
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
împreuna cu tovarașa

ELENA CEAUȘESCU

•otetaN fa toate țările! unitl-vi)

bortul
ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA

ZIAR AL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat, dumini
că, 1 octombrie, o vizită dc lu
cru în unități agricole și in
dustriale din județul Ialomița.

Desfășurată în atmosferă de 
puternică efervescentă politică 
generată de dezbaterea în în
tregul partid si cu întregul po
por a documentelor programa
tice pentru Congresul al XIV- 
lea, de intensă muncă creatoa
re și fermă angajare patrioti
că, revoluționară, ce caracte
rizează această perioadă pre
mergătoare marelui forum al 
comuniștilor români, vizita a 
prilejuit o analiză cuprinzătoa
re a rezultatelor obținute de 
oamenii muncii ialomițeni in 
îndeplinirea prevederilor de 
plan pe acest an și pe întregul 
cincinal. Au fost examinate, in 
spiritul orientărilor și indica
țiilor secretarului general ai 
partidului, la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., acțiunile în
treprinse în vederea realizării 
exemplare a importantelor sar
cini ce revin județului Ialomița 
in agricultură, in industrie, 
în celelalte sectoare de ac
tivitate, stabilindu-se, tot
odată, măsurile ce se impun a 
fi luate pentru ridicarea la un 
nivel superior de calitate și e- 
ficientă a întregii activități, 
pentru înfăptuirea, in cele mai 
bune condiții, a planurilor și 
programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării.

Pretutindeni, pe parcursul 
vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în
conjurați cu multă însuflețire 
și căldură de cooperatori și 
mecanizatori, de muncitori și 
specialiști, care au exprimat 
bucuria nemărginită de a-i a- 
vea din nou in mijlocul lor, 
întreaga recunoștință pentru 
grija permanentă ce o poartă 
infloririi necontenite a județu
lui Ialomița, a intregii țări.

Mindri de tot ce s-a înfăp
tuit măreț șl durabil in județul 
lor, care, asemenea tuturor zo
nelor tării, a, cunoscut in anii 
construcției socialiste, îndeosebi 
după Congresul al IX-lca al 
P.C.R., profunde prefaceri în
noitoare, rod al politicii științi
fice a partidului și statului

nostru de repartizare armonioa
să, echilibrată * forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 
patriei, totl eei ce muncesc $1 
trăiesc in această parte a tării 
au reafirmat, intr-o impresio
nantă unitate de gind si voință 
cu întregul popor, deplina a- 
probare fată de hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. 
propunerea 
tovarășului 
la cel de-al 
în suprema 
general al partidului, cu con
vingerea că aceasta constituie 
garanția înaintării neabătute a 
scumpei noastre patrii pe dru
mul luminos al socialismului și 
comunismului.

Răspunzînd unei scrisori 
trimise de cooperatorii din 
comuna Gheorghe Doja, ca
re au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu invitația de a 
vizita lanurile de porumb ale 
COOPERATIVEI AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE din localita
te, dialogul de lucru a inccput 
pe ogoarele acestei puternice 
unități din cîmpia Bărăganu
lui, care se prezintă, si de a- 
ceastă dată, cu rezultate deose
bite atit in cultura plantelor 
de cîmp, cit și în zootehnic, in 
celelalte ramuri de activitate.

Bucuroși de * se în- 
tilni din nou cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, mii de locui
tori ai comunei, aflați 
la strîngerea recoltei 
fectuarea altor lucrări 
de sezon, au făcut 
ziastă și călduroasă 
Cooperatori și mecanizalori, ti
neri și vîrstnici, cu emoția re
vederii, au ovaționat îndelung 
și au scandat cu însuflețire 
numele partidului si al secreta
rului său general.

In această zi de 
insorit, ei au venit 
raporta secretarului 
partidului că, de la prima sa 
vizită din vara anului 1965,
muncind cu dăruire și pricepe
re, cooperatorii din comuna 
Gheorghe Doja au sporit an de 
an producțiile obținute, recol
tele din 1989 fiind cu mult su
perioare celor din anii prece
dent!, Ia nivelul obiectivelor 
noii revoluții agrare.
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STRĂLUCIT SUCCES AL SPORTULUI ROMÂNESC:

privind 
de realegere a 

Nicolae Ceaușescu, 
XIV-lea Congres, 
funcție de secretar

pe cîmp, 
si la e- 
specifice 
o cnlu- 
primire.

octombrie 
pentru a 

general al

(Continuare in pag. a 4-a)

MEDALIE DE AUR LA CM. DE BOX
dură de asistență șt urmărit 
de componenții delegației ță
rii noastre la „mondiale" cu 
lacrimile bucuriei în ochi, cu 
mîndria și sentimentul datoriei 
împlinite. Pentru prima dată 
în istoria acestei mari compe
tiții, un reprezentant al șco
lii românești de box reușește 
să cucerească medalia de aur. 
încă un succes de mare pres
tigiu internațional, care se a- 
daugă altora, pe care sportivii 
români le obțin în întîmpina- 
rea apropiatului Congres al 
partidului, sucoese posibile da
torită excelentelor condiții de 
pregătire asigurate tuturor 
sportivilor de către societatea 
noastră socialistă.

Paul IOVAN

MOSCOVA, 1 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Cea de a V-a ediție a Campio
natelor Mondiale de box s-a 
încheiat prin cele două gale 
finale, disputate sîmbătă și du- 

' ' ' i „Olimpiiski", gaz-
competiției fiind arhi

plină la ambele reuniuni. Sîm
bătă scara, în fața celor peste 
15 060 de spectatori, s-a adău
gat incă o pagină glorioasă la 
bogata istorie sportivă a pa
triei noastre: boxerul român 
I'rancisc Vaștag a cucerit titlul 
de campion al lumii _la cate
goria semimijlocic ! 
durile Imnului de 
României socialiste, 
nostru, 
tea 
cel 
un

ș 1____, ---- -
§ minică, sala
& da competi

§

I
$

$

In acor- 
Stat al 

tricolorul 
triumfător ca de atî- 

alte ori, a fost ridicat pe 
mai înalt catarg. A fost 
moment aplaudat cu căl- (Continuare In pag. a 1-a) Fr. Vastag

Turui ciclist al României, ediția a 27-a

START REUȘIT, RITM DE ALERGARE ALERT
■4 7

9 O reușită acțiune, 
și, s-ar putea, chiar 
„tricoului galben" ; I.

intreprinsă din start, a decis soarta etapei 
a intregii curse I 9 Primul purtător al 

Amenkin (U.R.S.S.) 9 Astăzi are loc etapa 
a doua (156 km)

telefon)BUZĂU, 1 (prin
După o foarte frumoasă festivi
tate de prezentare a celor 10 
echipe participante la cea de 
a XXVII-a ediție a Turu
lui ciclist al României — 
prestigioasă competiție ci- 
" internațională, organi- 

A. S. Loto 
Ș Pronosport și Ziarul Spor- 
$ tul, tradițională întrecere care, 
$ de-a lungul anilor, a prilejuit 

pasionante dispute pentru 
S- întîietate — caravana mul- 

ticoloră a „micii bucle" s-a 
§ îndreptat spre locul din care

§
sȘ clistă ințernaț 
Ș zată de F.R.C.

Ieri, in Divizia A la fotbal, etapa a 6-a

0 „RUNDĂ" CU REZULTATE, ÎN GENERAL, SCONTATE
9 Steaua și Victoria, învingă
toare în deplasare 9 Liderul 
a mai adăugat o victorie 9 
F.C. Argeș ți „U" Cluj-Napoca, 
la primul succes 9 Scorul eta

pei, la Oradea

Lupu execută cu fentă 
lovitura de la Hm: 
Ionită plonjează in dreap
ta. mingea va intra în 

poartă prin stingă sa.
Foto : Eduard ENEA

REZULTATE TEHNICE

va ziua

F.C. Argeș - „Poli" Timișoara 1-0 (0-0)
F.C. Inter - Petrolul 3-1 (2-0)
F.C. Farul — Steaua 0-1 (0-1)
Dinamo - Corvinul 3-0 (2-0)
Flacăra — S.C. Bacău 2-0 (1-0)
„U" Cluj-Napoca - Jiul 1-0 (0-0)
F.C. Olt — Victoria 1-2 (0-1)
F.C. Bihor - F.C.M. Brașov 6—0 (4-0)

Partida Sportul Studențesc — Univ. Craiova se
de 18 octombrie.

ETAPA VIITOARE (miercuri 4 octombrie)
Jiul
S.C. Bacău
Victoria 
Petrolul 
„Poli" Timișoara 
Corvinul
F.C.M. Brașov

- Dinamo
- „U" Cluj-Napoca
- Flacăra
— Steaua
- F.C. Inter
— F.C, Argeș 

. - F.C.OIt
Meciurile Univ. Craiova — F.C. Bihor și Sportul

Studențesc — F.C. Farul au loc in ziua de 25' 
octombrie.

Inter 
Farul 
Olt

Steaua 
F.C. Bihor 
Petrolul 
F.C.M., Brașov 
Victoria 
F.C. 
F.C. 
F.C. 
Jiul
Flacăra 
Corvinul
S.C. Bacău 
„IJ" Cluj-Napoca 
„Poli" Timișoara 
Sportul Studențesc 
F.C. Argeș

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

1. DINAMO
2. Univ. Craiova
3.
4.
5.
4.
7.
8.

9-10.

s-a dat startul tehnic al primei 
etape, km 11 al DN-1A. Se cu
vine însă, pînă să începem re
latarea cursei, să vă prezen
tăm echipele : U.R.S.S. (S. 
Blagov, A. Bocikov, I. Amel
kin, L. Cepurnov, A. Osirov, 
S. Zarubin), Polonia (D. 
Grzyb, M. Raczyk. I. Naslos, 
W. Wisniewschi, K. Micota), 
Turcia (K. Salih, V. Yaner, E. 
Sinnus, C. Metin, Y. Tarhan, 
Y. Nadir), România A (V. 
Constantinescu. L. Kovacs, W. 
Gross, D. Catană, A. Balasz. C. 
Crăciun). România B (SL 
Anton, C. Popa, V. Buduroi, 
M. Aldulea. Z. Lorincz, M. O- 
rosz). România Tineret 
Grosu. E. 
D. Trif. FI. 
Selecționata 
Făgăraș, D. 
D. Chirilă, 
lă.jan). Selecționata Sindicală 
(P. Mitu, C. Ivancea, FI. San
du, G. Olteanu. C. Dumitra- 
che-Ologu, FI. Zorilâ). Steaua 
— Dinamo (Al. Ion, V. Pavel, 
Cr. Neagoe. Al. Popovici, C. 
Nicolae, D. Răcășan). Selecțio
nata Voința (P. Șanta. N. 
Manolache, Gh. Nefliu. Gh. 
Mihoci, V. Gocan, A. Naghi). 
Să mai consemnăm că delega
tul U.C.I. este reputatul arbi
tru internațional Vasili Mo- 
rovici (Iugoslavia), iar ar
bitrul principal este Ion Flo
rian (România).

(V.
Murea, D. Irimiaș, 
Toader. M. Pîrlog), 

București (M. 
Vraciu, V. Jinga, 

FI. Stoica. R. Să-

Rezervîndu-ne dreptul de 
a reveni cu alte amănunte pe 
parcursul viitoarelor noastre 
relatări, să consemnăm că 
prima etapă a debutat superb, 
cicliștii țîșnind, încă din start, 
ca din pușcă, viteza medie a 
primilor kilometri sărind pes
te 45 km la oră. Mai mult de- 
cit atît, tn pofida unui vînt la
teral stingă, adică în condiții 
total neprielnice unor vi
teze mari, un grup de 20 aler
gători apasă puternic pe pe
dale. ridică viteza la peste 50 
km/h. și, pe parcursul a nu
mai 15 km, înregistrăm un a- 
vans de aproape 2 minute pen
tru fugari, 
forturi disperate 
teze, dar nu 
se rupă tn i 
mai apoi, să 
grupuri mai 
mici. Soarta 
este ca și 
grupul din 
prezenta a eînci cicliști sovie
tici (lipsea doar A. Bocikov), 
un polonez (W. Wisniewschi) 
precum șl un număr de 14 
alergători români : L. Kovacs, 
W. Gross. D. Catană, A. Ba- 
lasz. St. Anton, C. Popa, V. 
Buduroi. E. Murea, D. Trif. Fi. 
Toader, Cr. Neagoe. Ai. Ion, 
C. Nicolae și D. Răcășan. Se 
aleargă într-un ritm debor
dant, susținut, rar întîlnit pe

Plutonul face e- 
să remon- 

reușește declt să 
două, pentru ca, 
se fărîmiteze în 
mari sau mal 

i primei etape 
decisă, iar in 

față consemnăm

Victor NIȚA

(Continuare In pag. a 4-a)

în Divizia A I la hochei

CLASAMENTUL
STEAUA DINAMO 3-1,

CU DOUA REPRIZE „ALBE“

tn pag. 2—3. reia tin de la meciuri

In partidele-revanșă ale primei 
etape a Diviziei A. prima grupă 
valorică, la hochei s-au înregis
trat următoarele rezultate :

STEAUA — DINAMO 3—1 (0—0, 
S—1. 0—0). Meci aprig disputat 
ptnâ la ultimul fluier de arbi
tru, numerosul public prezent în 
tribunele patinoarului „23 Au
gust" din Capitală gustînd din 
plin frumusețea partidei șl tncu- 
rajtndu-șl cu ardoare favorlțll. 
Aflați cu puțin înaintea startu
lui în C.C.E.. antrenorii steliștl- 
lor. T. Gheorghiu și A. Crlșan 
au făcut numeroase schimbări în 
componenta liniilor de atac si a- 
pârare, căutlnd cele mal bune 
formule sl au solicitat 
lor exersarea a diferite 
tactice. Datorită acestui 
a faptului că Dinamo, 
nată de înfrîngerea din .. ..
dat o replică mai consistentă, a 
rezultat o partidă echilibrată

elevilor 
scYiemn 

lucru și 
a m biți o - 
ajun, a

dovadă si scorurile reprizelor 
I șl in. Steaua a dominat șl de 
această dată jocul și ar fi pu
tut ctștiga la o diferență mal 
mare, dar ..paradele" excelente 
ale portarului dlnamovlst Gh. 
Huțan, pe de o parte si marile 
ratări (uneori din situații de 
„singur" cu portarul" — Gliga, 
a avut patru asemenea ocazii) 
au făcut ca scorul să fie des
chis abia tn mln. 33. prin Antal, 
care a speculat prompt o mare 
greșeală a apărării dinamoviste. 
Apoi. Popescu a majorat dife
rența la 2—0 (mln. 37). din pasa 
Iul Hâlăucâ. Pisăru a redus han
dicapul (mln. 38 — 2—1), pentru 
ca în mln. 39. Volcan să stabi
lească rezultatul final de 3—1.

Marian NEGOIȚA

(Continuare in pag. a 4-a)



In cele mal Importante meciuri de ieri la rugby I LIDERUL S-A IMPUS CU UȘURINȚĂ
STEAUA SI■I

Interesant în întregul său 
programul celei de a șasea e- 
tape în disputa primei grupe 
valorice la rugby a avut, to
tuși, două „capele de afiș“, der- 
byuri ale fruntașelor stagiunii 
— la București, pe stadionul din 
Ghencea, și la Timișoara. Cei 
dinții dintre aceste meciuri a 
fost unul al campioanelor, cu 
cîștig de cauză de partea lau
reatei cn titre : STEAUA — FA
RUL CONSTANȚA 28—10 (6—4). 
O diferență finală care ar putea 
lăsa impresia unui succes facil 
al echipei militare, realitatea din 
teren fiind însă cumva alta. 
Bucureștenii s-au impus, fără 
doar și poate, pe merit, grație 
mai cu seamă forței superioare 
a grămezii, cu cei doi pilieri, 
Dumitrescu și Leonte, de certă 
clasă internațională. Ei au izbu
tit, pe de altă parte, o serie 
de faze rapide, penetrante, pa
tru încheiate prin eseuri (4—2 
„scorul** acestor momente de vîrf 
ale rugbyului). Dar și „XV“-le 
Litoralului a... ținut pasul o- 
norabil, mai ales prin remarca
bila circulație în teren, prin vă
ditul apetit ofensiv, fiecare ba
lon ajuns pe linia sa de treisfer- 
turi constituindu-se într-o vigu
roasă amenințare a buturilor ad
verse. Numai că, în condițiile 
gazonului mustind de apa că
zută în ajun, constănțenii au și 
comis mai multe greșeli indivi
duale, care s-au adăugat, fireș
te, duelurilor pierdute pe gră
madă.

începutul partidei a stat sub 
semnul echilibrului, pînă in mi
nutul 20, cînd Steaua a presat 
momente în șir, T. Coman a ju
cat la mină lovitura de pedeapsă 
din apropierea țintei, iar Mura- 
riu a plonjat decis — eseu trans
format de Alexandru. După cinci 
minute, Gluglea a adjudecat o 
margine pentru Farul, mingea a 
trecut iute prin cîteva mîini. 
Zanfir a șutat, 
l-a pasat lui Trancâ, 
re a 
Două 
pauză, 
laltă, 
pectiv 
spectaculos a

pătruns 
acțiuni 
de o 

inițiate 
Șerban.

cîteva ____
Tinea a cules, 

__ lansat, ca- 
în forță tn but. 
notabile plnă la 

parte și de cea- 
de Gluglea, res- 
Mai deschis, mai 

fost Jocul In re-

MINAUR - ÎNVINGĂTOARE
priza a doua. Am notat cele 
mal bune zece minute ale bucu
reștenilor, „anunțate" de faza 
Șerban — Murarlu — Rădulescu, 
de puțin irosită, cu Ignat sem- 
nînd primele puncte ale desprin
derii, din l.p. (min. 51). Apoi, 
la o margine lingă terenul de 
țintă advers, Rădulescu a urmă
rit cu viclenie balonul, reușind 
eseul din min. 57, pentru ca 
patru minute mal tirziu aplau
zele să vină pe bună dreptate : 
inițiată de Șerban — o aripă 
care, pe lingă vigoarea știută, 
a avut ieri și deosebită lucidi
tate — acțiunea a fost conti
nuată Ireproșabil de coechipie
rii acestuia, de-a latul terenului, 
Vărzaru a pasat, inspirat, impe
tuosul Bolder fiind de neoprit 
— eseu transformat de Alexan
dru, 19—4. Departe de a renun
ța, constănțenii au avut momen
te bune de presiune, au jucat la 
mină două l.p., șt. Constantin 
a culcat mingea chiar între bare, 
iar Bezărău a transformat. Cam
pionii au revenit în final, C. 
Florea a Insistat la o fază, Oroian 
a marcat ultimul eseu, transfor
mat de Aleandru, care a mai 
punctat din l.p. A arbitrat o 
brigadă bucureșteană : P. Soare, 
ajutat de G. Petrescu și A. Bri
ceag.

Geo RAEȚCHI

UNIVERSITATEA ELTIM TI
MIȘOARA — CSM MINAUR 
BAIA MARE 3—13 (3—4). Celă
lalt derby a fost disputat cu 
gîndul la importanta punctelor 
puse în joc, rezultînd un meci 
de uzură, în care gazdele s-au 
aflat timp de 20 de minute în 
jumătatea adversă, fără a reuși 
să înscrie (Domocoș a ratat 3 
l.p. din apropiere). In schimb, 
Ia o margine, bălmăreanul N. 
Gheorghe a marcat eseu, scorul 
reprizei fiind stabilit de Răcean, 
din l.n. După pauză, pe fondul 
aceleiași evoluții sterile a timi
șorenilor, oaspeții se detașează 
prin eseul lui Fulina, transfor
mat de V. Ion, care punctează 
șl din l.p. Arbitru : I. Vasilică, 
din București. (C, CREȚU, co
resp.).

CSM SIBIU — DINAMO 12—12

(3—9). Joc frumos al ambelor „ 
chlpe, controlat in prima repri
ză, datorită bunei organizări, de 
bucureșteni. După pauză, sibie- 
nii au insistat și au obținut un 
egal. Au marcat Dobre eseu, A- 
mariei drop, Ivanciuc l.p. + tr„ 
respectiv Toader eseu, FI. Ion 
2 l.p. + tr. A condus constăn- 
țeanul V. Chirondojan. (S. beu, 
coresp.).

RAPID METROU — GRIVITA 
ROȘIE 15—30 (3—15). Meciul,
programat inițial la Glulești, a- 
poi mutat în Parcul Copilului, a 
fost dominat de grivițenl, care 
au marcat două eseuri spectacu
loase, prin Calaleteanu și Dră- 
ghici, restul punctelor lor fiind 
reușite de T. Radu — 4 l.p., 2 
drop, 2 tr. Rapid a evoluat mai 
sigur după pauză decît în pri
ma parte, fără a periclita însă 
victoria echipei devenită gazdă. 
Pentru bucureșteni a înscris 
Stanciu, din î.p. A condus bucu- 
reșteanul E. Stoica. (Gabriel 
MIRON).

ȘTIINȚA PETROȘANI — CON
TACTOARE BUZĂU 14—3 (4—0). 
înaintarea gazdelor s-a impus 
categoric. Au înscris Medrago- 
niu eseu ■ ■ -
— eseuri 
Arbitru : 
București. (T. CORNEA, coresp.).

CSM IMU SUCEAVA — RUL
MENTUL BIRLAD 8—0 (0—0). O 
primă victorie a localnicilor, 
care au dominat acest meci și 
au punctat prin Tofan șl Slu- 
șariuc — eseuri. A arbitrat M. 
Vătul — BUC. (I. ■ M1NDRESCU, 
coresp.).

e-

+ tr„ Soare, Mureșan 
(Ș), Popișteanu l.p. 

M. Paraschivescu, din

CLASAMENTUL
1. CSM MINAUR
2. Univ. Eltim
3. Farul
4. Steaua
5. Rulmentul
6. CSM Sibiu
7. Șt. Petroșani
3. Rapid Metrou
9. Contactoare

10. Grivița Roșie
11. Dinamo
12. CSM Suceava

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

5
6
5
6 
5
5
6
5
6

0 
o 
1 
o 
o 
o
1 
1 o

16
53
96
73

în debutul campionatului feminin de volei I REZULTATE DIN ALTE ÎNTRECERI
HMZIMAK A
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PATRU SUCCESE /N DEPLASARE...

Cu toate că a intrat pe teren 
într-o formulă de echipă de
parte de oea „standard" (cu ab
sențe 
done, 
avut 
pune 
rene 
lui Gabor), lichidînd, 
conturile încă din primul sfert 
de oră. Jocul a început sub 
semnul... intervențiilor salva
toare ale lui Ioniță care, după 
ce se remarcă la șuturile lui 
Mateuț (min. 2) și Sabău (min. 
9 și 12), trebuie să se recunoas
că învins, în min. 13, cînd Ră- 
ducioiu centrează de pe stin
gă și MESAROȘ, venit în vi
teză, reia puternic, jos. Ia 
colț : 1—0. Nu trec decît trei 
minute și Mihăescu, pe punc
tul de a înscrie, este faultat 
in careu, LUPU transformind 
magistral lovitura de la 11 
metri : 2—0.

Din acest moment, bucureș- 
tenii „reduc motoarele", fără 
a ceda însă inițiativa. Linia 
lor de mijloc (Sabău. în bună 
dispoziție 
la poartă 
3 vîrfuri 
stăpînește 
multiple _ .
nici una nu mai poate fi fruc
tificată. pentru că oaspeții 
aglomerează careul sau. in 
ultimă instanță, intervine Io
nita. Pînă la sfîrșitul pri
mei părți, două momente no
tabile : șutul lui Cojocaru 
(min. 21). la care Stelea res
pinge peste bară și o mare 
ocazie a lui Răducioiu (min. 
29), care trimite peste poartă, 

din cele mai

notabile, ca Rednic, An- 
Vaișcovici), Dinamo n-a 
dificultăți în a se im- 

în fața echipei hunedo- 
(lipsită și ea de aportul 

practic,

j DINAMO
| CORVINUL 3 (2)

O

Stadionul 
bun ; timp 
circa 8 000. 
noartă : 12—3) Cornere : 8—3
Au marcat : MESAROS (min. 
13), LUPU (min. 16, din nenalty), 
MIHĂESCU (min. 47).

Dinamo : stelea 7 — Mesaroș 
7. Doboș 7. Matei 7. Klein 7 — 
Sabău 7.5. Lunescu 7 (min. 46 
Lazăr 7), Mateut 7. Lupu 7,5 —
Mihăescu 7, Răducioiu 7 (min. 57 Damaschln 7).

CORVINUL : Ionita
Tlrnoveanu 6 (min. 65 Chiriță 6). 
stroia 6, Nicsa 6. Cooan 6 — Pet- 
cu 6. Chezan 5. Bănică 6 Bardac 
6 — Ulesan 6 (min S3 Postolache 
6), cojocaru 6,5.

A arbitrat C Gheorghe (Sucea
va) : la linie : Al. Mustătea (Pi
teștii si M. Hies (Odorhei) .

Cartonase galbene j MATEUT. 
MATEI.

La speranțe : 4—1 (0—1)

Dinamo : teren foarte 
frumos : spectatori — 

Suturi : 25—6 (pe
Cornere : marcat : MESAROS

7.5

de șut, a 
mai mult 
folosite, la 

terenul, 
ocazii de

tras ieri 
decît cele 
un loc !) 

creează 
gol, dar

dintr-o poziție 
favorabile.

Imediat după 
47) 
apropiere, 
fie

reluare (min.
MIHĂESCU înscrie din 

Golul său avea să 
din această par-

tidă, pentru că satisfacția de a 
vedea plasa scuturîndu-se n-au 
mai putut-o avea nici Bănică 
(min. 49), nici Cocan (min. 
75), Stelea intervenind cu 
siguranță, nici Mesaroș (min. 
77). care și-a încheiat o cursă 
pe aripă cu un puternic șut în 
bară.

A fost. în ansamblu, un joc 
plăcut, chiar dacă replica pe 
care Corvinul a dat-o li
derului a fost mai slabă decît 
ne așteptam. Oaspeții au 
părut însă mai mult preocu
pați de a nu primi goluri de
cît de a înscrie ei... Nici Di
namo nu s-a întrebuințat prea 
mult în acest joc. lăsînd parcă 
impresia că folosește partida 
pentru a-și roda jucătorii de 
rezervă...

ultimul Radu URZÎCEAN'J

CO 
fon), 
popui 
Mai" 
cu a 
lui, 
meci 
Dacă 
și-a

librat 
locali 
iniția 
o gai 
parat 
tîlniri 
pus < 
Hagi, 
mingt 
două 
nefici 
de la 
mui, 
peste 
In m 
capul, 
este i 
de oi 
ternat 
își ir 
din c 
prezei 
la ce: 
tura 
din 6 
un m 
Lăcătt 
cu ui 
șuturi 
trescu 
fără r 
înscrie 
tuș e: 
partea 
trei „i 
la BA 
din i 
sper- e 
ocr 
.36. ur

ALEXA LIMITEAZĂ SCORUL

Sîmbătă și duminică, divizio
narele A feminine de volei au, 
debutat în cea de a 40-a ediție 
a campionatului. Doar două din
tre gazde au obtinut victoria.
Amănunte :

DINAMO BUCUREȘTI — PENI
CILINA IAȘI 3—1 (—14, 13, 9, 5). 
Un meci de la care, firește, se 
aștepta mai mult decît a oferit 
în plan tehnic (procente ridicate 
de greșeli la execuțiile de bază) 
și spectacular (mai puține faze 
lungi sau construite cu rafina
ment). Lupta a fost echilibrată 
cam două seturi și jumătate, 
Campioanele — cu un ansamblu 
In fază incipientă de închegare
— primind o replică hotărîtă din 
partea leșencelor care, conduse 
cu 8—4. 11—6 Si 14-11, au refă
cut de fiecare dată din handicap, 
pe seama unei preluări din ser
viciu si din atac sigure sau a 
greșelilor la finalizarea comise 
de gazde. După ce au cîștigat 
primul set în prelungiri, elevele 
iul N. Roibescu au menținut ini
țiativa si în setul secund (4—0. 
9-1. 6-2. 7—3. 19-8. 12—10) In 
finalul căruia, insă, dinamovis- 
tele și-au luat revanșa, inver
sând la rîndul lor rezultatul. A 
fost momentul psihologie al par
tidei. care preda treptat iniția
tiva campioanelor. Surprinzător, 
echin» ieșeană avea să cedeze, 
de la jumătatea setului următor, 
mai ales printr-o preluare In e- 
videntă suferință (necoreetată 
nici de cele două coordonatoare). 
De altfel, majoritatea punctelor, 
in ultimul set. au fost realizate 
de dlnamoviste pe eficienta ser
viciului. Arbitrii N. Constantin 
șl G. Simulescu au condus echi
pele : DINAMO — Doina Dimof- 
te, Alida Cioroianu, Daniela Co- 
șoveanu (Simona Ortan, Irlna 
Vclicu), Cristina Pirv, Alina Pra- 
lea. GeorȚeta Ene ; PF.NTCILJNA
— Valentina Constantin, Daniela 
Donciu (Sorina Marian). Dana 
Singeorgean, Gabriela Copcca 
Tatiana Popa, Aurelia Preda

Aurelian BREBEANU

DACIA PITEȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 2—3 (—12, 12, —11, 
7, —14). Joc frumos, palpitant, 
care a tinut in tensiune asisten
ta timp de două ore. Cu o echi
pă întinerită. Dacia a făcut față 
recentei laureate In „Trofeul

Sportul". De la Învingătoare s-au 
remarcat Luminița Pin tea, Da
niela Gîică și Daniela Bnmbăcl- 
lă, iar de la învinse Gabriela 
Bici, Mariana Miron si Mihaela 
Marian. Arbitri : S. Popescu și 
D. Solea, ambii din Constanta 
(IUe FEȚEANU, coresp.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU - 
FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
2—3 (15, —12, 8, —13, —11). Meci 
dramatic, In care victoria a re
venit formației care a greșit mai 
puțin tn momentele decisive. De 
remarcat că gazdele au condus 
eu 2—1 la seturi șl 7—1 în cel 
de al patrulea, cînd s-au relaxat, 
permițînd oaspetelor să refacă și, 
tn cele din urmă, să cîștige par
tida I Remarcări : Anca Beșta șl 
Carmen Nicolae de la sibience. 
Cristina Muresan si Cornelia 
Colda de la bucureștence. Arbi
tri : M Herța șl N. Dobre. ambii 
din Cliij-Napoca (Iile IONESCU, 
coresp.).

FARUL CONSTANTA — C.S.M. 
OȚEI.UL TIRGOVIȘTE 2—1 (—12. 
9 2. —12. —19). Gazdele au cedat 
două seturi (I si IV) din cauza 
scăderii concentrării In Ilnalurl 
(tn primul conduseseră cu 11—8). 
Victorie meritată a oaspetelor, 
de la care s-au remarcat Doina 
Radu, Elena Schiopu si Corma 
Olteanu. Mal bune la constă n- 
tence : Liliana Ciulpan. Gulniza 
Lică și Maria Enache. Au arbi
trat C. Antonovici din Iași șl 
C. Gogoașe din București. (Cor
nel POPA, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — C.S.U. 
RAPID GALATI 1—• («. 1», ’)• 
Localnicele au obținut o victorie 
meritată In fața unui adversar 
tenace S-au remarcat : Aurelia 
Zabara, Xenia Ivanov si Lucre- 
ția Mirea. respectiv Ileana Ber- 
dilă și Speranța Andreica. Au 
arbitrat D. Blana din Curtea de 
Argeș șl Gh. Toma din Pitești. 
(Dragomir .

ȘTIINȚA 
SITATEA 
(-10, -11, 
vean (Ioana Cotoranu, 
Șușman, 
Drăgoi, ___________, ______
Titiliuc) s-a impus nu tără di
ficultate în fața noii promovate. 
La băcăuance se simte lipsa u- 
nei coordonatoare. Au arbitrat 
P. Deju și N. Marin din Galați 
(Florin FILIOREANU, coresp.).

ROȘIANU, coresp.).
BACĂU — UNIVER- 

C.F.R. CRAIOVA 0—3 
—8). Sextetul craio- 

I, Monica 
i, Violeta Barcan, Tanta 

Cristina Buzilă, Carmen

• BASCHET
FEMININ :

BUCUREȘTI
tea c.s ș. ________  ____
NAPOCA 43—93 (23—41) ! META
LUL IMPS SALONTA CRISUL — 
METALUL T “ " ---- ----------
63—77 (30—37).
REȘTI _ MOBILA CS.Ș.
MARE 96—76 “ “
BUCUREȘTI 
DENȚESC 
(30—48)
GÎIEORGHE — C.S.S 
TAN -----------
Meciul
Voința _____  _ ___ ______
Masculin : METALOTEHNICA TG. 
MUREȘ — STEAUA 9S—110 (51—51), 
FARUL C.S.S 1 CONSTANTA — 
ACADEMIA MILITARĂ MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 107—93 
(66—50). OTELJNOX TIRGOVIȘTE 
— RAPID BUCUREȘTI 78-71 
(44—27). I C.E.D. BUCUREȘTI — 
BALANȚA C.SU. SIBIU 117—115 
(47—50. 93—93, 107—107) ELBA
TIMIȘOARA — UNIVERSITATEA 
METALUL ROȘU CLUJ NAPOCA 
79—76 (40—36) Meciui Dinamo O- 
radc'i — Dinamo București va 
avea loc miercuri.
• HANDBAL ---------------------------

FEMININ, etapa a 11-a : Me
canică Fină București — Rul
mentul Brașov 16—24 (6—11) ; 
Textila Zalău — Hidrotehnica 
Constanta 24—18 (12—8) ; Știința 
Bacău — Relonul Sâvinești 30—17 
(16—8) ; Mureșul Tg. Mureș — 
Rapid București 31—25 (14—12) ; 
TEROM Iași — Constructorul Ti
mișoara 35—19 (16—10) : Chimis
tul Rm. Vîlcea — C.F.R. Craiova 
34—23 (14—9).

MASCULIN, etapa a 2-a : Di
namo București — A.S.A Elec- 
tromureș Tg. Mureș 33—22 (14—11); 
Știința Bacău — Politehnica Ti
mișoara 24—23 (14—11) ; Dacia
Pitești — Steaua București 23—23 
(8—14) ; Universitatea Craiova — 
C.S.M. Minaur Baia Mare 17—15 
(12—7) ; „U« C.U.G. Cluj-Napoca 
— Strungul Arad 25—24 (13—12); 
Dinamo Brașov — Hidrotehnica

26—24 (14—11),

RAPID C.S.Ș. 5 
— UNIVERS1TA- 
VIITORUL CLUJ-

C.S.S RM. VÎLCEA 
VOINȚA BUCU- 

SATU 
i (51—32). OLIMPIA 

— SPORTUL STU-
BUCUREȘT1 65—75 

COMERȚUL C.S.Ș. SF. 
GAZ ME- 

MEDIAȘ 105—75 (55—38).
Comerțul Tg. Mureș — 
Brasov a fost amînat.

Dinamo 
Constanța

In Sala Floreasca din Capitală

• POLO
In a

I.L. TIMIȘOARA ___
9—19 (2—4, 3—4. 8—6, 4—5)
9—15 (2—3, * '
STEAUA —
POCA
5-2) si
4— 1) : . _
VAGONUL ARAD
2—2,
5— 3 
dea 
ÎMUCB
5—3) si
5-1)

treia etapă dublă : ---------- _ DiNAMO 
- . Si3—6. 1—3. 3—3) ;

VOINȚA CLUj-NA- 
19-8 (5—2 . :

16—S («—1. 2—1.
RAPID BUCUREȘTI 
“ r 14—9 (3—3,

4—1. 5—3) si 12—11 (2—3,
2—2. 3—3) : CRISUL ORA- 
— SPORTUL STUDENȚESC

13—9 (2—1, 4—3. 2—2,
16—6 (3—2. 4—2, 2—1,

3—3, 6—1,
4—2.

SCRIWA, DE AZI Șl PÎNĂ DUMINICĂ
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In Sala Floreasca din Ca
pitală, începînd de azi și pînă 
duminică se vor desfășura în
trecerile individuale din ca
drul „Cupei României" la scri
mă, precum și ultima etapă a 
Diviziei naționale la floretă 
măsculin si floretă feminin,, 
(cînd se decernează titlurile de

campioană). în 
acestei „prime reprize", 
marchează finalul anului com- 
petițional, urmează a se des
fășura .Cupa României" la 
spadă feminin, armă intrată 
recent în circuitul competițio- 
nal oficial.

ultima zi a 
care

• REZULTATELE CON
CURSULUI JPRONOSPORT 
DIN 1 OCTOMBRIE 1989. 1.
Ata anta — Cesena 1 ; 2. Bari 
— Ascoli X ; 3. Bologna — 
Cremonese X ; 4. Florentina — 
Udinese 2 ; 5. Genoa — Samp- 
doria 2 ; 6. Internazionale — 
Roma 1 ; 7. Lazio — Juventus 
X ; 8. Napoli — Milan 1; 9.

MORENI, 1 (prin telefon). 
Tirziu, abia în min. 42, au 
reușit să deschidă scorul ju
cătorii pregătiți de I. Nun- 
weiller și S. Niculescu: Lala 
i-a pasat în adîncime lui 
STERE, acesta a intrat în _ po
sesia balonului la marginea 
caretului, l-a driblat scurt pe 
Alexa, ieșit în întîmpinare, și 
a trimis ușor în poartă : 1—0. 
Goi absolut meritat pentru_ că 
pînă atunci echipa _ gazdă a 
dominat copios, obligînd for
mația băcăuană să bată în re
tragere pentru a stăvili acțiu
nile ofensive conduse cu di
băcie de doi mijlocași foarte 
activi, Chiriță și C. Pană. Dar 
Flacăra a ratat enorm de mult 
în această primă parte a me
ciului, cele mai mari ocazii fi
ind irosite de Chiriță și Lala 
(min. 11), Stere (min. 23), Ba
laur (min. 29) și iar Chiriță 
(min. 32). Iar atunci cînd go
lul părea iminent a intervenit 
senzațional portarul Alexa, la 
șuturile lui C. Pană (min. 17), 
Stere (min. 24) și Chiriță 
(min. 30).

După pauză, formația gazdă 
a continuat să domine, jocul 
desfășurîndu-se lungi perioade 
de timp în jumătatea de teren 
adversă. Numai că, în această 
parte a meciului, acțiunile des
fășurate spre poarta lui Alexa 
n-au mai avut periculozitatea 
celor din repriza I. Pe de a’tă 
parte, și apărarea băcăuană a 
jucat mult mai grupat. în min. 
75, Alexa a avut două inter-

OASPEȚII -
SCORNICEȘTI, 1 (prin tele

fon). Apariția Victoriei, cu 
o linie de mijloc cuprinzîndu-i 
pe Ursu și Mirea (în locul o- 
bișnuiților Fulga și Ursea) a 
părut că sugerează atitudinea 
prudentă a bucureștenilor. Nu
mai că se intrase 
nutul 4, cînd ei au 
nil prin CIGAN 
Tiră), probînd că

abia in mi- 
deschis sco- 
(pasă de la 

„__ ,, „_________vizeaiă mai
mult decît un „șah etern". La-* 
0—1. F. C. Olt a acuzat șocul 
și a avut nevoie de un răstimp 
mare. consumat mai 
la centrul terenului, 
amenința poarta lui 
condițiile în care, ca 
„puncherul" ei. Pena, 
margine, 
după o 
dominării 
treruptă

mult 
pentru a 
Nițu. în 
o scuză, 
stătea pe 

refăcut
Pe fondul 
locale. in-

incomplet 
entorsă.

echipei
însă de acțiunile pri-

Verona — Lecce X ; 10. Ca
tanzaro — Cagliari 2 ; 11.
Pescara — Brescia 1 ; 12. Pisa 
— Reggiana 1 ; 13. Triestina — 
Avcllino 1. Fond total de ciș- 
liguri : 1.774.694 lei.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES DIN 1 
OCTOMBRIE 1989. FAZA I.

(FLACĂRA
SC. BACĂU

2 (1) 
O

stadion Flacăra : teren 
bun : timp însorit. cu
spectatori — circa 3 000. 
28—9 (De noartă : 14—2). 
re : 15—2. Au marcat : 
(min. 42) si ZARE (min 

flacAra : Tene 7 — 
7, Butufei 7, Beldie 7,
— Draenea 7 (min .. _____ ..
Zare 7,5, C. Pană 7. Chiriță 7 — 
Stere 8 (min. 67 Timiș 6), Lala 6

S C. BACAU ; Alexa 8 — Gh.
Radu 7. Munteamt 7. Artenie 7. Ciudin 6 (min. 46 Penoîf 6) — Bur- 
leanu 6. Hodină 6, Tismănaru 6
— Soiman 5 (min 
Scânteie 5. Sandu

A arbitrat V 
linie : 
si D.

foarte 
vînt : 

Suturi : 
Corne- 
STERE 
87) 

.Tercălău 
Balaur 7

79 Mareu),

65 Fuiaa 5).
6.
Titorov (Plo- 

M Niculescu 
Cataros (Cală-

peni) : la 
(București) 
rasi).

Cartonase 
CHiRIȚĂ.

La speranțe : 2—0 (2—0).

galbene : balaur

instanță la 
capul), din 
fost sem- 
incendiare 
pentru că, 

același Timiș

PI

venții de ultimă 
mingile plasate (cu 
6 m, de Timiș. A 
naiul unei perioade 
la poarta băcăuană 
în continuare, 
(min. 79), Beldie (min. 82), C. 
Pană (min. 85), Mareu (min. 
86) au irosit ocazii uriașe. Pen
tru ca în min. 87, ZARE să se 
desprindă de grupul de apă
rători băcăuani și să înscrie 
pc lingă portarul Alexa, ieșit : 
2—0.

tourențiu DUMITRESCU

SIBI 
un ati 
Predat 
bil m 
Inter, 
ru. ca 
greșea 
renul 
I.’Iiac 
prâferi 
zonă ( 
conver 
liștilor 
JURCJ 
Ia 12 
trolul 
cîteva 
pediaz: 
22 m 
oaspeți 
dînd 
spiritul 
caractr 
cu p 
de u 
Petrolu 
gol. » 
care 
luft al 
de pro

Dar 
minute 
CA. I: 
șl lui 
tata t 
handiest 
gazdei o 
ma neț 
acest p 
nile l 
starturi

MAIMAI SIGURI,
mejdioase ale lui Coraș (min.
38) și Țiră (min. 41), atacanții 
Oltului n-au găsit cele mai 
inspirate soluții de a marca. 
Tulba s-a limitat la un șut a- 
nemic din poziție ideală (min.
39) . iar Dudan, deși mai pă
trunzător. a trimis în două 
rînduri. min. 27 și 32, în 
stî'.pul din dreapta lui Nițu !

Repriza secundă a 
start 
tate a întîlnirii și. 
inin. 4 
MIREA 
lovitură 
dreapta 
aceea, in pofida schimbărilor 
efectuate de F. C. Olt (in
clusiv „urcarea" lui Cireașă în 
linia de mijloc), oaspeții s-au 
insta'at la cîrma partidei, ju- 
cind mai sigur, mai dezinvolt, 
mai direct.

avut un 
identic cu prima jumă- 

.......... _’2 iarăși in 
(49), Victoria a înscris, 

reluînd cu capul la o 
liberă executată de pe 
de Tiră. Din clipa

Extragerea I : 29 15 25 13 38 
5 17 34 ; extragerea a Ii-a: 2 
40 44 8 33 5 28 34 ; extragerea 
a Il -a : 6 11 21 12 30 43 5 33 ; 
FAZA A II-a. ~ 
IV-a : 19 13 33 
gerea a V-a :
11 : extragerea

34
24 
a 

6 36 15 21. Fond 
tiguri : 820.268 lei.

Extragerea a
18 7; extra-
20 19 34 10
Vl-a : 45 42
total de cîș-

F.C. Ol 
VICTOF

Stadior 
lent : 1
spectator 
17—’0 (d 
8—6. Au 
90). reso 
MTREA i

F.C O 
se 6. M 
6 — Efti 
gescu (n

(min.
Tulba 6

VICTOI
7, C. S< 
Pană 7 ( 
— Ursu 
/•min 82 
7. Cigan

A arbit 
Vîlcea) : 
(Arad) s

Cartona
MON

La soci

Victoria 
Tiră oct 
și 84). 
un succe 
formei și 
re. pe cai 
TOL. (mii 
la îndoial;

C.SU


zia A, etapa a 6-a SPRE O „NORMĂ BIHOREANA"
CTORIE

(prin telc- 
1 e mai puțin 
Stadionul „1 

a a fost luat 
torii fotbalu- 
asiste la un 
a campioana, 
ipriză Steaua 

după pauză 
Msuk de echi- 
tea spune că 
; mai mult 
a debutat cu 
.ran (răscum- 
parcursul în- 

min. 2, i-a 
„tavă" lui 

utul acestuia 
ținta. Peste 

istănțenii be- 
vitură liberă 
utată de Că- 
cestuia trece 
ată de Lung, 
ilă reia, cu 
re, dar Lung 

primul sfert 
fazele au al- 
porți, .Steaua 

și își face 
mult simțită 
în min. 17, 

Mujnai, lovi- 
lui Lăcătuș, 

orecisă. Peste 
ibinație între 

se soldează 
. După două 
de I. Dumi- 
:i 29) rămase 
lin. 30 Steaua 
;oric ts Lăcă- 
lorner de pe 
după două- 

ilonul alunge 
șutează sec, 

areului, fără
*on. Mare 

ir în min. 
i „trece" de

MERITATĂ
|F.C. FARUL
J STEAUA

stadion „1 Mai" : teren bun ; 
timp noros. ta repriza a doua 
□loale în rafale : spectatori — 
circa 25 000. Șuturi : 7—13 (pe 

poartă : 3—5). Cornere : 3—4. A 
marcat BALINT (min. 30).

FARUL • Anton 8 — Tufan 6.
Dinu 6. Tătăran 7. Cămui 7 —
Vlntilă 5.5 (min. 82 Carastoian). 
Mustacă 6 (min 74 Băienaru 8). 
Dorobantu 8, Mihai 7 — Zahiu 6 M. Popa 6.

STEAUA : Lung 7 — D Petres
cu 7. Bumbescu 7. lovan 7. On- 
gureanu 7 — Muinai 7.5. Rota- 
riu 7. Hagl 8, I. Dumitrescu 6,5 
(min. 85 i. stan) —Ba"nt 7. Lă
cătuș 6 (min 78 Mineai.

A arbitrat I. lena (Timisoara) :. 
la linie : Cr Teodorescu (Buzău) 
si Al Renghel (Vaslui).

Cartonase galbene : UNGU- 
REANU

Meciul de speranța a fost 
amînat.

• NI——
Dan Petrescu și din colțul lui 
6 m șutează imprecis.

La reluare, așa cum spuneam, 
constânțenii încearcă restabili
rea egalității, insistă în ofen
sivă, dar, pe contraatac, bucu- 
reștenii sînt la un pas de 2—0, 
cînd la centrarea lui Hagi, 
Baiint reia balonul în stîlpul 
din stingă porții lui Anton. 
Urmează faze mai puțin clare 
la poarta lui Lung, cînd M. 
Popa (min. 52), Mihai (min. 67) 
și Vintilă (min. 70) nu-1 pot 
învinge pe experimentatul por
tar al campioanei. Partida se 
încheie cu o ocazie stelistă, 
cînd Baiint (min. 83) reia im
precis cu capul.

Gheorghe NERTEA

ORADEA, 1 (prin telefon). 
Obișnuindu-și propriii supor
teri să guste în acest început 
de campionat victorii la pro
porții îndestulătoare, echipa 
locală se lansează, iată, pe un 
drum avînd ca punct terminus 
o spectaculoasă „normă biho
reana". Elevii lui K. Cosmoc 
au deschis, chiar din start, re
gistrul tactic la capitolul „o- 
fensivă totală", acționînd în 
consecință,- ajutați fiind în 
prima -parte, e drept, și de 
vînt, care s-a dovedit un pre
țios aliat in frecventele lor 
manevre. Iar, tabela de mar
caj, se schimbă rapid, firesc, 
am spune, în min. 4 : Cheregi 
îl lansează pe Ivan (nu a fost 
ofsaid !), care întoarce mingea 
spre BOLBA și acesta, din 
plonjon, trimite in plasă, cu 
capul. După ce în min. 10, 
luftează in marginea careului 
mic, VANCEA majorează sco
rul în min. 15, cînd „șterge" 
mingea cu capul, plasînd-o la 
colț, în urma centrării lui Bol- 
ba. Nu trec decît două minute 
și Bihorul punctează iarăși: 
repunerea de la margine a lui 
Weisenbacher este fructificată 
de BOLBA, care profită de re
ciproca invitație Polgar —- Mol
dovan. Brașovenii sînt în „corzi" 
in urma irezistibilului start o- 
rădean, -ncearcă »ă riposteze, 
însă nu izbutesc decît cîteva 
clipe de respiro, pentru că în 
rest Jocul curge spre buturile 
lui Polgar, nevoit în min. 40, 
să mai scoată o dată mingea 
din plasă, la șutul din apro
piere a lui OV. LAZAR.

La reluare, este rîndul pla
sei de la cealaltă poartă să se 
scuture : în min. 50, Nedelcea- 
ru trimite neglijent mingea

IF.C. BIHOR 6 (4)
F.C.M. BRAȘOV 0 I

Stadion ■ F.C Bihor : teren
bun : timp însorit, dar friguros,
cu vînt ; spectatori — circa 8 000. 
Suturi : 19—6 (De Doartă 11—1)
Cornere : 8—2 Au marcat : BOL
BA (min 4 Si 17). VANCEA (min. 15), OV. LAZAR (min. 40 și 50). 
TAMAȘ (min. 84)

F.C. BIHOR : JiDa 6. — Vei- 
senbacher 7, Bucieo 5,5. Biszok 
8. Baba 6 — Tămas 7. Cheregi 
7. Ivan 7. Vancea 7 (min 78 Ter- 
hes) — Bolba 7.5 (min 71 Craiu 
7). Ov. Lazăr 7.5

F.CJW brașov : Polear 4 —
Ghergu 5. Moldovan 5, Naghl 5, 
Selimesi 5.5 — Nedelcearu 4 (min. 
80 SDirea), Cseke 6. Mandoea 5. 
Barbu 5 (min. 46 Drăgan 6) — 
Andrasl I 5.5. Caeiureao 6.

A arbitrat ■ M Constantinescu ; 
la linie : G Ionescu (ambii din 
București) si M Stefănoiu (Tg. 
Jiu)

La sDcrante : 0—2 (0—1).

»pre polger, profită OV. LAZĂR 
(a fost mai prompt decît Hol
ba !), care îndeplinește o sim
plă formalitate. La acest 5—0 
se schimbă oarecum raportul 
de forțe, oaspeții echilibrînd 
jocul și avînd în min. 60 o 
.transversală'* prin Cacimeac, 
Dar cei care punctează sînt tot 
oriile uit, in min. Si. cind, Gupă 
o centrare a lui Craiu, de pe 
stingă, Ov. Lazăr îl servește 
perfect pe TĂMAȘ și acesta cu 
un șut Violent își trece și el 
numele pe lista marcatorilor. 
Abia în min. 86, portarul Pol
gar își face pentru prima oară 
datoria, ieșind oportun la pă
trunderea lui Cheregi.

Adrian VASILESCU

S-A SPART GHEATAf

IERI, iN ETAPA A 6-a A DIVIZIEI B
Seria I ------------------------------------ ---------- ---

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — UNI
REA slobozia 1—1 (0—0) : Pa
vel (min. 78), respectiv Petcu 
(min. 54).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
C.S.M. SUCEAVA 2—0 (1—0) : 
Llbiu (min. 15) șl Bălănoiu 
(min. 70).

VIITORUL VASLUI — GLORIA 
BUZĂU 2—1 (1—0) : Toeariuc
(mta. 7), Huiban (min. 78 <bn 
11 m). respectiv Mașcu (mta. 73 
din 11 mi.

POIANA CIMPINA — UNIREA 
FOCȘANI 3—0 (2—0) : Tabacu 
(mta. 9 șl 39) șl Nemțeanu 
(min. 47).

POLITEHNICA IAȘI — ȘIRE
TUL PAȘCANI 3—1 (2—1) 1 Mo- 
nea (min. 1), Kereszl (min. 34 
din 11 m). Codru (min. 83 din 
11 m). respectiv Olaru (min. 9).

C.F.R. PAȘCANI — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 0—1 (0—1): 
Titirișcă (min. 29).

OȚELUL GALATI — FORESTA 
fălticeni 7—0 (4—0) : Hanghiuc 
(min. 8 și 85), Antohi (min. 9 șl 
30). Popcscu (min. 20). Agiu

Seria a Il-a ------

(min. 52) și Profir (min. 84).
ARIPILE VICTORIA BACĂU 

— STEAUA MIZIL 2—0 (0—0) 3 
Manea (min. 48 și 71).

C.S. BOTOȘANI — OLIMPIA 
KM. SĂRAT 0—0.

Relatări de la C. Rusu, I. Tă- 
năsescu, M. Florea, C. Vlrjogbie, 
C, Nour, V. Apostol, T. Slriopol. 
8. Nenită și s. Ungureanu.
1. PROGR BR 4 5 0 1 13- 4 10
a. Oțelul 6 4 0 3 15- 4 89. Gl, Buzău 6 3 1 2 13- 5 74 Olimnia Rm s 6 2 3 1 8- 3 75. Politehnica 6 3 1 2 15- 9 7•. Viitorul 6 3 0 3 18- 7 6
7. C.SM. Suceava 6 3 0 3 6- 7 68 Slretui 6 2 2 2 8- 6 69» Unirea Focsani 6 3 0 3 7- 9 610. Poiana 6 3 0 3 6- 9 6ia. Foresta 6 3 0 3 5-12 612 Unirea Slobozia 6 2 13 10-11 813 AriDile BC. 6 2 13 3- 9 5

14. Steaua Mizil 6 2 13 5- 8 515 Prahova 6 13 2 5-12 51«. C.s. Botoșani 6 2 13 4- 8 5
17. C.F.R Pașcani 6 2 0 4 4- 6 4
18 Ceahlăul 6 12 3 3- 8 4

REPRIZĂ
telefon). Cu 

îoite achiziții, 
s ridică v:zi- 
inicitate, F.C- 
i lui Maja- 
erează fără 
stăpînire te-
Careul lui 

it fliv-jnanent, 
apărare in 

or ploieșteni, 
inune fotba- 

în min. 8, 
ut lobat, de 
î scorul. Pe- 
eaca animă 
i, Lazăr ex- 
) bară, de ia 

dar jocul 
consistență, 

impresia că 
tău, o armă 
fost înlocuit 
'ru fotbalul 
In min. 37, 

e al doilea 
PREDATU.

i prompt, un 
>pa, la 10 m
k
imai la două 
lare CATIN 
raatac solitar 
ne de jumă- 

reducc din 
Stare (cea a 
itată în pri- 
rădează, cu 
ea. glăbiciu- 

plasament, 
ratimp), des-

, HOTĂRÎTOARE
F.C. INTER 
PETROLUL

Stadion Munieina] : teren bun : timp răcoros ; spectatori — circa 
14.000 Suturi : 12—10 (De poartă : 4—2). Cornere : 9—2. Au marcat: 
JURCA (min 8), PREDATU (min 

37), MAJARU (min. 71 — din 11 
m). respectiv CATINCA (min. 47).

ENTER • v. Marcel 6 — Cotora 
6. Boar 6, B Bucur 6. Do-brotă 
6 — Pomcu 6 (min. 77 M. Stă- 
neseu). Malaru 7.5 Jurcă 7 —
Predatu 7.5. Văsîl 6. Szenes 6 
(min 82 Burchel)

PETROLUL : Liliac 6 — D PO- 
Da 5. Pitulice 5, Panait 6. Manea
5 (mim. 56 Htacu 6) — Mooanu
6 5 Matei 6. Lazăr 7. Bîscă 6 — 
Greaca 6 Catinca 7 (min. 75 O. 
Griaore 6).

A arbitrat V Curt (Constanta) : 
la linie : M. Tvăncescu (Brașov) 
si V. Dontu '(Galati)

Cartonase galbene : LILIAC. 
pitulice

r.a snerante : 4—2 O—2)

(0)
(1)

• l l.l.»l .■■■—

copcrire care încurajează echi
pa vizitatoare mai harnică, 
mai insistentă in această 
parte a partidei. Pe fondul 
unui joc de data aceasta echi
librat, ocaziile la cele două 
porți se înmulțesc facilitate, 
cum am spus, de slabul ran
dament al compartimentelor 
defensive. Le vor rata cu se
ninătate Catinca (min. 65). 
Hîncu (min. 78). Văsîi (min. 
79), Sezeneș (min. 80). Bîscă 
«min. 88), o singură fructifi
care, cea a lui MA-fARU, in 
mia. 7-1. care a transformat 
lovitura de la 11 m dictată 
pentru faultarea Iui Văsîi de 
către Liliac, în suprafața de 
pedeapsă.

•on CUPEN

PITEȘTI, 1 (prin telefon), 
în fața unui adversar de care 
trebuie să ții seama, viului, 
fiecare- echipă' a trebuit să 
treacă un examen în fiecare 
repriză. Gazdele au avut acest 
aliat în prima parte, timișore
nii în a doua. Situațiile de 
gol din această parte au fost 
puține, notăm doar „capul" lui 
Bănuță (min. 9). șutul lui Tă- 
nase (min. 16), acțiunea lui 
Vlădoiu (min. 27) și în sfîrșit, 
alt „cap“ a lui C. Pană 11 
(min. 32), situații nefructificate 
fie prin negăsirea spațiilor 
porții, fie prin intervențiile 
sigurului portar Almășan, De 
partea cealaltă. Cașuba (min. 
18) și Varga (min. 30), l-au 
pus la încercare pe experimen
tatul Speriatu.

Revenite de la cabine, echi
pele au părut schimbate In 
bine, ameliorare vizibilă mai 
întîi în jocul gazdelor, care 
vor avea aproape 30 de minute 
de joc bun. cu multe șarje la 
buturile adverse. In min. 54 
Bănuță. șutează puternic și 
intervenția de ultim moment a 
lui Almășan evită golul. Sase 
minute mai tirziu, Vlădoiu are 
o frumoasă acțiune personală 
și șutează puternic pe lingă 
poartă. în min. 69 înregis
trăm singurul gol al parti
dei : M. Stoica pătrunde im
petuos în careu, Andrieș H 
șarjează și arbitrul acordă le* 
vitură de pedeapsă, transfor
mată de GRIGORIU : 1—0.
în minutele următoare, arge
șenii sînt din nou In poziție 
bună de gol. dar Dican (min. 
79). și Vlădoiu (min. 82) trimit 
„pe lingă" din poziții bune. 
Va urma un forcing timișorean 
și o ultimă zvîcnire argeșeană 
care vor face din finalul par
tidei momente electrizante. In 
min. 84 Cașuba șutează senza-

1F.C. ARGEȘ 1 (0) I1 „POLI" 1
Stadion „1 Mal" ; teren exce

lent : timp : soare, dar vînt pu
ternic : spectatori — circa 8.000. 
Șuturi : 15—5 toe poartă 9—4). 
Cornere : 6—1. A marcat GRIGO
RIU (min. 69 din penalty).

F.C. ARGEȘ; Speriatu 8 — Vol- 
cu 6 (min. 61 M Stoica 6.5). pir- 
vu 7. Stancu 7,5 Tănase 7 —
Prisăceanu 8, Dican 8. Bănuță 
7. Grigoriu 7.5 — Vlădoiu 7 (min. 
89 D. Zamfir), C. Pană II 6.

POLITEHNICA S Aimăsan 7.5 
— Varga 7. Crăciun 8. Andreas 6, 
Stoicov 7, Pascu 6.5 (min. 73 Mă- 
năilă 6) Olosutean- 7, Timofte 
II 7. (min. 46 Vlaicu 6). Bărbosu 
73 — Bungău 6. Cașuba 8.

A arbitrat M Salomlr (Cluj- 
Naooca) ; la linie : s Necsules- 
cu (Scomlcesti) sl A. Huzu 
(Sibiu).

Cartonașe ealbene j OLOSU
TEAN. M. STOICA.La speranțe : 2—0 (2—0).

țional de la 25 m, dar inter
venția lui Speriatu nu este cu 
nimic mai prejoasă, pentru ca 
in același minut bravul portar 
piteștean să aibă o nouă in
tervenție la periculoasa acțiune 
a lui Bungău. după ce. C. Pană 
II, oprit in ultimul moment 
de portarul timișorean in dru
mul său spre poartă, lansează 
pe Mănăilă intr-e cursă solita
ri Încheiată cu un șut afară. 
Si pentru ca, „spectacolul aă 
fie complet**, in min. M asis
tăm la o fază de o mare fru
musețe, la buturile lui Almă
șan. In care gazdele șutează de 
două ori din interiorul careu
lui dar defensiva bănățeană
respinge, pentru ea Grigo-
riu să încheie suita șuturilor 
printr-o puternică lovitură
în bară.

Eftimie IONESCU

METALUL MIJA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 3—1 (2—1) : Neac- 
șu (min. 1), Stoiciu (min. 26), 
Năstase (min. 65), respectiv Măr
ginean (mta. 36 din 11 m).

F.C.M. CARACAL — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 5—0 (3—0) S
Roșea (min. 18), Răducu (min. 
30), Popa I (min. 36 șl 65) si 
Plotoagă (min. 80 din 11 m).

MINERUL MOTRU _ MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 1—0 (0—01 : 
Mutică (min. 85).

C. S. TÎRGOVIȘTE DURII TG.---- --  -
fan (min. 
(min. 65).

UNIREA
SPORTUL „„ _________ _
3—0 (2—0) : I. Popa (min. 23 șl 
25) șl Mitracu (min. 56).

CHIMIA RM. VlLCEA — TRAC
TORUL BRAȘOV 3—0 (1—0) : M. 
Nicolae (min. 35), Persu (min. 
73) șl Tudorache (min. 79).

RAPID BUCUREȘTI — META
LURGISTUL SLATINA 1—0 (0—0): 
Voinea Rodin (min. 69).

I.C.I.M. BRAȘOV — I.M.A.S.A. 
SF. GHEORGHE 1—0 (1—0) : Pas- 
eu (min. 15).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
— CONSTRUCTORUL CRAIOVA 
6—0 (4—0) : Nițulescu (min. 12 șl 
23), Mănescu (min. 17), Văduva 
(min. 43), Păuna (min. 59) șl 
David (min. 74 din 11 m).

Relatări de la P. Voinea, Gh. 
Donciu, Gr. Jugănaruu, M. Ava- 
nu, I. Angiielina, P. Giornoiu, 
N. Costache, v. Secăreanu si S. 
Manafu.

PAN-
JIU 1—1 (1—0) : Ște-
12). respectiv Ene
ALBA IUL1A — 
„30 DECEMBRIE"

1. RAPID BUC. 6 5 10 14- 2 11
2. A.S. Drobeta6 4 11 14- 5 9
3. Pandurii 6 3 3 0 9- 3 9
4. I.M.A.S.A, 6 3 12 7- 6 7
5. Constr Cv. 6 2 3 1 7-10 7
6. Unirea A. I 6 2 2 2 11-12 6
7. Metalurg. 6 3 0 3 10-12 6

5-9. I.C.I.M. Bv 6 2 2 2 2- 4 6
Met. Mija 6 2 2 2 6- 8 6

10. Min. Motru 6 3 0 3 4- 8 6
11. Mec. Fină 6 2 13 8- 5 5
12. Tractorul 6 2 13 9- 8 S

13—14. Chim. Rm. V. 6 2 13 8- 8 9
FCM Caracal 6 2 13 8- 8 S

15. Autobuzul 6 2 13 9-14 510. C.S. Tgv. 6 12 3 4- 8 4
17. Sd. ..30 Dec.“ 6 2 0 4 5-11 418. Gaz Metan 6 10 5 4- 7 2

Seria a IlI-a ------—-------------------
U. T. ARAD — SOMEȘUL SA- 

TU MARE 3—1 (2—0) : Petrescu 
(min. 23 și 38), Turcu (min. 52), 
respectiv Pinlea (min. 77).

CHIMICA TlRNAVENl — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—1 (0—0) s Cenan 
(min. 63), Mărginean (min. 77), 
respectiv Otiman (min. 79).

OLIMPIA SATU MARE — 
STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
3—0 (1—0) : Gerstenmaier (min. 
12), S. Pop (min. 61), Palcsa 
(min. 69).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — F.C. MARAMUREȘ BAIA 
MARE 2—o (0—0) : Pologea (min. 
88 șl 73).

GLORIA REȘIȚA — MUREȘUL 
EXPLORĂRI DEVA 0—0.

METALUL BOCȘA — GLORIA 
BISTRIȚA 1—1 (0—1) I Prici
(min. 85), respectiv MoMovan 
(min. 26).

ARMATURA ZALĂU — VAGO
NUL ARAD 1—0 (0—0) : Bucur 
(min. 63 din 11 m).

Meciul STRUNGUL ARAD — 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ a 
fost amtaat.

Relatări de la N.
Ducan, St. Vida, C. 
Fuchs, T. Țăranu, N. 
C. Albu.

Străjan, L 
Crefu, P. 
Donciu țl

A.S.A. TG. MUREȘ 
REȘIȚA 9—0. - C.8.M.

1. GL. BISTRIȚA 6 3 2 1
2. C.S.M. Reșița 6 3 2 1
3. Olimpia S. M .6 4 0 2

4—5. U.T.A. 6 3 12
A.S.A Pe. T. 6 3 12

6. Chimica 6 3 12
7—8. Electromures 5 3 0 2 

Someșul 6 5 0 5
9. Met Bocșa 6 3 3 3 

i«. F.c. Maram. 6 2 13
11. Strungul 5 2 13
12 Vagonul 6 3 13
13. Steaua C F.R. 6 13 2
14. C.F.R. Tim. 6 2 13
15. Mureșul 1111
10. Armătura 1111

17. A.S.A. Tg. M. • 6 1 3 2
18. Gl. Reșița 6 114
* Ecliină penalizată eu 

puncte

I.D.M.S. ANUNȚĂ

13- 5
7- 3
9- 6

13-10
10- 7

9-10
5- 8
5- 5
5- 5
5- 4
5- I

11- 13

4- 8

8
8
8
7
7
7
6
8
0
5
85
5
8
8

7-8 3
0-8 3

două

teren exce- 
os. dar vînt :
3 000. Suturi : 
-6). Cornere : 
’ISTOL (min.
4 (min. 4) si
stan 6 — Ru- 
;asă 6. Pistol 
tona 5. Geor-
4 5), Moraru

— D’.'dan 7.
’ — Coiocaru 
Ștefan 7. M. 
DOltascW 7) 8, Hanganu 7 
ras 7 — Țiră
Junescu (Rm. 
; M. Axente
(Buzău)

5 C. SOLO-
(2-0).

roșit prin 
e (min. 81 
u-se spre 
meritat, al 
i superioa- 
ul Iui P1S- 
l-a mai pus

^NIJOAIA

„TRIBUNELE
CLUJ-NAPOCA, 1 (prin te

lefon). Partida a avut un 
start de citeva minute furtu
nos. Atunci localnicii puteau 
deschide scorul în două rîn- 
dur; : in min. 3 — cînd Do
chia, scăpat singur în careu, 
l-a driblat și pe Racolțea, dar 
mingea șutată cam slab snre 
gol a fost respinsă de Sede- 
caru, și în min. 4 — cînd
Biro. doar cu portarul Jiului 
in față, a trimis alături ! Ur
mează minute întregi de do
minare a gazdelor. însă ex
primarea lor este IncDcită, 
confuză. fazele de gol apă- 
rînd destul de ar (min. 18 și 
25 — același Dochia nu gă
sește soluția golului). Timpul 
trec'ja. evident. în favoarea 
minerii >r care se apărau cu 
în lîrjire, pentru ca in min. 
32 ei să riposteze prin șutul 
lui Bîcu, din lovitură liberă 
însă Prunea a fost la post. 
Finalul de repriză aduce pe 
„U“ din nou aproape de gol : 
în min. 42 (Neamțu și Suciu 
se încurcă recioroc la 5 m de 
poartă !) și min. 13 (Biro a

“ AU RĂSUFLAT
scăpat singur spre poartă, l-a 
driblat și pe Racolțea și, ce-i 
drept dintr-un unghi închis, 
a șutat afară).

La trei minute de ia reluare 
Lasconi va strecura fiori în 
inimile spectatorilor. El a 
scăpat spre gol și. în loc să 
șuteze. a pasat lui Moromete. 
aflat în poziție de ofsaid. Tri
bunele freamătă. suferă, 
fiindcă echipa favorită nu-i 
dă satisfacție ratînd exaspe
rant ocazii după ocazii : min. 
55 și 68 (Movilă) min. 59 ți 
65 (Dochia) și min. 70 (Biro). 

Meciul, purtînd amprenta unei 
lupte îndirjite. cu multe frag
mentări și fără virtuți tehni
ce si spectaculare, se îndrep
ta -rpre un rezultat de egali
tate. "Tu ar t‘ fort încă deloc 
drept, lată că in min. 84, 
Movilă :I găsește pe MUN
TEAN pc un culoar favorabil, 
proaspătul intrat sprintează 
scurt, după care șutează pe 
jos, balonul strecurindu-se in 
ninsă printre picioarele lui 
Racolțea. Tribunele răsuflă ușu
rate. Mai notăm fn final

UȘURATE...
9

I .U" CLUJ-NAPOCA
JIUL

Stadion Municipal : teren foar
te bun; timp însorit, dar frigu
ros, vînt Duternic : spectatori — 
circa G 000. Suturi : 14—5 (ne 
poartă : 6—3). Cornere : 5—2. A 
marcat MUNTEAN (min. 84)

,.U“ : Prunea 7 — Gherman 6. 
Neamțu 6,5, Jenei 7, Bacoș 6 — 
Zanc 6 (min 74 Muntean 1). Su
ciu 6.5, Biro 6 Movilă 7 — Ca- 
dar 6 (min. 85 R Stan). Dochia 6.

JIUL : Racolțea 6 — Negri» 7, 
Sednearu 6.5. Varga 7. Udrică 6 
— M. Cristea 6, Bleu 6, Morome
te 6, b. Popescu 6 (min. 68 
Ceacusta 6) — Henzel 5. Lasconi 5.

A arbitrat Gh Constantin (Rm. 
Vîleoa) : ta linie • Ad Moroîanu 
(Ploiești) si C Soreseii (Pitești)Cartonașe galbene: SEDECARU 
JENEI. ZANC CRISTEA.

La speranțe : 1—2 (0—1).

zvîcnirea lui R. Stan, stopată 
de Racolțea, și intervenția 
sigură a Iui Prunea la voleul lui 
Bîcu.

Stelian TRANDAFIRESCU ■
*

DACIA 1310 Berlină sl Break se livrează ptoă la 31 octombrie 1989 cumpărătorilor care au banii depuși la 
CEC ta cont pentru autoturism pînă la 31 decembrie 1986

Livrările se efectuează in baza numărului de ordine centra- 
lizat pe tara, indiferent de magazinul de înscriere» după cum urmează :

BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta 
municlDiul București, Județele Giurgiu si Teleorman :

pitești — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil In Ju
dețele Argeș. Dîmbovița, Olt Prahova Vîlcea. Dolj, Gorj ;

BRAȘOV — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil fa jude
țele Brasov, Covasna, Harghita, Mureș ;

BACAu — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta jude
țele Bacău. Buzău. Neamț sl Vrancea ;

CLUJ-NAPOCA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta judetu] Cluj ;
IAȘI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta județele 

Botoșani. Iași, Suceava șl Vaslui ;
TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 

județele Arad. Bihor sl Timiș ;
REȘIȚA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta Județele 

Alba, Caraș-Severin, Hunedoara șl Mehedinți ;
BAIA MARE — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta 

județele Bistrita-Năsăud. Maramureș Satu Mare sl Sălaj ;
CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta jude-CRAIOVA — pentru cumpărătorii 

tele Dolj și GorJ :
braila — pentru cumpărătorii 

detele Brăila. Călărași. Constanta
cu domiciliul stabil ta ju- 

ucmt: oimi'a. v-vnabanța Ialomița, Tulcea si Galați :
SIBIU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta județul 

Sibiu.
Livrarea autoturismului pentru cumDărătoril cu Diata In rate 

se efectuează ia magazinul 
de domiciliu.

Autoturismele DACIA-500
rent de data de depunere a _____  _ _ _____ _______
DACIA 1300. sau în baza cecului de denunere în cont pentru 
autoturism a contravalorii autoturismului DACIA-500 de că
tre toate magazinele auto I.D M.S din tară indiferent de jude
țul do domiciliu.

Vinzările se efectuează ta funcție <le stocul de autoturisme și 
capacitate zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se Drimesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care 
banii depuși la CEC în cont pentru autoturism, astfel :

AUTOTURISME OLTCIT CLUB — nînă la 31 martie 1989 
AUTOTURISME DACIA 1410 SPORT — Dină ia îl decembrie 

1987

•uto la care este arondat judetu]
se livrează la prezentare, indl/e- 

banllor ia CEC oentru autoturismul

au
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VIZITA Uf LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU S-A ÎNCHEIAT dinamoviada de baschet

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU IN JUDEJUIIALOMIJA s
19-a a Dinamoviadei 
dintre cele mai exi- 

atractlve competiții 
masculin desfășurate 
ani în țara noastră, 

start sase echipe
{Urmare de naa. 1}

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intim- 
pinați de primul secretar al 
Comitetului județean de partid, 
Alexandrina Găinușe, care, în 
numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului, le-a adre
sat un călduros bun venit.

O formație alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice 
și ai detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul.

Sosirea oficială in județ a 
avut ioe pe platforma indus
trială a municipiului Slobozia, 
unde se aflau mii $i mii de ce
tățeni, tineri si virstnici, care 
au venit, in această zi de În
ceput de octombrie, 
exprima 
stimat al 
tovarășul 
tovarășei 
profunda 
tot ceea __ .
spre binele și fericirea poporu
lui, pentru progresul multilate
ral al patriei.

O formație alcătuită din 
ostași ai forțelor noastre arma
te, membri ai gărzilor patrioti
ce si ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părurea patriei a prezentat 0- 
»o ■■•l.

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

Primiți cu tradiționala pli
ne și sare, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu $1 tovarășei 
Jena Ceaușescu le-au fost o- 

feriie, eu dragoste si respect, 
flori de către pionieri șl șoimi 
ai patriei, de tineri si tinere.

Miile de locuitori ai munici
piului Slobozia prezenți scandau 
îndelung, 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu, i 
lea Congres

tn aplauzele, uratele și acla
mațiile celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
fTena Ceausescu au luat Ioe 
Cxtr-o mașină deschisă, indrep- 
tindu-se spre primul obiectiv 
înscris in programul de lucra 
in orașul reședință 
ÎNTREPRINDEREA 
DIN SLOBOZIA.

Cu aceleași 
de dragoste și ____
au fost intimpinati tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu la sosirea la 
obiectivul următor — FABRICA 
DE FURFUROL DE PE PLAT
FORMA COMBINATULUI DE 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
SLOBOZIA. Această unitate, 
care produce furfurol din 
ciocălăi de porumb, beneficia
ză din plin de amplasarea sa 
în centrul unuia dintre cele 
mai mari grînare ale țării, de 
undi își asigură materiile pri
me agricole.

Și aici. în centrul dialogului 
purtat de secretarul general ai 
partidului cu factorii de răs
pundere din ministerul de re
sort. centrală 
combinat, 
liști, s-au 
bază ale 
producției, 
yelor de 
continue a

Tovarășului Nicolae Ceaușescn 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost prezentate preocu
pările colectivului pe linia per
fecționării Instalațiilor și utila
jelor. a metodelor tehnologice.

_________ pentru a 
conducătorului iubit si 
partidului și statului, 
Nicolae Ceaușescu, 

Elena Ceaușescu, 
recunoștință pentru 

ce au făcut si fac

cu

și 
reales

înflăcărare, 
P.C.R. 

poporul !**. 
Ia al XIV-

de județ —
DE ULEI

sentimente 
prețuire.

industrială și 
cu ceilalți specia- 
aflat problemele de 
sporirii volumului 
modernizării proce- 

fabricație, creșterii 
eficientei economice.

A fost subliniat faptul că, da
torită aplicării in cadrul ac
tualului flux de fabricație a 
trei tehnologii -moderne, pro
ducția de furfurol a crescut 
substantial, înregistriud un a- 
devărat salt și in ceea ce pri
vește rentabilitatea. Au fost 
Înfățișate, de asemenea, preo
cupările în direcția reducerii 
consumurilor do materii prime 
$1 materiale.

Secretarul general al partidu
lui a cerut să se ia măsuri 
pentru asigurarea materiilor 
prime vegetale in așa fel incit 
instalațiile să funcționeze fără 
întrerupere.

Adresând cele mai calde 
mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru vizită, 
cei prezent! și-au exprimat 
hotărirea de a transpune neabă
tut în practică prețioasele indi
cații primite, de a acționa cu 
maximă responsabilitate pentru 
înfăptuirea programelor de dez
voltare și modernizare a pro
ducției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost înconjurați, la _ plecarea 
din municipiul Slobozia, cu a- 
celeași calde șl entuziaste ma
nifestări de dragoste șl respect.

Miile de locuitori ai orașului, 
aflat! de-a lungul traseului 
străbătut de coloana oficială, 
au scandat cu însuflețire nu
mele partidului si al secretaru
lui său general. Această am
bianță sărbătorească a fost în
tregită prin cîntecul si dansul 
a numeroase formații artistice 
de amatori.

Dialogul de lucru purtat de 
secretarul general al partidului 
eu cei ee muncesc și trăiesc 
în județul Ialomița a continuat 
pe platforma industrială a tî- 
nărului oraș Tăndărei, care,, a- 
semenea tuturor localităților 
patriei, a cunoscut o puternică 
dezvoltare și modernizare în 
perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lca al partidului.

Vizita de lucru in orașul 
Tăndărei a încenut Ia ÎNTRE
PRINDEREA DE INDUSTRIA
LIZARE A SFECLEI DE 
ZAHĂR.

Au fost examinate probleme 
privind utilizarea la capacitatea 
maximă a utilajelor si instala
țiilor din dotare, reducerea 
consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale, creș
terea randamentului de extrac
ție a zahărului, sporirea efi
cienței întregii activități.

Apreciind rezultatele dobîn- 
dite de colectivul acestei uni
tăți, secretarul general al parti
dului a indicat să se acorde, 
în continuare, o atenție deose
bită modernizării și perfecțio
nării proceselor de fabricație, 
în scopul reducerii pierderilor 
tehnologice și sporirii randa
mentului de extracție a zahă
rului din materia primă.

Mulțumind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru vizita 
efectuată, directorul întreprin
derii a exprimat angajamentul 
ferm al tinărului colectiv de 
oameni ai muncii de a face 
totul pentru transpunerea in 
viată a indicațiilor și orientări
lor primite in timpul vizitei, 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ne acest an și pe în
tregul cincinal.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu a continuat la 
FABRICA DE ULEI, situată în 
imediata apropiere, unitate

construită in această zonă la § 
indicația secretarului general Sț 
al partidului, in vederea prelu- § 
crării soiei și inului ce se cui- § 
tivă pe mari suprafețe in ju
dețul Ialomița.

Și aici, ca pe tot par
cursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intim
pinati cu aceleași calde senti
mente de stimă și aleasă pre
țuire de oamenii muncii de la 
fabrica de ulei, de numeroși 
locuitori ai orașului.

Secretarului general al parti
dului i-au fost Înfățișate . re
zultatele obținute de colectivul 
fabricii in îndeplinirea indica
torilor de plan, îndeosebi a 
producției fizice, a productivi
tății muncii, a diminuării 
cheltuielilor și sporirii eficien
tei întregii activități.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat apoi principalele sectoa
re de producție ale fabricii.

Nicolae Ceausescu a

Avînd in vedere larga
utilizare în industria ali-
mentară a fainei și textu-
ratelor proteice din soia,

• CICLISM
(Urmare din pag. T’>

șoselele noastre, nu se coboară 
sub 50 km.

Primul sprint Intermediar, 
ce! de la Ploiești, este cîștigat 
de sovieticul I. Amelkin, ur
mat de compatriotul său A. 
Zarubin și, pe locul trei, Cr.

Neagoe. Următoarele două 
sprinturi, de la Mizil și Săhă- 
tent, sînt trecute astfel : I. 
Amelkin, SL Zarubin, D. Trif, 
respectiv 
gov și I. Amelkin, 
ultim sprint, 
liniștesc, 
km/h I 
pentru 
de la Buzău, unde, pe Bule
vardul Unirii, în aclamații
le unui numeros public, primii

S. Zarubin, S. Bla- 
După acest 

fugarii se mal 
răsuflă cu... 40

și iși adună forțele 
sprintul final, cel

HOCHEI
(Urmare din pag. I)

Au arbitrat cu greșeli : N. Ena- 
șl D. Tran-Che — Fl. Gubernu 

dafir.
C.S.M. DUNĂREA 

S.C. MIERCUREA 
(0—9, 0—3, 2—2).
ratări din prima parte a iocnlul 
și neglijențele în apărare dln- 
tr-a doua ale gazdelor au per
mis oaspeților o revanșă merita
tă. tn mln. 47, la scorul 2—3. gă- 
lătcnM au pierdut două ocazii

GALATI — 
CIUC t—S 
Numeroasele

favorabile de a înscrie care au 
contat mult.

Marcatori : Dinu, Spiridon, 
respectiv Gereb 2, Gerczuly, K. 
Antal, Bartalis. Au arbitrat M. 
presneanu — M. Dinu, Gh. Mîcu. 
(Telemac SIRIOPOL — eoresp.).

PROGRESUL MIERCUREA CIUC 
— C.S.M. VIITORUL GHEOR- 
GHENI 3—10 (0—5, 2—3, 1—2).
După un Început promițător, tî- 
năra echipă locală a cedat Ini
țiativa, dovedind Incoerență tn 
organizarea Jocului sl o Insufi
cientă pregătire fizică sl tactică, 
în prima repriză cel de la Pro
gresul au greșit repetat în apă-

Ediția a 
a fost una 
gente șl 
de baschet 
în ultimii 
întrunind la 
valoroase, fiecare avînd în com
ponență membri al reprezenta
tivelor țărilor respective, 
rind meciuri echilibrate, 
disputate șl, unele dintre __
de nivel tehnic ridicat, bene
ficiind de o organizare 
lentă (asigurată de C.S. 
mo București, cu 

Baschet).

ofe- 
viu 
ele.

selecționări in 
urmare a 
special a
Constantin Popa, Dan Niculescu, 
loan Uglai, și, bineînțeles Mir
cea Ivanov cu aportul lui A- 
lexandru Vinereanu (desl neretă- 
cut complet dună un accident mai 
vechi), respectînd disciplina 
tactică șl folosind o apărare 
ceva mai agresivă decît de 
obicei, bucureștenil s-au impus 
șl au condus tot timpul, obți- 
nind un succes meritoriu — 
82—7# (47—39) — care l-ar fi
adus ne un notabil loc 3 în clasamentul final dacă nu ar fi In
tervenit surprinzătoarea în- 
frîngere a baschetbaliștilor de 
la Rudă Hvezda în fața for
mației bulgare. Marcatorii echi
pei Dinamo : David 18, Nicu
lescu 15, Popa 12, Utilai 11. Iva
nov 12, V. Constantin 7, Viuc- 
reanu 4, Sinevici 3 ; coșgeteril 
oaspeților : Mladenov 20. Tu
rin 19. Kolev 16. Arbitrai bun 

• prestat de Al. Strelțov (U.R.S.S.) 
șl L. Cantor (Angola).

în partida (decisivă șl pentru 
locul 2), Ruda Hvezda — Levskl 
Spartak, absența Iul ștefan 
Svitek (cel mal bun jucător 
cehoslovac) a îngăduit baschet- 
ballștilor bulgari victoria cu 
70—64 (47—35), rezultat care a 
„aruncat" echipa noastră de pe 
locul 3 oe locul 5. Alte rezul
tate 1 Dinamo Moscova — Di
namo București 06—76, Gwardia 
— Dinamo Angola 90-77 (35—34, 
65—65, “■ ------ —
Dinamo 
Dinamo 
101—66 (60—39).

Clasament J 1. 
va 1# p, i.
garla 8 p, 
hoslpvacia 
Polonia' 7 
reștl 7 p, 6. Dinamo Angola 5 p.

Dumitru STĂNCULESCU '

..națională-). Ca bunai comportări în 
lui Victor David,

exce- 
Dlna- 

, sprijinul 
Ș F.R. Baschit), dinamoviada 
& bucureșteană a fost de un real 
Ss folos jocului cu mingea Ia coș 
§ din Romania, care are rareori 

prilejul să găzduiască atîtea se- 
§ lecțlonate valoroase.
§ Victoria a revenit echipei Dl- 
§ namo Moscova, o demnă 
§ prezentantă a baschetului mo- 
Sț dern, în care talia, gabaritul 
& pregătirea atletică, tehnica ln- 
Ș dividuală și precizia aruncări- 
& lor la coș se află la 
& Elevii fostului int. 
§ Aleksandr Sidiakin au 
ș în patru din cele cin< 
& susținute peste 103 de 
fe doar 'formația but 
§ plerzînd la
Ș Dinamo București a

; început slab, dar pe parcurs a 
: jucat din ce In ce ~ .
; meciul de referință fiind cel 
: cu selecționata Levski Spartak 
: Bulgaria, in care oaspeții por- 
' neau favorițl (prin prisma re- 
; zultatelor anterioare). Antreno

rii Gheorghe Novac șl Vasile 
Popa au gîndit Insă bine Intro- 
ducîndu-1 In _5“-ul de bază pe 
conducătorul de joe Mircea 
Ivanov (în întâlnirile precedente 
Mlhai Slnevlci făcuse exces de 
dribling, Influențând 
rabil cursul jocului), care. 
Ungă faptul că a impulsionat 
echipa, coordonîndu-1 bine ac
țiunile, l-a anihilat în mare 

__ ă pe cunoscutul interna
țional Ghiorgni Mladenov (130

S

s
tovarășul 
cerut conducerii unității să a- 
sigure creșterea, în continuare, 
a capacității de producție. In 
același timp, s-a indicat facto
rilor de răspundere din cen
trala industrială și ministerul 
de resort să întocmească un 
program menit să asigure reali- 
zarea cu forțe proprii și in ai- § 
te localități a unor capacități § 
si instalații pentru producerea

S

8
§ țiunile, 
Sî măsură 
§ țlonal

de făină și texturate proteice jț 
din soia. §

La plecarea de pe platforma țS 
industrială a orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adrcsîndu-se & 
muncitorilor care lucrează în § 
unitățile de aici, a subliniat 
bunele impresii din timpul vi- 
zitel Ia întreprinderea de In- 
dustrializare a Sfeclei de Za- § 
hăr si la Fabrica de Ulei, a- § 
rătind că este necesar să se § 
acționeze pentru obținerea unor 
rezultate cit mai bune in tn-

ie

unison. 
Internațional 

_ j înscris
cinci partide 

~i puncte, 
bucureșteană 

o diferență mică.
avut un

rnai bine,

nefavo-
ne

74—74). Ruda Hvezda —
Angola 73—55 (40—22),
Moscova — Gwardia

Dinamo Mosco-
Levski SpaTtak Bul- 

3. Ruda Hvezda Ce-
8 p. 4. Gwa’-dla 

p, 5. Dinamo Bucu-

c. M. DE BOX
(Urmare din pag. I)

Medalia de aur obținută de 
Francisc Vaștag la „mondiale" 
este cu atît mai valoroasă cu 
cît ea a fost obținută în fața 
unui adversar puternic, valoros, 
campionul european „en titre" 
la categoria semimijlocie, Sieg
fried Mehnert (R. D. Germa
nă). După o repriză în care 

________ ... ___ _________ — -s cei doi și-au „verificat" posi- 
treaga activitate, să se asigure Ss bilitățile prin lovituri izolate, 
aplicarea în mod ferm a mă- în cea de a doua Vaștag a 
surilor din programele de mo- § dezlănțuit iureșul. Deși Meh- 
dernizare, de creștere a randa- § nert a încercat să lupte nu- 
mentelor. de reducere a eonsu- 
murilor și sporire a eficientei 
economice.

îndemnurile secretarului ge
neral al partidului au găsit un 
puternic ecou în riudul oame
nilor muncii din orașul Tăndă
rei, care, prin însuflețite aplau
ze și aclamații, au dat expre
sie angajamentului ferm de a 
face totul pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor primite, 
pentru îndeplinirea integrală 8 
planului pe 1989 și pe întregul 
cincinal.

Mulțumind încă a dată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru vizita efectuată, pentru 
orientările si indicațiile primi- 
te cu acest prilej și care se § 
constituie intr-un mobilizator îj 
program de acțiune pentru toți. Ș 
cei ee muncesc și trăiesc in a- ș 
ceastă parte a tării, primul S 
secretar al Comitetului județean Ș 
de partid a exprimat hotărirea § 
comuniștilor, a tuturor oame- 
nilor muncii ialomițenl, de a § 
acționa, cu dăruire și răspun- § 
dere, in spirit revoluționar, § 
pentru îndeplinirea prevederi
lor de plan pc acest an și pe 
Întregul cincinal, dc a întîm- 
pina cu noi și importante rea
lizări în toate domeniile Con
gresul al XIV-Iea al partidului.

§ mai de la distanță, o tactică 
Ș avantajoasă lui, boxerul ro-

I

I

șase cicliști care trec li
nia de sosire sînt : I. Amelkin, 
3.19:35, m.o. 41,100 km. 2. L. 
Cepurnov, 3. St. Anton. 4. L. 
Kovacs, 5. Z. Lorincz. 8. D. 
Catană, acestora urmîndu-le
alți 10. sosiți în același timp Ș 
cu învingătorul, la o distan- 
ță de peste 5 minute față de jț 
restul participanților !

Astăzi va avea loc etapa a Ș 
doua, Buzău — Municipiul Gh. § 
Gheorghiu-Dej (156 km). §

-------------------------i 

înscriind cu ușu- & 
Celelalte două re- S 
ceva mai echlli- §

rare, viitorul 
rință 5 goluri, 
prize au fost 
brațe.

Au marcat : %
Nagy pentru gazde, respectiv Gal Ș 
4. Barotl, Szoke, Andras. Blro, 5 
C. Nagy, Benedek. Arbitrii : Gh. & 
Tașnadi — Em. Both, Cs. Fodor. S 
(Vaier PAȘCANU

★
Pe patinoarul 

Clue va avea 
miercuri partida
Pwgresul din localitate șl echl- $ 
pa campioană, Steaua, din ca- tg 
dru! etapei a 2-a ■ Diviziei AL*

Șotron, Todor, L. §

eoresp.).

dln Miercurea ș 
loc marți șl j* 

dublă dintre §

mân, atacîndu-1 cu insistență, 
l-a obligat să accepte lupta de 
la semidistanță și de aproape, 
punctînd dur cu directe și cro- 
șee la față și la corp, multe 
dintre acestea zdruncinîndu-1 
serios pe Mehnert. Sportivul 
din R.D.G. nu s-a recunoscut, 
însă, nici un moment înfrînt, 
aruneînd în luptă toate resur
sele și cunoștințele sale. Vaș- 
tag a răspuns identic și în 
duelul care a urmat, de mare 
tensiune, sportivul român s-a 
dovedit mai valoros decît par
tenerul său de întrecere, atît 
prin frecvența mai mare a lo
viturilor, cît și prin precizia 
și duritatea lor. Punctajul cu 
care Vaștag a fost declarat

învingător la puncte este 
ficator: 27—15 1 O victorie 
ră, categorică, pe deplin 
ritată pentru care îi adresăm 
încă o dată sportivului nostru 
felicitări și îi urăm încă mul
te alte victorii de prestigiu. 
Sîntem siguri că în viitor el 
le va obține, deoarece Francisc 
Vaștag face parte din „noul 
val" al marilor performeri ro
mâni : anul acesta el a împli
nit 20 de ani. Este originar 
din Reșița, unde cu șase ani 
în urmă a început să practice 
boxul, sub îndrumarea antre
norului Vasile Bala. Ca junior 
și-a înscris în palmares toate 
succesele sportive posibile la 
această categorie de vîrstă — 
campion național, campion eu
ropean (Danemarca 1986) și 
campion mondial (Cuba 1987). 
Iată-1 acum, la 20 de ani, ob- 
ținînd și titlul de campion al 
lumii. In prezent, el face parte 
din secția de box a clubului 
Dinamo București și este pre
gătit, atît la club, cit și la lo
tul național, de antrenorul e- 
merit Teodor Niculescu.

Delegația boxerilor
la cea de a V-a ediție a Cam
pionatelor Mondiale 
deci, competiția cu un titlu do 
campion al lumii, prin Fran
cisc Vaștag, și o medalie <le 
bronz, prin „mijigelul mic“ Ru
dei Obreja.

REZULTATELE FINALELOR

edi- 
cla- 
me-

roniâni

încheie.

Scmlmuscă : E. Griffin (S.U.A.) b. p. M Rogelio (Cuba) 
Muscă : I. Arbaciakov (U.R.S.S.) b. p. P. Reyes (Cuba) 
Cocos : E. Carrion (Cuba) b. p. S. Todorov (Bulgaria)
Pană : A. Hamatov (U.R.S.S.) b. ab. 3 K. Kirkorov (Bulgaria) 
Semiusoară : J. Gonzales (Cuba) b. p. A. Zulow (R.D.G.) 
Ușoară : I. Rujnlkov (U.R.S.S.) b. p. A. Otto (R.D.G.) 
Semimijlocie: F. VAȘTAG (România) b. p. S. Mehnert (R.D.G) 

Mijlocie mică : I. Akopkohian (U.R.S.S.) b. p. T. Schmitz (R.D.G.) 
Mijlocie ; A. Kurniavka (U.R.S.S.) b. p. Â. Espinoza (Cuba) 
Semigrea : H. Maske (R.D.G.) b. p. p. Romero (Cuba) 
Grea : F. Savon (Cuba) b. p. E. Sudakov (U.R.S.S.) 
Supergrea : R. Balado (Cuba) b. p. A. Mirosnicenko (U.R.S.S.)

Fetbal meridian»
COMUNICĂRI 

FĂCUTE DE U.E.F.A. Șl F.I.F.A.
ZURICH (Agerpres). 

de disciplină a U.E.F.A se 
reuni la 5 octombrie pentru a a- 
dODta o decizie în legătură 
meciul Ajax Amsterdam — __ 
tria Vlena. din ..Cuna U.E.F.A.". 
întrerupt în minutul 103 ia sco
rul de 1—1. din cauza incidente
lor n'rovocate de suporterii olan
dezi. unul dintre aceștia arun
eînd In teren un obiect metalic 
care l-a lovit De lucătorul aus
triac Wohlfart. Forul fotbalistic 
euroDean, a declarat un purtător 
de cuvînt este îngrijorat de per
sistenta actelor de violentă De 
stadioane, în ciuda recomandări
lor sl măsurilor luate de federa
ții. Se face un apel către oficia
litățile din țările care au ansa ra
te echipe în euoele continental: 
neutru a-sl exercita influenta m 
scopul eradicării violentei de pe 
arenele de fotbal

Comisia
va
cu 

AUS-

SECRETARUL F.I.F.A.. Joseph 
Blatter, a declarat că, dună opi
nia sa. organizarea turneului final 
ai Campionatului Mondial din a- 
nul 1998 ar trebui acordată fede
rației din Maroc. Intrucit ntnă 
în prezent această competiție nu 
s-a disputat niciodată ne conti
nentul african. Alătur! de Maroc 
sî-au mal depus candidatura El
veția. Brazilia si Franța După 
cum se știe. în anul 1990 turneu! 
final va avea loc în Italia. Iar 
în 1994 în SU.A.

IERI. In etapa a 7-a di.n cam
pionatul Italiei : Atalan'ta — Ce
sena 1—8. Bari — Ascoll 2—2. 
Bologna — Cremoneso 1—1, 
rentina — Udinese 1—2, 
— Sampdorla 1—2 Inter
3—0. Lazio —
poll — Milan 
Lecce 9—9. In 
11 o, Inter 
Sampdorla sl

F.e- 
Genoa 

_ ______ Roma
Juventus 1—1. Na- 
3—0 1. Verona — 
clasament Napoll 

11 o. Juventus, 
Roma cu cîte 10 p.
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