
Sub președinția tovarășului
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NICOLAE CEAUSESCU

ȘEDINȚA COMIÎfrilEU! POLITIC
LXECUT1V Al C.C. Al P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, joi, 12 oc
tombrie. ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI. PE PRIMA DECADA 
A LUNII OCTOMBRIE, I A 
PRODUCȚIA INDUSTRIALA, 
EXPORT ȘI INVESTIT!!. 
PRECUM ȘI MASURILE PEN
TRU REALIZAREA INTE
GRALA A PREVEDERILOR 
DE PLAN PE I.UNA OCTOM 
BRIE ȘI TRIMESTRUL IV. 
1989.

Din datele prezentate rezultă 
că, pe ansamblu, față de peri
oada corespunzătoare a anului 
trecut, au fost obținute o serie 
de rezultate bune. Cu toate 
acestea, în unele domenii șl 
sectoare de activitate, realiză
rile nu s-au situat la nivelul 
sarcinilor de plan.

Pornind de la această si
tuație, secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut gu
vernului, ministerelor, centra
lelor industriale și întreprinde
rilor să acționeze cu toată ho- 
tărirea pentru o cit mai te
meinică organizare a producției 
și a muncii, în vederea recu
perării răminerilor in urmă și 
realizării, in bune condiții, a 
tuturor prevederilor de plan și, 
îndeosebi, a producției destina
te exportului.

Arătînd că există toate con
dițiile pentru a se obține creș
teri mult mai importante in 
toate domeniile activității in
dustriale.. secretarul genera! al 
partidului a indicai să se ur
mărească zilnic, la nivelul fie
cărei întreprinderi, precum și 
pe fiecare ramură și minister, 
modul în care se realizează 
planul, să se soluționeze ope
rativ toate problemele de care 
depinde realizarea producției 
stabilite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ca toate aceste proble
me legate de realizarea planu
lui de producție și, cu deose- 
bire. a exportului să fie larg 
dezbătute în adunările și con- 
lerințele de partid, precum și 
în adunările generale ale oa
menilor muncii, în țoale orga
nismele democrației noastre 
muncitorești revoluționare, sia- 
bilindu-se măsurile ce se Im
pun pentru a asigura sa. pînă 
la Congresul partidului, să fie 
îndeplinite toate 'prevederile 
planului, să nu mai existe 
stocuri șl produse nerentabîle.

Trecind la următorul punct 
de pe ordinea de zi, Comitetul 
Politic Executiv a hotărîl CON
VOCAREA PLENAREI COMI
TETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI în zilele da 25 
și 26 octombrie a,c.

In continuarea ședinței,

tovarășul nicolae 
CEAUȘESCU A PREZENTAT 
O INFORMARE PRIVIND 
PARTICIPAREA LA FESTIVI
TĂȚILE DE LA BERLIN CON 
SACRATE CELEI DE-A 40-A 
ANIVERSĂRI A ÎNTEMEIE
RII REPUBLICII DEMOCRA
TE GERMANE, ÎNTÎLNIRILE 
ȘI CONVORBIRILE PE CARE 
LE-A AVUT CU ACEST PRI
LEJ.

Secretarul general al parti
dului și Comitetul Politic 
Executiv au dat o înaltă apre
ciere modului în care s-au des
fășurat festivitățile de sărbă
torire a patru decenii de Ia 
întemeierea Republicii Demo
crate Germane, marilor reali
zări obținute de poporul din 
lî.D.G., sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, in construcția socialistă, 
în dezvoltarea economică și 
socială a tării, politicii sale 
ferme in lupta pentru dezvol
tarea colaborării țărilor socia
liste, pentru dezarmare, pentru 
progres și pace. în lume. A fost 
apreciată poziția principială, 
clară, a partidului și guvernu
lui Republicii Democrate Ger
mane în apărarea și dezvol
tarea socialismului, împotriva 
politicii revanșarde a cercurilor 
reacționare din R.F. Germania, 
a oricărui amestec în treburile 
interne ale altor state.

Comitetul Politic. Executiv a 
subliniat că participarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
festivitățile prilejuite de 
împlinirea a patru decenii de 
la întemeierea Republicii Demo
crate Germane, întîlnîrea și 
convorbirile avute, la Berlin, 
cu tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, 
au pus în evidență relațiile de 
trainică prietenie si colaborare 
multilaterală dintre partidele, 
țările si popoarele noastre. A 
fost relevat faptul că cei doi 
conducători de partid si de 
stat au exprimat — si de a- 
ceastă dată — dorința comună 
de a extinde si mai mult 
gâturile dintre P.C.R. 
P.S.U.G., de a ridica la un 
vel și mai înalt raporturile 
colaborare- dintre România și 
Republica Democrată Germană 
— pe plan politic, economic, 
tehnico-știintific si în alte sfe
re de activitate — astfel îneît 
acestea să se afirme tot mal 
puternic 
conlucrare 
socialiste _________ ___ ______
forțele în edificarea noii orîn- 
duiri.

Reafirmind poziția partidului 
și statului nostru, Comitetul 
Politic Executiv a condamnat 
cu fermitate manifestările osti
le și amestecul cercurilor reac
ționare din R.F.G. în treburile
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JUCĂTORII NOȘTRI SÎNT IIOTĂRÎȚI SĂ REVINĂ
IN „LINIA INTII"

s
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...Terenul mustește de apă, 
dar cine să ia seama la gazon 
și la vreme ? Antrenorii sînt 
imperturbabili, programul ră- 
mîne același, gîndit din timp, 
de e ploaie sau de-i vînt. Gră-

§ mezile se formează și se des- 
§ fao in ritmul obișnuit al jo- 
§ cului de rugby, balonul e 
§ greu, dar acum se vede „pri- 
§ za" mijlocașilor, atacanților. 
Ș Și mai sînt reprizele de pre- 
Ș gătire fizică, de lucru pe com- 

partimente, repetările trans- 
formerilor... Imagini firești, de 
atîtea ori reluate, pe terenu
rile străjuite de hașuri. Cine 
sînt în prim-plan 7 Rugbyști 
de frunte ai țării, „tricolorii". 
Sportivi pentru care această 
stagiune internațională are

s

s

s
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A DUODYULUI INTERNATIONAL
drept miză redobîndirea pres
tigiului după o anume Intîm- 
plare dia partidele primăverii. 
Primul pas, se știe, a fost fă
cut, 52—17 cu Zimbabwe nefi- 
ind deloc un rezultat la înde- 
mîna oricărei echipe. Urmea
ză, chiar mîine (în Capitală), 
un alt test, cu Samoa de Vest, 
pentru ca peste puține zile 
(22 octombrie, Ia Baia Mare) 
să vină momentul debutului în 
noua ediție a Cupei F.I.R.A.

Lotul a suferit o seamă de 
modificări după meciul de la 
Brașov. Se gîndește, doar, în 
perspectivă : '90 e anul cel mai 
solicitant, cu programul cel 
mal dens. *91 e anul Cupei 
Mondiale... Nu se mai află a- 
cum printre selecționabili „ve-

simbâta și duminica, la patinoarul „23 August" din Capitala

O NOUA EDIȚIE A CAMPIONATELOR
INTERNATIONALE DE

Sîmbâtă și duminică, la Pa
tinoarul „23 August" din Capi
tală, o competiție va reține, în 
mod cert, atenția Iubitorilor de 
sport 5 Campionatele Interna
tionale de patinaj artiștii ale 
României. Reluate în urmă cu 
doi ani. întrecerile s-au bucu
rat de aprecieri pentru toți 
cei direct implicați — snortivi, 
antrenori, arbitri. conducerea 
federației — momentul trans- 
formîndu-se Intr-unui de ana
liză a ceea ce mai este de tă
cut.

De aceea, și ediția din acest 
an a „Internaționalelor" este 
așteptată cu interes, avind ia

PATINAJ ARTISTIC
vedere pasul mare înainte fă
cut de tinerii noștri patinatori 
în ultima perioadă de timp și 
noua posibilitate de a se con
frunta cu sportivi din alte țări 
cu patinaj artistic dezvoltat.

îi vom revedea, așadar, din 
nou la lucru atât pe componcn- 
tn loturilor reprezentative, fe
minin Si masculin, cit și pe 
aiți patinatori fruntași din tară. 
Dintre aceștia, li amintim pe 
cei doi medaliați (cu bronz) la 
Concursurile Prietenia, Cornel 
Gheorghe (campionul nos'r.i de 
seniori) și Zsolt Kerekes, și nu 
in ultimul rînd pe brașoveanul 
Marius Negrea.

teranul" (34 ani) Florică Mu- 
rariu, ultimul din generația u- 
nor memorabile succese, care 
se afirma la mijlocul deceniu
lui trecut. Continuă Adrian 
Lungu, cu 58 de meciuri in- 
terțări la 29 de ani, Alexandru 
Rădulescu — tot atîtea parti
de „A" ca numărul anilor (31), 
experiență avînd și Vasile 
Pașcu (14 A — 30). și Hara-
lambie Dumitra» (23 A — 29). 
Dar oei mal numeroși dintre 
„tricolori" sînt, la această oră, 
jucătorii lansați de cinci ani în
coace, adică, în ordinea debu
tului, Gheorghe Leonte, Ovi- 
diu Șugar, Marcel Toader, 
Cristian Răducanu, Ioan Doja, 
Gheorghe Ion, Daniel Boldor, 
Sandu Ciorăscu, George Du
mitrescu, Nicolae Fulina, Da
niel Neaga, Traian Oroian, Ni
colae Răcean, Ștefan Chirilă, 
Zaharia Vasluianu, Panaite

Geo RAEȚCHI
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STEAUA BUCUREȘTI

IN C.C.E. LA HOCHEI
Echipa de hochei a clubului 

Steaua se află in localitatea 
daneză Frederichshaven, unde 
încep astăzi întrecerile grupei 
D a Cupei Campionilor Euro
peni, ediția 1989. Campioana 
României va evolua în compa
nia formațiilor similare ale 
Norvegiei, Ungariei și Dane
marcei. Prima clasată în gru
pă va promova în semifinalele 
competiției. Celelalte grupe 
sînt găzduite de orașele Rotter
dam, Zagreb și Berna.

Ieri, in Divizia Â la handbal masculin

POL! TIMIȘOARA Șl DACIA PITEȘTI - PRIMELE VICTORII
In etapa a V-a a Diviziei A 

la handbal masculin s-au în
registrat următoarele rezul
tate :

STEAUA BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA 31—26 (16—13». Par
tida din Sala Floreasca a pur
tat amprenta unui joc după

După desfășurarea a trei competifii de virf

SPERANȚE ÎNDREPTĂȚITE PENTRU MEDALII

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE
In ultimele săptămîni au a- 

vut loc trei importante compe
tiții de judo pentru tineret : 
Campionatele Internaționale ale 
României (9—10 septembrie, la 
București), finalele republi
cane individuale (23—24 sep
tembrie, la Făgăraș) și Cam- 
p. coaiele Balcanice (30 sep
tembrie — 1 octombrie, la
Constanța). Conform obișnu
inței, am fi revenit de fiecare 
dată cu unele aprecieri — de 
ansamblu și, unde era cazul, 
chiar detaliat — privindu-i pe 
judoka vizați să concureze 
în arena Campionatelor Euro
pene de tineret (Atena, 23—26 
noiembrie). Ne-am abătut de 
la regulă, așteptînd să se 
încheie ciclul celor trei în
treceri de vîrf, pentru a avea 
e imagine cit mai completă 
privind perspectivele reale pe 
care le au sportivii români la

competiția continentală — o- 
biectivul nr. 1 al anului.

La prima categorie de greu
tate, 
tul 
și-a asigurat selecția, 
învingător în .
pe care Ie-a susținut : 
„Internaționale", S la 
nale" și 3 la Balcaniadă. L-au 
asaltat Virgil Pena (Rapid Bucu. 
rești), Eugen Turigel (Petrochi
mistul Pitești), Clement Ho
dorogea (Carpați Mirșa) și 
Iosif Haylac (T.C.I. Oradea), 
dar cu toții au fost nevoiți să 
se Încline în fața lui Dan A- 
gapie. Așa cum a concurat de-a 
lungul Confruntărilor asupra 
cărora ne referim, dinamovistul 
brașovean are șanse să urce 
pe podium la „Europene".

Cea mai mare speranță ne-o 
punem în tînărul Zollan Tes- 
sari (Dinamo București), La

superușoară. dinamovis- 
brașovean Dan Agapie 

ieșind 
toate partidele 

4 la 
, Națio-

JUDO (tineret) 
categoria semiușoară. Manie
ra sa de concurs neșovăitoare 
gama procedeelor tehnice 
dintre cele mai eficiente, pe 
care o stăpinește aproape la 
perfecție (9 victorii prin 
ippon și numai 3 la puncte), 
plasamentul său în momen
tele de atac ale adversarilor și 
dozarea efortului pe toată 
durata partidelor lasă să se 
anticipeze că el poate să cu
cerească chiar „aurul" la 
Atena.,

Dispunînd de un fizic atletic 
și de o tehnică apreciabilă. 
Adrian Szekelî (Dinamo Bra
șov) a dpminat categoria ușoa
ră, devenind campion interna
țional și balcanic. O singură

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. 2-3)

o competiție grea sau, la fel 
de bine am putea spune, a 
unui antrenament de refacere, 
nu de început de campionat, 
în preajma cupelor europene. 
S-a acționat lent, atît în cir
culația balonului, cît și în cea 
a jucătorilor, cele cîteva con
traatacuri de ambele părți, u- 
nele ratate, neputînd schimba 
impresia generală. Nota a 
dat-o, firește, Steaua, pe care 
am urmărit-o îndeosebi, ea fi
ind campioana, angajată în 
C.C.E. care, iată, bate la ușă, 
iar universitarilor clujeni le-a 
convenit acest ritm. Dovadă 
că ei (îndeosebi prin Crainic 
și C. Marc) s-au ținut strîns 
de gazde, care au demarat 
greu, dovadă și cel» patru 
scoruri egale din primele 15 
minute (3—3, 4—4, 5—5 și 8—8), 
ca șl acel 19—19 din min. 39. 
Sigur, pînă la urmă steliștii 
s-au impus, dar cel mai a- 
desea au condus cu 2—3 go
luri, un avans mai substanțial 
de 6 goluri, avînd în min. 49 
(27—21) și 54 (29—23). Echili
brul s-a păstrat pînă în min. 
43, cînd oaspeții au „căzut", 
comițînd greșeli în serie (mal 
ales Vălean și Vandor), dife
rența în favoarea Stelei ple- 
cînd de la 22—20 la scorul 
final.

Au marcat : Berbece 9 (5), 
Mirică, Dumitru, Săftescu și 
N. Popescu — cite 4, Ghimeș 
3, Mânu 2, Cicu 1, respectiv 
Crainic 8 (2), C. Marc 6. Sîm- 
boan 5, Grindeî 3. Kiss 
Năstase 1, Vălean 1 (1).

Au arbitrat cu greșeli 
Csoma — V. Ferenc (Mun. 
Gheorghe).

Mircea COSTEA

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— DINAMO BRAȘOV 24—20 
(12—8). Studenții au reușit să 
obțină prima victorie în aceas
tă ediție a Diviziei A, după 
o partidă în care s-au aflat 
majoritatea timpului la cîrma 
jocului. Meciul a fost echili
brat în prima sa parte (pînă 
în min. 14 consemnînd de trei 
ori egalitatea), apoi gazdele 
s-au desprins la 2—3 goluri 
diferență, iar în min. 23 con
duceau cu 11—4, după ctteva 
contraatacuri reușite cu Ale
xandru Matei In rolul princi
pal. în poartă Cătălin Mitrea 
a avut intervenții foarte bune, 
apărînd goluri ca șl înscrise. 
După reluare, istoria se repe
tă, „Poli" conducînd cu nouă 
goluri (!) în min. 46, 21—12, 
dar slăbesc ritmul, permițînd 
astfel brașovenilor să reducă 
din handicap, și ca urmare a 
unor eliminări dictate de ar
bitri în defavoarea studenților. 
Au înscris : Dobrescu T, Gal 5, 
Tudor 4, Matei 3. Năstase 2, 
Georgescu 2, Horge 1 pentru 
învingători, respectiv Nicoles- 
cu 5, Moldovan 4, Mîcle 3, 
Donea 3, Cian 2, Donosa 
1, Holgyes 1 și Fielk 1. Au 
arbitrat : H. Marzavan (Bucu
rești) — Gh. Mihaîașcu (Bu
zău).

loan NOVAC

2,

Al. 
Sf.

C.S.M. MINAUR BAIA MA
RE — HIDROTEHNICA CON
STANȚA 22—ÎS (11—8). In 
prima parte a meciului egali
tatea s-a menținut, apărînd de 
trei ori pe tabela de marcaj, 
după care băimărenii s-au im
pus clar. Din nou foarte bun

(.Continuare ta pap. 2-3)



ORE DE SĂNĂTATE
Pe unul din terenurile de 

tenis de lingă patinoarul 
*23 August", o mai veche 
cunoștință. Sandu Mu.e- 
șan. pină nu de mult arbi
tru international de hochei, 
juca o partidă de dublu ală
turi de cîțiva prieteni, din 
cite ne-am dat seama. La 
un sfirșit de „ghem" i-am 
dat binețe si l-am întrebat 
de cind a schimbat patine
le cu racheta.

— Pentru un fost sportiv 
de performantă, ca st pen
tru orice om trecut de pri
ma tinerețe, mișcarea, in
tr-urca din diversele ei for
me, este o necesitate, i-aș 
zice, vitală. După cum 
vezi, eu și tovarăși de-ai 
mei de muncă am ales te
nisul. Siniem aici munci
tori de la întreprinderea

Chimica Dudești, de li An- 
tlcorozivul, de la Institutul 
de cercetări fi proiectări 
pentru mașini-unelte și a- 
gregate.

— Aveți un program sta

bil 7 Sau veniți cind si 
cind 7

— Venim de cite ori pu
tem, cam trei ore. Rar se 
tntîmplă să lipsim vreunul...

— Ce Înseamnă pentru 
voi trei ore de tenia 7

— Mai tntii, trei ore de 
mișcare, in ritmul de care 
este m stare flecare. Pen
tru ci jucăm pe puncte, 
spiritul de întrecere este, 
firește, activ, dar cum nu

ne propunem să elșllgim 
vreun titlu, jucăm fiecare 
cum putem și cit putem. In 
al doilea rind, trei ore in 
care nu fumează nimeni, 
nici cel mai înrăit fumător. 
Cinstit vorbind, care din
tre noi a fumat s-a lăsat, 
iar ultimul ...mohican este 
pe cale să se dezbare. In 
al treilea rind, la tenis, cit 
joci nu te mai gindești la 
altceva, creierul se odih
nește. In al patrulea rird, 
terenul de sport oferă mai 
multă relaxare decit o încă
pere in care ai juca — să 
zicem — table sau canasta. 
Mai ales că te miști în aer 
liber. Dar de ce mă întrebi 
toate astea ?

— Curiozitate de reporter. 
Sandule...

Mircea COSTEA

„CUPA ROMÂNIEI- 
SE INAUGUREAZĂ 

LA MORENI
Aflată la prima ediție, .Cu

pa României" la motocros, des
fășurată sub egida Daciade». va 
demara duminică pe traseul de 
la Moreni. în organizarea aso
ciației sportive Automecanîca 
din localitate. In program fi
gurează clase pentru seniori, ti
neret și Juniori. Și-au anunțat 
participarea specialiști ai ge
nului din București. Brașov, 
Sf. Gheorghe, Cîmpina, Băicoi, 
Zămești, Tg. Mureș. Chnyu- 
lung Muscel și alte centre de 
motocros. Următoarele stane 
vor avea loc la Odorhei (22 oc
tombrie) și Zărnești (5 noimi- 
br C> CURSE DECISIVE

DE DIRT-TRACK
Campionatul republican indi

vidual de dirt-track, rezervat 
seniorilor, își va derula ulti
mele secvențe mîine, pe Sta
dionul Municipal din Brăila (de 
la ora 15,30), și duminică, pe 
arena din Ianca (de la ora

înaintea unei noi ediții a Campionatului JUCĂTORII NOȘTRI SlNT MOTARljl

„CUPA CALCULATORUL IIRUC" LA VOLEI MASCULIN
De trei zUe, Sala o ampla din 

Capitală găzduiește un interesant 
turneu de volei masculin, dotat 
cu „Cupa Calculatorul IIRUC". 
Este vorba despre o competiție 
ajunsă, meritoriu, in cea de a 
11-a ediție, ce se desfășoară In 
flecare an In preajma Începerii 
Campionatului Republican deci binevenită, folositoare tuturor 
formațiilor naticlnante. de astă 
dată șase divizionare A: Dinamo 
București (antrenori C. Oros și 
#1 M, Păușescu), Univer
sitatea C.F.R. Craiova (I. Dobri- 
țolu). Calculatorul IIRUC Bucu
rești (Al. Iuhasz), Tractorul Bra
șov (P. Stancu). Viitorul Dinamo 
Bacău (C. Pădurarul, Rapid 
București (W. Schreiber).

Amintind că edițiile anterioare 
ale Cupei au' revenit echipelor 
Calculatorul (de 5 ori). Dinamo 
București (4 ori) si Rapid Bucu
rești (o dată), că zilnic se des
fășoară câte trei meciuri. lată 
rezultatele in resistate ptaă a- 
cum, precum și cîteva reflecți! pe 
marginea acestora.

După trei zile de concurs, pa
tru echipe — Dinamo București, 
Universitatea C.F.R. Craiova, 
Tractorul Brașov si Rapid Bucu
rești, noua promovată, au obți
nut cite două victorii pină acum, 
Calculatorul — una. in timp ce 
Viitorul Dinamo Bacău are la 
activ trei infringer!. în PRIMA 
ZL chiar in debutul competiției, 
o surpriză : Rapid București —

Calculatorul 3—2 (—8. 11, 10, —15, 
11), succes al vișiniilor asupra 
gazdelor, de la Învingători remar- 
cîndu-se Manole. Spinu, Nlca și 
Gizdavu : Dinamo — viitorul Di
namo Bacău 3—0 (10, 11, 8), ab
solut firesc, dat fiind că la bă
căuani nu mal ioacă Pralea șl 
Ion : meci de aproape două orc. 
frumos : Universitatea C.F.R. 
Craiova — Tractorul Brașov 1—2 
(—8, 0, —14, 3. 0). A DOUA ZI, 
un rezultat Cresc Rapid — Vii
torul Dinamo Bacău 3—0 (8, 8, 
7), altul neașteptat : Tractorul 
Brașov — Calculatorul 2—1 (—3, 
13 4. 10) ca sl ultimul, al zilei, 
în care vlcecampionll au încli
nat steagul : Universitatea C.F.R. 
Craiova — Dinamo București 9—3 
(—14, 12, 1«, —7, 18). dosi, tot 
atit de bine, puteau să cîstige. 
în ZIUA A TREIA. Tractorul 
Brașov — Viitorul Dlnamo Bacău 
3—0 (9, 4, 12) cu evidentiatl : Ris- 
tea. Fieraru, Pustiu, Căsvean ; 
Calculatorul — Universitatea 
C.F.R. Craiova 3—1 (4. 7, —«, 8) 
si Dinamo — Rapid 3—1 (—14. 8, 
13, 7). Partidă frumoasă, buni : 
Drăgușin, Vișan, Rotar (D), Nlca. 
Gizdavu (R).

Azi (ora 12) : Rapid — univer
sitatea, Tractorul — Dlnamo, Calcu
latorul — Viitorul; sîmbătă (ora 
8,30); Rapid — Tractorul, Calcu
latorul — Dinamo. Viitorul — 
Universitatea.

Modesto FERRARIN1

era------------

(Urmare din pag. 1)

Carp, Alexandru Domocoș, 
Geurgc Sava (nu mai puțin de 
12 începînd din primăvara lui 
’88 !). Mai apare un mic grup — 
Dumitru Nistor, Constantin 
Stan, Bogdan Șerban, Sorin 
Trancă, posibili internaționali 
de... mîine.

Au revenit, se vede, față de 
meciul cu Zimbabwe, Rădu
lescu, Toader, Fulina, Chirilă, 
Gh. Ion. Iată însă că antreno
rii Mihai Naca — Theodor 
Rădulescu, dimpreună cu me
dicul Marian Anghelescu (ma
sor : Gheorghe Tufaru) ou-i 
scutiți de griji. Cinci dintre in
ternaționalii de pe Arms Park 
Leonte, Ciorăscu, Gh. Ion. 
Rădulescu și Răcean, acuzind 
traumatisme. Un al șaselea. Bol- 
dor, va fi mai mult ca sigur 
indisponibil (culmea e ei el ar 
fi putut juca mîine al 11-lea 
meci interțări, dintr-o promiță
toare carieră, tocmai în ziua îm
plinirii vîrstei de 21 de ani). Ori
cum, se speră în alcătuirea 
celui mai bun ,XV“ la mo
mentul dat, pentru această 
premieră, de sîmbătă, pe te
renul din Ghencea — unde, 
trebuie să spunem, clubul 
Steaua e aceeași gazdă primi
toare la acțiunile lotului —,

pentru cealaltă Intîlnire ine
dită, în Maramureș. Nu este 
exclus ca în formula de înce
pere sau printre rezerve șă se 
numere cei șapte selecționa- 
bili folosiți în a doua garnitu
ră a țării (Șerban, Chirilă, 
Sava. Trancă, Răducanu. D. 
Nistor, Stan), care a întrecut cu 
15—10 reprezentativa Samoa de 
Vest, „o echipă foarte mobi
lă, foarte rapidă în aglome
rări. cu buni minuitori ai ba
lonului — • parteneră puter
nică", cum subliniază Dumitru 
Mihalache, antrenor federal...

HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

9,30). Iată clasamentul general 
înaintea acestor curse decisive: 
1. M. Agrișan (Steaua — Met. 
Buc.) 66 p, 2. M. Șoaită (I.P.A. 
Sibiu) 64, 3. Al. Toma (Steaua) 
52 p. 4—5. S. Ghibu (I.P.A.).S. 
rostolache (Steaua) 46 p, 3. FI. 
Ungureanu (I.P.A.) 42 p. Fi
ind despărțiti de mici diferente, 
avem convingerea că alergăto
rii respectivi se vor angaja din 
start într-o pasionantă luptă 
pentru un loc cit mai bun în 
ierarhia finală.
O ETAPA PE... JUMĂTATE

Pista Stadionului Metalul dia 
Capitală a fost gazda etanci ■ 
6-a a Campionatului Național In
dividual de dirt-track pentru Ju
niori, care se desfășoară in for
mula clasică de 18 alergători, in 
2v de manșe. Dar, spre surprin
derea generală, după manșa a 
12-a. concursul a fost întrerupt, 
deoarece la ora respectivă urna 
sa înceapă un meci de fotbal in 
cadrul campionatului Municipiu
lui București, de care se pare eă 
organizatorii au uitat atunci cînd 
au stabilit programul. In conse
cință, această etapă pe... Jumă
tate a dat ciștig de cauză tină ro
lul F. Popa rc.S. Brăila) cu 9 d 
urmat, in ordine, de P. Giurgiu 
(I.P.A. Sibiu), C. Gavrllă (Petro
lul Ianca) 3 p, I. Buglea. M. 
Zmeu (ambii Petrolul Ianca) 8 p, 
M. Ganea (C.S. Brăila), M. Neae- 
șu (Steaua), G. Munteanu (C.S. 
Uiăiia) eîte 5 p.

VITEZIȘTII, DIN NOU 
LA START

După campionatele individuale, 
vitezlștil de toate categoriile se 
vor alinia la startul competiției 
pe echipe, programată în două 
etape, după cum urmează : 'IZ 
octombrie — Ia Cimpulung-Atus- 
eel și 29 octombrie — Ia Arad. 
De data aceasta, a fost instituit 
șl un titlu absolut, care va fi a- 
tribuit formației al cărei com- 
penenți acumulează mai multe 
puncte în cele două reuniuni.
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SPERANȚE ÎNDREPTĂȚITE PENTRU MEDALII
(Urmare <Un pag. 1)

dată a greșit, la finalele repu
blicane, cind a pierdut meciul 
pentru calificarea în finala 
jnare", fiind nevoit sâ se mul
țumească cu locul 3. Concurînd 
cu mai multă atenție. Adrian 
Szekeli poate participa cu 
succes la Campionatele Euro
pene.

Un „duel" aprig pentru titu
larizare există la categoria 
«emimijlocie, Intre Cristian 
Bașegan (C.S.Ș. 2 Portul Con
stanța) și Vasile Munteanu 
(Dinamo București). După 
rezultate, balanța ar Înclina 
în favoarea lui Munteanu : lo
cul 1 la „Internaționale" și ta 
„Naționale" (la ultima, cu vic
torie prin ippon în fața lui Ha- 
șegan). Totuși, la ultimul test 
(Campionatele Balcanice) a 
fost preferat constănțeanul și, 
în final, el a cucerit titlul. Ne 
stăruie și acum în minte fil
mul meciului său, deosebit de 
disputat, cu puternicul judoka 
Iugoslav Milorad Den j ic, de 
care fusese condus și apoi sur
prins într-o poziție critică, 
pentru ca în continuare Hașe- 
gan să se impună spectaculos. 
Nu-i mai puțin adevărat că a- 
oest tînăr a pierdut primul 
meci la „Internaționale", cu 
francezul Stephane Fremont, 
clasîndu-se pe locul 3. Așadar, 
alegerea se pare că e ceva 
mai dificilă, dar oricare din
tre ei se poate afirma la „Eu
ropene".

Realmente, categoria mij
locie are un lider autoritar, 
poate cel mai talentat tînăr la 
ora actuală. Adrian Croito
rii (Unirea Focșani), înzes
trat cu tot ce trebuie pentru 
marea performanță. Adversa
rii săi la „Naționale" si Balca
niadă i-au rezistat doar in pri
mele minute, după care ®u 
fost învinși, înainte de limită. 
Sperăm că lecția primită ta 
„Internationale** — cind a fost 
întrecut prin ippon de Jorg 
Martens (R. D. Germană), ia 
partida finală — îl va determi
na să nu se mai considere atit 
de sigur pe situație, mal ales

la începutul meciurilor, cind își 
pregătește atacurile preferate. 
Oricum, stă în posibilitățile 
sale să obțină o medalie la C.E.

La categoriile mari nu 
există motive de deplină satis
facție. Tînărul Radu Ivan 
(Dinamo București), ta „semi
grea". a izbutit să devină cam
pion balcanic, dar ta celelalte 
două competiții a gafat, mai 
mult sau mai puțin, suficient 
pentru a pierde primul loc. 
Cum în imediata sa apropiere 
se află Îndrăznețul dinamovist 
brașovean Marius Perdivară, 
care n-a stat pe gloduri la fi
nalele republicane și l-a în
vins pe Ivan prin ippon, teh
nicienii au unele demente care 
să decidă selecția. La catego
ria grea, pină în acest an se

detașase, începînd din 1986, 
Petre Opriș (T.C.I. Oradea), 
campion național de trei ori 
consecutiv. De astă dată, la 
Făgăraș, el a pierdut înainte 
de limită finala cu Marius 
Stanciu (Unirea Focșani) 1 
Este adevărat că ta „Inter
naționale" și Ja Campionate'c 
Balcanice, Opriș n-a scăpat 
prilejul să se situeze pe pri
mul loc și, credem, el are șan
sa selecției.

Firește, pină la ora „star
tului european" mai este 
timp suficient pentru a re
media minusurile fiecăruia 
dintre tinerii vizați să con
cureze la marea întrecere. Cert 
este că la Atena reprezentanții 
tării noastre sînt Capabili șă 
obțină rezultate de prestigiu.

A APĂRUT UN NOU

NUMĂR AL REVISTEI
9’ Be luna septembrie, ai revistei educație FIZICA 

ORT are următorul cuprins • TEORIE—STUDII—CERCE
TĂRI : Contribuții teoretice si practice privind selecția și o- 
rientarea psihologică a copiilor șl juniorilor (psiholog Maria 

• EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL în ÎNVĂȚAMINT : 
Modalități de atragere șl de menținere a copiilor in practica
rea sportului de pertomanță (prof. D. Gârieanu) ; Modelul for
mativ psihomotric, metric șl social al absolventului de liceu 
industrial (I) (prof. I. Benga) • TEHNICA—METODICA—AN
TRENAMENT : Tendințele de dezvoltare a handbalului mascu
lin pc plan mondial (IM. Cojoearu, N. Nedef) ; Considerații ge
nerale oe marginea jocului de fotbal în sală la copii (11—13 
ani) (prof. Gh. Mărculescu) • MEDICINA SPORTIVA : Stu
dii privind valoarea predictivă a unor criterii medioo-biologice, 
genetice, psihice și antropologice de selecție la înotători (M. 
Ifrim, I. Drăgan. C.N. Ioneseu) • OPINII—CONSULTAȚII : A- 
proclcri asupra evoluției recordurilor mondiale la înot, prog
noza pentru 1996 (prof. M. Olaru) ; Cercetarea științifică — le
gată tot mal strfns de practică (Elena Dobincă) ; Exerciții pentru prevenire, refacere, recuperare la sportivii începători (Ni- 
neta Crainici) • FILE DE ISTORIE : Din istoria gîndiril și crea
ției științifice șl tehnice in domeniul educației fizice și sportu
lui (prof. dr. Nicolae Postolache) 6 SPORT—RECREAȚIE— 
SĂNĂTATE : Turismul șl valențele lui edueatlve la elevi (prof. 
Aurelia Suciu) • FIȘIER BIBLIOGRAFIC.

Abonamentul este calea cea mal sigură prin care activiștii 
sportivi, antrenorii și profesorii de educație fizică pot beneficia 
lunar de revista EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT, organ teoretic 
și metodic al C.N.E.F.S.

portarul Nicolae Neșovici 
(Minaur). Marcatori : Andro- 
nic 10, Pavel 3, Marta 3, Po
rumb 2, Bontaș 2, A. Popovici 
1 și Kapornay 1 pentru Mi
naur, respectiv Bedivan 5, Ti- 
inofte 4, Durau 3, Iancu 2, 
Barbulescu 1, Osman L Ola
ru 1 și Cojoearu 1. Au condus:
1. Muscan — R. Pruster, din 
Arad. (A. CRIȘAN, coresp.).

STRUNGUL ARAD — DINA
MO BUCUREȘTI 26—32(13—15). 
Meci frumos, aplaudat de pes
te 2 000 de spectatori. Intere
santă lupta indirectă între cei 
doi golgeteri — Nagy (Strun
gul) și Lieu (Dinamo). In fi
nal, bucureștenii s-au desprins 
decisiv. Au înscris : Nagy 11, 
Robu 5, Avram 4, Dcacu 2, 
Fînață 2, Crivăț 1 și Boldor 1 
pentru Strungul, respectiv 
Lieu 11, Dogărescu 6, Zaharia 
5, Mocanu X Ștefan 2, Prise- 
caru 2, Jianu 1, Ene 1, Chi- 
riac L Au arbitrat : Gr. Bolo- 
ean și R. Mahler din Brașov. 
(O. BERBECARU, coresp.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ — 
TG. MUREȘ — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 26—23 (13—13). 
în minutul 13 gazdele condu
ceau cu 7—-1, apoi, în min. 15, 
cu 8—2, dar — Surprinzător — 
slăbesc ritmul de joc și în 
min. 29 Marian egalează: 
12—12. în partea a doua a me
ciului mureșenii își creează 
mai multe situații clare de gol 
și cîștigă meritat. Marcatori : 
Mureșan 12 (3), Ciobanu 7, I. 
Moldovan 2, Kovaci 2, Boroș
2. R. Moldovan 1 pentru A.S.A„ 
respectiv Marian 8 (3). Nițu 6, 
Răduță 3, Agapie 2, Dumitres
cu 2 și Neagu 2. Arbitri : C. 
Cristea și Gh. Dumitrescu — 
Constanța. (A. SZABO, coresp.).

DACIA PITEȘTI — ȘTIIN
ȚA BACĂU 28-25 (12—11). Pi- 
teștenii au obținut prima vic
torie în campionat, după ce tn 
minutul 8 erau conduși cu 4—7. 
Marcatori: Paraschiv 6, Mihăi- , 
lă 6. Barbu 4. Sim Ion 3, Ivan
3. Bălășescu 3, Nica 2 și Mi- 
haiu 1 pentru Dacia, respectiv 
Vasilca 7. Chirilă 6. Gherhard 
5, Bondar 4 și Gîriescu 3. Ar
bitri: I. Șerbu. V. Dobre din 
București. (I. FEȚEANU — I 
coresp.)

PI CAI AliTISIICf
Relația dintre șahul „prac

tic" și cel artistic pare uno
ra extrem de Îndepărtată. Pe 
cel dinții, jucat la tablă între 
doi parteneri, îl vedem cu
rent, în orice partidă amica
lă sau de concurs. Al doilea 
este mai puțin cunoscut, apa
re de obicei numai în rubri
cile de specialitate din pre
să, are aderenți mal puțini. 
Iar orice neinițiat iți va spu
ne că între partidă și așa- 
numitele „probleme" d> șah 
nu există nici o legătură.

tn aceste rînduri, am vrea 
să risipim asemenea părere 
eronată. Poziția propusă rîn- 
dul trecut spre rezolvare 
(Rg8, Cbl, e5, Pd6 ; RhS, Tc2), 
un studiu de final, cere să 
găsim cîștigul pentru alb. El 
nu este. Ia prima vedere, de
loc dificil, dat fiind că prin 
simpla avansare de pion l.d7 
negrul rămîne aparent fără a- 
părărl. Repetăm, numai apa
rent... Iată o resursă subtilă 
pe care ne-o indică autorul 
studiului, marele maestru so
vietic A. A. Kotov (1913—1981). 
Anume 1...TC8 I un sacrificiu 
de turn care nu poate fi ac
ceptat la1 modul simplu căci 
după 2.d:c8D (7) adversarul 
rămîne fără mutări — pat 1 
Este rîndul albului să recurgă 
la subtilități ți el va juca 
numai î.d :c8C!! (promoție 
minori) si acum — cu 3 eal... 
ciștigt# este asigurat :
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PENTRU AMATORII COP
DE ORIENTARE TUI

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ
I.C.C.E, București organi
zează o acțiune de selecție 
pentru fete și băieți de 9—10 
ani în vederea practicării 
sportului de orientare turistică.

Se asigură : participare la 
concursuri în zone pitorești ; 
tabere de pregătire în vacan
te ; program săptămînal de 
pregătire.

înscrieri — ta telefonul 
88.60.01.

Prima instruire: In ziua de

15 octoi 
întâlnire 
Bănoasa

CLUI 
pentru 
volei 1 
bona, 
Confed 
-e va i 
Aapld, 
labile 
de cuh 
liberat!

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT
• Astăzi vineri, 11 octom

brie, va avea loc in București» 
In sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, Începînd de la ora 
15,50, tragerea obișnuită LOTO a 
săptăminil. Radiodifuziunea va 
transmite aspecte de la desfășu
rarea operațiunilor de tragere 
la ora 16,35, pe programul I. 
Numerele extrase vor putea C 
audiate șl In reluare, pe același 
program, la ora 23,15. *1 mîine, 
sîmbătă, 14 octombrie, la ora 
8,55. După efectuarea operațiu
nilor de tragere, v® rula un film 
artistic, la care accesul in sală 
este liber pentru toți cel in
teresați.

• Avind in vedere interesul 
deosebit pe eare-l stîrnește șl 
concursul PRONOSPORT de du
minică, 15 octombrie (de altfel, 
pe deplin Justificat, finind sea
ma de succesele de excepție ale 
ultimului concurs, cu nu mal pu
țin de 5 ciștiguri de categoria I 
— cu 12 rezultate —, precum șl 
reportul in valoare de peste pa
tru sute mii lei), pentru a veni 
în sprijinul numeroșilor partici
pant!, _ menționăm din nou parti
dele înscrise in acest concurs :
1. Farul Constanța — Petrolul ;
2. F.C. Olt — Univ. Craiova ; 
S. F.C. Bihor — Sportul Studen

țesc ; 4. 
Cagliari 
zaro — 
Monza ;
Parma — 
— Foggis 
da ; 12. 
Trlestlna
CIȘTIGU1 

DIN
Categor 

12.221 lei 
a 11.873 1 
lei ; cat. 
cat. 5 : : 
287,50 a : 
a 100 lei.
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Reprezentativa noastră de 
fotbal a pierdut, la un scor 
care n-a mai apărut demult pe 
foile de arbitraj ale meciurilor 
jucate de ea. intilnirea de la 
Copenhaga. Un 0—3 care face 
ca decizia privind formațiile 
calificate din grupa I să fie a- 
mînată pentru ziua de 15 no
iembrie, cînd echipa noastră va 
juca pe teren propriu, avînd, 
prin urmare, un avantaj pe 
care va trebui să și-l fructifi
ce Dar, bineînțeles, prin‘.r-o 
partidă de o cu totul altă fac
tură decît eea de miercuri 
seara de pe „Idraetspark" ! 
Sigur. selecționata daneză 
și-a recîștigat, printr-o lun
gă și melodică operație de re
facere. potențialul care o 
plasa, pină înaintea C.E. 1988, 
printre cele mai bune selec
ționate și nu doar din Europa. 
Utilizînd, in majoritate, grupul 
de jucători aflați la apogeul 
carierei, in frunte cu M. 
Laudrup, dar impunînd și 
pe cei care s-au aflat multă 
vreme In plutonul rezervelor, 
plus B. Laudrup și Povlsen, 
reprezentanți ai unei pro
moții mai noi. selecționerul S. 
Piontek a ajuns la un „unspre
zece". omogen, ca o mare for
ță fizică, combativ și tenace. 
Sînt calitățile care au teșit 
pregnant în evidență ta in- 
tîlnirea cu selecționata noas
tră, calități care au ajutat gaz
dele să-și impună adeseori jo
cul. bazat pe acțiuni rapide și 
inventive, fără preluări, per- 
mițindu-Ie să ajungă adesea in 
poziții favorabile în preajma 
porții apărate de Lung.

Amintind aceste de necon
testat atuuri ale reprezentati
vei Danemarcei, nu ne gîndim 
în nici un fel să explicăm în- 
frîng-erea suferită de echipa 
României. Nu. Le-am amintit 
pentru că, pe de o parte, ele e- 
rau elemente de contracarat 
din partea fotbaliștilor noștri 
și, mai ales, pentru că le-am 
regăsit prea puțin în jocul re
prezentativei 
rii care au 
seara tricoul 
toții, 
mentați, _ . __ _____
in intîlniri grele ale echipei

române. Jucăto- 
îmbrăcat miercuri 

tricolor sînt. 
internaționali 

prezenfi nu

cu 
experi- 
numai

naționale, dar și in cele aie 
formațiilor «ie club, pe scenele 
cupelor continentale. Nu pu
tem înțelege insă, cum, pe în
treaga comportare a echipei 
noastre reprezentative, și-a 
pus amprenta lipsa de ho- 
lârire, de claritate in joc, ezi
tările in lanț, greșelile in se
rie, ale sistemului defensiv, 
eare au dus la această infrin- 
gere grea. Ne gindim. firește, 
că golul gazdelor, venit foarte 
repede, în min. ♦, a produs o 
oarecare descumpănire în rîn
durile echipei noastre, dar 
unor sportivi cu experiența 
lor li se cerea o grabnică strîn- 
gere a rindurilor, o revenire 
în prim-planul luptei și, evi
dent, o modificare a tabelei 
de scor, în favoarea lor. A tre
buit să treacă mult timp pînă 
să vedem ceva din jocul obiș
nuit al selecționatei Româ
niei. care și-a cucerit, alături 
de formațiile de club, o bună 
cotă în aprecierile comentato
rilor. Abia in repriza secundă 
organizarea jocului a devenit 
mai sigură și, astfel, reprezen
tativa noastră s-a văzut mai 
mult. Din păcate, forța ei de 
realizare a-a prezentat la un 
nivel scăzut, așa că și ocaziile 
eleate nu au fost transformate. 
Numărul jucătorilor cane au 
evoluat sub cota lor obișnuită 
a fost mare. Cu destulă difi
cultate mu putut alege două- 
irei nume pentru remarcări. 
Fapt cane ne face să credem că 
rezervele de energie și de for
ță fotbalistică există. Refu
zăm să admitem că, chiar in 
fata unui adversar puternic, a- 
oeasta ar fi totala șl reala ex
primare a potențialului repre
zentativei noastre. Și refu
zăm să o facem de vreme ce 
am văzut echipa noastră națio
nală jucind de atîtea ori 
convingător și sigur, de atiie3 
ori lmpunîndu-se in fața n- 
nor parteneri cu bune „cărți 
de vizită". De aceea nu pu
tem accepta verdictul 
singure întîlnlrî.
cum bine observa chiar selec
ționerul danezilor, S.
după partidă, „s-a jucat doar 
prima manșă a Întrecerii noas
tre cu formația României, ur-

mează decisiva, pe terea, • 
acesteia. Așa că nu trebuie s» 
ne grăbim. Avem in față un 
examen 
taie".

Da, la 
ciind și 
tatorilor _ ______
pe care îl cunosc atit de bine, 
„tricolorii" vor avea ocazia 
să-și deschidă drum spre 
turneul final al C.M. Numai că, 
Pînă in acea zi a deciderii si
tuației grupei, nimic nu tre
buie considerat inutil sau mă
runt, pentru pregătirea temel

noiembrie, benefi- 
încurajările spec- 

pe terenul

15 
de 
proprii,

Despre selecționata

unei 
De altfel.

Pionick,

Vna dintre acțiunile echipei noastre : Cămătaru il lansează pe
Gh. Popescu, sub privirile lui Mateuț si K. Nielsen 

Foto ; Aurel D. NEAGU
Gh. Popescu, sub privirile

nici a jocului. In primul rînd, 
așteptăm replica, prin joc, 
a internaționalilor, dovezi ale 
faptului că ei fac toate efortu
rile spre a urca spre o cu to
tul altă formă decît eea ară
tată miercuri. Așteptăm, de 
asemenea, replicile unor fot-

balișii de valoare, care au toa
te atuurile spre a reveni in Io
tul reprezentativ. Intr-un cu
vin*,. toate forțele, toate 
preocupările pentru o adevăra
tă finală a grupei 1

Eftimie IONESCU

de tineret și victoria ei la Holbaek
ri

DOUA PROMIȚĂTOARE
Echipa de tineret ne-a produs 

o reală satisfacție nu doar 
prin faptul că a repurtat o 
victorie aplaudată pe sta
dionul din Holbaek (2—1), ci, 
mai cu seamă, prin maniera in 
care a realizat acest succes. 
Amintind de circumstanțele 
în care tinerii noștri Interna
ționali s-au impus, trebuie să 
vorbim mai întîi de faptul că 
ei au reușit să revină de la 
0—1 la 2—1 și au avut și mul
te alte bune situații de a mări 
diferența (printre care și 
un gol pe nedrept anulat pe 
motiv de ofsaid). Intr-adevăr, 
in cite ocazii o echipă con
dusă in deplasare a mai reușit 
remontarea diferenței și, in
tr-un final de mare spectacol, 
cu acțiuni aplaudate la scenă 
deschisă, să-și 
perioritatea și 
marcaj ?
,Formația de s 

balului nostru ..
Holbaek într-o alcătuire care, 
o dată cu încheierea actualului 
Campionat European 
categoria ei de vîrstă, 
modifica structural, 
văr, din lotul 
nemarca, vor 
drept de joc 
ediție a C.E., 
calificare se va confunda 
cea pentru J.O. de la Barce-

impună 
pe tabela

speranțe a 
a evoluat

su-
de

fot- 
la

pentru 
, se va 
într-ade- 

prezentat în Da- 
mai rămîne, cu 
pentru viitoarea 

a cărei fază de 
cu

GENERAȚII
lona. doar Răducioiu, Stanici, 
B. Bucur, Hanganu și Fulga. 
Ii putem considera însă un 

de plecare pentru

asimi- 
pre-o- 

are

ii
bun punct 
importanta acțiune dominată, 
cum menționam, de
larca ei cu competiția 
limpică. Celălalt grup
și el o misiune Ia fel de im
portantă : aceea de a se im
pune in rîndurile internaționa
lilor seniori. Unii dintre se- 
lecționabiliî de miercuri au 
mai apărut, de altfel, in lotul 
cel mare și chiar In prima e- 
chipă (Lupescu, I. Dumitrescu). 
Cu alte cuvinte, el au și În
ceput ascensiunea spre cele 
mai înalte cote ale perfor
manței. după oe au străbătut 
cu succes și atît de prețiosul 
stagiu în echipa de tineret, a- 
colo unde au crescut realmente 
(și la propriu și la figurat), cei 
mai multi dintre ei. 
să facem această 
fiindcă selecționata 
ret rămîne o școală 
rii internaționalilor 
mîin% Să-i urăm 
realizare, deci, promoției care 
va intra, după partida cu for
mația Danemarcei, de Ia 14 
noiembrie, în linia dreaptă a 
consacrării.

Revenind Ia partida de marți 
seara, să subliniem munca ce
lor doi antrenori, M. Rădules-

Am flaut 
precizare 
de tinc- 
a formă-

A de 
deplină

eu și D. Apoizan, care desfă
șoară o susținută activitate de 
urmărire a tinerilor fotbaliști 
prin organizarea unor fruc
tuoase trialuri. Și se dedică, 
pasionați, pregătirii tinerilor 
lor elevi. Care alcătuiesc un 
colectiv unit și disciplinat, cum 
aveam să ne convingem de 
fiecare dată cînd am însoțit e- 
chipa în deplasările ei. Secre
tarul F.R.F., D. Matei, me
dicul P. Bendiu și masorul 
I. Parcea, care întregesc „statul 
major" al lotului, au dreptul, 
de asemenea, la remarcările 
noastre. Și râmînînd la a- 
cest capitol să menționăm ex
celentele prestații realizate de 
I. Dumitrescu (revenit la o 
formă așa cum îl știam nu cu 
mult timp în urmă). Răducioiu 
(mereu la 
care l-a 
Lupcscu ( 
relatarea 
ceilalți i 
pei remarcați în cronică. Acum, 
marea obligație a celor care 
pleacă din lot șî a celor care 
rămin este aceea de a îneheia, 
și printr-un joc bun. dar si 
printr-o victorie, acest C.E. 
pe care, eu mai multă regula
ritate in comportare, ii puteau 
cîștiga, în această fază a serii
lor. (Ef. I.).

i pîndă pentru gol. pe 
și înscris), Cristea, 

(omis la remarcări in 
telefonică) și de 

component! ai echi-

divizia b, ETAPA a vuia REPLICA MAI BUNĂ A OASPEȚILOR
Seria I ARIPILE VICTORIA BACĂU - F.C.M. PROGRESUL

BRĂILA 1-0 (0-0)
Seria a li-a I.C.I.M. BRASOV

SLATINA ■' ‘
METALURGISTUL

3—0 (2-0)
BACĂU, 12 (prin telefon). E- 

chipa locală și-a depășit cu mult 
condiția (locul 14 înaintea 
eestei partide cîștigate to fata 
liderului). A jucat de ia ega’ la 
egal cu partenera, crezind tot 
timpul (ceea ce este cel mal un- 
oortant) că-și poate valorifica 
avantajul terenului propriu. Cun- 
tind pe alianța unul vint pu
ternic. care in prima repriză l-a 
suflat tot timpul In pînze. e- 
Chipa gazdă a socotit că sutu
rile repetate de la distan'ă și 
centrările inalte pot abate 
balonul de la traiectoria intuită 
de portarul Dinu. Ceea ce nu 
s-a Intîmplat niciodată, lovituri
le lui Firici (cu precădere) ră- 
mînînd fără nici un rezultat, ca 
și contraatacurile echipei brăile- 
ne, de altfel.

După pauză. Firici, evident cel 
mai bun Jucător de pe teren, se 
hotărăște să joace pe altă carte. 
Renunță la tirul mereu nereglat 
in favoarea unor pătrunderi in
dividuale energice, cu mingea la 
picior, în careul advers, șl fața 
jocului se schimbă. In min. 61, 
FIRICI își încununează eforturile 
cu prețiosul gol al victoriei 
băcăuane, cînd a prelungit, cu 
capul, in plasă, mingea lobată 
de l’avel peste portar. Acest gol 
strică, evident, calculele prăiie- 
nllor, eare ișl vor împinge trep- 
tat-treptat, pină in final, ad
versarii spre propria treime de 
teren, însă fără rezultat pe 
tabela de scor 1

A arbitrat V. Dobrescu 'Bucu
rești).

ARIPILE VICTORIA ! Ionică — 
Poenaru (min. 34 POPA) po- 
povlci MANEA, Manase — Ghi- 
du, Ghioane, PAVEL — Ursieă, 
I. Munteanu (min. W Ian cu), 
FIRICI.

PROGRESUL : DINU - 3a3- 
dovin, V. Brătianu. DARIE, M. 
Sandu — Pascu. TTTIRIȘCA, E. 
Popescu. Stamate (min. 62 Ivan) 
— A. Marin, Dcrăgoi.

Ion CUPEN

a-

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
STEAUA MIZIL 0—2 (0—0) i Gola 
(min. 54 și 68),

VIITORUL VASLUI — UNIREA 
SLOEOZL1 2—0 (0—0) : Stoica 
(min. 54) și Andronic (min. 65).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
— FORESTA FĂLTICENI 0—1 
(0—0) : Linchenstein (min. 89).

OȚELUL GALAȚI — UNIREA

■aleaFOCȘANI 1-4
(min. 53).

POIANA CIMPI1 
PAȘCANI 2—0 ( 
(min. 18 ș! 21).

ȘIRETUL PAȘI 
PIA RM. SARAT 
Ursacbe (min. 
Glonț (min. 75).

POLITEHNICAMIA BUZĂU 1—2 _________
(min. 85), respectiv Chlvu tmln. 
8) șl M. Nicolae (min. 80),

C. S. BOTOȘANI — CUS.M. SU
CEAVA 2—0 (1—0) : Radu (mia. 
M) și Sandu (min. 13),

CJF.lt. 
Tabacu

IAȘI 
(0-1) «

GLO-
Zafiris

13-
11-

1. PROGR. Br. 1 t 0 2 13- 5 la2. Gloria Bz. 0 1 1 2 19- 6 11
3. Oțelul 15 0 3 17- 6 10
4. Olimpia im 10- 4 105. Foresta 3 10 3 •-12 10
6. Politehnica 14 13 15-14 9
7. St. Mizil t 4 1 3 9- 9 98. Viii, vaslui 3 4 0 4 12- 8 8
9. Unirea Fcș. 14 0* 9-10 8

10. Poiana 8 4 0 4 8-14 8
L—12. Unirea Slob. 3 3 14 13-15 7

Aripile Bc. 8 114 9-11 7
I—14. C.S.M. Sv. 8 3 14 6- 9 7

C.S. Botoș. 8 3 1* S-ll 7
15. Șiretul Page. 8 2 3 3 6-11 7
16. Ceahlăul 8 13 4 3- 9 5
17. Prahova Pi. 8 13* 5-16 5
18. CJ’.R. Page. 12 0 0 7-12 4

Seria a lll-a

BRAȘOV, 12 (prin telefon). — 
Pe o vreme închisă și rece, par
tida a încălzit însă puținii spec
tatori aflați ta tribună prin an
gajamentul cu care cele două 
formații au abordat întnnlrea. 
Mult mai insistentă. formația 
locală și-a impus Jocul, pe care, 
de altfel, l-a controlat aproape 
ta totalitate și, după o suită 
de ratări, prin Drăgan (min. *), 
Manei u (min. 17 — lovitură li
beră la vinelu, reflex portarul 
Niță), S. Dumitrescu (min. 25 — 
„cap" cu boltă și Niță scoate ta 
corner) și Fl. Dumitrescu (min. 
33). a reușit deschiderea scoru
lui in min. 34 : Manciu centrea
ză de pe partea stingă, porta
rul slătinean ratează intercep
ția și BERTEANU reia balonul ta 
plasă : 1—0. Cu trei minute îna
inte de pauză, gazdele majorează 
scorul la capătul unei acțiuni de 
toată frumusețea : Manciu tri
mite o pasă in diagonală, pe 
partea dreaptă, Berteanu inter
ceptează, centrează la intilnire și 
PASCU înscrie plasat : 2-0.-

La reluare, o simplă zvîcnire 
a oaspeților, prin Craioveanu 
(min. 52), care, scăpat singur, 
este blocat curajos de portarul- 
junior Postolache. în minutul ur
mător, însă, tabela va arăta 3—0,

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE - GLORIA 
1-1 (0-0)

cind, în urma unei lovituri li
bere, de la 1» m, FL, DUMI
TRESCU va Înscrie plasat, jos, 
in colțul din dreapta Iui Niță. 
Pină la final, Petrus (min. 77) 
și Berteanu (min. 86) slnt foar
te aproape de a marca, dar ra
tează șl, astfel, lntîlnirea se În
cheie ou un scor de forfait, care, 
de altfel, reflectă desfășurarea 
jocului.

A arbitrat Gr. Maca vei (Deva). 
I.C.I.M. : POSTOLACHE —

S. Dumitrescu, Gal, 
TRESCU. MANCIU 
Ghîleanu, Gh. Marian — 
TEANU, PASCU (min. 50 
șan), Brașovean u (min. 69 
truș).

METALURGISTUL S Niță
Popa, V. Popescu, Mozăceanu, A- 
saftel — Din (min. *6 PĂUN), 
Enaru, RADUȚ, Manolache — Candea ' — — — - -
ioveanu.

7 și 83) și Voinea (min. 35).
UNIREA ALBA IULLA — AU

TOBUZUL BUCUREȘTI 2—1
(0—0) î I. Popa (min. 55), Ni-
cblmiș (min. 75), 
Ploaie (min. 65).

MECANICA FINA 
REȘTI — TRACTORUL 
ȘOV 5—1 (1—0) i Strizu 
13, 40 și 65), Dragne (min. 62) șl 
Niță (min. 68). respectiv Fotbert 
(min. 76).

C.S. TIRGOV1ȘTE — l.M.A.S.A. 
SF. GHEORGHE 5—2 (2—1) S
Chircă (min. 7), Obreașcu 'min. 
27, 52 și 60), R. Tudor (min 72 
— din 11 m), respectiv Varga 
(min. *1) și Henika (min. 7C).

MINERUL MOTRU — CON-

BUCUREȘTI
55). 
respectiv

BUCU- 
B«A- 
'min.

BISTRIȚA
11 (prin telefon), 
transilvane, ta

SATU MARE.
Derbvuâ ses’icâ _______ . „
care se tatOnesu Metrui clasa
mentului eu ocupanta Socului 1, 
departajate doar de goîaveral. ■ 
dat loc la • disputa apriga și 
interesantă, tncâ din atari, ele
vii iui losU Kalmar »-au înMa- 
tet ta treimea adversa cu cite 
8—4 jucători ja eonstructie”. 
oeea oe nu a MR insa sinonim 
eu eficacitatea, pentru ea mai 
toate acțiunile s-au șttas de
parte de buturile kri Cristian. Pe 
fondul domlnftrH localnicilor, 
oaspeții tu ripostat periculos 
(min 28 ri 32), pe contraatac, șl 
au fost pe punctul de a deschide 
scorul, dar Manea gl Soare au 
ratat.

La reluare, s-a jucat mal mult 
între cele două careuri, eu pu
ține reușite in fazele de fina
lizare. Golul. înscris de Olimpia, 
prin CSIK (min. «9, la o greșea
lă a portarului Cristian), alun
gă tracul din rindul gazdelor,

care în min. 73 și 80 au două 
excelente posibilități de a mări 
avantajul, ambele ratate. Insă, de 
Sorin Pop si, respectiv, Patkos 
Ou destulă ușurință. După gol, 
antrenorul Gloriei, Remus Vlad, 
•vlnd spectrul lnfrîngerii în fa
tă, introduce doi atacant! pentru 
a forța egalarea, pe care o va 
obține (min. 83) clnd SOARE pla
sează balonul pe lingă portarul 
Ritli, șpeculind prompt o In
decizie a defensivei sătmărene.

A arbitrat Gh. Constantin (Rm. 
Vîleea).

OLIMPIA S Ritli — BORZA, 
CSURI, Oros. Put — Gerstenms- 
yer, CSIK, S. POP — PATKOS. 
V. Pop, Palcsa.

GLORIA î Cristian — Marines
cu, CIOCAN, Slmion, SASARMAN 
— Boeru, Roman (min. 75 Pîr- 
vu), SOARE — Iftodl, D. Moldo
van (min. 75 Dorel Zamfir), Ma
nea.

Aurel PĂPĂDIE

FL. DUMI- 
- Drăgan, 

BER- 
Mure- 

Pe-
v.

(min. 58 Mladin), Cra-
Gheorghe NERTEA

CARACAL — GAZ ME- 
PlO-

F.C.M.
TAN MEDIAȘ 1—0 (0—0) : 
toagă (min. 71 — din 11 m)

CHIMIA RM. VlLCEA 
PANDURII TG. JIU 0—0.

METALUL MIJA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—3 (1—1) î Chlrcu
(min. 8), respectiv Năstase (min.

STRUCTORUL CRAIOVA 1-~0
(0—0) : Suiceanu (min. 78).

A.S. DROBETA TR. SEVER174
— SPORTUL „30 DECEMBRIE*
1—0 (0—0) : David (min. 77>
1. RAPID BUC. 8 7 1 0 20- î 15
2. Pandurii 8 4 4 0 10- 3 12
3. A. S. Drobeta 8 5 1 2 16- 8 11
4. I.MA.S.A, 8 4 1 3 U-?2 9
5. Mec. Fină 8 3 2 3 16- 9 8
6. I.C.I.M. 8 3 2 3 5- 5 8
7, Unirea A. I. 8 3 2 3 13 -14 8
8. Metalurgistul 8 4 0 4 12-16 8
9. Constructorul 8 2 4 2 10-14 8

10. Min. Motru 8 4 0 4 5-11 8
11. F.C.M. Caracal 8 3 1 4 10-10 7
12. Chimia 8 2 3 3 9- 9 7
13. Tractorul 8 3 1 4 13-14 7
14. Autobuzul 8 3 1 4 12-17 7
15. C. S. Tîrgoviște 8 2 2 4 10 12 6
16. Met. Mija 8 2 2 4 3-13 6
17. Sp. „30 Dec.* 8 2 1 5 3-13 5
18. Gaz Metan 8 2 0 6 5- 8 4

U. T. ARAD — C.F.R. TIMI
ȘOARA 3—2 (3—0) : Petrescu
(min. * și 37), Naghi (min. 33) 
respectiv Contescu (min. 80) și 
Bobaru (min. 84).

CHIMICA T1RNAVENI -AS.A. 
TG. MUREȘ 1—0 (1—0) : Oprișor 
(min. 25).

GLORIA REȘIȚA — VAGONUL 
ARAD 2—0 (2—0) I V. Rus W n. 
32 șl 36).

ELECTROMUREȘ TG. 
— F. C. MARAMUREȘ 
MARE 1—3 (1—2) : Kalo 
*0), respectiv '
Vase (min. 
(min. 03).

STRUNGUL ARAD — MURE 
ȘUL EXPLORĂRI DEVA 5—2 
(2—1) : Ujvarl (min. 14) Szel 
(min. 30 și 57), Anistoroaie (min. 
71, autogol), Pirclu (min. 88), 
respectiv Tănase (min. 43) și 
Costăchescu (min. 63),

ARMATURA ZALĂU — SOME
ȘUL SATU MARE 2—2 (8—3) 3 
N. Bucur (min. 51), Pirv 'min. 
58), respectiv Borhidan tnta N 
și 88).

A.S.A. 
RA — STEAUA C.F.R. 
NAPOCA 1—1 (0—1) : 
(min. 69), respectiv 
(min. 8).

METALUL BOCȘA 
REȘIȚA 1—2 (0—0) : 
(min. 89, din 11 m), 
Plăvițu (min. 57) 
(min. 61).
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interne ale Republicii Demo
crate Germane, care sînt in 
totală contradicție cu documen
tele de la Helsinki, cu normele 
dreptului internațional și pre
vederile înscrise în Carta O.N.U. 
Asemenea manifestări, care a- 
mintesc de perioada războiului 
rece, nu pot servi în nici un 
fel dezvoltării colaborării din
tre cele două state germane, 
în Europa și în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
exprimat deplina solidaritate a 
partidului și poporului nostru 
cu partidul și poporul din R.D. 
Germană, în lupta pentru so
cialism, pentru pace, înțelege
re și largă colaborare interna
țională-

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat, in același timp, im
portanța deosebită a 
și convorbirilor 
tovarășul Nicolae 
le-a avut, la Berlin, 
șui Todor Jîvkov, secretar ge
neral al Comitetului 
al Partidului Comunist 
președintele Consiliului . 
al Republicii Populare Bulga
ria, precum și cu tovarășul 
Nguyen Van Linh, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Viet
nam.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat, 
ractcrul 
birilor
Nicolae Ceaușescu le-a purtat, 
la Berlin, cu tovarășul Aii Sa
lem El-Beida, secretar general 
al Comitetului Central al Par
tidului Socialist Yemenit, con
vorbiri care au relevat posibi
litățile existente pentru dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
partide, a colaborării dintre 
România și Republica Demo
crată Populară Yemen, în do
meniile economic și tehnîco-ștl- 
înțîfîc, pe baze stabile și de 
lungă durată.

Aprobînd înțelegerile sl con
cluziile Ia care s-a ajuns cu 
prilejul acestor întâlniri, Comi
tetul Politic Executiv a indicat 
să se ia toate măsurile pentru 
•ranspur erea în viată a celor 
convenite, pentru dezvoltarea 
și mai susținută a colaborării 
prietenești dintre România și 
țările respective.

în cadrul ședinței, a fost 
prezentată, dc asemenea. O IN
FORMARE ÎN LEGĂTURA CU 
VIZITA EFECTUATA ÎN TA
RA NOASTRĂ, LA INVITAȚIA 
TOVARĂȘULUI 
NICOLAE ------------------
SECRETAR 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, PREȘEDINTELE REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA
NIA. DE TOVARĂȘUL YASSER 
ARAFAT. PREȘEDINTELE
STATULUI PALESTINA. PRE
ȘEDINTELE COMITETULUI
EXECUTIV AL ORGANIZA
ȚIEI PENTRU ELIBERAREA 
PALESTINEI.

Aprobînd rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Yasser Arafaț, Comi
tetul Politic Executiv a rea
firmai hotărirea partidului și 
statului nostru, a poporului 
român de a sprijini și în vii
tor lupta poporului palestinian 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
șale legitime de a trăi în pace, 
într-o patrie liberă și in
dependentă, de a acționa în 
continuare pentru rezolvarea 
constructivă a problemelor 
din Orientul Mijlociu, pentru 
realizarea unei păci globale, 
juste și durabile în regiune.

Comitetul Politic Executiv 
a ascultat. în continuare, o 
INFORMARE CU PRIVIRE LA 
VIZITA UNEI DELEGAȚII A 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN ÎN REPUBLICA POPU
LARA CHINEZĂ Sl REPU
BLICA POPULARĂ DEMO
CRATA CORLE\NĂ

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat în mod deosebit pozi
ția Partidului Comunist Chinez 
și a Partidului Muncii din Co
reea, a Republicii Populare 
Uf 'șeze și a Republicii Popu
lare Democrate Coreene în 
problemele construcției socia
liste, ale apărării șî dezvoltării 
principiilor socialismului știin
țific, precum și în ce privește 
problemele actuale ale vieții 
internaționale, ale asigurării 
progresului și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
dat expresie satisfacției față 
de dezvoltarea continuă a re

lațiilor de strinsă prietenie și § 
colaborare dintre partidul nos- $ 
tru și partidele din cele două § 
țări, dintre poporul român și 5 nnnnornla nhinpy ci

Ipopoarele chinez și coreean, 
la care o contribuție determi
nantă au avut-o intilnirilc, 
convorbirile și înțelegerile la 
nivel înalt, dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
conducătorii de partid și de 
stat din R. P.
R. P. D. Coreeană.

Luind 
ierea 
Politia 
Nicolae Ceaușescu

Chineză și

Balcaniada de scrimă pentru juniori

VICTORII PE LINIE ALE REPREZENTANȚILOR ROMÂNIEI
• Medalii de aur pentru C. Milan și D. Vărzaru

cuvintul 
ședinței 

Executiv,

întâlnirilor 
pe care 
Ceaușescu 

cu tovară-

Central 
Bulgar, 
de Stat

de asemenea, ca- 
rodnic al convor- 

pe care tovarășul

CEAUȘESCU, 
GENERAL AL

I
la inche- 

Comitctului 
tovarășul 

_____ „ ____ , a arătat că 
trebuie să intensificăm și mai 
mult activitatea noastră in
ternațională, să întărim și mai 
mult colaborarea cu țările so
cialiste, dar și cu celelalte sta
te ale lumii.

Sintem ferm pe pozițiile so
cialismului științific, revo
luționar — a spus secretarul 
general al partidului —, pen
tru apărarea socialismului, care 
se realizează în condițiile con
crete diferite de la o tară la 
alta. De mult am criticat „mo
delele", le-am înlăturat , dar 
aceasta nu înseamnă renun
țarea la socialism, dimpotrivă, 
aplicarea fermă a principiilor 
socialiste !

Nici o tară socialistă nu are 
nevoie să copieze acum capita
lismul. In primul rînd pentru 
că I-au avut și știu ce reprezin
tă el. Nu de șomeri și de să
raci avem nevoie, pentru că nu 
așa vom intra în rîndul tăvilor 
civilizate. Nu cu șomeri și cu 
săraci se Înaintează spre civi
lizație ! Progresul tehnic nu 
se face cu împărțirea marilor 
întreprinderi socialiste in sute 
de mii de unități mici. O ase
menea împărțire ar aduce ță
rile respective cu sute de ani 
în urmă. Progresul tehnic se 
realizează cu marca industrie. 
Este cunoscut că marea indus
trie a asigurat aplicarea în 
bune condiții a organizării pro
ducției și a muncii, a științei. 
Socialismul trebuie să înlătu
re numai proprietatea capita
listă și repartiția de tip capi
talist, inegalitățile din socie
tate. nu să distrugă marea in
dustrie. Dimpotrivă, trebuie să 
o consolideze, să o dezvolte 1

De aceea, noi trebuie să stăm 
ferm 
linia 
lui, 
lor 
nia 
colaborării 
participăm activ 
colaborării și solidarității — 
aceasta trebuind să constituie 
una din preocupările noastre 
permanente in activitatea pe 
care o desfășurăm !

Să fim ferm Împotriva ori
cărui amestec al cercurilor im
perialiste în țările socialiste sau 
în alte țări, împotriva ames
tecului lor în țările în curs dc 
dezvoltare, contra acțiunilor 
lor împotriva mișcării revolu
ționare. De altfel, acționînd 
în acest fel, vom crea cele mai 
bune condiții pentru continua 
lărgire a relațiilor și schimbu
rilor noastre internaționale.

I

s

ii

I
I
I
II
s

— și stăm ferm — pe 
dezvoltării socialismu- 

a realizării programe- 
noastre, dar și pe U- 
întăririi solidarității și 

internaționale. Să 
la întărirea 3

1

I
S

.... . . I
Desigur, noi dorim relații cu $ 

toate țările, inclusiv cu _ țările | 
capitaliste — dar pe principii § 

. de egalitate și avantaj reciproc, g 
Considerăm, astfel, t" „. 
noastră fermă de apărare 
socialismului nu numai că 
înseamnă să renunțăm la 
litica de largă colaborare 
ternațională, ci, dimpotrivă,

că poziția § 
.. 1 

trebuie să intensificăm această Ș 
colaborare, respingînd ins? ori- Ș 

.............................. ...... I

nu 
po- 
in- 
că

ce condiții, orice capitulări sau 
concesii care dăunează socia
lismului, independentei și su
veranității tării!

Acestea sînt cîteva concluzii 
desprinse din toate întâlnirile 
din toate discuțiile pe 
le-am avut eu aîți delegați

care 5 
le-am avui cu aiți ueiegaii — 5 
atit la Berlin, cit și cu diferi- Ș 
te personalități care au venit $ 
în tara noastră.

Cred că toate acestea trebuie § 
să fie bine înțelese — și fie- Ș 
care in domeniul său, in actî-§ 
vitatea pe care o desfășoară. | 
trebuie să promoveze ferm sl 5 
activ politica și principiile $ 
noastre în toate domeniile. 5

în cadrul ședinței, Comitetul 5 
Politic Executiv a soluționat, S 
de asemenea, o serie de pro- S 
bleme ale activității de part'd $ 
și de stat.' S

Cea de a treia zi a Balca
niadei de scrimă pentru ju
niori. în care s-a disputat pro
ba individuală a sabrerilor și 
spadasinilor, a coincis cu o 
premieră pentru scrima româ
nească : sabia, ca armă elec
trică. Astfel. Sala de atletism 
a Complexului sportiv bueu- 
reștean „23 August1*, familiari
zată cu 'Telesidul și alte apa
raturi electronice necesare în
trecerilor atletice (sport al 
cifrelor), a găzduit joi, pentru 
prima dată pe planșele noas
tre, un concurs de sabie elec
trică, armă care, din acest an, 
a pășit la un campionat mon
dial, alături de celelalte arme 
aflate de mult în „priză** (la 
propriu și la figurat) — ambe
le florete și spada — evitind 
„aproximațiile" arbitrajului.

Și în pofida acestui handicap 
pentru tinerii noștri sabreri, 
puțin familiarizați cu noua 
structură a acestei arme, cu 
care au concurat uneori, doar 
pe planșele internaționale, re
prezentanții noștri s-au com
portat foarte bine, din cei 4 a- 
liniați la start — Dorin Vărza
ru, Lucian Dobrin. Daniel Gri- 
gore șl Cristian Rîpeanu. pri
mii trei s-au calificat în finala 
de 8. primii doi dintre ei dis- 
putîndu-și chiar ultimul a- 
salt al probei individuale, cel 
care avea sâ desemneze noul 
campion balcanic de juniori al 
sabrerilor. Deși titlul i-a re

venit lui Vărzaru (datorită ex
perienței sale mai mari el a 
remontat de la 2—6, cîștigînd 
clar, cu 10—7), adversarul său 
din acest asalt decisiv, Dobrin 
(doar 17 ani, elevul lui Gh. 
Bîrdan. de la Șoimii IMUC 
București), a fost revelația 
concursului, el întrccîndu-1 
surprinzător, dar meritat. în 
semifinală, pe grecul Boubou
kis. învingătorul principalu
lui favorit, românul Grigore.

Iată clasamentul și rezultate
le finalei de 8 a probei indi
viduale de sabie : D. Vărzaru, 
(România) — C. Oray (Turcia) 
10—4. L. Karmaniolas (Grecia) 
— 8. Stefanov (Bulgaria) 10—6, 
L. Dobrin (România). — N. Di- 
nev (Bulgaria) — 12—10, K. 
Bouboukis (Grecia) — D. Gri
gore (România) 10—8 ; în se
mifinale : Vărzaru — Karma
niolas 10—7, Dobrin — Boubou
kis 12—10 ; pt loc. 3—4 : Kar
maniolas — Bouboukis 10—6 ; 
pt. loc. 1—2 : Vărzaru — Do
brin 10—7.

Deși în disputa spadasinilor 
am înregistrat cel mai mic 
număr al reprezentanților noș
tri In finalele probelor indivi
duale, doar 2 (George Epu- 
rescu și Cornel Milan, ceilalți 
din lotul nostru. Valentin 
Tone și Tibor Andrasfi. pier- 
zindu-se pe drum, în grupele 
preliminarii...), am sperat tot 
într-o dispută pentru titlu 
în „familie", pentru că pri

mii pe tabloul finalei (deci, cu 
indicele de victorii cel mai 
bun) au fost Epurescu și Mi
lan. Dar iată că Epurescu, după 
ce a trecut fără probleme de 
iugoslavul Dumitrov (10—4), 
a pierdut identic la bulgarul 
Metchov ! Despre Milan, cre
dem că se poate, spune că ele
vul antrenorului Z. Gered 
(Progresul București), își 
„intră în mină" doar atunci 
cînd este net condus ! Ce alt 
semn de întrebare s-ar putea 
ridica în atari condiții, cînd 
Milan a revenit puternic (și 
deosebit de spectaculos !) de la 
1—5, atît în semifinala cu bul
garul Velinov, dt și in finala 
cu coechipierul acestuia, Met
chov, cîștigînd clar, în cele 
din urmă, în ambele asalturi cu 
10—7 ?

Iată rezultatele finalei de 8 din 
proba individuală a spadasinilor : 
G. Epurescu (România) — V. Du
mitrov (Iugoslavia) 10—4, I. Met
chov (Bulgaria) — N. Lignos 
(Grecia) 10—6, B. Velinov (Bul
garia) — I. Er (Turcia) 10—7, 
C. Milan (România) — Z. Jenei 
(Iugoslavia) 10—3 ; in semifinale: 
Metchov — Epurescu 10—J. Mi
lan — Velinov 10—7 ; pt. loc. 
3—4 Epurescu — Velinov 10—7 ; 
pt. loc. 1—2 : Milan — Metchov 
10—7.

Astăzi se încheie întrecerile 
ediției 1989 a Balcaniadei de 
scrimă pentru juniori, cu dis
putele echipelor de sabie și 
spadă.

S. PAVELESCU

„MONDIALfIt" Of JUDO
BELGRAD. Au început Cam

pionatele Mondiale de judo, 
lată primii clasați la două ca
tegorii : mijlocie : L Fabien 
Canu (Franța), 2. B. Spikers 
(Olanda), 3. St. Fraudenberg 
(R.F.G.) și A. Lobenstein 
(R.D.G.) ; semigrea : 1. Koba 
Kurtanidze (U.R.S.S.), 2. O.
Baljinniam (Mongolia). 3. M. 
Meiling (R.F.G.) și R. Van de 
Walle (Belgia).

CHIAR Șl FIGNON !
AMSTERDAM, 12 (Agerpres). 

Ciclistul francez Laurent Fignon, 
clștlgătorul din acest an al Tu
rului Italiei și ocupantul locului 
secund to Turul Franței, este 
pasibil de o suspendare pe ter
men lung pentru că ar fl utilizat 
medicamente stimulatoare inter
zise (amfetâmină). in cursa des
fășurată luna trecută la Eind
hoven, relatează ziarul olandez 
„Den Ilaagsche". După o primă 
analiză pozitivă, Fignon a refu
zat să efectueze un al doilea test 
și nici nu a cerut obișnuita 
contraexpertiză.

PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM « Viitoarea 

ediție a C.M. de Formula 1, din 
1990, va cuprinde 16 Mari Premii, 
între care : Phoenix (Arizona) 
11 martie, Montreal 10 iunie, Sil
verstone 15 iulie, Hockenheim 
(R.F.G.) 29 iulie. Monza 4 sep
tembrie. Estoril 20 septembrie. 
Suzuka 21 octombrie, Adelaide 
4 noiembrie • După două etape, 
ta „Raliul San Remo“ lider a 
devenit spaniolul Carlos Sainz 
(Toyota-Celica), urmat, la 1:02, 
de Italianul Alessandro Florio 
(Lancia-Integrale).

HOCHEI pe GHEATĂ • Re
zultate din Campionatul Unio
nal : Spartak Moscova — Himik 
Voskresensk 3—4, Sokol Kiev — 
Dinamo Moscova 3—3, Torpedo 
Iaroslavl — Dinamo Harkov 4—3, 
Dinamo Riga — S.K.A. Lenin
grad 7—2.

HOCHEI PE ROTILE • Cam
pionatul Mondial, ta Argentina, 
la San Juan : Portugalia — 
S.U.A. 9—3, Italia — Chile 2—1, 
R.F. Germania — Elveția 5—2, 
Spania — Australia 19—0. Argen
tina — Olanda 7—3.

VOLEI • In finala campiona
tului masculin al Asiei : Coreea 
de Sud — Japonia 3—0 (6, 9. 13); 
pentru locul 3 : R.P. Chineză — 
Pakistan 3—2 (—13, 11. 10, —13, 10).

YACHTING • C.M. la clasa 
„Olandezul zburător**, desfășurat 
la Alesslo, ta Italia, s-a Înche
iat cu succesul echipajului R.D. 
Germane (Albert Batzlll, Peter 
Lang), urmat de cele din R.F. 
Germania și Norvegia.

SE CONTUREAZĂ FINALISTELE C M.
A trecut și „maratonul" de 

miercuri al meciurilor din preli
minariile C.M. (zona Europei). 
Unele echipe și-au asigurat acum 
calificarea pentru Italia *90, prin
tre care cele ale Spaniei, Belgi
ei și Angliei, dar șanse mari au 
și reprezentativele Olandei, Ir
landei, Scoției și Cehoslovaciei. 
In grupa I. promovarea se va 
decide la București, unde repre
zentativa țării noastre are nea
părat nevoie de o victorie în 
fața echipei Danemarcei.

In grupa a H-a, ta urma sco
rului alb (0—0) de la Chorzow, 
cu Polonia, echipa Angliei se 
poate considera calificată între 
cele 24 pentru Italia. Englezii, 
cu Shilton ta poartă (la cel de 
al 111-lea meci internațional), 
și-au Încheiat partidele totalizind 
9 p și un golaveraj de 10—0 (An
glia este singura echipă europea
nă care nu a primit gol). Iată 
Clasamentul :

• Anglia — golaveraj 
10—0! O Olandezii 
și-au confirmat valoarea 
și la Wrexham! • Iugo
slavia a cîștigat în ur
ma unui penalty ® E- 
chipa lui Platini a re
născut £ Spania — ca
lificată după meciul de 

la Budapesta

1. Anglia
2. Suedia
3. Polonia
4. Albania

6 3 3 0 10- 0 9
5 3 2 0 7-3 8
4 112 2-5 3
5 0 0 5 2-13 0

Ultimele partide : 25.10 : Polo
nia — Suedia ; 15.11 : Albania — 
Polonia.

In grupa a IV-a. la Wrexham, 
campioana Europei, echipa Olan
dei, nu s-a dezmințit (chiar 
fără Gullit, Van Basten, Vanen- 
burg, Van Tiggelen și Erwin 
Koeman), cîștigînd cu 2—1 (1—0) 
ta fața selecționatei Tării Gali
lor, prin golurile lui Rutjes 
(mta. 14). Bosman (min. 71), res-
pectiv Bowen 

Clasamentul :
(min. 89).

1. Olanda
2. R.F.G.
3. Finlanda
4. Țara Galilor

5 3 2 0
5 2 3 0
5 113
5 0 2 3

5-2 8
11- 2 7

4-13 3
3-6 2

Urmează tatîlnirile : 15.10 :
R.F.G. — Țara Galilor șl Olanda
— Finlanda.

încă înaintea jocului de la Sa
rajevo, ta grupa a V-a, echipa 
Iugoslaviei era calificată, dar 
miercuri, eu formația Norvegiei, 
ea și-a mal adăugat două puncte, 
învingtad eu 1—0 (mal greu însă 
decît se aștepta), printr-un gol 
din penalty, marcat de Hadzi- 
begici (mln. 45). Partida a avut 
unele aspecte negative. Mai tatii 
Halle (Norvegia), ta mln. 57, a 
fost eliminat ta urma unui fault 
și apoi Bazdarevlci a primit car
tonașul roșu pentru atitudine 
nesportivă față de arbitru. In alt 
joc, echipa Franței, renăscută ta 
toamna aceasta sub bagheta lui 
Platini, a Întrecut, eu 3—0 (1—0), 
selecționata Scoției. (Deschamps
— mln. 26. Cantona — mln. 63 
și Durand — mln. 89). Alături de 
Iugoslavia. Scoția are totuși po
ziția cea mai avantajoasă pentru 
calificare. Priviți clasamentul :
1. Iugoslavia
2. Scoția
3. Franța
4. Norvegia
5. Cipru

7 5 2 0 14- 5 12
7 4 12 11-11 9
7 2 3 8 8-7 7
7 8 1 4 9- 8 5
8 0 1 9 5-19 1

Jocurile care urmează : 28.10 : 
Cipru — Iugoslavia : 15.11 ; Sco
ția — Norvegia ; 18.11 : Franța — 
Cipru.

Alte meciuri ta grupa a Vl-a, 
care au consolidat primele două 
locuri : Spania (la Budapesta) a 
terminat la egalitate, 2—2 (2—1). 
cu Ungaria și este calificată (au 
marcat Salinas — min. 31 și Mi
chel — min. 36, respectiv Pinter 
— min. 40 șl 82). în timp ce 
Irlanda a dispus clar de Irlanda 
de Nord, cu 3—0 (1—0), prin
punctele înscrise de Wheian 
(mln. 42), Casearino (min. 48) și 
Houghton (ml-n. 57). Clasamentul:

Spania — Ungaria și Malta — 
Irlanda.

1. Spania 1 5 1 1 16- 3 11
2. Irlanda 7 4 2 1 8- 2 10
3. Ungaria 7 2 4 1 8- 8 8
4. Irlanda de Nord 8 2 1 5 6-12 5
5. Malta 7 0 2 5 3-16 2

întîlnirile viitoare : la 15.11 :

în grupa a VH-a, în meciul 
de la Saarbrtlcken — R.F.G. 
(stadionul din Luxemburg fiind 
ta reparație), Portugalia a dis- 
pas eu 3—0 (1—0) de Luxemburg, 
golurile fiind semnate de Aguas 
(min. 44 și 52) șl Barros (min. 
74). La Basel : Elveția — Belgia 
2—2 (0—0). Au înscris : Knup 
(mto. 51), Turkyilmaz (mln. 59),' 
respectiv Degnyse (mta. 57) șl 
Geiger (autogol, mta. 71). Cla
sament 1

L Belgia
2. Cehoslovacia
3. Portugalia
4. Elveția
9. Luxemburg

7 4 3 0 14- 4 11
8 4 1 1 10- 3 »
7 4 1 2 11- 8 9 
0 114 8-10 3
8 0 0 8 1-19 0

Meciurile viitoare î la 25.10 : 
Belgia — Luxemburg șl Ceho
slovacia — Elveția ; 15.11 : Elve
ția — Luxemburg ; 18.11 : Portu
galia — Cehoslovacia.
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