
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL IAȘI

In aceeași ambianță im
primată de profundul caracter 
de lucru îmbinat cu atmosfera 
sărbătorească specifică în- 
tîlnirilor cu oamenii muncii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au continuat, joi, 
vizita in județul Iași.

Dialogul 
desfășurat 
economice 
reședință de județ, 
fost examinate, 
muncitori șl specialiști, cu ca
dre de conducere, aspecte e- 
sențiale ale activității produc
tive, fiind stabilite, tot
odată, măsuri pentru îndepli
nirea exemplară a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
a tuturor obiectivelor cuprinse 
în programul partidului, care 
urmează să-și găsească împli
nirea in localitățile județului 
Iași.

De asemenea, desfășurată in 
ajunul deschiderii noului an 
de învățâmînt, vizita a prile
juit întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu cu profesorii, 
studenții și elevii din acest 
puternic centru universitar, cu 
îndelungate și valoroase tradi
ții, care a cunoscut, in anii 
socialismului, îndeosebi în pe
rioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea al partidului, o 
puternică înflorire.

La vizită participă tovarășii 
Emil Bobu $1 Silviu Curticeanu.

Pe străzile lașului, de la un 
an Ia altul mai frumos, cu o 
economie puternic dezvoltată 
și o cultură tot mai înflori
toare, mai impunător prin 
noile sale edificii, se aflau, în 
această dimineață însorită de 
septembrie, mH și mii de oa
meni de toate vîrstele, care 
au ținut să salute, cu toată 
căldura Inimii, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. să le expri
me profunda lor stimă, 
țuire și recunoștință, i 
grija statornică ce o 
dezvoltării municipiului 
dețului, țării Întregi.

Cu aceste vibrante 
țăminte au fost întîmpinați 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, la 
sosirea intr-una din marile ci
tadele ale Învățămîntului ie
șean, ale școlii românești — 
INSTITUTUL POLITEHNIC.

Eran prezenți la acest mo
ment de Însemnătate deosebită 

ale presti- 
ieșene, ale 
de * 
și mii de

de 
in 
din

lucru s-a 
mari unități 

municipiul 
unde au 

împreună cu

, pre- 
pentru 
poartă 
ți Ju-

sim-

cadrele didactice 
gioa.se! universități 
celorlalte instituții 
mint superior, mii 
studenți ți elevi.

Vizita a Început

învăță-

expozi-. Vizita a Început Ia expozi
ția organizată cu' prilejul nou
lui an de învățâmînt, unde 
rectorul Institutului Politehnic. 
Cameluța Beldie, a prezentat 
stadiul actual și o seamă de

r

realizări ale școlii superioare 
ieșene.

In acest cadru, s-a relevat 
puternica dezvoltare a învăță- 
~-----"------, —_j, pe

originale, 
a secretaru- 

partidului, 
Ceaușescu,

Proletari Shi toate țgrtte;
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mintului românesc, care, 
baza concepției 
profund novatoare, 
lui general al 
tovarășul Nicolae 
a cunoscut un proces continuu 
de modernizare, în strînsă le
gătură cu cercetarea și pro
ducția, - in deplină concordanță 
cu cerințele de progres mul
tilateral al societății noastre, 
cu obiectivele revoluției teh- 
nico-științifice, afirmîndu-se ca 
principal factor de educație și 
cultură.

Expoziția evidențiază, prin 
date semnificative. accesul 
larg și gratuit la învățătură al 
tuturor. fiilor patriei. Vizitarea 
expoziției prilejuiește eviden
țierea unor date deosebit de 
elocvente. In momentul de 
față._ în școli și facultăți stu
diază 5 670 000 de copii și ti
neri, aproape un sfert din 
populația României.

Vorbind cu mîndrie despre 
rezultatele obținute Ia învăță
tură. și în. activitatea practică, 
pionieri și. elevi au exprimat, 
prin emoționante cuvinte, re
cunoștința lor fierbinte pentru 
minunatele condiții create de 
a se pregăti temeinic, de a se 
forma ca cetățeni de nădejde, 
constructori devotați ai socia
lismului și comunismului.

După vizitarea expoziției, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceausescu 
le-au fost prezentate o serie 
de realizări ale cadrelor di
dactice și studenților de Ia facultatea de TEHNOLO
GIE CHIMICA, din cadrul In
stitutului Politehnic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut cuvinte de caldă apre
ciere la adresa activității des
fășurate de cadrele didactice și 
studenții facultății.

Mulțumind pentru vizita e- 
fectuată, cadrele didactice și 
studenții facultății au asigurat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu 
de hotărirea lor privind trans
punerea ta viață a indicațiilor 
primite, sporirea contribuției 
lor Ia înfăptuirea obiectivelor 
stabilite in planurile și progra
mele de dezvoltare a țării.

Salutați cu vibrante manifes
tări de mii șl mii de oameni ai 
muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat, în
tr-o mașină deschisă, sure ÎN
TREPRINDEREA METALUR
GICA DE ȚEVI SUDATE — 
unitate reprezentativă a indus
triei de profil.

Prin urale și ovații puter
nice, metalurgist!! ieșeni, ve- 
niți in întîmpinare. au dat ex

presie bucuriei lor de a se re- 
intîlni cu secretarul general 
a! partidului. S-a scandat cu

(C on t Intuire in naa. a 4-a)
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PUTEREA DE LUPTA Șl DĂRUIREA- 
ATUURILE DETERMINANTE ALE SUCCESULUI

Un asalt continuu la poarta 
lui Fram Reykjavik exercitat 
de formația campioană a 
României, iată tabloul sintetic 
al meciului găzduit miercuri 
de stadionul din Ghencea. pe 
care ni l-a sugerat, de altfel, 
cu o zi Înainte. în holul hote
lului „Flora", antrenorul Asgeir 
Eliasson: „Nu spun, desigur, o 
noutate, afirmînd că Steaua 
este o echipă puternică, de 
prim rang in arena europeană, 
și care, jucînd pe propriul 
ren, va căuta să-și asigure 
lificarea in turui II incă 
prima manșă, mizînd mult 
cartea atacului. In ceea ce 
privește, vă asigurăm, de 
acum, că nu ne vom precupeți

ie- 
ca- 
din

pe 
ne 
pe

eforturile în scopul de a ob
ține un rezultat cit mai bun, 
care să ne ofere șanse sporite 
pentru retur".

în speranța realizării unui 
scor alb (sau, cine știe, a unui 
eșec la limită) s-au „baricadat" 
fotbaliștii lui Eliasson incă din 
clipa in care se făcuse auzit 
fluierul de începere. Așezați 
pe mai multe linii in „16“-le 
propriu, nouă dintre jucătorii 
de cîmp deveniseră fundași de 
nădejde, efectuînd un marcaj 
strict, în zonă, apelind deseori 
la riscante tacklinguri. 
du-se“ cu o ardoare 
ristică strămoșilor lor. vikin
gii.

Și astfel stlnd lucrurile, pe

„bătîn- 
caracte-

măsură oe timpul trecea, vâ- 
zînd cum Kristinsson „scoate" 
miraculos, plonjînd cînd spre 
un stîlp. cînd spre celălalt al 
asediatei lui porți. ne-am zis că 
echipa din Reykjavik iși trage 
forța de a se apăra, cu atit 
stoicism, din unele rezultate — 
excepție, reușite, nu prea de
mult. de fotbalul irlandez in 

. aceeași manieră pragmatică ț 
acel 1—1 al naționalei (căreia 
Fram li furnizase patru jucă
tori. pe Ormslev. Torfasson, 
Arnthorsson și Steinsson) obți
nut în compania primei repre
zentative a U.R.S.S., pe terenul 
acesteia, constituind un grăi
tor exemplu la temă.

Pe fondul unei asemenea 
opoziții ferme (din oartea unei 
echipe, care, grație excesului 
de zel. într-o defensivă altfel

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

ELIMINAREA GREȘELILOR DIN PARTIDA DE EA TIRANA »
și mij- 

dirpera- 
avea

„CHEIA" UNEI PE DEPLIN POSIBILE CALIFICĂRI
Ceea oe se știa desore Dina

mo Tirana (că e o echipă cu 
mare putere de luptă, care joa
că cu un total angajament fi
zic, că se află — ca de altfel 
tot fotbalul albanez — intr-un 
sensibil progres tehnic) s-a 
confirmat miercuri după-amia- 
ză. pe stadionul „Qemal Stafa". 
Gazdele s-an angajat in joe eu 
o totală dăruire, ataeînd dez
lănțuit (adesea cu o agresivita
te care i-a surprins vădit pe 
dinamoviștli bucureșteni șl pe 
care arbitrul polonez Tadeusz 
Diakonowicz a privit-o cu mul
tă îngăduință), și au căutat să 
ia din primele minute, condu
cerea pe tabela de marcaj, ba- 
zîndu-se mai ales pe pătrunde-

rile pe aripă, urmate de cen
trări in careu, unde beneficiau 
de avantajul a trei jucători de 
atac (Abazi, Tahiri, Ferko), 
înalț! și cu bună detentă.

Cu tot acest start furibund al 
localnicilor, susținuți de o ga
lerie „încinsă", jucătorii noștri 
n-au cedat, ba. mai mult, pe 
la mijlocul primei reprize, ei 
au trecut 1* conducerea jocu
lui, dar — spre deosebire de 
adversar — nu prin elan și e- 
forț fizic ci, dimpotrivă, prin 
joc oombinativ. A fost o domi
nare teritorială reală, dar — 
din păcate — din ea n-au re
zultat șl ocazii de gol prea 
clare, pentru că albanezii au 
practicat o apărare aglomerată,

foarte decisă, fundașii 
locașil lor intrind „la 
re" In adversarul care 
mingea și lăsînd impresia că 
întregul .team" al lui Belcuț 
Bircea joacă Ja sacrificiu". 
Incepînd, după pauză. în ace
lași stil și profitînd. ca să fim 
foarte exacți. și de greșeala 
dinamoviștilor bucureșteni (ca
re s-au angajat in jocul de 
„concurs pe plan fizic" al ad
versarilor. renunțînd Ia con
strucția calmă, la atacul ela
borat, Ia posesia prelungită a 
balonului), gazdele au condus 
partida timp de 10—15 minute 
după reluare, ctnd au șl reu
șit golul.

După 
natului 
cei din 
primei

aceea, liderii campio- 
nostru au redevenit 
perioada de mijloc • 

reprize, finalul le-a •”

Radu URZICEANU

(Continuare ta pap 2-3)

In concursul allefilor seniori, pe Stadionul „23 August"ASTĂZI, ÎNTRECERI DECISIVE
Stadionul din Parcul Sportiv 

„23 August* din Caoitală va 
găzdui, incepînd de astăzi și 
pină duminică, cea mai impor-

Școlile și centrele universitare iși redeschid porțile A
EDUCAȚIA FIZICĂ Șl SPORTUL

LA COTE CALITATIVE SUPERIOARE
Prințr-o 

marchează 
deosebit, < _____ ___ _____,______________
neretul studios din România socialistă. Este 

Iziua în care milioane de reprezentanți ai 
tinerei generații, elevi și studenți, pășesc 
cu optimism, cu entuziasmul specific vîrstei 
marilor aspirații și mult doritelor împliniri, 
pe porțile școlilor și institutelor de învăță- 
mînț superior, cu ambiția fermă de a-și 
lărgi_ continuu orizontul cunoașterii, de a se 
pregăti temeinic pentru muncă și viață. Prin 
grija părintească a partidului si statului nos
tru, a secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Republicii, a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele 
Consiliului Național al Științei și Învățămîn
tului, care îndrumă în mod strălucit întreaga 
activitate de cercetare științifică și din In- 
vățămînt, domenii de însemnătate hotărîtoare 
pentru progresul multilateral al patriei, tî- 
năra generație beneficiază de condiții minu
nate de studiu — săli de cursuri, amfiteatre, 
laboratoare, ateliere-școală. biblioteci, cămine 

, și cantine, acestora adăugîndu-li-se continuu 
\ cele vizînd practicarea exerclțiilor fizice în

statornică tradiție, 15 septembrie 
i un moment emoționant, cu totul 
cu semnificații majore pentru ti-

cadrul lecțiilor de specialitate sau prin 
termediul activităților sportive cuprinse _ 
marea competiție națională DACIADA. Sînt 
modalități destinate să asigure dezvoltarea 
armonioasă și vigoarea generațiilor în plină 
formare.

Este un adevăr verificat de practică acela 
că pasiunea pentru exercițiul fizic, pentru 
sport a elevilor șl studenților a, înregistrat 
un puternic impuls o dată cu prezența tot 
mai activă, mai cuprinzătoare a tineretului 
studios în marea arenă a Daciadei, pornind 
de la campionate pe clase și ani de studii 
și mergînd pînă la finale republicane. Cu
prinderea celor ce învață în practicarea exer- 
cițiilor fizice, în mod sistematic, organizat 
capătă din acest an, în special pentru elevii 
din învățămlntul gimnazial, liceal și profe
sional, un conținut și mai bogat, totodată 
mai concret, o dată cu apariția ndii pro
grame elaborate de Ministerul Educației și 
învățămîntului, care stabilește obiective mai 
exigente și obligă la o calitate superioară 
muncii. Stă In capacitatea organizatorică

in
ia

tantă competiție a calendarului 
intern al atletismului: Dacia- 
da pentru seniori, tn paralel, 
mîlne ți poimîine se va des
fășura meciul international de 
juniori șt junioare dintre echi
pele României și Poloniei. La 
startul acestei întîlniri vor fi 
prezenți șl unii dintre laureații 
recentelor Campionate Europe
ne de juniori de la Varazdin. 
între care si campioana conti
nentului. Mirela Baiu.

în competiția seniorilor, ca- 
re-și vor disputa titlurile de 
campioni ai 
la 22 
probe

Daciadei pe 1989 
probe masculine și 18 
feminine, vor lua parte

(Continuare le pap. 2-3)
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IN 12 PROBE
marea majoritate a atleților 
noștri fruntași. întrecerile pro
mit un spectacol sportiv atrac
tiv și rezultate la nivelul pre
stațiilor cele mai bune din a- 
cest sezon (și. de ce nu. chiar 
și peste acest nivel).

Competiția începe astăzi, la 
ora 9. cu desfășurarea unor 
probe din cadrul heptatlonului 
și a seriilor preliminarii la 
sprint și semifond, urmînd ca 
la ora 15 să aibă loc festivita
tea de deschidere a „Daciadei 
’89". după care Intre altele, 
vor avea loc serii calificative 
și se vor desfășura întreceri 
finale la 12 probe.

de trei zile, In Sala Sporturilor „Dacia" din Baia Mare

FINALELE LA GIMNASTICĂ SPORTIVĂ
Ultima verificare a loturilor noastre reprezentative 

înaintea „mondialelor" din octombrie
De astăzi și pină duminică, 

In Sala Sporturilor .Dacia" din 
Baia Mare, se vor desfășura 
finalele Daciadei la gimnastică 
sportivă, individual și oe e- 
ehipe, pentru maeștri, compe
tiție care va desemna pe cei 
mai buni, dintre cei mai buni 
sportivi ai tării, campionii Ia 
individual compus, pe aparate 
și ne echipe.

Fără Îndoială, este vorba de 
cea mal importantă întrecere 
internă a gimnasticii noastre

sportive, ale cărei semnificații 
cresc considerabil dacă avem 
in vedere că ea se desfășoară 
cu exact o lună înaintea Cam
pionatelor Mondiale de la 
Stuttgart și reprezintă, oa ata
re, ultima verificare a loturi
lor reprezentative ale tării 
noastre înaintea acestui atit 
de important examen interna
tional al sezonului le toamnă.

(Continuare in pag. 2-3)
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(Urmară din pag. 1)

cadrelor didactice de specialitate, a organi
zațiilor de pionieri și U.T.C., a Asociațiilor 
studenților comuniști, a celorlalți factori din 
perimetrul tavățămlntului, de a parcurge noi 
trepte calitative în procesul instructiv-edu- 
eativ, domeniu tot mai complex care cu
prinde și activitatea de educație fizică, stră- 
duindu-se să concretizeze prețioasele indi
cații ți orientări cuprinse in Mesajul tova
rășului Nicolae Ceausescu adresat re
centei Conferințe pe țară a mișcării sportive, 
ta care se precizează, printre altele : „Toate 
formele de practicare a educației fizice, în
trecerile sportive trebuie să devină adevă

rate școli de cultivare a celor mai înalte 
trăsături morale specifice societății noastre 
— spiritul de dăruire, dragostea de muncă 
ți de efort, cinstea și modestia, spiritul de 
ordine și disciplină, dorința și voința de 
autodepășire, devotamentul pentru onoarea 
colectivului reprezentat, pentru reprezentarea 
la cel mai înalt nivel a culorilor patriei**.

în noul an școlar și universitar, care de
butează tatr-un moment de strălucite succese 
realizate de poporul român, fa fatfaipinarea 
Congresului al XIV-lea al partidului, urăm 
tineretului nostru studios cit mai multe reu
șite ta amplul proces de formare pentru 
muncă și viață, la învățătură și ta activita
tea sportivă de masă și de performanță.

In Divizia Ă de handbal feminin

CHIMISTUL RM. VlLCEA A ÎNTRECUT LA SCOR (39-33) PE Șl

In preziua începerii campionatului de polo, ră prezentăm

LOTURILE ECHIPELOR DIVIZIONARE A, 
PARTICIPANTE LA PRIMA FAZA A ÎNTRECERII

DINAMO BUCUREȘTI. Antre
nori : Dinu Popescu și Uvta Ră- 
ducanu. Lotul de jucători 3 S. 
Dtaconu 26 ani, M. S im ion 30, 
V. Hagiu 26, C, Moiceanu 26 
FL Ardelean 27, K Tonescu 30,
L. Răducanu 35, Ș. Popescu 31, 
Cr Dan 29, B. Olaru 21, V. Șer- 
ban 26, A. Georgescu 18. D. Ba* 
lanov 19, L. Totollcl 19. B. Ște- 
fânpcrn 91

steaua’ BUCUREȘTI. Antre
nor : Viorel Rus. Lotul : Gh. Po
pescu 31 ani. G. Llsac 22, V. 
Duculeț 25. M. Ragea 24, D. 
Fruth 22. B. Geambașu 23. A. 
Vamoș 24, L Angelescu 21, G. 
Geantă 22. D. Stemate 21. A. 
Chețan 23. R. Nuțu 22, I— Ba
lanov 22.

CR1ȘUL ORADEA. Antrenor t 
Livlu Garofeanu. Lotul 1 M. Ra
da 29 ani. L Csakl 21, FL Tic 
ÎS. AL Stankovits 20. I. Fejer 
34, Fr. Toth 20, Cr. Pop 18, Gh. 
Cioară 18, C. Gordan 31, Z. Illes 
38. FL Bonca 18, D. Costriț 30, 
L Rogojan 23. G. Indlg S3. M. 
Basas 17.

RAPID BUCUREȘTI. Antrenori: 
Cornel Rusa și Valerin Țăranu. 
Lotul : B. Crețn 28 ani. S. Nico- 
tae 27. S. St&nescn 24. Gh. Iile 
33, A. Bărbulescu 25, V. Florta- 
eescu 30, B. Tu fan 27, M. Făr- 
tâls îl. C. Lupcscu 21, M. Ștefă- 
nescu 21, S. Median 22, D. Voicu 
22 E. Abril 20, M. Neagoe 35. 
E. Tschlltsche 31. R. Dan 21. L. 
Crețn 22, B. Petrescu 21, L Din
go 26. C. 'Ghiță 18. S. Ceobanu 
18, Ed. Rusu 18, N. Fulgeanu 18.

SPORTUL STUDENȚESC
T.M.U.C.B. Antrenor s Eugen

Miine, start în Divizia Ă de popice

COMPONENTA ECHIPELOR DIN PRIMA GRUPĂ
Prezentăm loturile echipelor 

feminine si masculine din prima 
grupă valorică a Diviziei A de 
popice, ediția 1989—1990. Mențio
năm că denumirea formațiilor 
masculine Aurul Bala Mare, 
Explorări C-lung Moldovenesc șl 
Olimpia București s-a schimbat 
In Minaur Bala Mare, C.F.R. Ex- 
Îtlorări șl. respectiv. Olimpia E- 
ectronlca Industrială București.

FEMININ

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ : 
Rodica Baclu. Bona Bartha, Au
relia Șerdean, Doina Țăgean șl 
junioarele Melinda Demeter, Te
reza Chețan, Mariane Halalal, 
Anamarla Krecenskl, Tilda Lac- 
zo, Melinda Luklts, Emeșe Mar
tina. Monica Mureșan, Rita Slmo. 
Violeta Stoica. Daniela Sămăr- 
ghițan. Antrenori : coordonator 

— Iullu Radovici, Sandor Sereș.
VOINȚA TG. MUREȘ: Ellsabeta 

Albert. Ellsabeta Bonta, Maria 
Dragos. Ana Szabo șl junioarele 
Doina Albert, Ana Valda, Ana 
Gyresi, Ana Nagy, Jutka Andsa, 
Eniko Boda, Mariana Aștelean, 
Maria Busi, Mihaela Cazan, Olga 
Horvath. Lina Kadar. Sabina 
Ren. Plroșka Szabo. Antrenoare: 
Ellsabeta Albert.

hidromecanica brașov : E- 
lena Banciu, Mariclca Cojan, 
Mariana Constantin, Alexandra 
Hîrdoiu, Rosemarie Kovacs, Ro
dica ștefan. Ana Tîru, Florlea 
Zaharia și junioarele Filofteia 
Boncan. Angela Călinescu, Elena 
Cîmpan, Gydngy Konva, Gheor- 
ghlța Stoichi.țâ, Ludea Vespan, 
Feria Vlăsceanu. Antrenor : 
Marian Constantin.

V. T. ARAD : Melania Băbu- 
țiu. Varvara Breban, Ruxandra 
Sas. Minodora Olarlu, Elena 
Flondor, Aurica Bota șl junioa
rele Gabriela Barjak, Doina Bon
doc. Adina Căsăuțan, Sorina 
Amza, Mariana Fiț, Elena Stan. 
Antrenoare : Melania Băbutiu.

VOINȚA TIMIȘOARA : Mari-
oara Capătă, Ellsabeta Dragomir, 
Emilia Ebel. Nina Nedelcu și ju
nioarele Marlnela Bărboșelu, D- 
dlko Budai, Liliana Bullga, Va- 
lerlca Călin, Elena Clobanu, Ka- 
talin Monokl. Antrenoare: lldiko 
Grozăvescu.

VOINȚA PLOIEȘTI : Min da 
Mănăilă, Constanța Constantin, 
Maria Roșea, Stela Godeanu, Mi
haela Nuță, Marlnela Clonca și 
junloarde Constanța Nuță, Ma
rla Mihăllă, Izabela Dumitrescu. 
Camelia Stoica. Antrenoare < K- 
ieonora loan.

Georgescu. Lotul : B. Rujau M 
ani, S. Mara 27, L. Mușat 28, Ov. 
Paolazzo 22, Cr. Galeneo 18, B. 
Staclue 21, R. Tomescu 22, C. 
Popa 22, FL Chiru 22, A. Măhă- 
lean 23, C. Grancerof 23, D. Clo- 
băniuc 29. FI. Nițu 22. C. Gă- 
vruș 21, M. Pirvulescu 19, B. 
Rath 17, B. Băjenaru 18, Fl. Mel
ies cu 18, D, Dumitrescu 19.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA. An
trenor : Vasile Pop. Lotul : M. 
Botoc 31 ani, M. Trlteanu 26, C. 
Cosmațcbi 20, L. Sebdk 33, D. 
Colceriu 30, Cr. lordache 20, M. 
Marc 22, R. Sabău 21, L Farkas 
21, VI. Kagan 20, P. Maroșl 27. 
A. Katrinet 21, C. Pulbere 16, 
D. Zegreanu 16, C. Cadar 20. 
O. Mladin 18. D. Lung 19, B. E- 
iekeș 18.

vagonul ARAD. Antrenor -. 
Horia Capoteseu. Lotul I T. We
ber 19 ani, G. Ungureanu 22, N. 
Szabo 21, N. Andrașoni 17, M. 
Aron 18, G. Huber 19, M. Iega- 
riu 18, B. Ionescu 19, G. Palotas 
19, Z. Popovits 22, G. Bella 20, F. 
Tiseanu 20, M. Llptak 22, 1» 
Zdldhegy 18, C. Urs 19, M. Lasz- 
lo 20, Cr. Cosma 19, V. Pușcaș 
It, D. Nlcoară 19, C. Senclac 23.
R. Mandl 21.

INDUSTRIA LÎNH TIMIȘOARA. 
Antrenor : luliu Olae. Lotul : P. 
Todoruț 24, N. Toth 22, M. Ursu 
19. Al. Friedman 25, H. Ziegler 
19, E. Ivănescu 28, S. Deșliu 21, 
D. Kosar 23, A. Lederer 20, S. 
Stlngacl 19, V. Grecu 23, M. 
Sterpu 28, G. Szabo 24. M. Her- 
bei 18, M. Zaharia 18, M. Paș- 
cariu 18, C. Apostol 19, M. Lalu 
15. O. Filep 18, H. Nagy 17.

VOINȚA BUCUREȘTI : Elena 
Andreescu, Nineta Badea, Mari- 
lena Burcea, Mariana Marinescu, 
Elena Pană. Maria Popescu si 
junloarde Liliana Băjenaru, 
Georgeta Mdse, Oana Grigoriu, 
Cristina Ptrled, Vasllica Stancu, 
Sonia Bărbulescu. Antrenoare: 
Crista Szdcs.

VOINȚA GALAȚI 1 Ellsabeta 
Munteanu, Carmen Pilaf, Ange
lica Vasile, Elena Chlriloiu, Ma
ria Brașoveanu șl junioarele 
Camelia Lungu, ștefania Anghe- 
lache. Dorina Miorcăneanu, Llca 
Manoll, Elena Pușcașu, Daniela 
Istrate. Antrenor : Apostol A- 
nasts^e.

PETROLUL BAICOI 1 Marleta
Oprescu, Aura Tudor, Liliana
Negreanu, Magdalena Bardot,
To ni a Olteanu, Elena Roșu și
Junioarele Maria Postelnicii, Da
niela Popa, Maricela Brudlei. 
Antrenor : Cristian Păunescu.

laromet bucurești : Du
mitra Hîrzoiu, Bălașa Tănas.e,
Silvia Boboc, Florica Lucan, Ro
dica Pădurețu, Maria Golopea,
Elena Marin, Mihaela Nițu,
Cristina Oprin și junioarele Lau
ra Andrei, Luminița Zamfirescu, 
Rodica Cenușe, Elisabeta Stoica. 
Antrenoare : Silvia Boboc«

MASCULIN
MINAUR BAIA MARE : S. Bo

arfa, E. Gergely, A. Naszodl, St. 
Rakoș, V. Sllagy, M, Sînculld,
S. Szekely și juniorii D, Bre- 
ban. T. Botiș, Fl. Dolha, I. Hi- 
ter, Fr. Kirile, C. Moga, E, San
ta, Cr. Stoicescu. Antrenor : S. 
Boarlu.

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ: 
L Fodor, L. Slklodl, L Hosu, M. 
Farcaș, I. Szoverfi și juniorii I. 
Bdr, C. Halalal, J. Sereș. C. Pe 
trișor, A. Butlulcă, F. Butiulcă,
T. Duca, Z. Slmonfl, L Szasz, 
A. Marton. Antrenori : coordo
nator — I. Radovici. L. Martina.

FINALELE LA GIMNASTICĂ SPORTIVĂ

(Urmar» din pag. 1)

Privite prin această prismă, 
finalele de la Baia Mare stat 
așteptate cu justificat interes 
atît de sportivii înșiși, cit fi de 
către toti specialiști noștri, ast
fel că — nu ne îndoim — cele 
trei zile de concurs vor oferi

Sîmbătă și duminică

RALIUL AUTOMOBILELOR

DE EPOCI
Sîmbătă șl duminică, • com

petiție automobilistică deosebit 
de interesantă: Raliul automo
bilelor de epocă, ce se va des
fășura pe distanța București — 
Sinaia. Plecarea are loc, din 
minut ta minut, tacepfad de la 
ora 12,01 (din parcarea Parcu
lui Halei Obor), iar sosirea la 
Sinaia, ora 16 (ta fața Restau
rantului Select).

în programul raliului — la 
care iau parte mașini „născu
te** intre anii 1920 si 1940 — 
stat prevăzute: o expoziție ta 
care participantele se consti
tuie ta exponate, la Ploiești, 
între orele 13,30 și 14.30; o- 
probă de tademînare ta fața 
Hotelului Muntenia din Cîmol- 
na. iar duminică, taceptod de 
la ora 7,30, probe de tademlna- 
re și originalitate a competi
toarelor, ba chiar concursuri de 
vestimentație ta concordanță 
cu perioada automobilelor.

Festivitatea de premiere va 
avea loc duminică, or® 17, ta 
fața Hotelului Montana, dnd 
se va decerna, intre alte pre
mii și diplome, „Marele Tro
feu al Orașului Sinaia" — edi
ția a 7-a.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA : L Bi
ce, șt. Deak. D. Beșe, C. Popa, 
Gh. Cîra, I. Racz șl juniorii Gr. 
Bla'ga, R. Donld, L Nlță, A. Po
dea, I. Nagy, S. Zenko, T. Mol
dovan, L. Liszicsai, Cr. Saivan. 
Antrenor : L Saivan.

UN1O SATU MARE : Al. Ar
delean, Gh. Dușan, L Mlcloș, A. 
Fop, I. Roman, I. Vuță șl ju
niorii V. Bosoțchl, V. Breban, 
A. Borbely, I. Erdd. L. Sandor, 
Z. Talpoș. Antrenor s L Balog.

METALUL HUNEDOARA : N, 
Popa, M. Torok, M. Kraițer, Tr. 
Telnar, M. Manea, C. Călugăru 
și juniorii I. Gherghel, Ad. Ma
nea, V. Nlcoară, M. M un tiu, R. 
Tlmarj S. Gllga, N. Chițulean, 
T. Geck, Antrenor : N. Popa,

C.F.R. EXPLORĂRI : V. Donos, 
G. Covăsală, A, Frimu, M. Ca- 
sandra, Gh. Hie, D. Munteanu, 
Șt, Pisarciuc și juniorii G. Ia- 
kab. R. Pricop, D. Sveduneac.
M. Giosan. Antrenor : V. Donos.

GLORIA BUCUREȘTI : Al. Că- 
tineanu, L. Pop, T. Vasile, C. 
Stamatescu, M. Andrd, L. Ghi
ță șl juniorii A. Negotei, Gh. 
Marinescu. C. Mlhalache, L. Că- 
libășanu, G. Hamzu. Antrenor; 
C. Cristea.

MINERUL VULCAN: H. Ardac,
I. Bișoc, V. Pișcol, L Ruge, I. 
Scorțea, D. Bolomln și juniorii 
L. Cărare, M, Ghețea, Cr. lancu. 
E Nedelcu. Antrenor: L Scorțea.

’VOINȚA BUCUREȘTI: M. Bă- 
lescu, L. Muceag, M. Piștafa, C- 
Bănescu, C. Rădulescu, P. Igna- 
tencu șl juniorii M. Dumitrescu, 
L. Pîrlecl, E. Bolozan, O. Ion,
N. Lupu, E. Rădoi, N. Avram. 
C. Honciuc. Antrenor : R. Cernat.

OLIMPIA ELECTRONICA IN
DUSTRIALA BUCUREȘTI : S. 
Bellvacă, Gr. Marin. C. Marin, 
C. Cristea, I. Loghln și juniorii 
N, Pleșa, Ad, Cristea. D. lancu. 
n. Marin. Cr. Sănduc. M. Vasi
le. Instructor : M. Grlgore.

publicului spectator tot atîtea 
prilejuri de a fi martorii unor 
evoluții de ridicată valoare 
tehnică și spectaculară. Este 
firesc să apreciem că In prim- 
plan se vor afla componențil 
loturilor reprezentative. Danie
la Silivaș, Gabriela Potorae. 
Cristina Bontaș, Eugenia Go
lea. Eugenia Popa. Maria Ne-

Ieri s-au desfășurat meciurile 
etapei a VIII-a a Diviziei A de 
handbal feminin. Iată relatări 
de la aceste partide :

CHIMISTUL RM. VlLCEA — 
ȘTIINȚA BACĂU 39—33 (20—16). 
Formația viloeană a obținut o 
victorie prețioasă pentru conso
lidarea poziției sale de lideră 
(suporterii ei xlc că in asigu
rarea titlului), infringerea stu
dentelor băcăuance (a patra 1) 
— reversul medaliei — tngreu- 
nlndu-le serios acestora drumul 
spre vîrful clasamentului. Par
tida a fost agreabilă in ansam
blu, Intr-un desăvîrșlt spirit 
sportiv, deși s-a jucat eu nerv 
ta marea majoritate a timpului, 
iar contribuția arbitrilor nu 
este de neglijat. Au Înscris gaz
dele de trei ori (min. 3), apoi 
oaspetele de două ori (min. 4). 
singura egalitate tnregistrindu-se 
la 5—5 (min. 10). Apoi Chimis
tul a luat avans, pe care l-a 
păstrat pînă la sfîrșit, oscilînd 
intre trei șl șase goluri, datori
tă fie aplombului său ta atac, 
fie revenirilor Științei. Vllcen- 
cele au acționat mal organizat 
mal gindlt șl și-au Îngăduit pe 
alocuri citeva execuții de efect, 
Edit Matei trăgînd echipa după 
ea. Cele 39 de goluri au fost 
marcate de opt jucătoare, făctnd 
foarte grea urmărirea principa
lei realizatoare. în apărare, vîl- 
cencele au fost ceva mal bune 
decît oaspetele, iar portărița 
Moldovan a apărat 10 aruncări 
periculoase. Băcăuancele au gre
șit tactic in ofensivă, atît prin 
așezare, cit și prin schimbările 
de locuri de pe o parte pe 
alta a direcției de atac (Drăgă- 
nescu și Cervencluc), care nu 
au derutat pe nimeni. In timp 
ce Edit Matei a blocat-o ferm 
pe Danilof, paza excesivă a lui 
Tîrcă șl neglijarea principalei 
realizatoare de la Chimistul, 
Matei, au fost de asemenea ne
inspirate. Au Înscris : Tîrcă 12 
(6), Matei 9, Lazăr 5, Nan 5, 
Verigeanu 4 (1), Nedelcu 2, To
pea 1, Petruș 1, respectiv Dră- 
gănescu 9, Luca 9 (1), Anto-
neanu 8, Popa 5, Cervenciue 3, 
Danilof L Au arbitrat: J. Ma- 
tecscu șl V. Dăncescu (Bucu- 
rești).

Mircea COSTEA
RAPID BUCUREȘTI — HIDRO

TEHNICA CONSTANTA 19—18 
(13—11). Mal bine disciplinate 
tactic, constănțencele și-au im
pus punctul de vedere ta de
butul tatîlniril, pe fondul jocu
lui lipsit de orizont din partiea 
gazdelor, care și-au lăsat spații 
mari ta apărare, ta timp ce ta 
atac „tirul" era departe de a 
fi reglat. Drept urmare : 1—4
(min, 8). Golul marcat de O- 
prea in min. 10 (2—4) avea să 
anunțe însă trecerea Rapidului 
pe... „linia tntii", aceeași Oprea 
(care avea să fie poate cea mai 
bună de pe teren), tatonată de 
Duca, marcind puncte prețioase, 
egalitatea fiind stabilită in min. 
20 (7—7). Din acest moment, giu- 
leștencele se desprind la un gol, 
constănțencele alergînd mereu 
după egalare (8—8 ta min. 23. 
9—9 în min. 26, 10—10 in min. 
27, 11—11 in min. 28), pentru ca 
Rapidul să se distanțeze In fi
nal la două goluri. In repriza 
secundă, nivelul meciului scade 
șl mai mult, abundă faulturile, 
aruncările de la 7 m (rapldls-

CONSTANȚA Șl BRAȘOV, PRIMELE „PUNCTE" 
PE AGENDA INTERNAȚIONALA

Noua stagiune internațională va 
începe, pentru reprezentativele 
noastre, peste puține zile. E vor
ba, ta ambele cazuri, de întil- 
nlrl in compania echipei Zim
babwe. una din participantele la 
ediția inaugurală a Cupei Mon
diale. „Uvertura* sezonului o 
vor oferi componențil selecționa
tei secunde, de tineret, a Româ
niei. prin jocul de miercuri, din 
puternicul centru al sportului cu 
balonul oval care este Constanța.

ta ce-i privește pe rugbyștil 
tricolori, cel dintîl prilej de re
abilitare, pe propriul teren, după 
contraperformanta din mal. cu 
Anglia, îl reprezintă partida de 
duminică, 24 septembrie. Aceas
tă reîntîlnlre cu ,,XV“-le din în
depărtata țară africană are loc 

ia Brașov, constituind un auten

SEMNIFICAȚIILE UNUI CLASAMENT
Să privim clasamentul prime! 

grupe valorice, ta momentul ta 
care campionatul se întrerupe, 
lăsînd locul activității interna
ționale :
1. „U* ELTIM 5 4 1 0 87- 40 14
2. Farul 5 4 0 1 120- 68 13
3. Minaur 4 4 0 0 129- 13 12
4. Rulmentul 5 3 0 2 117- 96 11
5. Steaua 4 3 0 1 175- 63 10
8. CSM Sibiu 4 3 0 2 53- 58 8

suliță, Lăcrămioara Filip, Ma
rius Gherman, Marian Rizan, 
Nicolae Bejenaru, Adrian San
du, Marian Stoican, . Nicnșor 
Fascu, Adrian Cătănoiu și nu
meroși alții manifesttad o bu
nă dispoziție de concurs la ul
timele apariții publice.

Astăzi stat programate exer
cițiile impuse, miine cele liber 
alese, iar duminică — finalele 
pe aparate.

tele m întrec să rateze) și gre
șelile tehnice — toate mai mult 
sau mai puțin sancționate de 
arbitri. Gazdele lșl mențin a- 
vanaul de 1—2 goluri ptnă ta 
min. 51, clnd scorul devine 
18—13, ca urmare a unui nou 
7 m transformat de Cazacu. 
Partida se încinge. Rapidul ob
ține un fragil avantaj (19—18 in 
min. 54), pe care reușește să-1 
păstreze cu toate eforturile eon- 

stănțencelor de a egala. Ultime
le secunde devin incandescente, 
antrenorii celor două echipe 
„văd" cartonașul roșu, in timp 
ce jucătoarele trec, unele pe 
lingă o victorie la două goluri, 
celelalte pe lîngă egalare, ca 
urmare a unei cascade de erori 
in transmiterea mingii. Au mar
cat : Oprea 8, Duca 3, Gheor
ghiu 3 (3), Ivan 2, Deiciu 2, 
Grigore 1 (1> — pentru Învingă
toare, Cazacu 7 (8), Iovănescu 4, 
Haidăn 4, Raita 1, Gheorghe 1, 
Roșea L Au arbitrat H. Bosch- 
ner (Brașov) și I. Nicolae (Plo
iești) .

Emanuel FANTĂNEANU
MUREȘUL TG. MUREȘ - 

TEROM IAȘI 23—22 (14—12).
Un meci foarte echilibrat. mal 
ales spre final, cînd leșencele — 
deși conduse — reușesc să ega
leze ta patru rfnduri : 17—17
(min 47). 18—18 (48), 20—20
(51) și 22—22 (58). PInă atunci,
handbalistele din Tg. Mureș au 
avut Inițiativa, conducted șl cu 
trei goluri (15—12 ta min. 34, 
16—13 ta min. 38 șl min. 43). 
Oricum, mureșencele au ciștigat 
Pe merit, pe parcursul unei 
partide ta care TEROM a dat o 
replică viguroasă. Au inserts: 
Mated 5 (1), Moszi 5 (1), Strola 
4, Z. Biro 3, Mușat 2, Fiorea 2 
(2), ■ Avram 1, Raduly 1. res
pectiv Cozma 7, Anton 6, Duca 
4 (1), Chelaru 4 (3). Nlslpeanu

X. Au arblt 
N. Stoian (E 
BO — coresp

C.F.R. CRI 
ZALAU 33- 
dlsputat, pe 
bun nivel te 
ținut... trepa 
priză, apoi 
desprins. 
Vărut 7, Sto 
Ionișcu 3, M 
L, L Turea L 
9, A. Bartăș 
lean 2, Anta 
Both 2, M. 1 
Tr. Popescu 
(București), 
eoresp.)

RELONUL I 
CANICA F 
24—19 (14—7). 
putat In Sal; 
Buhușl (cea 
fiind suspend 
forul de spe 
a fost superi; 
tolele, înche 
victorie fără 
Huțupan 9 (5 
ehi 5, Chir 
respectiv Left; 
trei aruncări 
8, Cipăian 3, 
vrilă 1. Au a 
șl Gh. Dumit 
(I. VIERU —

CONSTRUCT 
RA — RULM 
18—29 (5—15).
fost superloar 
șl plnă la sfi 
zultatul nemai 
tarii. Au tas< 
(3), Ștefanovii 
muleac 2, Ră 
Covaci 1, resp 
Tohănean 5, < 
3, Iile 3, Mari 
R. Pruszter și 
(C. CREȚU —

Finalele Daciadei la tir p. .;

SPOREȘTE NUMĂRUL SECUILOR f
Participant!! la finalele Dacia

dei de tir a juniorilor s-au mu
tat ieri la poligonul Tunari pen
tru a-și Începe disputele la ar
me eu glonț. Șl, o dată cu acest 
transfer s-au Înregistrat no! su
premații ta afara celor existente 
ta prima zi. Adică au continuat 
să se impună trăgătorii de la 
CSS 1 București și UT Arad. 
Dar au apărut In prim-plan șl 
tinerii țlntașl ieșeni, așa că ne 
lîngă remarcările din cronica 
primei zile, să le adăugăm de 
astă dată pe cele la adresa teh
nicienilor ieșeni (Rodica Ape- 
troaie și Ion Săcăleanu). dar șl 
din Cuglr (Constantin Codreanu).

REZULTATE TEHNICE, pistol 
sport: 1. Mihaela Dochlță (CSȘ 1 
Buc.) 563 p; 2. Isabela Mirea (CSȘ 
1 Buc.) 536 p; 3. Genoveva Lungu 
(Steaua) 534 p ; 4. Mihaela Ml- 
bai (Steaua) 523 p ; 5. Doina
Botez (css 1 Buc.) 518 p ; 6. Mi
haela Ochea (CSS 1 Buc.) 516 p ; 
echipe : 1. CSS 1 Buc. 2138 p ;
2. Steaua 2068 p ; 3. Olimpia 
1783 p : pistol liber : 1. C. Săr
man (Politehnica Iași) 339 p ; 3.

M. Gheondea
p ; 3. R. Diac
338 P ! 4. G. 1
331 p : 5. S. T
p : 8. A. Bart
echipe : 1. UT 
Dinamo 1241 | 
1232 p ; 3;
Maria L ; 
Cugir) 386 p 
ghel (Steaua; 
Vlad (Metalul 
4. Camelia X 
București) 384 
pescu (Constri 
p ; 6. Raluca < 
379 p ; echipe 
reștl 1513 p ;
3. Dinamo 14 
V. Drăgan (P< 
p ; 2. I. Grigo
3. F. Pantofar
4. C. Cule (O 
I. Trașcă (CS: 
6. M. Koszma ( 
Napoca) 383 p; 
1537 p ; ' Pc 
p ; 3. C£

tic eveniment ta viața sportivă 
■ orașului de la poalele Tîmpel, 
după cum ne asigură tag. Octa
vian Căpitanu, președintele co
misiei de organizare a meciului. 
Pasionatul om de rugby (fost 
jucător divizionar) precizează : 
„Stadionul Tractorul, eu cele 
circa 15 008 de locuri ale sale, 
cu gazonul tai excelent, va a- 
vea asigurată o tinută de gală. 
Au fost pregătite afișe, progra
me speciale ș.a.m.d. Sperăm ca 
in rîndul spectatorilor — ce vor 
viziona ta deschidere intilnirea 
de fotbal dintre echipele Trac
torul Brasov și Unirea Alba lu- 
lia, din Divizia B — să se afle 
marea majoritate a celor ce 
practică, ce iubesc cu adevărat 
minunatul joc in 15". Sperăm 
si noi !

7. Rapld-Metrou 4 2 0 2 68-102 8
8. Contactoare 4 2 0 2 42- 92 8
9. Șt. Petroșani S 1 0 4 57-184 7

10. Dlnamo 4 10 3 48- 58 6
11. Grivița Roșie 5 0 1 4 40- 92 6
12. CSM Suceava 5 0 0 5 60-130 5

Sigur, mai stat trei partide 
restante în „contul" etapelor de 
pînă acum, ele pot aduce modi
ficări ta ierarhie, dar liderul 
momentului, neînvins ta prezent, 
rămlne extrem de merituos. Să 
fi regăsit timișorenii „ritmul" 
din urmă cu 17—18 ani. cînd 
cîștigau primul titlu pentru un 
alt centru decît Bucureștiul 7 Șl, 
atenție !. Farul sau Mlnaur 
(sau...) au, la rîndu-le. veleități. 
Se anunță un campionat mal 
disputat decît oricînd l

O „OGLINDA" 
A NIVELULUI 
DE PREGĂTIRE

înainte de a se prezenta la 
startul campionatului, echipele 
divizionare au susținut o exami

nare în bloc - 
trol. Pe margi 
rul federal Du 
notează : „Să 
tîi, că aceste 
cum o nouă s 
du-se testarea 
de specificul 
țional. ele fiir 
un mijloc de 
lulul de pregăl 
util instrumeni 
jucătorilor pen’ 
pala constatare 
nă cu Al. Carr 
se referă la se 
s-au prezentat 
pelor, ev id en ții 
ceava, cu o 
puncte, apoi C 
Mare și Rulmt 
toate fără rest; 
nea, Universîtz 
șoara a avut 
purică, Fiat, I 
Roxin). Intre 
dintr-un clasan 
tuit pe baza 
viduale acum 
confirmat în e 
de campionat 
schimb, ne aș 
de la Steaua 
s-au prezentat 
se, avind cite 
prima f,,ză i 
au fov la 
Iul de a- în 
frunte... Nu n< 
— dimpotrivă ! 
rugbyștii non 
reprezentativ d 
movistul a aci 
mai multe), T< 
răscu, Șugar, 
Răcean au pi 
bine ; singuri 
cei ce aspiră 
îmbrăca tricou

In a doua
Diviziei A, ni’ 
a apărut ca i 
cordmană net 
rea Giurgiu, ' 
de 18(!) rest 
fază. Gloria B 
Constructorul 
eomotiva Paș< 
limpede, mai 
în multe. în r

Rubri<
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VALENCIA, 14 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru special). 
Așadar, după 1—3 cu F. C. 
Valencia. Victoria se pregătește 
de retur cu un handicap de 
două goluri. După modul de 
desfășurare a partidei, in oare 
echipa română s-a ridicat a- 
desea la nivelul adversarei, 
un handicap poate exagerat, dar 
concret, în funcție de care se 
cuvine să judecăm întreaga si
tuație. Pentru că dacă nu s-ar 
fi putut aici mai mult, dacă 
Victoria ar fi Intîlnit o super- 
echipă, atunci ne-am fi scos 
pălăria, sau măcar ne-am fi 
declarat mulțumiți, rolul spor
tului fiind chiar aoesta s cel 
mai slab să se încline ta fața 
celui mal puternic. Numai că 
n-a fost cazul, cutezînd chiar 
să afirmăm că nu atît F.C. Va
lencia a cîștigat meciul de 
miercuri seara, ea nestrălucind 
în pofida unui angajament fără 
cusur, cit l-a pierdut Victoria. 
Din mai multe considerente. 
Cei dinții l-au constituit rată
rile. Deoarece 
la 0—0 și In 
Tîră, la ‘ *
poziții i 
ratînd 
ușurință. Sigur că ei eu 
fost artizanii golului Înscris 
de „azurii", unul care poa
te avea un preț deosebit, fiind 
marcat în deplasare. Sigur eă 
ei — cu precădere Coraș, 
calm, dezinvolt și penetrant — 
au jucat bine. Numai că. pen
tru a adinei discuția, nu le 
este îngăduit unor jucători cu 
experiența lor și, totodată, cu 
pretențiile justificate ale unor 
recent sfert-finaliști de Cupă 
U.E.F.A. să fructifice doar o 
ocazie de gol din 4—5. numă- 
rlnd aici și voleul imprecis ex
pediat, din apropierea porții 
Valenciei, de Ursu, ta min. 53! 
întruclt. nu spunem nici o 
noutate, golurile ridică (si cali
fică) echipele, contabilizarea 
ratărilor fiind pînă la urmă o 
vagă și abstractă consolare.

Din punct de vedere al dă
ruirii, al implicării 
Victoriei nu 
șa nimic, ea 
luptat mult.

neimplinirilor ei, ne-am

1—2. 
ideale
însă 

Sigur

Coras, ba încă 
două rîndurL și 

au 
de

cu

ajuns tn 
a marca, 
nepermisă 

că 
golului 
unul care

în meci,
i se noate repro- 
a vrut mult și a 

Reluînd însă pro-

blema
opri la oele din apărare, com
partiment în care, mai mult 
sau mai puțin, flecare a comis 
erori. Pînă și Moraru, superb 
la intervențiile din min, 22 
Ga picioarele lui Toni) și min. 
66 Ga o „bombă" a lui Fer
nando). își poate imputa super
ficialitatea cu care, respingînd 
o minge ce trebuia prinsă, a 
provocat faza golului lui Qui- 
que, ba încă intr-un moment 
în care Valencia slăbise tem- 
poul. In paralel cu greșelile In
dividuale, și au fost destule 
(Cojocaru a gafat adesea, Al. 
Nlcoîae l-a „scăpat* pe Toni 
la primul gol etc.), dublajul a 
fost tntîrziat. iar aglomerarea 
defectuoasă. Mai concentrat ni 
s-a părut Topolinschi, inexact 
însă in incursiunile ofensive 
Ursu a depus eforturi lăudabi
le la „închidere* șl s-a achitat 
cu devotament de misiunea sa. 
Dar n-a putut „deconta", în 
toate împrejurările, o oarecare 
nesincronizare a oamenilor 
ultimei linii, mai ales că Han- 
ganu (care a muncit 1 
mult) și Ursea (util, dar 
zvîcnire) nu s-au repliat 
deauna cu promptitudine, 
luînd pentru întîia dată 
preună, fundașii centrali 
firește, unele circumstanțe ate
nuante. dar nu-i mai puțin a- 
devărat că. la experiența 
ne-am fi așteptat 
dament superior, 
este de acceptat 
pentru Cojocaru, 
contrepied și parcă
Cum Culcear nu s-a descurcat, 
abia intrarea lui Fulga aducînd 
un plus de consistență în •- 
tacurile perpendiculare, pe tra
see scurte, Victoria n-a reali
zat superioritatea preconizată 
in zona neutră. îndeobște do

minată de spanioli. Drept ur
mare, faza ei de atac s-a da
torat nu atît colaborării mal 
multor jucători, cit unor acți
uni individuale (pătrunderii» 
în forță ale lui Coras sau șar
jele lui Tîră), altfel mult 
gustate de un public fierbinte, 
dar corect. Intr-o altă conjunc
tură, aplauzele culese de fot
baliștii noștri, numeroase, ne-ar

totuși 
• fără 
t tot-

Evo- 
îm-
au.

lor, 
la un ran- 
Mai greu 
vreo scuză 
mereu pe 
fără vlagă.

fi bucurat. Acum ne încălzesc 
insă mai puțin, căci rezultatul 
este cel cane e. Victoria avind 
de recuperat două goluri, cu 
toate că — oprindu-ne asupra 
unu. singur exemplu — a ter
minat întilnirea cu un raport 
de șuturi favorabil: 11—9 (pe 
poartă: 5—4).

Sîntem cumva prea exigenți 
cu o echipă care, confruntîn- 
du-se nu doar cu un adversar 
reputat, ci și cu o căldură su
focantă. s-a achitat totuși o- 
norabil de sarcina ei! Vedem 
oare numai jumătatea goală a 
paharului? N-am zice. Pentru a 
obține însă calificarea în me
ciul retur, performantă de do
rit și, totodată, pe deplin po
sibilă, Victoria va trebui să in
siste tocmai asupra minusuri
lor semnalate. întrarit Valen
cia a arătat, pe lingă calități 
(tehnicitate, echilibru, ambiție 
deosebită etc.), și destule defi
ciențe, care pot și trebuie să fie 
exploatate la București. Sîntem 
convinși că Victoriei ii stă In 
putință calificarea. Ea a pier
dut, în „vulcanul" de pe „Luis 
Casanova", o bătălie, dar nu și 
războiul. A probat de atîtea 
ori cu prisosință că alcătuiește 
o formație capabilă să se auto- 
cenzureze. să se adune la greu 
și să izbindească, urmînd să 1 
se ofere, la 27 septembrie, o 
altă posibilitate de „demons
trație".

Deși mîhniți pentru faptul că 
la Valencia s-a irosit prilejul 
unul rezultat de rezonanță, ră- 
mînem încrezători. Iar dacă am 
fost obligați, la conferința de 
presă de după meci, să accep
tăm optica ziariștilor spanioli, 
după care F.C. Valencia ar 
deține 80% din șansele califi
cării, noi apreciem eă aceasta 
se joacă, lupta găsindu-se abia 
la jumătatea ei. încrederea pe 
care ne întemeiem, dedusă Și 
din atitudinea bărbătească a 
antrenorilor și jucătorilor Vic
toriei. nu este. vă asigurăm, 
una de circumstanță. Șl nici 
de complezență.

Ovidiu IOANIȚOAIA

ELIMINAREA GREȘELILOR 011
(Urmare din pag. 1)

PUTEREA DE LUPTA Șl DĂRUIREA
(Urmare din pag. 1)

bine grupată, își ascundea, ctt 
de cit. niște stîngăeii în exe
cuțiile tehnioe). am putut des
prinde mai bine puterea Stelei 
de a-și stăpîni „nervii" întinși 
la maximum în ultimul timp, 
răbdarea ei de a relua de la 
capăt, fază cu fază, acționînd 
închegat, construind, cu miga
lă. din ultima linie și înoereînd 
străpungeri pe întregul front 
al atacului. Și pentru ca „lacă
tul" cu care Fram Reykjavik 
zăvorise poarta lui Kristinsson 
să fie deschis (după jn asediu 
care a durat timp de o jumă
tate de oră) își dăduseră mina: 
1. luciditatea și precizia trans
miterilor lui Iovan (mingi la 
„întnnire*. în spatele ultimei 
linii cane încerca pasul la of
said) : 2. învăluirile pe flancuri, 
cu participarea ambilor fundași 
laterali, îndeosebi a Iul ~ 
Petrescu ; 3. insistenta cu 
Hagi Mujnai și Rotariu, 
ales ei, au încercat șutul___
afara careului; 4. strădania lui 
Negrău, nu prea de mult titu
lar sub tricoul nr. 9, care pi
vota în mijlocul unui „16“ su
praaglomerat. în folosul colegi
lor de echipă.

Răbdarea dovedită de Stea
ua și subliniată ta prezentele 
rînduri ca fiindu-i atuul de 
preț (în condițiile cvasi-anti- 
jocului propus de formația .oas
pete) a apărut, salutar, în pre
stația ei și după pauză, cînd. 
în pofida aoelui 2—0 de pe ta
bela de scor, „tribunele" îi ce
reau încă un gol-două. Ușor 
de solicitat, mai greu de rea
lizat. atita vreme cît Fram nu 
ieșea la joc pentru a mai re
cupera din handicapul cu ca
re revenise de la cabine. A- 
tentă, după o proasoătă lecție, 
să nu primească 'cumva vreun 
gol, cu implicații pentru retur. 
Steaua și-a reluat, totuși, ofen
siva migălos concepută, desl. 
acum, timpul trecea șl mai re
pede pentru ea. Ce a urmat se 
cunoaște; insistența în joc, 
sprijinită pe aportul tuturor li
niilor. aducîndu-1, sore final 
de partidă, golurile cerute de 
sunortari Mari, enorm de 
mari, amintindu-i echipei antre
nată de Anghel Iordănescn și 
Dumitru Dumitriu de similare 
succese, repurtate, la aceeași

Întinși

Dan 
care 
mai 
din

diferență de goluri, tn trecuta 
ediție a C.C.E.

Mulțumită de faptul că e- 
fortul fizic și mai ales psihic 
i-a fost pe deplin răsplătit, e- 
chipa poate pregăti. Iarăși, în 
liniște viitorul el. apropiat și 
de perspectivă, pe ambele pla
nuri competiționale, campiona
tul șl Cupa Campionilor Eu
ropeni. întrucît nu-1 deloc tîr- 
ziu ca Lung și ceilalți echi
pieri pînă la tricoul cu nr. 11 
să se relanseze, în mod chib
zuit. în cursa pentru păstrarea 
poziției pe care o dețin ta fot
balul nostru. După cum, ta ce
ea ce o privește, nu-i mei prea 
devreme să se gîndească de pe 
acum la turul II al C.C.E., etnd 
sorții îi . vor „hărăzi", oricum, 
un partener cu un potențial de 
joc superior aceluia arătat, 
miercuri, de echipa din Reyk
javik.

Cum ne-am putut da bine 
seama, toate acestea sînt ade
văruri cunoscute și împărtășite 
de jucătorii și antrenorii Ste
lei. Rămîne ca ei să treacă la 
intensificarea preparat ivrior. 
Obiectivele aflate în fata cam
pioanei României sînt, repe
tăm, importante și posibil de 
realizat. t

părtiniri. dar el s-au precipitat 
in apropierea porții, irosind 
atacuri bune prin șuturi de Ia 
distantă, pornite din nerăbda
re, prin finalizări pripite, așa 
încît scorul a rămas neschim
bat, consfințind o victorie la 
limită a gazdelor, pe care — cu 
luciditate și sportivitate — an- 

o 
de

trenorul Mircea Lueescu 
considera, la conferința 
presă de după meri, meritată 
la acest scor. Tehnicianul dina- 
movist ne spunea tnsă_că acest 
1—0 pentru 
fost facilitat 
mai slabă a 
datorată — 
nerefacerii _ .
după solicitantul meci de cam
pionat cu Steaua, susținut cu 
patru zile înainte. Mircea Lu
cescu a urmărit cele două me
ciuri de baraj ale gazdelor și 
aprecia că Dinamo Tirana a 
Jucat net mai bine decît în 
„dubla" cu Cernomoreț Burgas 
(1—3 șl 4—0)

Ceea oe ne-a Impresionat, în 
primul rind, la gazde a fost 
pregătirea lor atletică, dărui
rea arătată In teren, capitol la 
care dinamoviștii noștri au 
fost întrecut!, nereusind să se 
apropie 
căi) de 
nezilor.

Poate 
că printre cauzele eșecului de 
miercuri (un „eșec* temporar! 
mal e și returul,..) s-ar putea

Dinamo Tirana a 
și de o prestație 
echipei noastre, 

între altele — și 
fizice suficiente

(nicidecum s-o tatrea- 
vigoarea in joe a alba-

greșim dacă afirmăm

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 8 SEPTEMBRIE 1989. 
Cat. 2 : > variante 35% a 8.859 
lei ; cat. 3 : 18,75 a 3.293 lei ; 
cat. t : 26 a 2.374 lei ; cat. 5 : 
103.25 a 598 lei 
200 lei ; cat. 
lei. Report 
113.462 lei.
• Tragerea 

astăzi, ii—— 
avea loc tn

te), va maJ avea loc șl un in- 
teresant concurs PRONOSPORT.

l ; cat, 6 : 328,: 
X : 1.814.50 a 
la categoria
_________ ____ » de 

_ ___ .................. va 
__ București, în sala 

clubului din str. Doamnei nr. X 
tncepînd de la ora 15,50. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vor 
fl transmise la radio, pe pro
gramul I, la ora 16,35. Numerele 
extrase vor fi transmise și tn 
reluare, ta ora 23,15, precum și 
mllne, sîmbătă, 16 septembrie, 
pe același program, ta ora 6,55. 
Tragerea va fi urmată de un 
film artistic, la care au acces 
toți cel interesați.

» Reamintim eă. alături de 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES de duminică, 11 
septembrie (deci, . atenție, mai 
sint doar două zile Tn care vă 
mal puteți juca numerele favori-

agerea obișnuită LOTO 
vineri, 15 septembrie.

• REZULTATELE CONCUR
SULUI PRONOSPORT DIN 13 

SEPTEMBRIE 1389
1. Steaua — Fram Reykja

vik 1 î 2. Glasgow Rangers — 
Bayern Mfinchen 2 ; 3. Ruch 
Chorzow — Sredeț Sofia X ;
4. Honved Budapesta — Voj-
vodina Novi Sad 1 ț 5. Beșik- 
tas Istanbul — Borussia Dort
mund 2: 6. Jalghiris Vilnius — 
I.F.K. Gdteborg 1; 7. Brann
Bergen — Sampdoria Genova 
2 ; 8. Twente Enschede — F.C. 
Bruges X ; 9. Carl-Marx Stadt 
— Boavista Porto 1 ; 10. Oer- 
gryte Gdteborg — Hamburger
5. V. 2 ; 11. Kuusysi uahti — 
Paris St. Germain X; 11 Ata- 
lanta Bergamo — Spartak Mos
cova X; 13. Atletico Madrid — 
Fiorentina 1 : FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI: 918.826 LEL

EVOLUȚIE BUNĂ, |N
PORTO, M (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). La 
debutul ei In Cupa U.E.F.A., 
Flacăra Moneni a pierdut me- 
ciul-tur cu puternica formație 
portugheză F. C. Porto. L-a 
pierdut, însă, nu printr-un joc 
slab, liprit de eficiență, ci și 
datorită faptului eă echipa lo
cală a avut, practic, ta briga
da de arbitri austriacă, condu
să de Gerhardt Kapl, un al 
12-lea jucător! Cînd facem a- 
ceastă afirmație ne referim la 
faptul că, imedirt după deschi
derea scorului în min, 37, de 
către Jose Carlos (plecat pe 
un culoar liber din „16"-le său 
șl ajuns pînă la marginea ca
reului mare advers, a execu
tat un „un-doi“ cu Madjer, 
după care a șutat olasat, jos. 
în colțul din dreapta, tnvin- 
gîndu-1 pe Tone), ta min. 40. 
ta o minge centrată pe partea 
stingă, degajată de unul din
tre apărătorii noștri, dintr-un 
întreg stadion numai arbitrul a 
văzut henț, dictînd penalty. 
Un 11 m inventat, decizia, la 
numai trei minute după deschi
derea scorului, outîndu-se 
transforma într-un moment 
psihologic net avantajos pen
tru formația gazdă. Intenția, 
însă, nu s-a materializat, de
oarece executantul loviturii, 
brazilianul Branco, a tras afa
ră (f) în plus, arbitrul Kapl a 
Împărțit, cu o larghețe rar in- 
tîlnltă, cartonașe galbene jucă
torilor noștri (Balaur, Beldie, 
Butufei, Țene), închizînd, însă, 
ochii la intrările dure ale apă
rătorilor Demol, Branco sau 
Jose Carlos, din formația gaz
dă. Așa aveau să se petreacă 
lucrurile și în min, 56, cînd 
Beldie l-a deposedat regula
mentar la marginea careului 
pe Roi Aguas, după rare a (I 
primit cartonaș galben, lovitu-

CIUDA iNFRÎNGERII
ra liberă executată de Branco 
făcind ca balonul să treacă 
prlntr-o „pădure" de jucători 
și să se oprească apoi, pentru 
a doua oară, in plasa porții 
apărată de Țene. Un al treilea 
mare cadou oferit lui F.C. Por
to a foșt și eliminarea lui Ba
laur, in min. 66. pentru un 
fault obișnuit de ioc asupra lui 
Magalhaes. Rămași în numai 9 
jucători de cîmp, fotbaliștii din 
Moreni s-au apărat cu indirli
re, reușind, pînă ta finalul 
partidei, să mențină scorul de 
0—2, rezultat, așa cum bine 
s-a văzut, viciat de un arbitru 
răuvoitor. De altfel, ia confe
rința de presă de după meci, 
observatorul U.E.F.A., spanio
lul Jose Martinez, căutat cu in
sistentă de conducerea delega
ției noastre, intrase... ta pă- 
mînl. Antrenorul Ion Nunweii- 
ier le-a declarat ziariștilor 
portughezi că nu și-ar fi ima
ginat ra o echipă cu presti
giu] și valoarea lui F.C. Porto 
să aibă nevoie dp sprijinul 
brigăzii de arbitri. Una peste 
alta. Flacăra Moreni a făcut 
un joc bun aid. la Porto, apă- 
rîndu-se grupat, cu un dublaj 
perfect, rolul lui Chirită. închi
zător în fața „centralilor" Bu
tufei șl Beldie, dînd bune re
zultate. Cu mai multă îndrăz
neală ta atac, poate că 
golul mult dorit s-ar fi 
realizat și, la 2—1, datele me
ciului retur, de la 27 septem
brie, ar fl fost favorabile Fla- 
cărei. Dar și așa, din discuțiile 
purtate cu antrenorii si jucă
torii noștri, am desprins că 
meciul retur va fi pregătit 
foarte bine, astfel ra la capă
tul celor 90 de minute Flacăra 
să realizeze victoria și, să spe
răm, calificarea.

Gheorghe NERTEA

PARTIDA DE LA TIRANA
situa și o oarecare subestimare 
(totuși...) a adversarului.

Dacă greșim, jucătorii dina- 
moviști ne pot da cel mai bun 
răspfins in revanșa de pesta 
două săptămîni...

Revanșă rare trebuie pregă
tită cu o deosebită exigență șl

în autobuzul cu care, imediat 
după meci, ne îndreptam spre 
aeroport, jucătorii noștri recu
noșteau că echipa gazdă le-a 
fost superioară ca angajare ta 
efort, ca putere de luptă. Ei 
recunoșteau și faptul că — în 
perioadele noastre de superio
ritate teritorială — .dominam, 
dominam, dar fără a controla 
lucid j’ocul". Ei bine, au rămas

Fazd din meciul de ia Tirana : 
balonului

care credem că poate fi obți
nută la un scor asigurător ta 
privința calificării. Bucurește- 
nii sînt acum avizați în privin
ța forței de joc a iul Dinamo 
Tirana, sîntem siguri că „du
șul rece" i-a afectat șl că va 
contribui la o abordare a re
turului eu dăruirea șl lucidita
tea cuvenite.

Kove ți Lupescu, in urmărirea
Foto : Aurel D. NEAGU 

mai puțin de două săptămîni 
pînă la ziua cînd dinamoviștii 
vor avea ocazia să ne probeze 
rapacitatea lor de a învăța din
tr-un insucces.

Au această capacitate? putem 
răspunde da, judecind după 
unele din ultimele lor evolu
ții-. în orice caz, la 0—1. cali
ficarea este pe deplin posibilă.

1? septemfae ’89

TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

Ot'aUihute clțtigui i

MJTOIURISMI.BAMI SIEXCURSU
QW.RD.GERMANA

O NOUA OCAZIE 
CU MARI Șl NU
MEROASE ȘANSE 
DE CIȘTIG I

• Se extrag 42 de 
numere, cuprinse 
fn 6 extrageri, a 
cite 8 șl, respectiv, 
6 numere, cu posi
bilitatea de a se 
clștiga șl cu nu
mai 3 numere la 

fiecare extragere • 
Biletele de 25 lei 
au acces la toate 
categoriile de cîști- 
guri. • Ultima 
zi pentru procura
rea biletelor de 
participare este 
sîmbătă, 16 septem
brie.



NICOLAE CEAUSESCU, ALE RUGBYȘTILOR
DE LA STEAUA FAMILII FERICITE PENTRU REUȘITE SPORTIVE

ÎMPREUNA cu tovarașa

ELENA CEAUSESCU, I
IN ANGLIA

ÎN JUDEȚUL IAȘI 1
Campioana 

rugby. Steaua 
susținui două 
drul turneului

României
București, 

meciuri in
I

(Vrmar» din pap. I) muncii de la oea mui puter-...

Însuflețire : „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu — Mun
citorii !“, „Ceaușescu reales 
la al XIV-lea Congres

Și aici, vizita de lucra a 
prilejuit o analiză aprofunda
tă a activității economice.

In numeroase rînduri. to
varășul Nieolae Ceaușescu 
ș-a oprit să discute cu mun
citorii întreprinderii, intore- 
sindu-se de modul cum iși în
deplinesc sarcinile de __
țic, de condițiile lor de mun
că și viață.

Ministrul industriei 
Kice și directorul î___ _____
rii au mulțumit cu deosebită 
căldură secretarului general 
al partidului pentru vizita e- 
feetuată, pentru indicațiile și 
orientările stabilite, asigurin- 
du-1, în numele puternicului 
enlectiv al siderurgiștilor Ie
șeni, că acestea vor fl neîn- 
tirziat transpuse în viață, pen
tru a intîmpina cu importan
te succese în muncă apropia
tul Congres al partidului.

In continuare, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat ÎN
TREPRINDEREA „ȚESĂTURĂ", 
unde au fost așteptați — ea 
pretutindeni — cn aceleași 
sentimente de prețuire, cu 
multă bucurie. Puternicul co
lectiv de aici, format, in prin
cipal, din tinere lucrătoare, a 
ovaționat și a scandat Înde
lung, imprimind vizitei un ca
racter emoționant.

In cadrul unei expoziții 
fost prezentate profilul 
producție al întreprinderii, di
namica principalilor indica
tori ai activității economice, 
rezultatele înregistrate in a- 
sigurarea ritmică cu fire și țe
sături a beneficiarilor specia
lizați în fabricația de trico
taje și confecții.

Și aici, ca in toate eeieialte 
unități vizitate, secretarul ge
neral al partidului s-a oprit 
pentru a discuta cu oamenii 
muncii din întreprindere. iu- 
trebindu-i despre activitatea 
de fiecare zi.

Un moment eu puternica 
Încărcătură emoțională, de rea
lă vibrație l-a constituit tntil- 
airea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu cu elevii șl cadrele 
didactice de la LICEUL IN
DUSTRIAL „VICTORIA".

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să viziteze săli 
de clasă, laboratoare și atelie
re. dotate in bună parte eu 
aparatură executată in cadrul 
lucrărilor practice.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
a adresat elevilor și profesori
lor calde felicitări cu ocazia În
ceperii noului _ an școlar șl 
pentru realizările care fac 
mindria școlii, împreună cu 
urarea de a obține rezultate 
cit mai bune în viitor.

Cn deosebit interes și alese 
sentimente a fost așteptată in- 

- tilnirea cu secretarul general al 
partidului de către oamenii

produc-

metalur- 
intreprinde-

RU 
de

ÎN CAPITALĂ, DOUĂ
TURNEE DE BASCHET

îe.rl a început, tn sala Rapid 
din Capitală, competiția de bas
chet masculin „Cupa Steaua". 
Rezultate : Steaua — Rapid 
102—46 (60—28), Le'gia Varșovia
— S.K.A. Riga 53—80 (27—50).
Programul următoarelor etape — 
vineri, de la ora 17 : Rapid — 
S.K.A. Riga, Steaua — Le
gia : slmbătă. de la ora 14 : 
Rapid — Legia. Steaua — S.K.A. 
Riga.

tn sala Construcția I.C.E.D., 
începe azi tradiționalul turneu 
masculin dotat cu „Cupa I.C.E.D.". 
Programul jocurilor — vineri, de 
la ora 15,30 ; OTELINOX Tîrgo- 
viște — Sportul Studențesc Bucu
rești. I.C.E.D. — Automatica Bucu
rești : slmbătă, de la ora 15.30: 
Automatica — otelinox. 
I.C.E.D. — sp. Studențesc ; du
minică, de la ora 9 : Sp. Studen
țesc — Automatica. I.C.E.D — 
OTELINOX

nici unitate industrială ieșeană _ --------------------------------
TILAJ

fnet 
vizita 
naliză 
in oare se acționează 
Îndeplinirea sarcinilor 
revin combinatului, 
dezvoltarea și modernizarea 
fabricației de utilaj greu, pen
tru sporirea eficienței Întregii 
activități.

Apreciind aceste realizări, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
adresîndu-se muncitorilor din 
combinat, a spus:

„Doresc să adresez calde fe
licitări tuturor oamenilor mun
cii de la Combinatul de utilaj 
greu din Iași, împreună eu 
urarea de a organiza activita
tea astfel incit, încă din anul 
viitor, să se obțină o creștere 
puternică a producției, să se 
realizeze noua capacitate 
producție 
oțel și toate celelalte secții să 
funcționeze in cele 
condițiuni.

Aveți posibilitatea să infăp- 
tuiți toate acestea, Sinteți un 
eoleetiv puternic, de 11000 de 
oameni, și trebuie să faceți ea 
acest combinat puternic din 
Iași să devină unul dintre cele 
mai bune din țară.

Vă doresc succes in intreaga 
activitate, rezultate cit mai 
bune, multă sănătate și ferici
re !’

COMBINATUL DE U- 
GREU.

din primele momente, 
s-a constituit intr-o a- 
aprofundată a

ia 
a 

ca
pe care-1 Între

prinde în Anglia. XV-le nostru
a obținut tot atitea victorii < 
30—0 (12—0) cu echioa Aspatria 
Si 17—3 (9—0) cu Selecționata 
Cumbria. Formația bucnreștea- 
nă urmează să intiln^ască cam
pioana Angliei, Bath.

modului 
pentru 

mari ce 
pentru

i

s
________ de 

de 1,1 milioane tone

mai bune

Sinteți un

ECHIPELE ROMANEȘTI

In CUPELE EUROPENE

LA BASCHET
ediția 1989—1990 a cupelorLa .... _ ______

europene la baschet, țara noastră va “ - .
pele 
c.s.ș. 
C.C.E., 
„Cupa ____  ________ _

Formația clujeană va juca 
primul tur cu campioana 
băniei. Partizani Tirana, la

fi reprezentată de echl- 
feminine

Viitorul Cluj-Napoca, 
șl Voința București, 
Uillana Ronchetti".

Universitatea
in 
tn

Deunăzi, la Barcelona, tn 
prima zi * „Cupei Mondia
le*' la atletism cursa de 400 m 
garduri a fost cîștigată de 
doi concurent! din reprezen
tativa S.U.A.. ambii Învingă
tori autoritari. întrecerea 
masculină a revenit lui David 
Patrick in 48,74 a. iar cea fe
minini
53.84 s. de soția sa 
Farmer-Patrlck. tn 
ceea, _______
bucurie in familia Patrick.

Intimplarea aceasta ne-a re
amintit un caz asemănător, 
ba tncă si mai și... tn 1978. 
la 7 octombrie. In cadrul u- 
nul concurs pe echipe, des
fășurat pe 
ștrand, din

a fost cîștigată, tu 
ra Sandra 
In ziua a- 

evident, a fost mart

stadionul de la 
Pitești, în proba

de aruncarea suliței au cîști- 
gat soții Carol Raduly șl Eva 
ZorgO-Baduly. Bl au înregis
trat atunci noi recorduri na
ționale, eu 84,43 m șl, respec
tiv, 83.86 ra.

Un alt eaz, este ed a! so
ților Zatopek, la Jocurile O- 
llmplce de la Helsinki. In 
1951. După ce cîștigase titlu
rile la 10 000 (29:17,0) fl ia
5000 m (14:06,8), Emil a ' '
parte 81 Ia maraton. In 
mentul tn oare șl-a făcut 
dlntU (2.23:03,2) Intrarea 

poarta stadionului, soția ... 
Dana tocmai executa o încer- 

sulitel. eu
campioană
I

care la aruncarea 
care... a devenit 
olimpică (50,47 m)

S

Asemenea tuturor celorlalte < 
colective de oameni ai muncii § 
din Iași, muncitorii de la Corn- § 
binatui de Utilaj Greu au dat 
tovarășului Nieolae Ceaușescu Ș 
asigurarea că var munci mai 
bine, eă nu-și vor cruța for- 
țele pentru ca puternica dota- § 
re a combinatului să fie va- 
lorificată cu inaită răspundere, 
să facă totul pentru a obține § 
rezultate pe măsura marilor §a eewew tlluo UI W llidlllul
succese eu care întregul nostru Sj 
popor lntîmpină Congresul al § 

§XlV-Iea al 
nfst Român.

Partidului Comu-

★
Nieolae Ceausescu,

s
Tovarășul 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intilnit, 
joi după-amiază, cu membrii 
Biroului Comitetului județean 
Iași al P.C.R.

Pe baza concluziilor desprin
se din analiza efectuată timp 
de două zile in unități eco
nomice, de cercetare și tnvă- 
țămint, tn. cadrul ședinței au 
fost examinate măsurile ce se 
impun pentru ca județul Iași 
să-și îndeplinească în condiții 
de Înaltă calitate și eficientă 
sarcinile importante ee-l revin 
din planul pe 1989. 
mele prioritare, din 
actualului cincinal.

din progra- 
prevederile

Vizita t o v a r 
Nieolae Ceaușesca, 
ea tovarășa Elena Ceaușescu. 
in județul Iași continuă.

Asului
Împreună

s

s

I
s
s

s

luat 
mo- 
cel 
pe 

sa

ta 
Al- 

. __ ______ __ M
septembrie în deplasare șl la 8 

octombrie pe teren propriu, tn 
Ipoteza că se va califica, ,,U« 
va întîlni, în ..optimi", campioa
na Iugoslaviei, “ “ ‘
Belgrad 
Napoca 
grad).

Voința ________
(direct în turul secund al ___
petiției) cu echipa sovietică O- 
rlzont Minsk, la 25 octombrie ta 
deplasare si la 1 noiembrie pe 
teren propriu.

Traseul 
mondial de 
cu toată grija pentru __
în mic, un veritabil Tur ci
clist. Adică, pe parcursul a 
nid 300 kilometri să poată 
reproduce ceea ce, la scară 
1/1 poate fi întîlnit într-un 
Tur : porțiuni de plat, urcu
șuri abrupte, coborîșuri ame
țitoare etc. In acest fel. tra
seul ,,mondialelor" din acest 
an, de la Chambery, de 12.5 
km (în funcție de categorie, 
numărul tururilor; se stabilea 
lungimea cursei) a reprodus 
„Turul Franței-, fiind unul 
dintre cele mal pretențioase 
cu putință. Lui i-au făcut 
față realmente doar cel mai

unui campionat 
fond este căutat 

a fi.
iecile 
toate 
Dacă, 
fran- 
chiar

TEMERITATE LA COBOR1RE...
bine pregătiți, dintre 
da rutieri fondlștl din 
colțurile pămîntului. 
totuși, victoria ciclistel 
eeze Jeannie Longo șl
»1 cea a lui Grec Lemond. 
au fost. într-un fel. norma
le. succesul lui Joachim Ha- 
lupczok, pe cei 185.25 km al 
cursei amatorilor, poate fi 
apreciat ca o surpriză, uns 
chiar foarte mare, avind in 
vedere maniera categorică în 
care a fost obținută, o ex
plicație a 
a constat 

traordlnar 
dat toate 
înregistrat. . 
uni cu peste 90 km pe

victoriei acestuia 
și în curajul ex- 
cu care a abor- 

coboririle, el fiind 
pe aceste porti

on* »

MEDALIE OLIMPICA PENTRU CAL Șl CĂLĂREȚ
Steaua

(26 octombrie la 
și 2 noiembrie la

București va

Roșie 
Cluj- 
Bd-
Juca 

com-*

Premiul „Olympia-, Instituit 
de Comitetul Internațional O- 
limplc pentru a răsplăti cele 
mal valoroase timbre sporti
ve emise cu ocazia J.O. din 
1988, a fost acordat unul tim
bru irlandez, înfățișînd un 
călăreț cu calul său în tim
pul trecerii peste un obstacol. 
Premiul n a revenit unei e-

inspl-misiuni de trei timbre, 
rate din aletlsm, apărute tn 
Republica San Marino, iar al 
III-lea a fost acordat Coreei 
de Sud sl Greciei, pentru un 
timbru, cu aceeași idee : șta
feta olimpică.

Rubrică redactată de 
Romeo V1LARA

S-a dat startul In competițiile continentale

DEOCAMDATĂ, FĂRĂ MARI SURPRIZE
Arareori n debutat o ediție a 

cupelor europene cu atit de pu
ține surprize, așa cura s-a pe
trecut de astă dată I s-ar putea 

chiar afirma că singura răstur
nare senzațională a calculelor 
prealabile ale hîrtlel a oferit-o 
ptnă acum doar., 
mlnar. In care ____
Auxerre au „Întors" 
nefavorabil de acasă 
tr-un. de prea putini 
3—1 în favoarea lor, 
cu Dinamo ! Sarea
uverturii cupelor __
au dispărut, însă. în
manșă din primul tur...

Din cele 18 meciuri ale C.C.K„ 
nici o favorită n-a infirmat 
nid ca materializare a șanselor 
de succes, nid ca scor! Unloele 
discuții le-ar putea ridica, even
tual, victoria cu 3—1 a ltd 
yern MUnchen la Glasgow, 
compania Iul Rangers (două 
lurl marcate din 11 metri, 
Kogel, al treilea printr-un

turul prell- 
francezil de la 

rezultatul 
(0—1), tn- 

așteptat. 
la zagreb, 
și piperul 

continentale 
prima

go- 
de 

______  _____  ..........___ sut 
senzațional, de la distanță, 35 de 
metri, al liberoulul Augenthaler). 
Dar nivelul BundesUgil, tn com
parație cu campionatul scoțian, 
a ieșit, firesc, la lumină pe ta
bela de scor. Poate că unii co
mentatori ar fi Înclinați să se 
mire șl de acest 1—1 reușit de 
Sredeț eu Ruch Chorzow, dar 
trebuie reamintit că echipa bul
gară nu ____________
mera de 
Cupelor, 
nale (și 
gătoarea ______ r _______
ției, Barcelona), avînd in Penev 
un realizator de clasă (golgeter 
al campionatului, cu 22 de 
puncte), dar șl un viitor compo
nent al Valenciel, unde se va 
prezenta, după încă un meci 
din întrecerea internă șl după 
returul cu Ruch Malmd a ln-

este alta declt perfoc- 
anul trecut a Cupei 

ajunsă pînă în semifi- 
oprită atunci de cîștt- 

ulterioară a competl-

ÎNTRECERILE CICLIȘTILOR JUNIORI

vins pe Inter (gol Lindman), 
dar a surprins pe comentatori 
maniera pur defensivă pe care 
italienii au oferit-o în fața u- 
nul stadion care aștepta altce
va de la campioana Italiei. A- 
oeasta din urmă Insă, grație u- 
nul scor minim (0—1). îșl poate 
materializa șansele acasă. în a- 
fara acestor „sferturi de sur
priză", in rest rezultate nor
male : Milan a zdrobit pe HJK 
Helsinki eu 4—0, chiar dacă nu 
l-a avut în teren pe Gullit (din 
nou operație de menise) șl 
Van Basten (la fel). Iar PSV pe 
Lucerna (3—0), cu ultimul gol 
marcat de Romarlo, care afirmă 
în continuare 
brazilienilor.
putem Încheia trecerea tn re
vistă a iul C 1, fără a remarca 
unul dintre puținele succese ale 
fotbalului maltez, Sliema Wan
derers marcind acasă, fără a 
primi, albanezilor de la 17 Nen- 
torl ; cu un goi marcat, even
tual. la Tirana, vom asista, 
babil. la prima calificare a 
echipe insulare 
competiției...

Cîteva scurte ------------- -------
CUPA cupelor. In partida Bar
celona — Legia Varșovia, polo
nezii au condus cu l—0, li s-a 
anulat apoi un gol, pare-se. va
labil. pentru ca. spre sflrșltul 
partide! susținute tn fata unul 
Nou Camp arhiplin, dar dezilu
zionat. Ronald Koeman să reu
șească egalarea dlntr-un 11 me
tri... Galezil de la Swansea se 
văd și el cu... șanse, marcind 
două goluri, după ce fuseseră 
conduși, la Atena, de Panathl- 
natkos, cu 3—o 1 Două izbînzi tn 
deplasare rețin, poate, 
atenția : a Borusslel 
(1—0, la Istanbul, eu 
gol Mill. încă unul dintre tu
narii formați de prodigioasa 
școală vest-germană de marca
tori) șt cea a Sampdoriei (2—8
ou Brann Bergen) care-si dato-

setea de gol a... 
Firește însă, nu 

trecerea în

tn turul
pro- 
unel 
2 al

comentarii din

mai mult 
Dortmund 
Besiktas.

rează succesul veșnicei perechi 
de „marcatori gemeni» (este ex
presia comentatorului italian al 
partidei), Vialli — Mancini.

tn fine. în CUPA U.E.F.A„ 
prezenta mai eterogenă a fot
balului european al momentului 
a favorizat ceva mal multe re
zultate demne de atenție. C 3 
oferă, de pildă, scorul prlmet 
manșe (Sochaux — Jeunesse 
d’Esch 7—0, ou observația că re
prezentantele „cocoșului galic" 
au pășit cu dreptul, confirmînd 
un reviriment marcat si de a- 
cei 4—2 al naționalei lui Platini, 
pe Rasunda. cu Suedia : 
victorii șl două scoruri 
cu mențiune pentru Olympiqua 
— Brdndby 3—0). și mai oferă 
C 3 unei echipe cunoscute (Di
namo Kiev), prilejul de a-șl a- 
nunța revenirea la vîrf, tn urma 
unei perioade mal puțin fertile, 
determinate de schimbul de ge
nerații efectuat de antrenorul 
Lobanovski : Mihailiccnko și
Protasov, refăcuțl de curînd după 
accidentări destul de grave, au 
fost soliștii ucralnienilor, care au 
tranșat sec, <—0, Întâlnirea lor 
cu MTK Budapesta. Tot C 3 a 
oferit și cele mal multe motive 
de îngrijorare, de vreme ce la 
partida Stuttgart — Feyenoord 
(2—0). au fost arestați 36 de su
porteri olandezi care au devastat 
un restaurant unde au mîncat 
dar n-au vrut să plătească... 
tn fine sl un semieșec italian 
(cel mal bine cotat fotbal în e- 
diția precedentă a cupelor euro
pene), al Atalanlel, doar 0—0 cu 
Spartak Moscova, acasă. Floren
tina, în schimb, a realizat un 
scor strîns (0—1 cu Atletico Ma
drid) în Spania, chiar dacă la 
gazde a evoluat „Gheata da 
bronz", Baltazar, autorul unicu
lui gol al partidei...

două 
egal».

Radu TIMOFTE

C1MPULUNG MUSCEL. 14 (prin 
telefon). Revenim pe scurt, mai 
întll, asupra desfășurării probei 
de fond a juniorilor mici, din 
cadrul finalelor Dacladei la ci
clism. una dintre cele mal fru
moase desfășurate în tară în ul
tim!! ani. Cursa s-a decis pe 
primii kilometri, dnd s-au de
tașat 10 alergători. Am remarcat 
ușurința tn escaladare a Iul 
Răzvaa Roibu. Traian Drăghlci. 
Stânei Crăciun șl Lucian Boari 
care s-au desprins la înapoiere 
de ceilalți. învingătorul — Lu
cian Boari — șl-a valorificat din 
plin sprintul, clștigînd meritat.

Probele de contratimp indivi
dual s-au derulat pe șoseaua 
Cîmpulung-Lerești. iuniorll mari 
avînd de parcurs 30 kilometri 
iar cei mici 20. De dimineață, cu 
startul din minut în minut, ju
niorii mari au furnizat o distrată 
extrem de strînsă pentru obți
nerea titlului de campion. Ple
cat ultimul în cursă Marcone 
BIrsan (C.S.Ș. 2 București -
antrenor Dan Budlșteanui sl-e 

confirmat, din nou. calitățile la 
..contratimp". fiind singurul 
care a coborît sub 41 de minute 
Remarcabilă, de asemenea com

portarea cicliștilor de la Elec- 
tromureș Tîrgu Mureș.

Clasament juniori mari : Mar
cone Bîrsan 40:5fi, M. Bîrlog 
(C.S. Brăila) 41:40. W. Goldner 
41:50, G. Levente (ambii Elec- 
tromureș Tîrgu Mureș) 42:03, G. 
Poenaru (Voința Ploiești) 42:09. 
G. Crlstea (STIROM) 42:15

După-amiază. juniorii miel au 
oferit și ei o cursă Ia fel de 
frumoasă, urmărită de un nume
ros sl disciplinat public. încheia
tă cu victoria absolut meritată 
a lui Lucian Boari (Voința Arad 
— antrenor Matei Peloc). care a 
devenit astfel dublu campion, 
28:26. 2. P. Becu (C.S.S. 2 Bucu
rești) 29:12. 3. Ov. Burghelea
(Metalul Plopeni) 29:14. 4. Paul 
Grlgoricl (Voința Piatra Neamț) 
29:16, 5. Aurel Șoghlor (C.S.Ș. 1 
București 29:19, 6. Cătălin lo- 
nescu (C.S.Ș. 2 București) 29:14.

Astăzi au loc ultimele două 
probe, cele de semifond cu a- 
dlțiune de puncte, prima, a ju
niorilor mari, urmînd să înceapă 
la ora 10 și tn continuare cea 
a juniorilor mici.

Horatiu SIMA

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM • Cursa de 

la Sonoma (California) a fost 
cîștigată de pilotul australian 
Geoff Brabham („Nissan"). El a 
realizat o medie orară de 
164,750 km.

BASCHET • Turneul feminin 
din Franța, de la Chateauroux. 
a revenit formației franceze Ra
cing Club. în finală aceasta a 
întrecut, eu 59—49 (34—26), echi
pa Iugoslavă B.C. Sarajevo, tn 
meciul pentru locurile 3—4 : 
Poznan (Polonia) — Stade Cler- 
montols (Franța) 75—63 (39—391
• Tn competiția masculină de la 
Katowice prima s-a clasat echi
pa poloneză Lech Poznan, urma
tă de BC Ostrava (Cehoslovacia) 
șl Stal By tom.

BOX • Pugillstul mexican Gil
berto Roman șl-a păstrat titlul 
de campion mondial (WBO la 
categoria supermuscă. La Ingle
wood, In California el l-a în
vins la puncte pe argentinianul 
Santos Laclar

HOCHEI PE GHEATA • In 
cadrul turneului de la Biel (El
veția). formația locală a dispus

cu 5—3 (3—0. 2—1, 5-1) de e-
chlpa vest-germană Eintracli* 
Frankfurt pe Main.

TENIS DE MASA • tn ..Cut» 
Ligii Europene", la Praga, Ce
hoslovacia a întrecut Olanda, cu 
4—3. tn partida decisivă : Jlri 
Javurek a dispus cu 2—0 (12, 10) 
de Dennl Gajster • La Wro
claw. tn cadrul aceleiași compe
tiții, Polonia — Franța 5—3.

TENIS • Turneu feminin la 
Atena : Rachel Mac Qulllan
(Australia) — Sabrina Golea 
(Iugoslavia) 7—6, 6—4, Barbara 
Romano (Italia) — Patricia Ta- 
rabinl (Argentina) 6—1. 6—0,
Laura Garrone (Italia) — Julle 
Halard (Franța) 7—6, 4—6. 6—4, 
Iva Budarova (Cehoslovacia) — 
Bettina Fulco (Argentina) 6—6, 
6—3.

VOLEI • tn meci pentru lo
cul 3 la Campionatul Mondial de 
juniori de la Atena. Brazilia — 
Bulgaria I—0. to clasamentul 
final ordinea pe podium a fost i 
L U.RA.S.. 1 Japonia, 3. Bra
zilia.

Redacția șt administratis ooawnt București <tr V Conta i« 71 PUR i tei it.79.70. și u.50.59 ocresp. to.34.60: interurban 437. telex lO 350 romsp. Telefax'(60) Nr. 11.60.33 
Pentru «trălnătate tbonamente orie Bomoresfllateila sectorul =xvor mcor’ or<>« P.O B 12-201 telex 11376 Drt tir București. Calea Grivlte! nr 64-66 tO 369 Tiparul LP. Jnformația"


