a 
dat o replica puternică forma
ției locale. Oaspeții s-au apărat 
cu multă diizeme. dar au și ieșit 
frecvent la atac. De altfel, pri
mele ocazii Je a deschide scorul 
au aparținut brăilenilor, care au 
și reușit să marcheze în min. 13 
prin Iftodi, însă golui nu a fost 
validat din cauza ofsaidului în 
care se afla Văsîi. Surprinzător 
de iritați și precipitați în joc, 
bîrlădenil n-au dat consistența 
necesară acUdnilor lor ofensive, 
dar s-ar fi putut desprinde în 
min. 36. cînd Marcu a fost faul
tat în careu. însă Dumitru nu 
l-a putut învinge pe portarul 
Brătianu nici la executarea pe- 
nalty-ului, nici la repetarea lui, 
dictată de arbitru.

După pauză, jocul a devenit 
mai curat, mai cursiv. Pe acest 
fond, oaspeții au avut din nou o 
mare ocazie de a deschide scorul, dar Zlatan a intervenit ex
celent la mingea șutată din apro
piere de Stamaie. Mal calmi, evo- 
iuind acum mai aproape de dis
ponibilitățile lor, bîrlădenii pre
iau din ce in ce mai clar Ini
țiativa, dommă cu insistență și, 
după cîteva situații favorabile, nefructificale, vor izbuti să în
scrie golul victoriei, in min. 81, 
prin BASALtC, Ia o pasă dată 
de Marcu. Arbitrul M. Nisif 
(Reșița) a condus formațiile:

FEPA >74 BIP.LAD: ZLATAN — 
Ionașcu, ANTON Nedelcu, 
zar — DUMITRU, SPIREA, 
SAL1C — Murgeanu (min. 
Stanciu), Marcu, Bularda i 
46, Căruntei).

F.CJVL PROGRESUL: BP-ATIA- 
NU — Rusu, Darie, Negoiță. Chi- 
riță — Marin (min. 12 Sandu), 
TITIRIȘCA, Iftodt (min. 46 Cata- 
ros) — Vâsli. STA MATE. GLONȚ.

LEAUA va Înscrie singurul gol al 
partidei (min. 57). Apoi. Manta 
șl Moșoman vor trimite în trans
versală (in același minut 60). iar 
Pescaru -se va opune egalării 
(min. 63). amă cîteva faze fier
binți ia poarta lui Zariosu și me
ciul se inclieie cu victoria gaz
delor. dar oaspeți au lăsat aici 
o foarte frumoasă impresie.

Arbitrul D. Ologeanu (Arad) 
a condus formațiile : TRACTO
RUL î PESCARU — Anghel, Go-

ran. DUMITRESCU, 
MOSOMAN Ghioană 
Handrea), MANTA, 
(min. 83 A. Vasile) 
Vasile , SPORTUL 
BRIE" : ZARIOSU
Barbu, CIOBANU, MUIALE — 
Rădută (mm. 79 Ivașcu). VIȘINO- 
IU, Lazăr (Win. 70 Răduțolu) C. 
PETRE — p. Dumitru, Prodan.

Mureșan 
(min. 
BELEAUA 

Glăvan, FI. 
„30 DECEM- 
— Ionescu,

p.
Stelian TRANDAFIRESCU

... IN ULTIMELE SECUNDE DE JOC
Pandurii Tg. Jiu — Jiul Petroșani 1—0 (0—0)

24 I

Ce-
PA-
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Constantin FIRÂNESCU

hă). n-au 
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nut al in
let. au re- 
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tuAin. 42 
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[ȚA 27—17 I
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—11)
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AȘI 21—26
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•IEȘTI — I

DOMINARE INSISTENTĂ A TULCENILOR 
F.C.M. Delta Dinamo - Gloria Buzău 3-2 (2-1)

în replică oaspeții inițiind cîte
va contraatacuri periculoase. In 
min. 58 se modifier! din nou ta
bela de marcaj: Mașcu e faultat 
și el în careu și lovitura de la 
11 m este translormată. de același 
IAMANDI >1 3—1. Oaspeții au o 
acțiune viguroasă prin Ursică 
(min. 65), pe contraatac, acesta 
e faultat în suprafața de pedeap
să și penaltyul este transformat 
de CHIVU: 3—2. Pînă la sfîrșitul 
meciului ocaziile de gol se în
mulțesc la poarta oaspeților, fără 
eficiență, însă, pe tabela de mar
caj.

A arbitrat E. Seracin (Timi
șoara) .

F.C.M. DELTA : Dascăiu — 
ȘTEFAN, IOSE1N. Nedelcu. DJ- 
nescu — MASCU, Vasile, Miliăl- 
lescu (min. 56 NTCA). SACU — 
Paraschiv, IAMANDI.

GLORIA . Lazâr (min. 46 Ca- 
loian) — Ivana, Tulpan, Mircea, 
Roșu — Chivu, Trandafir, Marcu, 
URSA — Viorel Ion, URSICĂ 
(min. 83 Alexaridrescu).

TULCEA, 16 (prin telefon). 
Meci plăcut, cu acțiuni variate, 
ocaziile neiutîrziind să apară : în 
min. 2, lamandi șterge cu capul 
o minge la 8 in de .'.oarta lui 
Lazăr ; in min. 8. Paraschiv, din 
14 m, șut puternic peste trans
versală; min. 11. același lamandi, 
din lovitură liberă de la 20 m, 
șut puternic șl bine plasat, res
pins de Lazăr. La poarta cealal
tă, în min. 12 — Ursa, din mar
ginea careului, trage plasat, în
să Dascăiu reține. Contrar cursu
lui jocului, iu ruin. 24, Ursică 
execută o lovitură liberă, din 
marginea caicului și, dintr-un 
buchet de jucători, URSA trimite 
in plasă: 0—1. In min. 36, același 
jucător rateaza majorarea scoru
lui. Gazdele își reiau atacurile 
șl reușesc ega'area în min. 39. 
prin MAȘCU, dlutr-0 lovitură li
beră de Ia 20 m. Tot gazdele, în
curajate de gol, atacă in valuri 
șl, in min. 44, Șacu e faultat in 
careu, penali vu) fiind transfor
mat de LAMANDI : 2—1.

Repriza a doua are același as
pect, gazdele dominind autoritar,

TG. JIU, 16 (prin telefon), âreu 
foarte greu a reușit formația lo
cală să se impună în fața lide
rului seriei. Jiul Petroșani! E- 
chipa gorjană a înscris golul 
victoriei in ultimul minut, prin 
GAMAN, care a pătiuns impe
tuos în careu și a găsit singura 
„breșă** in defensiva echipei oas
pete, plasînd balonul printr-o 
pădure de picioare, în colțul 
lung.

Dar ce s-a Intim plat pînă a- 
tunci? Echipa Pandurii a avut 
mai mult timp inițiativa în joc, 
ea beneficiind, în plus, și de 
faptul că din min. 54 Jiul a evo
luat în zece jucători, nrin elimi
narea lui Henzel. pentru atitu
dinea nesportivă față de unul 
dintre arbitrii de linie (în ace
lași minut, el primise și carto
nașul galben pentru comportare 
necuviincioasă). Cu toate acestea, 
gazdele nu au fructificat, cu ex
cepția celei din min. 90, nici una

eoi.din numeroasele ocazii de gel. 
La rindul ei, echipa petroșer.ea- 
nă nu a știut să orofite de gre
șelile din defensiva locală (fun
dașii centrali «ndriucă șl Cata
nă au avut o evoluție slabă), 
ratînd două imense ocazii, prin 
Florescu (min. 30 — „luft-, din 
6 m., doar cu portarul în fată) 
șl Henzel (min. 49 — scăpat sin
gur pe contraatac, nu il poate 
învinge pe portarul Porojnicu).

A arbitrat- Gabriel Roșea (Bis
trița).

*

A.S. PANDURII: Porojnicu - 
BURUNTIA (min. 65 I. Marlus), 
Andriucă, Catană, Șolea 
MAN, Paraschiv. Mihuț __
LUȚA, Dună (min. 75 Androna- 
che), Gugu.

JIUL: Boitor — NEGRILA,
Sedecaru, Mihăilă, P. Lucian — 
Cristea, UDRICzX, Flcrescu, Bă
lan (min. 78 Băltaru) — Henzel. 
TIMOFTE (min. 87 Moromete).

GĂ- 
BA-

Aurel PĂPĂDIE

Alexandru POPESCU

★ * ★

*
PETROLUL PLOIEȘTI — A.S.A. 

EXPLORĂRI CÎMPULUNG MOL
DOVENESC 3—0 (2—0) : Greaca 
(min. 20), I. Manea (min. 28) și 
Toma (min. 50).

METALUL PLOPENI — UNI
REA FOCȘANI 1—0 (0—0) î Ște- 
fănescu (min. 52).

C.F.R. PAȘCANI — ȘIRETUL 
PAȘCANI 3—0 (1—0) : Risnlc II
(min. 6), Luca (min. 75) și To- 
ma (min. 84).

POIANA CÎMPINA — ARIPILE 
BACAU 2—1 (1—1) : Cristescu
(min. 29) și Tism&naru (min. 68), 
respectiv Popa (min. 35).

POLITEHNICA IAȘI _ C. S. 
BOTOȘANI 2—0 (0—0) : Kereszi 
(min. 55 — din penalty) și Croi
torii (min. 69).

C.S.M. SUCEAVA — CEAHLĂ
UL PIATRA NEAMȚ 2-1 (2-1) i 
Șumulanschi (min. 37) șl Sfrljan 
(min. 40), respectiv lancu (min. 
45).

★ ★
— PRAHOVA
3—0 (formația 
suspendată).
O. Bălteanu, 

Vîr-

STEAUA MIZIL
C.S.U. PLOIEȘTI 
ploieșteană fiind

Relatări de la :
V. Frîncu, V. Apostol, C.
joghie, C. Nour și I. Mîndrescu.

CLASAMENTUL

F.C.M. CARACAL — DUNĂREA 
CALARAȘI 6—0 (4—9) : CÎUC*
(min. 5 și 30), Gîngu (min. 17 și 
84). Popa (min. 45) și Mogoșanu 
(min. 58).

METALURGISTUL SLATINA — 
C. S. TÎRGOVIȘTE 4—0 (2—0) Î 
Rădu( (min. 8), Candea (min. 19) 
și Asaftei (min. 62 — din penal
ty Și 72).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
METALUL MIJA 2—0 (1—0) : Ca- 
lafeteanu (min. 22 și 77).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
— A. S. DROBETA TR. SEVE
RIN 2—0 (1—0) : Balint (min. 34) 
$1 Fanici (min. 53).

DACIA PITEȘTI — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 2—0 (1—0) : Băr- 
bulescu (min. 35 — din penalty) 
$1 Tunaru (min. 85).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
1—0 (1—0) : 

Mangalagiu (min. 35).
METALUL MANGALIA - 

NERUL MOTRU 3—0 (3—0)

nici (min. 1). Crăciunelu (min. 
12) si Carastoian (min. 17).

Relatări de la Gh. Donciu, V. _ ----------
A.

Mihail. V. Popos ici, Gh. Botezan, 
L Fețeanu, P. Geornolu 
Biitz.

CLASAMENTUL

RM.
I.C.I.M. BRAȘOV

MI- 
Bă-

1. JIUL
2. Tractorul
3. Chimia Rm V
4.
6.
8.
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8. 
».

10. Met. Mangalia
11. Pandurii
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ICIM Brașov 
Met. Mija 
Gaz Metan 
CS T-viște 
Dunărea Ci. 
Min. Motru

Metalurgistul 
Electroputere 
FCM Caracal 
Dacia Pitești 
Electromureș 
Sp. „30 Dec.**

12.
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18.
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9 5 2 2
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9
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11-17
7-13
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7-14
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9
9
9
8
8
I
7
7
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6

au fost ușor 
siva apărare 
lău. Marcajul 
de oaspet‘ a 
jocul mai tehnicilor Hațegan si 
Dumltreasa, care au greșit însă 
copilărește în fazele de finali
zare din min. 7 
lor in preajma 
s-a materializat, 
43. cînd Băda a 
pe cont propriu, 
rcu, Ortelecan 
DUMITREASA a 
nalty-ul : 1—0.

DUpă nauză, impulsionate de 
gol, gazdele se aruncă în atac, 
au două bune ocazii de a marca, 
prin Goran (min. 46) șl Hațegan 
(min. 47). șl reușesc să obțină 
desprinderea ne tabela de marcaj 
prin DUMiTREASA. 
formă 
ră de 
ții ies 
cîteva 
careului lui Horvath, dar Murur 
(min. 72), Naghi (min. 84) și, 
mai ales Ortelecan (min. 86) nu 
reușesc să-l învingă pe acesta. 
Victorie meritată a gazdelor ca
re au depus un imens efort.

A arbitrat R. Nicoară (Tulcea). 
DACIA MECANICA: HORVATH- 

Băda, Oniga, DOBRÂU. Steriu — 
HAȚEGAN. DUMITREASA JUR- 
CA — Goran. Oprescu (min. 65 
Drîndea), Vesa (min. 70 Gostm).

ARMATURA ZALAU : Pereș — 
TOTH, Marta. Petrean. Ortelecan 
— PREDA. Murar NAGHI. Co- 
lesniue (min. 65 Armaș) 
rice! (min.

destrămate de mâ
ți echipei din Za- 
om la om practicat 
incomodat vădit

și 34. Prezența 
careului advers 
totuși. în min.
luat o acțiune 
a intrat în ca- 
1-a „agățat** și 

transformat pe-

care trans- 
impecabil o lovitură libe- 
la 17 m. După gol oaspe- 
mai mult la atac, reușesc 
șarje ofensive în preajma

Flo-
40 Anton). Păturică.

Florin SANDU
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RADU.

9
9
9
9
9
9

7. Progresul Brăila 9
8. ------------ —
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

PETROLUL 
Gloria Buzău 
C.S.M. Suceava 
Met. Plopeni 
Polit. iași 
Steaua Mizil
F.E.P.A. *74 
Poiana Cîmpina 
Ceahlăul P.N. 
Unirea Focșani 
C.F.R. Pașcani 
Aripile Bacău 
Delta Tulcea 
Șiretul Pașcani 
A.S.A. Explorări 
C. S. Botoșani 
Prahova Ploiești

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6 2 
6 0 
5 2
5 1
5 1
5 1
5 0 
4 2
4 2
4 1
4 0
3 1
3 1
2 3
3 1
3 0
2 2
2 0

1 16- 4
3 14- 9
2 16-11
3 12- 6
3
3
4
3
3
4
5
5
5
4
5
6
5
7

14
12
12
11
11
11
10
10

14- 9 
11-10
15- 7 
13- 9
9- 9 18

9
8
7
7
7
7
8
8
4

11-11
11-12
8-10 

11-16 
11-16
7-15
9-16
7-16
3-12

___ Explorări
C.F.R. Pașcani. F.C.M. Progresul Brăila—

23 octombrie) : A.S.A.ETAPA VIITOARE (duminică
Cîmpulunig Moldovenesc ____  ______  _____ __
Poiana Cîmpina. Aripile Bacău — Petrolul Ploiești. Unirea Focșani— 
F.E.P.A. ’74 Bîrlad, Ceahlăul Piatra Neamț — Metalul Plopeni. Și
retul Pașcani — St șaua Mizil. Gloria Buzău — Politehnica Iași 
Prahova C.S.U. Ploiești — F.C.M. Delta Dinamo Tulcea, C.S. Boto
șani — C.S.M. Suceava.

SERIA A II-a------------------------------------
VICTORIE CU ...EMOȚII I

Tractorul — Sportul „30 Decembrie 1—0 (0—0)
BRAȘOV, 16 (prin telefon). Din 

primul micuț, șutul sănătos al 
lui Prodan apărat greu de Pes- 
caru, le-a avertizat pe gazde că 
Sportul „30 Decembrie" n-a ve
nit în orașu) de sub Tîmpa pen
tru... figurație. Oaspeții s-au 
grupat cu inteligență în teren, si 
au pus " 
me, pe 
cale — 
Răduță ! 
a avut 
min. 19.
39 (la „ghiuleaua" lui Rădută 
mingea care se ducea în gol a...

deseori serioase nroble- 
contraatac. formației lo- 
prin Vișinolu, C. Petre, 
și P. Dumitru. Tractorul 
chiar mari emoții, in 

, dar mal ales in min.
„ghiuleaua" lui

ST/U I0T0 PPftNOSPOIH IMHIM'UlM
ASE LA TRAGEREA MULTIPLA LOTO A 
OCTOMBRIE 1988. FAZA I. Extragerea I: 

43 60 
5 34. 
V-a : 
30 41 

50 80. Extragerea 
total de cîștiguri :

5. Extragerea a Il-a : 57 29 9 22 7 28 
tragerea a IlI-a : 66 9 78 36 52 54 14 
7 7 32 46 51 13 22 26 42. Extragerea a

13. Extragerea a Vl-a: 21 55 10 79 40 
II-a : 51 78 19 54 67 83 36 
52 68 2 16 46 22. Fond

DIN 16 OCTOM- 
• Roma 2 ; 3. Fio- 

Internazlonale — Pisa 1 : 5. Juventus— Cesena 
X ; 7. Lecce — Napoli 1 : 8. Pescara — Milan 

mo 1 : 10. Catanzaro — Bari X : 11. Monza — 
— Empoli 1 : is. Taranto — Genoa 1 ; FOND 

1.719.006 LEI.

lui am 
mai

întîlnit pieptul salvator al 
Mureșan!). Replica gazdelor 
notat-o doar în două faze 
clare: min. 36 și 43 (la ultima. 
Glivari a trimis, cu capul, peste 
„transversală-). Echipa locală a 
fortat desprinderea în min. 47 
șl 54, (dar Zariosu a fost la post), 
pentru ca in min. 55. Ia un con
traatac purtat de Prodan, funda
șul Anghel îl acroșează. în ca
reu (a fost penalty!), însă arbi
trul a făcut semn ca jocul să- 
curgă?! Pe tonusul ceva mai scă
zut al echipe! vizitatoare, șl pe 
o greșeală a defensivei sale. BE-

__ octombrie) : Metalul Mija
Metalul Mangalia. Minerul Motru — 

_ ________________ _ _______ Călărași — Chimia Rm. Vîlcea. A.S. 
Drobeta Tr Severin — F.C.M. Caracal. Gaz Metan Mediaș — Pan
durii Tg. Jiu, C.S. Tîrgoviște — Tractorul Brasov. Jiul Petroșani — 
Metalurgistul Slatina, Sportul „30 Decembrie" — Electromureș Tg. 
Mureș.

SERIA A IlI-a-----------------------------------

etapa VIITOARE (duminică 
cia Pitești. I.C.I.M. Brașov — 
Electroputere Craiova, Dunărea

23 — Da-

DOUĂ PUNCTE MARI PENTRU LIDER 
Politehnica Timișoara — Olimpia I.U.M. Satu Mare 

0-1 (0-1)
TIMIȘOARA, 16 (prin telefon). 

Derbyul seriei a treia a revenit 
meritat liderului, la capătul unui 
joc frumos, cu multe faze fierbinți 
la ambele porti. Este adevărat că 
studenții au avut perioade înde
lungate de dominare. însă ei n-au 
putut să străpungă decisiv o apă
rare bine pusă la punct. Replica 
oaspeților a fost promptă, contra
atacurile lor creînd, mai ales du
pă pauză, panică în careul local
nicilor.

„Poli" a început bine partida. 
Chiar in min. 2 a fost la un pas 
de a deschide scorul, cind funda
șul C. Varga a șutat puternic de 
la circa 30 m. dar în „transver
sală". Ocaziile apar tot mai des : 
China (min. 12). Bozeșan 
n (min. 21), Trăistaru (min. 
34). Contrar desfășurării jocului, 
Olimpia a marcat unicul gol al 
partidei, în min. 3G ; după exe
cutarea urci lovituri libere de 
la 35 m, fundașul BORHIDAN. 
urcat și el in atac, a expediat 
balonul in stilpul drept al porții 
lui Moise, de unde a Intrat în

plasă, tn repriza secundă „Poli" 
a atacat furibund, însă s-a lovit 
de o apărare supranumerlcă prin 
care s-a putut trece cu mare 
greutate iar în ultimă instanță 
portarul Ritll a reținut cu sigu
ranță. Să amintim cîteva posi
bilități de a se restabili egalita
tea : Trăistaru (min. 56 și min. 
69). Oloșutean (min. 63). Oaspe
ții, pe contraatac, au avut șl el 
prilejul de a-și mări avantajul : 
Erdei ' ' — -* -
(min.
Moise 
ce. A 
iești).

POLITEHNICA : 
PASCU Crăciun, 
Varga — Neagu (min. 46 Vlaieui, 
Oloșutean, BOZESAN Ii — Chi
na. Trăistaru, Banu (min. 63 
Bobaru).

OLIMPIA : RITLI — BORHI
DAN, CSURI. PALENCSAR, PUȚ 
— Gerstenmaier. ERDEI (min. 
38 Ardelean), Szilaghi, Bencze 
(min. 68 Ghencean) — Czirbus, 
Bolba.

Pomoiliu VINTIlA

(min. 58 și 87) și Czirbus 
75), însă de fiecare dată 
a rezolvat 
arbitrat Gr.

situațiile criti- 
Ionescu (Plo-

MOISE 
Oancea, c.

63

DIN DOUĂ FAZE FIXE
Dacia Mecanica Orăștie — Armătura Zalău 2—0 (1—0)
ORĂȘTIE, ÎS (prin telefon). Aș

teptat cu viu interes, acest meci a 
dat naștere unei dispute deosebite.

A fost o primă repriză de luptă, în 
care gazdele au deținut mai 
mult Inițiativa dar atacurile lor

BOCȘA — A.S.A. 
TIMIȘOARA 3—0 

______.5 imln. 8 — din 
penalty șl 77) și Sculici (min. 
68).

C.f.R. TIMIȘOARA — UNIREA 
ALBA IULIA 1—2 (0—2) : Truți 
(jnin. 81 — din penalty), respec
tiv Mltracu (min. 33) și Timar 
(min. 40).

C.S.M. REȘIȚA — GLORIA 
REȘIȚA 2—1 (0—0) : Cr. Ale
xandru (min. 83 — din penalty) 
șl Szijj (min. 87), respectiv 
Batky (min. 67).

GLORIA BISTRIȚA — A. S. 
PAROȘENI VULCAN 4—0 (2—0) : 
Pirciu (min. 7) și N. Manea 
(min. 45. 57 și 62).

U. T. ARAD — MINERUL CAV
NIC 6—0 (2—0) : Mitu (min. 32), 
Naghi (min; 41 — din penalty), 
D. Popescu (rain. 72), 
(min. 76), Hirmler (min. 
Vuia (min. 86).

AVINTUL REGHIN — 
CA TÎRNAVENI 0—2 
Mărginean (min. 35) și 
(min. 89).

F. C. MARAMUREȘ — 
GUL ARAD 2—0 (0—0) t
(min. 63) și Roatiș (min. 71).

Relatări de la : T. Tăranu, ȘL 
Marton. P. Fuchs. I. " *. ~
Berbecaru, L. Maior și Ov. Ne
meș.

METALUL 
PROGRESUL 
(1—0) : Jacotă

Negrău
83) și

CHI MI- 
(0—1) t Nistor

STRUN-, 
Vase

Toma, O.

CLASAMENTUL

1. OLIMPIA 9 7 1 1 22- 7
2. U.T.A. 9 7 0 2 23- 6
3. „Poli** Tim. 9 6 1 2 17- 7
4. Unirea A.I. 9 5 1 3 20-14
5. Gloria B-ța 9 5 0 4 18-11
6. A.S.A. Prog. 9 4 2 3 12-10
7. Armătura 9 5 0 4 8- 9
8. C.S.M. Reșița 9 4 1 4 11-12
9. FC Maram. 9 3 2 4 13- 9

10. CFR Tim. 8 3 2 4 12-11
11. Chimica 9 4 0 5 9-10
12.
13. 

14-15.
Gloria Reșița 
Strungul 
Min. cavnic 
Dacia Orăștie

16. Met. Bocșa 9
17. Av. Reghin 9
18. AS Paroșenl 9

ETAPA VIITOARE

4
2
3
3
2 
2
2

4
1
1
2
1
1

3
5
5
5
6
6

5- 10
7-16
6- 15
7- 15
7-19
5-17

15
14
13
11
10
10
10

9
8
8
8
8
8
7
7
6
5
5

23(duminică 
octombrie) : A.S.A. Progresul Ti
mișoara — C.S.M. Reșița, Unirea 
Alba Iulia - U.T. Arad Minerul 
Cavnic — Metalul Bocșa, Chimi
ca Tirnăvenl 
ra. Strungul Arad — Avîntul Re
ghin, Gloria Reșița — Politehni
ca Timișoara, A.S. Paroșenl Vul
can — Dacia Mecanica Orăștie, 
Olimpia I.U.M. Satu Mare — Glo
ria Bistrița, Armătura Zalău — 
F.C. Maramureș Baia Mare.

C.F.R. Timișoa-

EXCURSII PENTRU TOATE VIRSTELE,
PENTRU TOATE PREFERINȚELE

Oficiile județene de turism si I.T.H.R. București oferă, 
în luna octombrie, numeroase posibilități de excursii în 
toate zonele tării.

$

§

• LITORALUL MARII NEGRE 
atracțiile, 
rant sau 
agrement 
la Cheile

Se asigură cazarea în 
în unități cu specific, 
si excursii : pe Canalul 
Dobrogei, în Delta Dunării.

îsi menține în continuare 
hoteluri masa la restau- 
Posibilităti multiple de 
Dunăre — Marea Neagră.

• Excursiile în Delta Dunării au un farmec aparte în

această perioadă. Plimbări cu vaporul 
programe distractive, partide de pescuit.

mese pescărești

organizat 
a realiză

rilor de vîrf din industria românească si de peste hotare 
dar si o bună ocazie de a vizita obiective social-economice 
și edilitare din Capitală (metroul, amenaiarea riului Dîm
bovița etc.).

• TÎRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI, 
între 12—22 octombrie — prilei de cunoaștere

9 tn cazul în care doriți ca la meciurile din campionatul 
de fotbal să fiți alături de echipele favorite, apelați la 
organizatorii de turism, care vă asigură declasarea cu 
trenul sau autocarul, cazarea si masa în condiții de con
fort. precum si programul turistic dorit.

AGENȚIILE DE TURISM VA STAU LA DISPOZIȚIE CU 
INFORMAȚII $1 AMĂNUNTE ASUPRA TUTUROR 
EXCURSIILOR PREFERATE.



VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE „Internaționalele" de patinaj artistic (j) ale României
?C3E

A TOVARĂȘULUI CONCURSUL MASCULIN, DOMINAT
NICOLAE CEAUȘESCU, |DE REPREZENTANȚII TĂRII NOASTRE

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
In republica populară chineză

(Urmare din pag. 1)

dat că potențialul economic și 
*-t * - ------- - - aI

_______________ _ o- 
feră condiții pentru Intensifi
carea cooperării in producție, 
a conlucrării mai active pe 
tftrim tchnico-științifieși tn 
alte sectoare, precum și pentru 
creșterea șl diversificarea 
Schimburilor de mărfuri, tn a- 
ce-f cadru, a fost relevat rolul 
important ce revine Comisiei 
mixte guvernamentale româ- 
no-chineze de colaborare e- 
conomică și tehnică in identi
ficarea de noi căi și modalități 
menite să contribuie la am
plificarea conlucrării bilatera
le. precum și însemnătatea în
cheierii unor acorduri pe ter
men lung care să confere per
spectivă și stabilitate relațiilor 
dintre România și R.P. Chi
neză.

S-a subliniat că dezvoltarea 
continuă a colaborării econo
mice. tehnico-științifice și in 
alte sfere de activitate este In 
interesul și spre binele po
poarelor român și chinez, al 
construcției socialiste in cele 
două țări al cauzei păcii și 
cooperării Internaționale.

tehnico-științific actual 
României și R.P. Chineze

★

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. 
sîmbălă 15 octombrie, a fost 
oferit un dejun de către to
varășul Zhao Zi vang. secretar 
general *1 Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chi
nez.

tn tâmpa] dejunatul, desfă
șurat Intr-o ambianță de 
caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceanșesen și tovarășul 
Zhao Ziyang an continuat 
schimbul de vederi in pro
bleme privind dezvoltarea 
conlucrării dintre Romănla și 
China atât pe plan bilateral, 
cit și pe arena internațională, 
s-an întreținut cu multă cor
dialitate.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidulni 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceanșesen an 
vizitat in cursul dimineții de

DIVIZIA A/l LA HOCHEI
In cea de a 3-a etapă a Dl- 

vizei A/I la hochei s-au Înregis
trat rezultatele g

3. C. MIERCUREA CIUC — 
DINAMO 5—1 (1—1, 4—0. 0—0) și 
2—1 (1—1, l—0 0—0). Primul
meci nu s-a ridicat la nivelul 
așteptat, ambele formații ratlnd 
foarte mv't din poziții favora
bile. Cu vn atac mai omogen și 
mai Incisiv, localnicii au fortat 
în repriza secundă șl au clstlgat. 
A doua partidă a avut eu totul 
alt aspect, disputa fiind echili
brată de mare luptă. Au clstlgat 

.....................i îndeosebitot gazdele, datorită 
portarului Bartha. în mare for
mă.

Marcatori î Miklos 1+0. B. 
Nagy 14-0, Szvitlak 14-0, Bartalis 
14-0 Baricz 1+1. Gerczulji 0+1 
pentru Sport Club, respectiv 
Lukacs 04-1, Fis..ru 14-0. (Vaier 
PA^CANU — coresp.l.

C.S.M. DUNAREA GALATI — 
PROGRESUL MIERCUREA CtUC 
0—8 (0—1. 0—2. 0—3) Sl 3—0 (2—0 
6—0, 1—0. In orima zl sălăte-
Wl au fost de nerecunoscut 
Dlerztnd ta scor ta fata ouai e- 
ehlce care a jucat excelent. & 
doua zl «azdele au evoluat cu 
mat mul‘ă ambiție, reușind sl-«' 
adjudece victoria.

Marcatori e Dinu Andrei «' 
Falca pentru Dunărea, resc"?- 
Hv Belan t. Sandor. Peter, 
dor «t Szentes (Telemae Șirenr _ „rrs-r

Ta- 
St-

MELBOURNE (Agerpres). — 
Campionatul Mondial pentru 
junioare, desfășurat La Adelai
de (Austraba). a fost ciștigaț 
de maestra sovietică Alisa Ga- 
lamova, cu 105 puncte, urma
tă de coechipiera sa Ketevan 
Arahamia cu 9,5 puncte. La ju
niori pe primul loc s-a clasat 
Jules Lauthier (Franța) cu 10 
puncte, secundat de V. Ivan- 
ciuk (U.R.S S.) 9.5 puncte.

§ MIERCUREA CIUC, 16 (prin 
telefon). Pe patinoarul artifi- 
cial din localitate s-au desfă- 

§ șurat, timp de trei zile, Cam- 
g: pionatele Internaționale de 

patinaj artistic ale României 
prezervate juniorilor. întreceri- 
Ș le s-au constituit, atît pentru 
p sportivii noștri, cit și pentru 
^oaspeți, tntr-o utilă verificare, 
pacum, la început de sezon. 19 
§ juniori și junioare din Ceho- 

slovacia. F.F. Germania, Polo- 
P nia. Ungaria și, bineînțeles, 
p România au prezentat tn fața 
p unui public numeros sărituri, 
§ combinații de sărituri, piruete, 

pași șl combinații de pași din- 
p tre cele mai bine cotate în 
p codul de punctaj al disciplinei. 

Cu justificat interes a fost 
$ așteptat concursul masculin, 
p Urmau să evolueze tn primul 
ș rînd cei dci reprezentanți ai 

țării noastre. Cornel Gheorghe 
p și Zsolt Kerekes, ambii meda- 
p liați la „Concursul Prietenia" 
$ (In 1986 si, respectiv 1988), a- 
îț mîndoi cu elemente tehnice va- 
p loroase în program. O deosebi- 

tă Impresie a lăsat localnicul 
Kerekes, care a tranșat victo- 
ria în favoarea sa încă din pri- 

p ma zi. Stăpîn pe sine, concen- 
p trat, dezinvolt, acesta a con- 
§ curat la potențialul său 
§ maxim reușind să prezinte a- 
pproape fără greșeală toată ga- 
p ma de „triple" cunoscute. Cor-

—___ «____________ X _ —_____ 2 —....Aviiiiuisiju moa ii-a mcix a v ui 
Ș aceleași prestații sigure cu 
§ care se impusese atît pe plan 
p național, cit și internațional. A 
§ ratat extrem de mult în ambele 

zile : are în program șase să- 
§ rituri triple (număr maxim), 
p dar aici el n-a reușit decît 
p două... Pe locul al treilea — 

surpriză plăcută — tot un re- 
prezentant al țării noastre, Luis 

p Taifas, afiat în mare progres 
p la capitolul tehnic. El mai are 
Ș însă mult de lucru la interpre 

tarea artistică.
p întrecerea fetelor, aflată sub 
p nivelul tehnic al disputei băie-

duminici, Complexul cultural- 
istoric Da Guan Yuan din 
Beijing.

Inalțiî oaspeți români au 
fost însoțiți de tovarășii Chen 
Xitong, consilier de stat, pri
marul municipiului Beijing, 
Qian Zhengying, vicepreședin
te al Conferinței Consultative 
Politice Populare a R.P. Chi
neze, de alte persoane oficiale.

La vizită au participat per
soanele oficiale care îl înso
țesc pe conducătorul partidu
lui Și statului nostru în R.P. 
Chineză.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în
tâmpinați cu deosebită căldu
ră și respect de Wang 
Qingfeng, directorul complexu
lui, care a exprimat bucuria 
de a primi vizita inalțiior 
oaspeți români.

Gazdele au prezentat date.pnel Gheorghe Insă n-a mai avut 
privind .Complexul cultural- 
istoric, a cărui amenajare și 
reconstituire au fost inspirate 
din creațiile literare. îndeosebi 
de romanul „Visul din 
lionul roșu", aparținind 
cuiul literaturii chineze 
Xueqin. Conceput ca un 
de! de reședință. Da 
Yuan se constituie intr-o sin
teză a arhitecturii tradiționa
le. cu elemente specifice 
deosebi 
tiHor 
Qing (1644—1911), precum și a 
artei grădinilor chineze.

înalții oaspeți români au a- 
sistat Ia o pitorească prezen
tare a unor costume de epocă.

Tn timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceanșesen și tovarășa 
Elena Ceaușescu au apreciat 
talentul, ingeniozitatea și spi
ritul constructiv al poporului 
chinez, creatorul uneia dintre 
cele mai vechi și strălucite 
civilizații. Tn același timp, au 
fost adresate calde felicitări 
colectivului de aici, care ac
ționează cu pasiune pentru ea 
acest așezămint cultural-is- 
toric să evoce, peste timpuri, 
vechi valori ale culturii și ci
vilizației chineze.

Pe întregul traseu străbătut 
de coloana oficiali, ea și pe 
parcursul vizitei Ia Complex, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceausescu 
au fost salutați eu multă cor
dialitate de locuitorii capitalei 
chineze, rare, prin aplauze și 
gesturi prietenești, și-au ex
primat bucuria și satisfacția 

de a-i avea ca oaspeți.

ților, s-a încheiat cu victoria 
sportivei cehoslovace Lucie 
Vankova, o adevărată balerină 
pe gheață, dar în egală măsură 
și o bună tehniciană. Sigură 
pe ea, elegantă în ținută, pati- 
natoarea din Cehoslovacia s-a 
situat tn frunte tncă după pri
ma zi (program original). în 
cea de-a doua ea a rezistat 
„presiunii" principalei adversa
re, Codruța Moiseanu, reușind 
în programul său două „triple". 
Deci, pe locul 2, reprezentanta 
noastră Codruța Moiseanu, a- 
flată în evident progres, cu o 
bună alunecare pe gheață și 
cu o mare siguranță la ateri
zări. Pe cea de-a treia treaptă 
a podiumului a urcat patina- 
toarea poloneză Katarzyna Kes- 
krawiec. O frumoasă impresie 
a lăsat Raluca Duda, situată tn 
final pe poziția a patra (din 
12 concurente), care nu a ratat 
nimic în cele două zile do 
concurs.

Rezultate tehnice — juniori: 
1. Zsolt Kerekes (România) 
1,5 p, 2. Cornel Gheorghe (Ro
mânia) 3,0 p, 3. Luis Taifas 
(România) 4,5 p: junioare: 1. 
Lucie Vankova (Cehoslovacia) 
1,5 p, 2. Codruța Moiseanu 
(România) 3,0 p, 3. Katarzyna 
Keskrawiec (Polonia) 4,5 D.

Doina STANESCU

ACTUALITATEA
pavi- 
clasi-

Cao
mo- 

Guan

in- 
perioadelor dinas- 

Ming (1368—1644) și

• In meci contând pentru 
pa Campionilor Europeni 
baschet 
Praga a întrecut cu scorul 
99—42 (44—29) echipa 
Avon.

Cu
la 

feminin, formația VSH 
_1 de 
engleză

• La Hong Kong se desfășoa
ră Campionatul de baschet femi
nin al Asiei. Rezultate: R. P. 
Chineză — India 114—43, Coreea 
de Sud — Japonia 83—56. Mala- 
yezia — Thailanda 70—61, R.

MOSCOVA (Agerpres), — 
Cea de-a 9 a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial femi
nin dintre Maia Ciburdanidze 
și Nana IoseFant s-a încheiat 
remiză, la mutarea a 41-a. Sco
rul este 3—1 in favoarea cam
pioanei Maia Ciburdanidze, care 
în partida a 10-a va avea pie
sele negre. Așa cum se cu
noaște, meciul este prevăzut 
pentru 16 partide. învingătoa
re va fi desemnată jucă‘oarea 
care va realiza prima 8.5 punc
te. în caz de egalitate, 8—8, 
Maia Ciburdanidze își păstrează 
titlul.

REYKJAVIK (Agerpres). — 
în runda a 9-a a turneului 
pentru „Cupa Mondială", în 
partida centrală campionul lu- 
mil. Gări Kasparov, a remizat 
cu Mihail Tal. egalitatea fiind 
consemnată și in partidele So
kolov — Koreinoi, Petursson — 
Iusupov. Timman — Riblij 
Spasski — Hjartarson, Pe» 
liavski — Portisch. în clasa
ment conduce Ța) cu 6 puncte. 
Kasparov se află pe locul 8. cu 
5 puncte.

LA BASCHET
Chineză — Thailanda 127—36. Ja- 
ponia — Singapore 119—33, Mala, 
yezla — Hang Kong 92—53.
• Turneu masculin la Puerto 

. Real, in Soar.la. Iugoplastika 
Split a întrecut pe TSKA Mosco
va, cu 107—i)0 (62—37). iar Real
Madrid a invim pe C.B. Barce
lona, cu 86—81 (42—46). In fina
lă, Real Madrid a obținut victo
ria, cu 95—88, tn partida cu Iu- 
goplastika.

Miercuri va (1 o zl plină pen- 
Ș tru fotbalul internațional, fiind 
§ programate 11 tntilniri tn cadrul 

preliminariilor Campionatului 
Mondial: grupa I: Bulgaria — 

& România, la Sofia și Grecia — 
§ Danemarca, la Atena; grupa a 
ș n-a: polonia — Albania, la Chor- 
§ zow si Anglia — Suedia. Ia Lon- 
§ dra ; grupa a Ill-a : U.R.S.S. — 
§ Austria, la Kiev și R.D. Germa- 
Ș ni — Blands, la Berlin; grupa 

a rv-a: Tara Galilor — Finlanda, 
S Ia Swansea țj R.F. Germania — 
S Olanda, la Mănchen- grupa a 
ș V-a: Scoția — Iugoslavia. la

Glasgow; grupa a Vl-a: Ungaria 
§ — Irlanda Sa Nord, la Budapes- 
Ș ta: grupa a vn-a: Belgia — El
fe vețla. la Bruxelles.

FBAX1 A. Etapa a XVT-a : 
§ Racing Paris — Paris S.G. 0—2. 
§ Saint Etienne — I.llle 2—0. Nisa 
5 — Auxerre 1—0. Strasbourg — 
§ Toulon 3—1. Marsilia — Caen 
S 4—2. Laval — Monaco 0—0. Lens 
§ — Metz 0—2. Bordeaux — Nan- 
fe tes 5—0. Soehaux — Toulouse 

2—2. Montpellier — Cannes 0—0.

Pe primele locuri ale clasamen
tului se află: 1. Paris S.G. 33 p, 
2. Auxerre 30 p, 3. Marsilia 30 p, 
4. Nisa 27 p, 5. Bordeaux. Mona
co șl Nantes cite 26 n.

ITALIA. Meciurile disputate In 
etapa a 2-a a campionatului ita
lian de fotbal s-au încheiat cu 
următoarele rezultate s Juventus 
— Cesena 2—2 : Lazio — Torino 
1—1 j Atalanta — Verona 2—2 ; 
Bologna — Roma 0—1 : Fiorenti
na — Ascoll 2—1 ; Internaziona- 
le — Pisa 2—1 • Lecce — Napoli 
1—0 ; Pescara — Milan I—3 ; 
Sampdorla — Como 2—0.
• U.E.F.A. a primit cererile 

federațiilor din Spania și Suedia, 
doritoare a găzdui Întrecerile 
turneului tina] a! campionatului 
continental din 1992. Comitetul 
Executiv al forului fotbalistic 
european va decide, tn această 
chestiune, tn luna decembrie.

• Turneul de juniori de lâ 
Cracovia s-a Încheiat cu succesul 
echipei Dynamo Berlin (3—0 în 
finala cu VCisla Cracovia).
• In „Cupa Campionilor Asiei",

la Hong Kong. Al-Itlfaq (A- 
rabla Saudltă) — „25 Aprilie* 
(R.P.D. Coreeană) 1—1 (0—0).
• După meciul amical de la 

Sevilla, Intre echipele Argentinei 
șl Spaniei, Încheiat, după cum 
se știe, nedccls, 1—1, Carlos Bi- 
lardo, antrenorul fotbaliștilor ar
gentinieni, campioni mondiali, 
s-a arătat satisfăcut de evoluția 
elevilor săi. Dar, a spus el, va 
trebui să acționăm mai mul» 
pentru întărirea apărării, care a 
făcut o serie de greșeli, în frun
te cu portarul Fumpldo. Dintre 
noii veniți. Bllardo l-a remarcat 
pe Calderon. Caniggla șl Trogllo. 
Maradona a jucat, șl de data a- 
ceasta, foarte bine.

O PROPUNERE CONTROVERSATA

I PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM • Raliul San 

Remo s-a încheiat cu victoria 
pilotului Italian Massimo Blaslon, 
avîndu-1 drept copilot pe com
patriotul Tlziano Slvlero. pe o 
mașină .Landa Integrale". Cu 
acest succes. Massimo Blaslon 
și-a asigurat titlul de eamplon 
mondial la raliuri conducted tn 
e’tsament eu 115 puncte, urmat 
de compatriotul său Alessandro 
Fforio — 76 puncte si de finlan
dezul Markku Alen — 66 puncte.

BOX • Pu«”1>stn1 lamalran 
Simon Brown sl-a oăstrat titlul 
de campion mondial la cateeoria 
welter (versiunea TBF) tnvin- 
e’ndu-1 la punct? ne Italianul 
Mauro Martell! tn cadrul unei 
ae!e desfășurate tn orașul elve
țian Lausanne.

Ciclism m Cea de-a 76-a edl- 
♦’e a Turului piemontului corn- 
•'’title clasică de o zl. a fost 
cistlsafă de rutierul vest-eerman 
Rolf Golz. cronometrat oe 196 km 
tn 4.01 3)6 (med' = ereră 43 371 km). 
Pe locurile următoare, tn ace
lași time eu învingătorul, s-au 
situat Hal’en’l Glann! Btisno si 
Marco Liettl.

HANDBAL • tn finala turne
ului 'nternafionai feminin d« la 
Vorșzdlr. /Tuensiavla' formația 
a-istrla-ă tTvnoHank V'ena a tn- 
t-’r>ș eu «corul de 8*—11 (13—71
«'bina V'rwrerfo Frankfurt ne 
'*der. n In nHmt zi « turneul-"*’ 
-nsseufin d? 1» tt»’re*«4 forma* 
•1a •u«*-e'«v3 "«țrelr? a irereo’rt
—u «enrol 4e ta—te '*?—9? «china

HOCHEI PE GHEATA • După 
14 etape. tn fruntea clasamentu
lui camolonatului unional a 
trecut formația Arioite Soviete
lor Moscova, eu 2n ou neta. ur
mată de Spartak Moscova — 20 
puncte și T-kK.A. Moscova — 19, 
punct?.

Rezultate înregistrate tn etapa 
a 14-a Avtomobillst Sverdlovsk 
— Sokol Kiev 3—0 (0—0. 1—4.
2— 2) • Traktor Celiabinsk —
Dinamo Harkov 3—2 (2—0. 0—1.
1—1) : Toroedo Gorki — Spartak 
Moskova 1—2 (0—1 I—0. 0—1) t
Aripile Sovietelor — Torpedo Ia- 
roslavl S—1 (1—0, 0—0, 2—1).

TENIS • In turneul feminin de 
la Stutteart. jucătoarea Italiană 
Rafaella Reggi a tnvlns-o cu 
6—2. 6—3 pe franțuzoaica Na
thalie Tauziat, iar americanca 
Chris Evert a ellminat-o eu 8—0, 
0—4 oe Svlvia Hanlka (R.FG.l. 
• lr. CDtlmile de finală ale turne
ului de 'a Svdnev. americanul 
Tim Mavotte 1-a eliminat eu 
T—5. 6—2 oe eomnafricfu! său 
Todd Nelson tn tlmn ce tânărul 
tueător canadian Grant Connell 
a fii—ilzat d «ureH-o tnvlnrin- 
du-’ eu 3—« 1—0 a—» oe aus- 
tr«”snul en CoMlt unul
dine-? favorltf concursului.

VOLEI • tn eonfln’ie-ea turne
ului ce core fl tn‘reor1ui1e tn 
Polnria echloa m?«euHn5 KI Kwsr* Che dlr RPD Coreeană. 
S obțin”! • +m vWorle eon- 
seei’t’”5 Inv’-ded nt? «eoD.il de
3— 1 qș— 5 12—10 10—12. 19—12)erthffAfl IHneroln

Iugoslavul Tomislav Ivld (fost la Porto) e cel mat ,,en 
vogue" antrenor din fotbalul francez de azi. de numele Iul le- 
gtadu-se .Incredibilul salt" realizat de Paris Saint Germain 
anul trecut la retrogradare (de care a scăDat după multe emo
ții) iar acum dună etaoa a XVI-a. tn fruntea clasamentului 
fără să fi realizat peste vară vreun transfer de senzație. Ase 
sttnd lucrurile Ivlci a ajuns să fie socotit un ..Înțelept" ounr- 
tele Iul de vedere devenind, nu o dată, șl cele ale federației 
de oe malurile Senei.

Recent recurgtnd la o comparație cu baschetul Ivlci a de
clarat. șl repetat că „fotbalul se găsește tntr-o neoermlsă tn- 
tfrzlere sub aspect tactic șl e momentul să tntreorlndem ceva, 
urgent șl hotărft pentru aducerea tui la zi*. Tehnicianul am’n- 
ttt acuză Intre altele . modul absurd si demodat* tn care stnt 
prevăzute, acum cauzele dintre reorlze șl totodată cele 
(oraetlc Inexistente) dinaintea posibilelor — dar to? mal frec
ventelor — Denaltvurl de deoartajare. ..Fotbalul susține el tre
buie să se orienteze tn direcția baschetului, disciplină tn care 
antrenorul nu numai eă-s! fixează strategia tn funcție de ad
versar dar o și ooațe schimba prin minutele de întrerupere 
fn.n. așa-zlsele tlme-out-urh oe parcursul aceleiași tnttmlri* 
După opinia Iul Ivlci. tmpărtăsită de tot mal mult! antrenori 
(nu doar francezi) pauza dlntr" reprize durează tn fotbal, prea 
puțin : .Noi n avem la dispoziție din oăeate. deett 5 minute 
pentru a da sfaturi sau a corija eventualele Imperfecțiuni. 
Problema • eu atlt mat acută eu cit tn restul «meniul n* 
easlm pecermls de departe de toc si deci, tn imposibilitatea 
de a comunica* De aid și cină la pronuner«a tul ea pauzele 
dintre reprize «5 fină 20 de minute n-a rămas nu-1 asa deett

^a’ De eflre federația franceză l-a st făcut ea ♦dmlttnd 
(dună e mai amplă consultare a antrenorilor din orima flcă) 
o tnttmn’eare tn arest, sens la FIFA., mal precis la Inter
national Board (comisia însărcinată cu ehesHunfle de regula
ment).

Ce se va tnttmota vom vedea. Comentatorii apreciază eS tra
ditional conservator. I. B va respinse Meea avansată la Part*. 
Cu stfl mal mult cu cit ea să fim oblretlvl srfnf «porturi (rus- 
bvul «au tenisul d« ctldăi în care antrenorii stau ehlar tn 
tribună, tncă mat Izolați de elev” lor. Tdrea tnsă există aș
ternută pe hlrtle. șl ea se discută Pro « contra.
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