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ViZiTÂ DE LUCRU

A TOVARĂȘULUI

tSCOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE

DIN CAPITALA
I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu; 
secretar general al Partidului 
Cjuiuu.st Român, pre edin ele 
Repub leii Socialiste România, 
a efectuat, vineri, o vizită de 
lucru in unități ale industriei 
alimentare din Capitală.

îneadrindu-se in seria anali 
zelor efectuate in ultimele zile 
in legătură cu cele mai impor
tante aspecte ale îmbunat firii 
a /izionă-ii Câni a ei noul 
d'aîog de lucru al secretarului 

el ai partidului cu cadre 
le de conducere din ministerul 
de resort si Consiliu! Popular 
Municipal, cu colectivele 
taților vizitate, s-a axat 
problemele prioritare ale 
voitorii

uni- 
oe 

dez- 
si modernizării indus

triei alimentare, cu deosebire în 
sectorul p“od”ctiei ••e cam--’ e; 
p aparatelor d!-> came

S .î hnen.eie de aleasă dra- 
g' : și prețuire, pe care io
cuitorii Bucureștiului aseme
nea întregii națiuni le poartă 
conducătorului partidului sista
tului nostru pentru grija deo 
sebi'ă manifestată față de spo
rirea continuă a nivelului de 
trai al tuturor cetăten'’or pa
triei. și-au găsit o elocventă 
expresie in primirea că'ă» oasâ 
M.eută 'ovarășnluî Nicolae 
Ceaușescu în întreprinde-î'e 
vizi'a "

O asemenea amtranță entn- 
z’-stă a ca-ac'eri’a» j”t’mni- 
narca secretarului general al 
partidului la COMPLEXUL n- vri'K
CăRN’I BUCUREȘTI, unde mii 
de oameni ai muncii au aplau
da’ î cvețîonat cu ‘n«”P’e|tre.

O formațiune alcătuită din 
m -r»!»-*  nj găr~* ’o- --'yfrîat'ca a 
prezentat onorul. Tineri si ti
nere au oferit tovară ului 
N’ro’ae Ceausescu buchete de 
flori. Cei prezenți au scandat 
cn putere numele partidului 
r secretar ’ui «ăn general, ca 
si urarea, devenită expresie a 
voinței întregului nostru popor, 
ca 'a Congresul al XTV-’ea al 
partidului tovarășul Nicolae 
C«iu "seu să fie reales in 
funcția supremă de secretar 
gonorai al partidului.

ÎT cursul vizitării 
AUTOR construit 
C" 
r*'  
făt’șate principa'ele 
r'?t5~i 
d’tc‘îe,
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.tn

:u: H--

NOULUI 
în cadrul 

’Vexuluî. secretarului gcnc- 
i! part’dnîuî i-au fost în- 

caract-- 
ale capacităților d- pro- 
modul în care este or

ganizat fluxul de prelucrare si 
p-ocesul tehnologic, preocupă
rile colectivului de oameni ai 
muncii pentru asigurarea unui 
înalt grad de mecanizare a lu
crărilor. Pe parcursul vizU»! 
s-a •’ubliniat că toate utilaje
le sînt fabricate în tara noas
tră. că transportul cărnii se 
face in întregime mecanizat, 
prin linii de convetere.

S-a încheiat Balcaniada de scrimă (juniori)

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI, CU 12 MEDALII, PE PRIMUL LOC
Balcaniada '89 de scrima pen

tru juniori s-a încheiat vineri, 
in Sala de atletism a Comple
xului sportiv „23 August" din 
Capitală (excelentă gazdă pen
tru o asemenea tradițională 
competiție internațională de 
scrimă, în tribune fiind mai 
mulți și mai entuziaști supor
teri ca oricînd în ultimii ani) 
cu un remarcabil bilanț al re
prezentanților scrimei româ
nești ; din cele 16 medalii po
sibile, juniorii noștri au ob
ținut 12. din care 6 de aur. 
4 de argint și 2 de bronz. Ei 
au fost urmați în clasamentul 
medaliilor de Bulgaria — 5 (2 
aur, 2 argint, 1 bronz). Grecia 
— 3 (toate de bronz). Iugosla
via și Turcia — cite 2 (ambele, 
cu una de argint si una de 
bronz).

La acest bilanț al juniorilor 
români și-au adus contribuția 
toate cele patru arme, nu însă 
în egală măsură. Pentru că 
iată, prin succesele obținute 
joj în probele individuale, sa- 
brerîi și spadasinii ne dăduse
ră speranța unor victorii tota
le la aceste arme, deci și titlu-

porci- 
Tot- 

asigure 
tăiere 

dispună 
complet

Secretarul general al parti
dului a parcurs întregul flux 
de prelucrare, interesindu-sc 
îndeaproape de aspectele legate 
de sporirea productivității mun
cii. de modul cum sint asigu
rate condițiile de igienă in care 
se desfășoară fiecare operație, 
de calitatea produselor ce vor 
fi realizate aici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că se impune reor
ganizarea actualelor sectoare si 
folosirea mai eficientă a spa
țiului, instalarea unor noi ma
șini și utilaje, pentru a se pu
tea realiza aici și o serie de 
preparate din carne.

Pornind de la constatarea că 
în cadrul noului abator există 
soații ce nu sînt întrebuințate 
integral, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să 
s? amenajeze încă o linie teh
nologică pentru tăierea 
lor și prepararea cărnii, 
odată, s-a cerut să se i 
sporirea capacității de 
a oilor, sector care să 
de o linie specială, 
separată de sectoarele în care 
se prelucrează carnea de porc 
și cea de vită.

Adresindu-se oamenilor mun
cii prezenți. pe care i-a felici
tat nentru moderna întreprin
dere construită aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ie-a urat să 
obțină succese tot mai mari, să 
realizeze, in condiții de igienă 
desăvîrșită, produse de cea mai 
bună calitate, sporindu-și astfel 
contribuția la aprovizionarea 
corespunzătoare a populației.

Tn aceeași arie de preocu
pări s-a înscris și dialogul 
conducătorului partidului și 
statului nostru cu colectivul 
ÎNTREPRINDERII de pre
parate ȘI CONSERVE DIN 
CARNE, unde în centrul aten
ției s-au situat problemele 
creșterii volumului si diversi
ficării producției.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-au  fost înfățișate măsurile a- 
plicate în vederea îndeplinirii 
in condiții cit mat bune a sar
cinilor ce revin acestei unități, 
în conformitate cu prevederile 
programelor 
nare.

Apreciind 
treprindere 
rezerve de 
țici. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că trebuie să se acțio
neze pentru mai buna organi
zare a procesului tehnologic, 
atît la recepționarea cărnii și 
ta tranșare, cit și în secțiile 
de preparate. S-a cerut ca 
prin folosirea cu mai mult spi
rit gospodăresc a spațiilor e- 
xistente. să se creeze posibili
tatea montării unei linii supli-

de autoaprovizîo-

că si la această în- 
există suficiente 

sporire a produc-

(Continuare In vaa- a <-a> 

rue balcanice La echipe, in ul
tima zi a competiției. Ei au 
capotat, însă, surprinzător, nici 
măcar campionii din probele 
individuale, sabrerul Vărzaru și 
spadasinul Milan nereușind 

impulsioneze coechipierii 
evoluții constant bune, 
adevărat, sabrerii au a- 

doar o singură -sincopă", 
au pierdut in fața echi-

să-și 
prin 
Este 
vut 

cind 
pei Bulgariei, tradițională for
ță în sabia internațională. E- 
chipa noastră a condus cu 2—0 
și 4—3. dar tocmai Vărzaru. 
care putea să parafeze victo
ria. a pierdut la Dinev fără 
drept de apel 12—5), lăsînd a- 
ceastă sarcină dificilă pe ume
rii mezinului echipei, Dobrin. 
Acesta, copleșit de miză, nu 
s-a putut exprima pe deplin și 
a pierdut ultimul asalt, în 
fața celui mai redutabil ad
versar. Ștefanov (ce-i drept, la 
limită, 5—6, nevalorificîndu-și 
însă decisiva prioritate !).

Spadasinii ne-au oferit, din 
păcate, un duș rece. Chiar în 
primul meci, cu formația Gre
ciei, ei s-au prezentat pe 
planșă fără capacitate de rezis-

^oletari din toate țările', unlțl-vă I
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Astăzi și miîne, etapa a VIII-a a Diviziei A de fotbal

CREȘTEREA VALORICĂ A JOCURILOR
| OBLIGAȚIE MAJORĂ A TUTUROR ECHIPELOR
I® Steaua și Dinamo, ultime repetiții înaintea partidelor cu Eindhoven și, respectiv, 
| Panathinaikos ® La Pitești, gazdele trebuie să-și regăsească ritmul • Inter Sibiu 
| vrea să confirme „remize" de la Timișoara • Partidă interesantă pe Litoral ® La Mo-

rvTwvvv? PROGRAMUL Șl ARBITRIIrvvvvvvw»;

AZI
București : STEAUA - „POLI" TIMIȘOARA
V. Ciocan (Bistrița) ; Al. Mustățea (Pitești), I. Danclu 

(Petroșani) Stadion Steaua
DINAMO - SPORT CLUB BACĂU

I. Igna ; D. Buciuman (ambii din Timișoara), V. Donțu 
(Galati) Stadion Dinamo

MÎINE
Pitești :
V. Angheloiu

F. C. ARGEȘ - JIUL
(București) ; V. Titorov (Plopenl), L Vereș 

(Sf. Gneorghe)
F. C. INTER - CORVINUL
(Rm. Vtlcea) ; Fl. Popescu (Ploiești), 
(Zalău)
F. C. FARUL - PETROLUL

D. Petrescu (București), 
M. Ilieș (Odorhel)

Moreni : FLACARA - F.C.M. BRAȘOV
Ad. Porumbolu (Voslul) ; Gh. Dumltrașcu (Constanța), 

A. Huzu (Sibiu)
Cluj-Napoca : „U" - VICTORIA
L Coț (Ploiești) ; C. Gheorghe (Suceava), I. Ursachl 

(Bacău)
F. C OLT - UNIV. CRAIOVA 

(București) ; R. Petrescu (Brașov), 
I. Nlculițov (Focșani)

F. C. BIHOR - SPORTUL STUDENȚESC 
i (Rm. VTlcea) : V. Curt (Constanța), 

C. Sorescu (Pitești)
Toate partidele vor tncepe la ora 13.

Sibiu :
N, Dinescu

T. Demian
Constanța :
M. Salomir (Cluj-Napoca) ;

$

Scornicești:
M. Niculescu

$ Oradea: I
L Crăciunescu

In partida decisiva a „sferturilor" C.C.L la polo

|DINAMO LUPTA PENTRU CALIFICARE!
§ Această întîlnire de mare interes are loc azi, de Ia ora

12, în bazinul din Șos. Ștefan cel Mare

I

§ Din cele opt echipe rămase 
Ș în cursa pentru Cupa Campio- 

nilor Europeni, patru vor păși
5 astăzi în penultima§ astăzi in penultima fază a 
5 prestigioasei competiții. după 
§ ce se vor fi încheiat parlidele- 
5 retur ale „sferturilor" de fina- 
S lâ. Ca și in „runda" de sîmbă- 
" trecută, una dintre întîlniri- 

de mare atracție se anunță a 
aceea care aduce față în fa- 

„„__ campioană a
§ României. Dinamo București și 
§ pe Spandau 04 Berlinul Occi-

§ ta
§ le 

fi 
ță pe multipla

§ dental, actuala deținătoare 
trofeului continental..

§ Cum bine se știe, meciul-tur, 
§ disputat in bazinul oaspeților 
§ de as’ăzi ai dinamoviștilor. s-a 
§ încheiat cu 13—9 în favoarea 
§ iui Snandau 04. rezultat care 
S nu reflectă. Insă, decit partial

tență, în special psihică. Ast
fel, deși au remontat de la 
0—4 la 3—4, intr-un asalt cu

S. PAVELESCU

(Continuare in p«o 1-3)

Pe Stadionul Steaua, de la ora 14

UN NOU MECI-TEST AL RUGBYȘTILOR TRICOLORI
Parteneră de întrecere reprezentativa Samoa de Vest

Pe agenda tot mai bogată a 
rugbyștilor tricolori. înaintea 
debutului in ediția 1989—91 a 
competiției continentale de sub 
egida F.I.R.A. si in perspecti
va preliminariilor Cupei Mon
diale. figurează astăzi un alt 
ioc-test : echipa României întil- 
nește. pe terenul din cadrul 
Complexului Steaua, reprezen
tativa primului stat indepen
dent din Oceania — Samoa de 
Vest. Un meci pe care iubitorii 
sportului tn 13 n așteaptă eu

I.

reni, F.C.M. Brașov are din nou 
o misiune dificilă ® La Cluj- 
Napoca, studenții susțin iar un 
colocviu greu • F. C. Olt — 
Universitatea Craiova, o partidă 
mereu echilibrată și disputată 
• La Oradea, Sportul Studen- 

oțese, in fața unei echipe cu 
remarcabilă eficacitate

-

CLASAMENT
î. DINAMO 7 7 0 9 22- 1 14
2. Steaua 7 5 11 12- 4 11
3. Univ. Craiova 5 4 10 11- 2 9
4. Victoria 7 4 12 10- 6 9
5. F. C. Bihor 6 4 0 2 18- 9 8
6. Petrolul 7 4 0 3 10- 9 8
7. F.C.M. Brașov 7 3 2 3 6-13 8
8. F. C. Inter 7 3 13 13-17 7
9. Corvinul 7 3 13 6-13 7

li). F. C. OR 7 2 2 3 8- 8 6
11. S. C. Bacău 7 2 2 3 10-13 6
12. F, C. Farul 6 3 13 8- 8 5
13. Flacăra 7 3 14 7-11 5
14. Jiul 7 3 14 5-10 S
15. „Poli" Timiș. 7 13 4 10-13 4
16. „U“ Cluj-Napoca 7 13 4 7-16 4
17. Sportul Stud, S 1 0 4 5- 6 3
18. F. C. Argeș 7 10 6 3-14 8

«

<

< I

configurația reală a acelei tn- 
tîlniri, așa cum am mai arătat 
— la momentul potrivit — tn 
coloanele ziarului nostru. Vom 
porni, așadar, cu un handicap 
de 4 goluri, dar cu avantajul 
(de data aceasta) al piscinei 
proprii — partida are Ioc in 
bazinul din Parcul Sportiv Oi-

In meci*retur  pentru „Cupa C.E. V.<< la volei (f)

RAPID BUCUREȘTI-
în ediția 1989—1990 a cupelor 

europene la volei, echipele 
noastre feminine de club mar
chează cea mal numeroasă 
prezentă: Dinamo București 
in C.C.E. Chimia Rm. Vileea 
in Cupa Cupelor. Universitatea 
C.F.R. Craiova și Rapid Bucu
rești tn -Cupa Confederației 
Europene de volei". Prima 
care a și intrat tn scenă. In 
turul preliminar al „C.E.V.". 
este Rapid. După cum se știe, 
glulestencele au susținut du
minica trecută meciul-tur cu 
Benfica Lisabona. In deplasare 
unde au cîstieat tn trei seturi.

Astăzi dună-amlază. In sala 
Rapid, voleibalistele pregăti- 

firesc interes ; iar aceasta, din 
mai multe motive.

Se speră. înainte de toate, tn 
confirmarea evoluției bune de 
la Brașov, din partida inaugu
rală a stagiunii internaționale. 
Majoritatea coautorilor victoriei 
atit de clare, din urmă cu trei 
săDtămîni vor fi prezent!, cum 
e normat si in formația de a- 
cum. Se anunță, insă, o seamă 
de reveniri tn prima echipă a 
tării — Rădulescu, Fulina, Toa- 
der —. • sigur și un debut 

namo, eu Începere de Ia ora 13 
— și al unei mart dorințe de 
calificare, pe care aveam s-n 
aflăm la fiecare dintre compo- 
nenții echipei noastre campi
oane.

tn vederea disputei decisive 
de astăzi. Dinamo a urmat un 
intens si complex program de 
antrenamente zilnice, conduse 
de antrenorul Dinu Popescu, 
care avea să ne declare: „Orl- 
cît de greu ar fi (n.r. șl este!) 
vom lupta mal mult decit ori
cînd, cu gîndul numai la victo
rie și, bineînțeles, la calificare.

Mugur POPOVICI

(Continuare în pag. 2-3)

BENFICA LISABONA
te de Fi. State și Șt. Vasilko 
vor disputa partida revanșă 
cu echipa lusitană, fostă ani 
tn șir campioană a Portugaliei. 
Desigur, problema calificării 
în faza următoare nu se mai 
pune. Rapid fiind net <tuoe- 
rioară adversarei, dar asta 
nu înseamnă că numeroșii sus
ținători ai feroviarelor nu vor 
veni să-și vadă la lucru echi
pa. tn perspectiva meciur’lor 
importante care o așteaptă sl 
tn campionat, și In turul l cînd 
adversară li va fi formația 
italiană Pallavolo Nausicaa. 
Arbitrul partidei de azi : 
A. Schempliner (Israel). Meciul 
începe la ora 18 (A. B.).

al tinărului. impetuosului ata
cant steliet Șerban. In fapt, 
antrenorii Theodor Radulescu 
și Mihai Naca mai aveau după 
antrenamentul de ieri după-a- 
miază un singur semn de în
trebare vizavi de formula de 
Început : Răcean (prezenta o 
contractură musculară) sau 
Fulina in centru, alături de

Geo RAEȚCH1

(Continuare la uag. 8-»
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IN PRINCIPALELE COMPETIȚII INTERNE

J » BASCHET »

Două din cele trei echipe mas
culine neînvinse pînă acum, i.c.e.d. și 
Dinamo București (a treia fiind Steaua), 
susțin „capul de afiș" al etapei a treia, 
de sîmbătă și duminică, a Campionatelor 
Naționale de baschet ; la fete, meciul Vo
ința București — Olimpia București deține 
supremația ca interes, prin tradiție în pri
mul rînd. Celelalte partide ale etapei — 
MASCULIN : OȚELINOX Tîrgoviște — Stea
ua, Dinamo I.M.P.S. Oradea — Metaloteh- 
nlca Tîrgu Mureș, Farul C.S.Ș. 1 Constan
ța — Rapid București, ELBA Timișoara — 
Academia Militară Mecanică Fină Bucu
rești, Universitatea Metalul Roșu 
Cluj-Napoca — Balanța C.S.U. Si
biu ; FEMININ : Comerțul Tîrgu Mu
reș — Sportul Studențesc Bucu
rești, Comerțul C.S.S. Sf. Gheorghe — Vo
ința Brașov, Rapid C.S.S. 5 București — 
Mobila C.S.ș. Satu Mare, Metalul I.M.P.S. 
Salonta Crișul — Gaz Metan C.S.Ș. Mediaș, 
Metalul C.S.ș. Rimnlcu Vîlcea — Universi
tatea C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca.

ză să se dispute la începutul lunii noiem
brie.

In Capitală se va desfășura o singură 
reuniune, cea organizată de clubul Steaua, 
in sala din calea Plevnei. Multipla cam
pioană a țării va primi vizita echipelor 
C.A. Lupte Tg. Jiu și Danubiana București. 
In aceeași grupă, a ni-a, vor mai avea 
loc partidele : Dunărea Galați. Steagul 
Roșu Brașov, C.F.R. Craiova (la CRAIOVA) 
șl c.S. Tîrgoviște, URBIS București, Glo
ria Pandurii Tg. Jiu (la TG.

Celelalte reuniuni vor avea 
DEA (Voința Lugoj, U.M. 
A.S.A. Oradea), hunedoara 
Napoca, Metalul Bocșa șl 
Hunedoara), ZALAU (Viitorul Gheorghenl, 
Comerțul Tg. Mureș și Armătura Zalău), 
SATU MARE (Dinamo Brașov și Unlo Satu 
Mare), ORADEA (Lemnarul Odorhei, Jiul 
Petrila șl înfrățirea Oradea). ARAD (Me
talul IURT Lugoj, C.S.M. Sf. Gheorghe șl 
vagonul Arad), Mun. GH. gheorghiu-dej 
(Vulcan București, Rapid București și C.S. 
Onești), CALARAȘI (Viitorul Vaslui. Hi- 
drotehnica-C.S.Ș. 2 Constanța și Oțelul Că
lărași), IAȘI (Progresul Brăila, Electra 
București șl Nleolina lași).

Toate reuniunile încep la ora 9.3#.

JIU), loc la ORA- 
TimJsoara sl 
(Voința CluJ- 
Constructorul

F» HAfâbÂF* | » POLO 9

Campionatul Național de f

Divizia A la handbal masculin pro
gramează miine șase partide deose
bit de interesante. în etapa a Vl-a : Di
namo București — Știința Bacău, Univer
sitatea Craiova — Dacia Pitești, Di
namo Brașov — Steaua, Hidrotehnica 
Constanța — Politehnica Timișoara, Strun
gul Arad — C.S.M. Minaur Baia Mare și 
Universitatea C.U.G. Cluj-Napoca — A.S.A. 
Eiectromureș Tg. Mureș. Avantajul tere
nului propriu pare precumpănitor, foarte 
echilibrate anuntlndu-se însă jocurile de 
la Brașov si Arad.

CLASAMENTUL : 1. Dinamo București
15 (+40) ; 2. Steaua 15 (+28) ; 3. Minaur 12; 
4. Hidrotehnica 9 (+1) ; 5. Strungul 9 (—3) ; 
6. ,,U“ Cluj-Napoca 9 (—6) ; 7. Universita
tea Craiova 9 (—7) ; 8. A.S.A. Eiectromureș 
9 (—13) ; 9. Știința 9 (—17) ; 10. Dinamo 
Brasov 8 ; 11. Politehnica 6 (—7) ; 12. Da
cia 6 (—21)

11.

Trel întîlnirl de a cincea
etapă dublă la polo se dispută astăzi si 
miine (a patra, Dinamo — Rapid, fiind 
amînată). Din program se desprinde dubla 
confruntare Steaua — Crișul Oradea, din
tre două echipe „de podium" ale sportu
lui nostru cu mingea pe apă. Tot In Ca
pitală au loc meciurile Sportul Studențesc 
TMUCB — Vagonul Arad, jocurile de sîm- 
bătă prefatînd mult așteptatul retur al 
„meciului european" Dinamo — Spandau 
04. La Cluj-Napoca, formația Voința din 
localitate primește vizita poloiștilor de la 
I.L. Timișoara.

înaintea acestei etape, In clasament con
duce Dinamo, cu ÎS puncte (golaveraj 
132—68), urmată de Steaua 16 p (101—52), 
Rapid 10 p, Crișul 8 p (din 6 jocuri), Vo
ința 4 p (6 j). Sportul Studențesc 4 p, 
ILT 2 p. Vagonul 0 p.

Mureș — Eiectromureș Tg. Mureș ; MAS
CULIN : Minerul Vulcan — Minaur Baia 
Mare, Voința București — C.F.R. Explorări, 
C.F.R. Cluj-Napoca — UNIO Satu Mare, 
Eiectromureș Tg. Mureș — Olimpia I.E.I. 
București ; seria a II-a valorică, FEMI
NIN : Rapid București — Voința Craiova, 
Dermagant Tg. Mureș — Voința Oradea, 
C.S.M. Reșița — Olimpia I.E.I. București. 
Dacia Ploiești — Metrom Brașov, Voința 
Sănătatea Odorhei — Gloria București ; 
MASCULIN : C.F.R. Constanța — Carpați 
Sinaia, Metalul Roman — Tehnoutilaj Odor
hei, Voința Timișoara — Olimpia Reșița. 
Jiul Petrila — C.F.R. Iași. Chimica Tîrnă- 
veni — Constructorul Galați.
• Situația în clasamente, după ____

etape In prima serie valorică, se prezintă 
astfel : feminin — 1. Eiectromureș Tg. Mu
reș 8 p (punctaveraj 5052), 2, Voința Galați 
6 p (2461), 3. Voința Ploiești 6 p (2343), 4, 
Laromet București 4 p (7285), 5, Voința
București 4 p (4939), 6. Hidromecanica Bra
șov 4 p (4840), 7. Voința Timișoara 4 p 
(4766), 8. Petrolul Băicol 2 p (4875), 9. U.T. 
Arad 2 p (4485), 10. Voința Tg. Mureș 0 p 
(6908) ; masculin : 1. Minaur Baia Mare 8 p 
(10557), 2. Eiectromureș Tg. Mureș 6 p 
(16053), 3. Minerul Vulcan 6 p (10342), 4. 
Voința București 4 p (10182), 5.. UNIO Satu 
Mare 4 p (4998), 6. C.F.R. Explorări 4 p 
(4911). 7. Metalul Hunedoara 2 p (15378), 
8. Gloria București 2 p (10225), 9. Olimpia 
I.E.I. București 2 p (40163), 10. C.F.R. Cluj- 
Napoca 2 D (100131.
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STEAUA Șl DINAMO 
IȘI VOR DISPUTA

Cele două derby-uri — duminica dimjneaț;
Campionatul Național de te

nis pe echipe (grupa valorică 
1—6) a oferit spectatorilor ve- 
niți la arena Progresul din Ca
pitală — pe o vreme splendidă 
după ploile căzute pînă joi di
mineață. motiv pentru care 
competiția a început cu o zi și 
jumătate mai tîrziu — cîteva 
întîlniri foarte atractive. In 
rîndul acestora am inclus si 
partida dintre formațiile mas
culine Steaua și Dinamo Bra
șov. Echilibrul acestei dis
pute s-a menținut pe întreaga 
durată a celor șase meciuri de 
simplu, la sfîrșitul cărora sco
rul era egal : 3—3. Primii care 
și-au înscris în cont două 
puncte au fost tenismanii bra
șoveni. Mai întîi George Cosac 
a obținut o prețioasă victorie, 
în două seturi, 6—3, 7—6, în
fața lui Răzvan Itu, cel 
care în întîlnirile precedente a 
reușit să-i creeze brașoveanu
lui un adevărat complex ! De 
această dată, punîndu-și pe 
deplin în valoare forța si exac
titatea serviciilor. Cosac a 
terminat învingător. însă în 
setul al doilea Itu a avut 6—5 
și 40—0 pe serviciul lui Cosac, 
apoi ghemul s-a prelungit încă 
vreo zece minute, timp în care 
stelistul a trecut pe lingă ne
numărate șanse de a realiza 
1—1 la seturi. Dar Cosac a re
făcut. a egalat (6—6). pentru 
ca ghemul al 13-lea. cel al 
tie-break-ului. să și-1 adjudece 
cu 7—1. Al doilea punct al bra
șovenilor a fost realizat do Ci- 
prian Porumb, 2—6. 6—3. 6—1 
în disputa cu Adrian Popovîci. 
Pentru brașoveni a mai ptihe- 
taț Cristian Zefu (6—4, 7—5 eu 
Mihai Iliescu). A fost rîndul 
stelistilor să se impună : mai 
întîi prin Daniel Dobre (6—4, 
6—0 cu Bela Mozeș), prin Dinu 
Pescăria (6—3, 6—1 cu Cătă
lin Chiteș) și. în sfîrșit. prin 
Aurel Damian (7—6. 6—1 eu 
Remus Fărcaș, în setul întîi 
Damian a refăcut de Ia 2—5). 
Toate cele trei partide de du
blu au fost ciștigate de Stea
ua : Popovîci, Dobre — Chî- 
feș, Fărcaș 6—2, 6—3 ; Pcsca- 
riu. Iliescu — Mozeș, Zetu

7- 6, 7-
reușit 
stelișt';, 
van Itu i 
6—4, 6— 
Cosac — 
vinsii s-t 
vicii deo 
prin... s 
disperare 
cînd gre, 
final : S 
șov 6—3, 
Steaua 
obstacol 
tiga till 
București 
Mecanica 
Vanță, D 
nilă ad 
piu.

Alte 
Dinamo 
Bistrița 7- 
sul I.M.U. 
tr erupt, 
gurat num 
sare pent 
rii. Feri 
dențesc 
Galați 7— 
Monica Ci 
ria Romai 
6—0. 6—1 
rești — M 
Dinamo I 
Studențesc 
vistele au 
eiurile dc 
Chir iii 
tălina 
Martin 6— 
tru studen
8— 1 (Dian 
ca Cioban 
Buciu — 
6—1 etc.), 
Napoca — 
lui — Dac

Azi. la s 
loc meciur 
toria C.C.I 
namo Bui 
Brașov, Pr 
(m). si St< 
Dumb ’Că 
tă derby-ui 
namo (m) 
ua (f).

Miine au loc meciurile etapei a 
Ill-a din cadrul campionatului feminin al 
primului eșalon (un joc, Știința Bacău — 
Rapid București, este amînat pentru 18 oc
tombrie, deoarece giuleștencele susțin azi 
returul cu Benfica, în Cupa C.E.V.). Toate 
cele 5 partide din program suscită un deo
sebit interes, datorită echilibrului de for
te existent acum între formațiile in dispu
tă. Sînt. deci, de așteptat șl victorii în de
plasare. Firește, „capul de afiș" îl deține 
întîlnirea dintre campioană, Dlnamo. și vi- 
ceeampioană, Chimia. ' . ’ ‘ ----  ’
cum se prezintă, în meci de 
două . ' ______  __
C.C.E. șl, respectiv, Cupa Cupelor.

Iată Intîlnlrile de miine : Dinamo Bucu
rești — Chimia Rm. Vîlcea, Flacăra Roșie 
București — C.S.M. oțelul Tîrgovlște, Da
cia Pitești — C.S.U. Rapid Galați, Farul 
Constanța — Penicilina Iași și C.S.M. Li
bertatea Sibiu — Universitatea C.F.R. Cra
iova. (Partida restantă din etapa a II-a, 
Rapid — Dlnamo, se va disputa miercuri

s

Important de văzut 
„miză", cele 

participante, de luna viitoare, în[ » POPICE •

Astăzi, în cele două serii va
lorice ale Diviziei A, se desfășoară etapa 
a V-a, după următorul program — seria I, 
FEMININ : Hidromecanica Brașov — Petro
lul Băicol, Voința Timișoara — Voința Ga
lați, Voința București — Voința Ploiești,

s

U.. .. ........................ -.. s
^////////////////////////////////////////////////^^^^^

Campionatul Republican de lupte 
libere pe echipe se apropie de sfîr- 
șit. Duminică sînt programate întrecerile 
ultimei etape, după care formațiile frunta-

i

SÎMBĂTĂ

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 15,30 : I.C.E.D. — 
Dinamo București (m.A), 
Voința — Olimpia (f. A).

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 15: Dinamo — S.C. Ba
cău (Div. A); stadionul Stea
ua, ora 15: Steaua — Politeh
nica Timișoara (Div. A).

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 12 : Dinamo — Span
dau 04 (C.C.E.). Sp. Studen
țesc T.M.U.C.B. — Vagonul 
Arad (Div. A). Steaua — Cri
șul (Div. A).

PATINAJ ARTISTIC. Pati
noarul „23 August44, de la ora 
15. Campionatele Internațio
nale ale României.

POPICE. Arenele Laromet, 
Rapid și Voința, de la ora 10: 
meciuri în cadrul Campiona
telor Naționale (mase. și 
fem.).

RUGBY. Stadionul Steaua, 
ora 14: România — Samoa de 
Vest (meci-test).

TENIS. Arena Progresul, 
de la ora 9: Campionatele 
Naționale pe echipe (grupa 
valorică 1—6).

volei. Sala Rapid, ora 18; 
Rapid — Benfica (Cupa Con
federației Europene 
sala I.T.B,, ora 16: 
C.P.B. (f. B); sala 
ora 15: Confecția — București (f. B).

~ f) î I.T.B. — 
Electra, 

Metal 33

DUMINICĂ
Sala Rapid, ora
Mobila Satu Ma-

BASCHET.
10: Rapid — 
re (f. A).

FOTBAL.
le«*i,  ora 11 : ___ r_
(Div. B); stadionul Autobu
zul, ora. 11 : Autobuzul

Stadionul Glu- 
Rapid — I.C.I.M.

Chimia Rimnicu Vîlcea (Div. 
B); stadionul „30 Decembrie4*,  
ora 11 : Sportul „30 Decem- 
brie“ — Mecanică Fină (Div.
B) ; stadionul C.F.R., ora 11 : 
C.F.R. B.T.A. — MECOS (Div.
C) ; stadionul Tchnometal, era 
11 : Tehnometal — Rapid Bră- 
niștea (Div. C); stadionul 
I.U.P.S., ora 11 : I.U.P.S. Chi- 
tila — A.S.I.C (Div. C); sta
dionul Danubiana, ora 11 : 
Danubiana — Avicola Creve- 
dia (Div. C); stadionul Mo
toare Diesel, ora 11 : Progre
sul șoimii I.M.U.C. — Dună
rea Giurgiu (Div. C), stadio
nul Viscofil, ora 11 : Visco Fii 
— MECON București (Div. C).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 9: Confecția — Do
robanțul Ploiești (f. B),
Steaua II MECOS — Tracto
rul Brașov (m. B), Dinamo — 
Știința Bacău (m. A).

LUPTE. Sala din Calea Plev
nei. de la ora 9,30: etapă în 
cadrul Campionatului Națio
nal pe echipe, la „libere“.

PATINAJ ARTISTIC. Pati
noarul „23 August44, ora 11, 
Campionatele Internaționale 
ale României.

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 10: Steaua — Crișul 
(Div. A). Sportul Studențesc 
T.M.U.C.B. — Vagonul Arad 
(Div. A).

TENIS. Arena Progresul, de 
la ora 9: Campionatele Națio
nale pe echipe.

VOLEI. Sala Dinamo, ora 10: 
Dinamo — Chimia Rimnlcu 
Vîlcea (f. A); sala M.I.U., ora 
10: Flacăra Roșie — C.S.M. 
Oțelul Tîrgoviște (f. A); sa
la Olimpia, ora 10: Electroni
ca — Petrodava Piatra Neamț 
(f. B); sala Electra, ora 10 : 
Electra — Nleolina Politehni
ca Iași (n. B).
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C. GRADINARU — Vaslui S 
V-am răspunde cu o întrebare; 
cine nu are astăzi nevoie de a- 
tacanți ? Așa că nu vă rămîne 
decît să scrieți cîteva rînduri 
clubului preferat și... mult 
succes I

G. TABAN — Ploiești : Parti
da la care vă referiți, Liverpool 
— Crystal Palace 9—0, nu a fost 
una cu caracter de verificare, ci 
un joc oficial, contînd pentru 
etapa a cincea din prima ligă, 
care nu s-a putut desfășura la 
la data programată, întrucît „11“- 
le lui Dalglish participa, la Ma
drid. la „Trofeul Santiago Ber- 
nabeu".

M. VIȘAN — Cluj-Napoca : 1.
Victoria din acest an a lui Boris 
Becker pe gazonul de la Wim
bledon este cea de a treia din 
palmaresul tenismanulul vest-ger- 
man. precedentele datînd din 
anii 1985 și 1986 ; 2. Podiumul 
întrecerilor de handbal de la 
Jocurile Olimpice din 1980 arăta 
astfel : 1. R. D. Germană, 2.
U.R.S.S., 3. România.

D. PITPALAC — Pitești : Bine
înțeles că golul este perfect va
labil, cu atît mai mult cu cît ar
bitrul nu poate aștepta la Infinit 
ca echipa aflată în faza de apă
rare să-și ia măsurile de sigu
ranță.

N. tudor — Deva : Prima, șl 
singura de altfel, participare a 
Corvinului Hunedoara în cupele 
europene la fotbal datează din 
sezonul 1982—1983, cînd a promo
vat in turul doi al Cupei U.E.F.A. 
după un 1—1 și 3—0 cu A.K. 
Graz. Klein et comp, aveau. însă, 
să părăsească competiția după o

dublă confruntare cu Sarajevo, 
4—4, după o partidă ce cu greu 
poate fi uitată, la Hunedoara, și 
0—4 în deplasare.

V. ANGHEL — Galați : vă în
țelegem supărarea, dar nu prea 
vedem cum v-am putea ajuta, 
atlta vreme cît nu ați găsit în
țelegere la conducerea întreprin
derii în care vă desfășurat! ac
tivitatea. Tot ce putem face este 
să vă sfătuim să nu dezarmați 
prea ușor pe drumul care l-ați 
ales.

ABDUL OMAR EL-MURBAD — 
Tripoli : Vă mulțumim pentru 
frumoasele rînduri la adresa spor
tului românesc, iar ca stator
nic admirator al Iul Dudu Geor
gescu vă informăm că, în mo
mentul de față, fosta „gheată de 
aur" a Europei ocupă funcția de 
antrenor la C.S.M. Reșița, divi
zionară B, o mal veche iubire 
cu care speră să revină în pri
mul eșalon fotbalistic.

O.J.T. BRAȘOV — PRE
DEAL organizează în ziua 
de 18 octombrie a.c., ora 
10. la cabana Clăbucet-no- 
sire, examenul de prese- 
leeție pentru atestarea și 
reatestarea ghizilor moni
tori de schi în sezonul 
1989—1990.

Relații suplimentare se 
pot obține de la compar
timentul agrement, la tele
fonul 922'56501 — interior 
128 sau 152 și 153.

75
TRAGEREA MULTIPLA

„SFERTURILE"
(Urmare din pap. 1)

Avem argumente în plus fală 
de meciul-tur, pe care sper să 
le remarcați în chiar timpul de 
joc“! Sperăm și noi acest lucru, 
ascultînd și mărturisirea lui 
Șerban Popescu, unul dintre 
cei mai experimentați compo
nent! ai lotului dinamovist : 
„Adversarii noștri sînt, fără 
îndoială, foarte valoroși, dar 
noi am mai jucat în semifinale 
și finale europene, echipa de 
acum nefiind cu nimic mai 
prejos decît cea de atunci !“ 
Chiar așa, ne întrebăm: de ne 
nu ar arăta lotul actual că este 
capabil de performanțe superi
oare tuturor celor de pînă a- 
cum, cu atît mai mult cu cît.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
9 NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 13 OC
TOMBRIE 1989. Extragerea I : 
88 72 59 15 31 34 35 63 19 ; 
extragerea a II-a : 60 18 39 17 
28 49 29 51 76. Fond total de 
cîștigiiri : 655.951 lei.

9 ClȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 8 OCTOMBRIE 
1989. Cat. 1 : 1 variantă 100% 
a 28.021 lei și 4 variante 25% 
a 7 005 lei ; cat. 2 : 1 variantă 
100% a 14 011 lei și 12 variante 
25% a 3 503 lei ; cat. 3 : 16 va
riante a 3.503 lei ; cat. 4 : 
104,25 a 538 lei ; cat. 5 : 262,00 
a 200 lei ; cat. 6 : 1.760,25 a 

100 lei.
9 Nu uitați că ASTĂZI, sim- 

bătă, 14 octombrie, este ULTI
MA Zi și pentru depunerea

buletinelor Ia concursul PRO
NOSPORT de miine, care se 
anunță de mare interes pentru 
iubitorii acestui sistem.

9 După cum știți, săptămma 
se încheie cu TRAGEREA 
MULTIPLA LOTO „A RECOL
TEI", ce va avea loc miine, 

duminică, 15 octombrie. Trage
rea va avea loc în București. în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, începînd de la ora 16,30. 
Operațiunile de tragere vor fi 
transmise la radio, pe progra
mul I, la ora 17,30, urmînd ca 
numerele extrase să fie radio
difuzate și în reluare, la ora 
22.30 (o dată cu rezultatele con
cursului PRONOSPORT din a- 
oeeași zi), precum și luni, la 
ora 8,55.

C.C.E. j

evoluind la 
nul Occider 

"tat lir le 
jucat t ,o 
cel mai înf 

Mult succ 
zentanților 
în această < 
tantă pârtie 
dusă de ari 
jcnovici (Iu 
Preîowski (‘ 
legat al L.E 
Andrei Kon:

Sperăm ci 
vor pune în 
promis, intri 
dîrzenie și 
pentru o cal 
ÎN PUTERI! 
succes. Dina:

BALCANIADA DE S
(Urmare din pag. D

LOTO ufcoini

5e_atrlbule cîțtKjuri în-'

BANt.AUT0TUR1SME.EXCIIRS!!
CESTE> HOTARE'

Duminică, 15 oc
tombrie, din nou 
mari șanse' de clș- 
tig 9 cele 72 de 
numere extrase e- 
chivalează cu 4 
trageri obișnuite 
Loto 9 se cîștigâ 
și cu 3 numere 
din 18 extrase • 
biletele în valoa
re de 25 de lei au 
acces la toate cele 
8 extrageri și, 
totodată, la întrea
ga paletă a celor 
14 categorii de 
cîștiguri 9 ultima 
zi pentru jucarea 
numerelor favori
te este sîmbătă, 14 
octombrie !
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mare miză, Milan a pierdut la 
Patmiou (cu 5—6, după ce-1 
condusese cu 4—1 !). Spadasi
nii noștri nu s-au regăsit nici 
în partida următoare, cu Tur
cia, cînd, la scorul de 4—4, 
noul introdus în terțet, Țone 
(care l-a înlocuit pe Epurescu), 
n-a fost în stare de nimic, 
pierzînd asaltul la rezerva 
Turciei și, implicit, meciul. Le 
mai rămînea după acest eșec 
doar speranța unui „bronz", 
prin jocul celorlalte rezultate. 
Dar, deși au întrecut echipele 
Iugoslaviei și Bulgariei (a- 
ceasta din urmă care avea 
să-și adjudece titlul), formația 
noastră nu s-a putut clasa de
cît pe locul patru ((la asalt- 
veraj !). Un rezultat, evident, 
nesatisfăcător.

Iată rezultatele și clasamen
tele ultimelor două întreceri 
din proba pe echipe : SABIE. 
1. Bulgaria (5—0 cu Iugoslavia, 
Turcia și Grecia, 5—4 cu 
România) 8 p., 2. România
(5—1 Iugoslavia, 5—0 Turcia, 
5—2 Grecia) 6 p., 3. Turcia
(5—2 Iugoslavia, 5—3 Grecia) 
4 p., 4. Grecia (5—1 Iugoslavia) 
2 p., 5. Iugoslavia 0 p. SPA
DĂ. 1. Bulgaria (5—4 Grecia, 
5—2 Turcia, 5—3 Iugoslavia)

6 P. (+7). 2. 
cia și Iugos 
nia) 6 p. (+ 
Iugoslavia, 5 
(4-3), 4. Ror 
slavia, 5—3 1
5. Iugoslavia

UN NOI
C.'rmare

Lungu 7 In r 
Carp — Toadi 
(Fulina), Șei 
Neaga — Doj 
gar — Dumitri 
mitrescu, Vi 
Jucători de n 
Gh. Ion, Or 
Trancă, Chirii 

în orice co 
credem că tri 
această nremi< 
jare generato 
pentru apropi 
C.E. (cea din 
toare, pe 22 o 
Mare, cu U.R.!

Oaspeții inec 
lui promit, la 
și mai viguro: 
unde, deși au
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Campionatul se reia, miine, 
cu etapa a 8-a. Dar tocmai re
începerea principalei compe
tiții a fotbalului nostru ne 
prilejuiește deloc noua consta
tare că ea este departe de a 
împlini una dintre rațiunile 
existenței sale, aceea de „la
borator" al pregătirii in vede
rea reprezentării corespunză
tor, pe plan internațional, atit 
la nivelul selecționatelor na
ționale. cit și al echipelor de 
club. Recenta — și severa — 
înfrîngere a reprezentativei 
noastre la Copenhaga a dezvă
luit slăbiciuni care demonstrea
ză că, în campionat, departe de 
a fi solicitați la maximum, de
parte de a se afla într-o co
nectare constructivă, stimu
lativă. pe care orice competi
ție de durată o asigură. Divi-- 
zia A prezintă, dimpotrivă, in
ternaționalilor noștri un tra
seu plat, fără suișuri grele, fără 
meciuri de mare angajament. 
Cu rare excepții, desigur. Una 
dintre condițiile existenței 
acestui campionat de primă 
categorie, rămîne tocmai men
ținerea la nivelul unei pre
gătiri exigente, a tuturor 
formațiilor, cu precădere a 
fotbaliștilor de frunte. A- 
ceasta se așteaptă de Ia cam
pionatul care se reia astăzi ! 
Aceasta, în primul rînd 1 Nive
lul calitativ, cota de angaja
ment trebuie să crească spre 
a se asigura și ridicarea randa
mentului componenților lotu
lui reprezentativ în vederea 
atit de importantei intilniri de
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• MÎINE, pe stadionul Po
iana din Cîmpina, se va desfă
șura prima întîlnire amicală 
dintre selecționatele de juniori 
U.E.F.A. ’90 ale României și 
Bulgariei, partida-revanșă ur- 
mînd a se disputa marți, la 
Bușteni. Meciul va începe la 
ora 12, iar în deschidere, de la 
ora 10, se vor întîlni Poiana 
Cimpina și Politehnica Iași, în 
cadrul etapei a noua a Divi
ziei B. Partida selecționatelor 
de juniori va fi condusă la 
centru de Cr. Teodorcscu (Bu
zău).

selecționata noastră secundă, 
cu 15—10, au etalat calități deo
sebite. Rugbyștii din Sudul Pa
cificului, care au susținut, în 
ultima vreme, tot mai multe 
intilniri — de pildă, cu galezii 
—, ne vizitează după ce au ob
ținut victorii cu 118—0 (1), 
54—9. 38—12 și 37—8 în R.F.G., 
respectiv Belgia — cite două 
— în compania reprezentative
lor acestor țări. Iar din Româ
nia ei vor pleca spre U.R.S.S., 
Franța. Marea Britanie. în e- 
chipa pentru meciul de astăzi, 
apar posibile o serie de modi
ficări față de Bîrlad, unde nu 
au evoluat Koko (socotit „star- 
rul" formației), Tafia, Ugapo, 
Sauila, Lamanea, Toomaletai. 
Malupo șl -unde s-au accidentat 
Jupeli, Tupuola și Schmidt.

Partida începe la ora 14 și 
va fi arbitrată de Paul Soare.
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SELECȚIONATA OLIMPICA
Săptămîna viitoare, la Ruse, 

o selecționată olimpică a tării 
noastre va susține două jocuri 
în compania echipei similare a 
Bulgariei. Partidele sînt pro
gramate în zilele de 17 și 19 
octombrie. Lotul nostru se 
reunește duminică 15 octom
brie. seara, după etapa de 
campionat, la hotelul Sindica
telor. din Capitală, în următoa
rea componentă : Todericiu 
(F.C.M. Brașov), Constantin 
(F. C. Argeș) — portari : Tan- 
ca și Săsărman (ambii Gloria 
Bistrița), B. Bucur. (F. C. In
ter). Pîrvu (F. C. M. Brașov),

ACȚIUNE CU TEMĂ EDUCATIVĂ
Luni 16 octombrie, la ora 16, în 

sala Tehnic Club, va avea loc 
plenara comisiei de fotbal a 
C.M.E.F.S. București. Cu acest 
prilej se va desfășura o masă 
rotundă eu tema „Educația în 
procesul dc instruire", care se 
va bucura de participarea unor 
cadre universitare de la I.E.F.S. 
La această acțiune vor fi pre- 
zenți președinții secțiilor de fot
bal, delegații antrenori! și in
structorii echipelor de fotbal de 
toate categoriile din București și 
Sectorul Agricol Ilfov. 
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la 15 noiembrie. Or. așa cum 
s-a văzut în partida de miercuri 
seara, cu foarte puține ex
cepții. internaționalii noștri 
au evoluat mult sub cota obiș
nuită, care le-a asigurat un bun 
start în preliminariile C.M. 
Miercuri Jcara, într-un meci 
atit de important jucătorii 
noștri, echipa in ansamblu, au 
dezamăgit total. Fotbaliști de 
valoarea celor alintați pe 
„Idraetspark", sînt. indiscu
tabil. capabili de mult mai 
mult. Au demonstrat-o de atî- 
tea ori. Pentru toți componen- 
tii lotului, pentru cei cooptat! 
sau pentru cei vizați de selec
ție, cu meciurile etapei a 8-a 
se intră, de fapt, în „linia 
dreaptă" a pregătirii decisi
vei partide, de Ia 15 noiembrie. 
In plus, pentru internaționalii 
de la Steaua și Dinamo, im
portantele intilniri din cu
pele europene constituie _ alte 
momente de maximă verificare 
a posibilităților, de ridicare 
a formei sportive la un nivel 
corespunzător cerințelor.

Pentru conducerea Federa
ției, a lotului reprezentativ, zi
lele care mai sînt la dispoziție 
reprezintă o perioadă de ma
ximă importanță pentru pre
gătirea. cu înaltă exigență, a 
disputei cu selecționata Dane
marcei. Analizînd cu toată 
responsabilitatea deficientele 
partidei de miercuri seara — și 
au fost destule — antrenorii 
Em. Jenei și C. Drăgușin au 
datoria să asigure un pro-

EVOLUEAZĂ IN BULGARIA
Cărbunaru (Electroputere). Gîr- 
Ieșteanu și Sburlea (ambii U- 
niv. Craiova) — fundași ; Ful- 
ga și Hanganu (ambii Victo
ria). Cristescu (Univ. Craio
va). Selimeși (F.C.M. Brașov), 
Tănase (Oțelul), Minea II (Me
canică Fină) — mijlocași ; Ma
ier (A. S. A. Tg. Mureș), Buia 
(F. C. Maramureș), Sima (Stea
ua). Firici (Aripile Bacău). R. 
Voinea (Rapid) — înaintași.

Antrenorii lotului sînt Mir
cea Radulescu si Dan Apolzan.

SERIA I
Metalul Rădăuți — FEPA ’74 

Bîrlad 0—0, Electro Botoșani — 
C.S.M. Bucecea 2—2 (1—0), A.S.A. 
Explorări Cîmpulung Moldove
nesc — FORTUS lași 2—2 (0—0), 
Aurora Tg. Frumos — Partizanul 
Bacău 0—0. Steaua Mecanica Huși 
— Mecanica Vaslui 3—1 (2—1), 
Proletarul Bacău — TEPRO Iași 
3—0 (1—0), Carpați Gălăneștl — 
Zimbrul Șiret 2—0 (1—0), Con
structorul Iași — Unirea Negrești 
3—1 (2—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a VII-a : 1. MECANI
CA HUȘI 12 p (15—5), 2. FEPA 
’74 Bîrlad 10 p (20—2), 3. Con
structorul Iași 8 p (14—6). 4. 
FORTUS Iași 8 p (13—9).,. pe ul
timele locuri: 14. Unirea Negrești 
4 p (10—13). 15. Electro Botoșani 
4 p (8—21). 16 TEPRO Iași 3 p 
(8-14).

SERIA A II-a
C.S.M. Borzeștl — Minerul Co

mă nești 2—0 (0—0), Petrolul Moi- 
nești — Otelul Reghin 0—1 (0—1), 
Rapid Miercurea Ciuc — Progre
sul Odorhel 2—0 (1—0). Unirea
Cristur — Avîntul Reghin 2—0 
(2—0), Metalul Reghin — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 1—0 (0—0), Mu
reșul Luduș — Viitorul Gheor- 
ghenl 2—0 (1—0), Metalul Sighi
șoara — MECON Mtin. Gh. 
Gheorghiu-Dej 1—1 (0—1), Texti
la Buhuși — Mureșul Toplița 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
BORZEȘTl 13 p (14—3), 2.
MECON Mun. Gh. Gheorghiu-Dej 
11 p (15—4). 3. Unirea Cristur 10 p 
(12—8)... pe ultimele locuri : 14— 
15. Oțetul Reghin 4 p (6—12). Mi
nerul Comănești 4 p (10—16), 16. 
Metalul Sighișoara 4 p (3—10).

SERIA A HI-a
Meeanosport Galați — Gloria 

C.F.R. Galați 0—3 (0—1). Lami
norul Brăila — C.S. Progresul 
Brăila 3—1 (2—0), Granitul Ba- 
badag — Celuloza Adjud 2—2 
(1—1), Arrubium Măcln — Chi
mia Autobuzul Mărășeștl 2—1 
(1—0). Foresta Gugeștl — Pro
gresul Isaccea 4—0 (2—0), Știința 
NAVROM Galați — F.C.M. Delta 
Dinamo Tulcea 1—0 (0—0). Chi
mia Brăila — Petrolul Brăila Ian- 
ca 2—1 (1—0), Gloria Ivești — 
Trieotext Panciu 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
C.F.R. GALAȚI 13 p (27—2), 2. 
Chimia Brăila 10 p (15—15), 3. 
Meeanosport Galați 9 p (14—7)... 
pe ultimele loțuri : 15. C.S. Pro
gresul Brăila 4 p (7—13), 16. La
minorul Brăila 3 p (6—17). 

gram- de pregătire complex, să 
obțină alinierea unui „un
sprezece" in ridicată formă, 
de mare omogenitate, care să 
angajeze cu reale șanse de 
succes meciul de la 15 
noiembrie. de pe teren pro
priu. Fotbalul nostru și-a 
dovedit prin fapte, prin per
formante. valoarea și com
petitivitatea. Cum aminteam, 
în înseși meciurile precedente 
de calificare, reprezentativa 
noastră s-a impus de o ma
nieră demnă de evidențiat și 
nu se poate admite ca ea să 
rateze un parcurs atit de pro
mițător, să irosească atitea e- 
forturi din pregătire și din 
meciuri, printr-o scădere de 
randament in acest final de în
trecere, atit de important, de
cisiv. Tocmai dc aceea se 
impune o concentrare lucidă și 
de maximă eficacitate, a tu
turor eforturilor. Pregătind e- 
xemplar manșa decisivă cn 
formația Danemarcei, fotbalul 
românesc are toate atuurile 
pentru a obține victoria și ca
lificarea la C.M. 1990, din 
Italia. Este, de fapt, ceea ce 
așteaptă toti iubitorii fotbalului 
din tara noastră, de Ia echipa 
reprezentativă.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• „Arbitrul a condus bine 

meciul nostru cu Unirea Pi
tești, dar eu, nervos fiind, l-am 
înjurat", a recunoscut Dan 
Vilceanu. de la Metalul Rîmni- 
cu-Vilcea. O recunoaștere co
rectă. cu care Comisia de dis
ciplină nu prea este obișnuită. 
Cazul a fost soluționat potrivit 
unei vechi vor.be românești, 
care spune că „greșeala recu
noscută este pe jumătate ier
tată". cu suspendarea lui Dan 
Vilceanu pe două etape, in loc 
de patru, cîte scrie la regula
ment. E frumos, e bine, deci, 
să-ti recunoști greșeala, dar și 
mai bine este să n-o mai să- 
virșești !

• în schimb. Marin Stângul, 
antrenorul echipei Granitul 
Babadag, n-a' vrut să recunoas
că nici în ruptul capului că în

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A Vil-a
SERIA A IV-a

Olimpia Slobozia — Victoria 
Tăndărei 3—0 (1—0). S.N. Oltenița
— Portul Constanta 1—2 (1—1), Vi
itorul Chirnogi — Dunărea Călă
rași 2—1 (0—0), Callatis Mangalia
— Voința I.C.S. Medgidia 3—1 
(0—0), Progresul C.S.S. Medgidia
— A.S.A. Chimia Ploiești 4—0 
(2—0), Victoria Florești — ISCIP 
Ulmenl 2—1 (1—0), Metalul Plo- 
peni — Victoria Lehliu 3—0 
(3—0). CONPREF Constanta — 
Rapid Fetești 3-3 (3-2).

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL MEDGIDIA 12 p (16—3).
2—3. Victoria Florești 12 p (12—2), 
Callatis Mangalia 12 p (17—7)... 
pe ultimele locuri : 14. Chimia 
Ploiești 5 p (8—14). 15. Victoria 
Tăndărei 5 p (6—18). 16. ISCIP 
Ulmeni 3 p (14—16).

SERIA A V-a
MECOS București — Viscofll 

București 3—2 (1—0), MECON
București — Progresul șoimii 
IMUC București 0—2 (0—1), Du
nărea Giurgiu — Danubiana 
București 2—0 (0—0). Avicola 
Crevedia — IUPS ChHHa 2—0 
(1—0), Rapid Braniștea — F.C.M. 
Victoria Giurgiu 0—3 (0—1), I.M.G. 
București — Automatica Bucu
rești 2—1 (2—1), Metalul Bucu
rești — C.F.R.-B.T.A. București 
7—2 (4—0), A.S.I.C. București — 
Tehnometal București 4—4 (2—2).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
BUCUREȘTI 10 p (24—9), 2. ME
COS București 10 p (16—6). 3. 
Progresul București 10 p (8—2)... 
pe ultimele locuri : 15. Viscofil 
București 4 p (12—17), 16. Rapid 
Braniștea 2 p (5—21).

SERIA A Vl-a
Electroputere Craiova — I.O.B. 

Balș 3—0 (0—0), Chimia Victoria 
Tr. Măgurele — Viitorul C.S.S. 
Drăgășani 1—1 (0—0), Petrolul 
Stolna — Minerul Mătăsari 2—0 
(1—0). ROVA Roșiori — Sportul 
Muncitoresc Drăgănești Olt 5—0 
(4—0). Recolta Stoicănești — Du
nărea Zimnicea 2—0 (1—0). Spicul 
Coteana — Constructorul Șoimii 
Craiova 2—0 (1—0). C.S.M. Unirea 
Alexandria — Progresul Corabia 
1—0 (1—0), Progresul Băileștl — 
Petrolul Țicleni 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 14 p 
(25—2), 2 ROVA Roșiori 9 p 
(21—10), 3. Recolta Stoicănești 8 p 
(12—11)... pe ultimele locuri : 15. 
I.O.B. Balș 4 p (2—15). 16. Sp. 
M. Drăgănești Olt 3 p (4—16).

PROGRAMUL ȘI ARBITRII ETAPEI
DE MÎINE A

SERIA I : C.S.M. Suceava
— Viitorul Vaslui : O. ștreng 
(Oradea), Foresta Fălticeni
— C. S. Botoșani : G. lo- 
nescu (București). Steaua Mizil
— Ceahlăul P. Neamț : G. Vișe- 
nescu (București), Olimpia Rm. 
Sărat — Gloria Buzău : A. Cră
ciun (București), Unirea Slobo
zia — Șiretul Pașcani : E. oțe- 
lea (Brașov), F.C.M. Progresul 
Brăila — Oțelul Galați : I. Fe- 
renezi (Timișoara). Unirea Foc
șani — Prahova C.S.U. Ploiești : 
R. Pândele (București). Poiana 
Cîmpina — Politehnica Iași : M. 
Doncea (București) — de la ora 
10, C.F.R. Pașcani — Aripile Vic
toria Bacău: I. Pîștea (Bala Ma
re).

SERIA A II-a : pandurii Tg. 
jju — a.S. Drobeta Tr. Severin :
I. Toma (P. Neamț), Autobuzul 
București — Chimia Rm. Vîlcea: 
D. Ionescu (Pitești), I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Unirea Alba îu- 
lia: A. Moroianu (Ploiești), Trac
torul Brașov — Constructorul 
Craiova : M. Dragu (Galați), 
Sportul „30 Decembrie" — Meca
nică Fină București : P. Iliescu 

meciul cu Chimia Autobuzul 
Mărășești ar fi înjurat arbitrul 
și că. în general, prin atitudi
nea sa. ar fi incitat jucătorii. 
„Așa ceva nu-mi stă in carac
ter". s-a apărat eh Să-i dăm 
crezare, cînd. în același meci, 
fiul său. Valerin Stănăgui, ju
cător la Granitul, a lovit cu 
pumnul un adversar și a adus 
injurii arbitrului 7 Decizia 
Comisiei : două etape de sus
pendare pentru Stănăgui — ta
tăl și cinci etape pentru Stă
năgui — fiul. Noi am fi fost 
la fel de aspri cu Marin Stă
năgui, antrenor și tată tot
odată. sau invers...

• La meciul Minerul Meca
nizatorul Simian — Minerul 
Știința Vulcan, cineva din tri
bune. a aruncat o... cameră de 
bicicletă în direcția unuia

SERIA A VII-a
Dacia Cozia Călimănești — 

I.P.A. Sibiu 1—2 (0—2), Chimia
Găeștl — Unirea Pitești 0—1 
(0—1), Electrica Titu — Carpați 
Agnita 4—1 (3—0), Carpați Bra
șov — Muscelul Cîmpulung 3—1 
(1—0), C.S.U. Mecanica Sibiu — 
Carpați Mîrșa 2—2 (2—0). Elec
tronistul Curtea de Argeș — Me- 
trom Brașov 1—0 (0—0), Metalul 
Rm. Vîlce.' — Metalul Voința Si
biu 2—1 (1—0). Dacia Pitești — 
Nitramonia Făgăraș 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. I.P.A.
sibiu 12 p (11—2), 2. Dacia Pi
tești 11 p (11—5), 3. Electrica
Titu 9 p (17—8). 4. Electronistul 
Curtea de Argeș 9 p (7—5)„. pe 
ultimele locuri : 15. Dacia Căli
mănești 4 p (4—9), 16. Nitramo
nia Făgăraș 3 p (3—7).

SERIA A VIII-a
Montana Sinaia — Minerul Fi- 

llpeștil de Pădure 4—0 (0—0), 
Carpați Covasna — Petrolul 
Berea 3—0 (1—0). Precizia Săcele
— Hidrotehnica A.S.A. Buzău
2— 1 (0—1). Metalul Filipeștii de 
Pădure — Unirea Cîmpina 5—0 
(2—0), Metalul Tg. Secuiesc — 
Petrolul Bălcol 5—0 (2—0), Elec
tro Sf. Gheorghe — Minerul șo- 
tinga 3—2 (1—1). Carpați Nehoiu
— Minerul Baraolt 3—0 (1—0). 
Chimia Buzău — Cimentul Fieni 
1—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MONTA
NA SINAIA 13 p (23—3), 2. Me
talul Filipești 10 p (14—5). 3. E- 
lectro Sf. Gheorghe 10 p (17—11) 
...pe ultimele locuri : 14. Minerul 
Baraolt 4 p (7—12). 15. Petrolul 
Băicoi 4 p (5—18), 16. Petrolul 
Berea 3 p (7—19).

SERIA A IX-a
Minerul LupenI — Vulturii Lu

goj 3—0 (1—0). Automecanica Re
șița — Dierna Orșova 3—1 (1—0). 
Energia Timișoara — Mecanizato
rul șimian 3—0 Mecanizatorul 
fiind suspendată. C.S.M. Caran
sebeș — A.S. Paroșenl 1—0 
(1—0). Minerul Anina — Reteza
tul Hațeg 1—1 (0—1). Minerul
Știința Vulcan — U.M. Timișoara 
4—0 (2—0). A.S. Sînmartinul Sîr- 
besc - Minerul Moldova Nouă
3— 2 (0—0), C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin -r Ceramica Jimbolia 
1—1 (0—01.Pe primele locuri : 1. MINERUL 
LUPENI 12 p (16—4), 2. Minerul 
Vulcan 10 p (13—5), 3. C.S.M. Ca
ransebeș 10 p (10—7)... pe ulti
mele locuri : 15. Retezatul Hațeg 
4 p (8—14). 16. C.S.M. Drobeta 
Tr. Sev. 2 p (3—15).

DIVIZIEI B
(București), Metalurgistul Slat’ 
na — F.C.M. caracal: 3. Pantc- 
limonescu (Bldești — Scăieni). 
Gaz Metan Mediaș — C.S. Tîr- 
goviște : C, Corocan (Reșița), 
Metalul Mija — Minerul Motru: 
M. Nicolau (Bacău), Rupld Bucu
rești — I.C.I.M. Brașov : V. Banu 
(Ploiești).

SERIA A HI-a : Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Gloria Reșița : 
Gh. Constantin (Rm. Vîlcea) So
meșul Satu Mare — A.S.A. Pro
gresul Timișoara: S. Necșulescu 
(Scomicești). Gloria Bistrița — 
Armătura Zalău: I. Chclaru (Ba
cău). F.C. Maramureș — Mureșul 
Deva: Al. Rolea (Bucureștii, Va
gonul Arad — Electromureș Tg. 
Mureș : C. Făgaș (Tg. Jiu).
C.S.M. Reșița — U.T. Arad: M. 
Ionescu (Tîrgoviște), C.F.R. Ti
mișoara — Olimpia I.U.M. Satu 
Mare: V. Cîrnat (Aiud), Chimica 
Tîrnăveni — Strungul Arad : T. 
Chelu (Giurgiu), A.S.A. Tg. Mu
reș — Metalul Bocșa : L. Pantea 
(București).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

dintre arbitrii de linie, iar la 
sfîrșitul jocului — acesta, 
precum și celălalt tușier. au 
fost loviți de antrenorul echi
pei gazdă. Gheorghe Folescu, 
ca și de delegatul acesteia. 
Alexandru Ivașcu. „Centralul" 
a primit si el o lovitură, de la 
un individ care n-a putut fi 
identificat. întrebat ce anume 
au avut de reproșat brigăzii de 
arbitri. Alexandru Ivașcu, după 
ce și-a „scotocit" îndelung me
moria, a răspuns că „nu ni s-au 
acordat" un... corner și cîteva 
faulturi ?! Față de cele în- 
tîmplate la Șimian. Comisia de 
disciplină a hotărît : a) — 
suspendarea echipei Minerul 
Mecanizatorul pe o etapă ; l>) 
— suspendarea terenului din 
Șimian pe trei etape ; c) — 
suspendarea Iui Gheorghe Fo
lescu și a Iui Alexandru Ivaș- 
cu pe cite 6 luni.

Jack BERARIU

SERIA A X-a
Dacia Orăștie — Unirea Tom

natic 6—0 (2—0). Motorul 1MA 
Arad — Otelul Or. dr Petru 
Groza 0—0. C.F.R. Simeria — 
Gloria Beiuș 1—0 (0—0). Chimia 
Tășnad — Voința Oradea 1—0 
(1—0). înfrățirea' Oradea — Aurul 
Brad 1—0 (0—0). Șoimii Llpova — 
Petrolul Arad 3—1 (2—1). Unirea 
Slnnicolau — Dacia Mecanica O- 
răștie 2—0 (2—0). Minerul Or. dr. 
Petru Groza — Strungul Chiși- 
neu Criș 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SÎNNICOLAU 12 p (20—8), 2. Da
cia Orăștie 10 p (21—5), 3. înfră
țirea Oradea 10 p (12—5)... pe ul
timele locuri : 15. Unirea Tomna
tic 2 p (3—22). 16. Gloria Beiuș 
0 p (3—18).

SERIA A Xl.a
Metalurgistul Cugir — Mobila 

Armătura șimleu 5—0 (2—0), 
Oașul Negrești — Energia C.P.L. 
Sebeș 2—0 (1—0). Metalul Aiud
— Minerul Sărmășag 1—0 (0—0), 
Industria Sîrmei C Turzii — Sti
cla Arieșul Turda 1—0 (1—0), 
C.u.G. Cluj-Napoca — Minerul 
Băița 1—1 (1—1). CUPROM Baia 
Mare — Voința Oaș Negrești 3—1 
(2—1). Soda Ocna Mureș — Lami
norul Victoria Zalău 2—0 (1—0), 
Unirea Dej — Victoria Cărei 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 14 p (23—1),
2. Ind. Sîrmei C. Turzii 9 p 
(10—3). 3. Unirea Dej 9 p (15—10) 
...pe ultimele locuri : 14. Metalul 
Aiud 5 p (6—10). 15. Mobila Șlm- 
leu 5 p (5—18). 6. Energia Sebeș 
4 P (7—14)

SERIA A XH-a
Laminorul Roman — Laminorul 

Beclean 1—0 (1—0), Bradul Vișeu
— Chimia Năsăud 2—0 (0—0), 
Steaua Minerul Vatra Dornci — 
Relonul Săvlneștl 0—3(0—1), Mi
nerul Borșa — Avîntul Frasin 
1_4) (0—0), Minerul Crucea — 
Mecanica Bistrița 2—1 (1—1), Ce
tatea Tg. Neamț — C.I.L. Sighet 
2—1 (1—0). Minerul Cavnic — Me
talul Roman 4—1 (2—0), Minerul 
Baia Sprie — Minerul Gura Hu
morului 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. RELO
NUL SAVINEȘTI 10 p (13—6), 2. 
CIL Sighet 9 p (17—7), 3. Mine
rul Cavnic 8 p (25—9), 4. Minerul 
Borșa 8 p (11—8). 5. Minerul
Baia Sprie 8 p (10—9)... pe ulti
mele locuri : 15. Metalul Roman 
4 p (7—14), 16. Mecanica Bistri
ța 3 p (7—11).

Rezultatele ne-au tost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.



VIZITA DE LUCRU

A TOVARĂȘULUI | H

NICOLAE CEAUȘESCU W IHCfff „MARATONUL" GIMNASTICII MONDIALE!

De azi pină duminica viitoare, a 25-a edifie a C.M,

ÎN UNITĂȚI AIE INDUSTRIEI ALIMENTARE
DIN CAPITALĂ

(Urmare din pao I)

mentare de conveiere, care să 
asigure sporirea simțitoare a 
capacității de producție.

In legătură cu diversele pre
parate din carne fabricate de 
întreprinderea bucureșteană, 
secretarul general al partidu
lui a indicat să se treacă la 
specializarea pe grupe de pro
duse a diferitelor unități, să se 
acționeze pentru lărgirea ga
mei sortimentale și, îndeosebi, 
pe-itru realizarea unor meze
luri de foarte bună calitate. 
S-a subliniat, de asemenea, că 
și aici, ca de altfel in toate în
treprinderile industriei alimen
tare, trebuie să se lucreze in 
condiții de deplină ordine și 
curățenie, la un înalt nivel de 
igienă, să se acorde cea mai 
mare atenție calității produ
selor.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu 
a insi-tat asupra necesității de 
a se acționa astfel incit, prin 
masurile tehnice și organizato
rico care vor fi luate, să se 
asigure dublarea, încă din 
luna noiembrie, a producției 
actuale ți livrarea ritmică a 
producției pentru desfacere.

tn continuare, s-a vizitat 
VECHIUL ABATOR AL BUCU- 
KEȘTIULUI, care urmează să 
fie reprofilat ca unitate producă- 
toare de preparate din carne. Au 
fost examinate, la fața locului, 
împreună cu specialiștii, starea 
clădirilor principale, a utila
jelor și instalațiilor existente, 
precum și principalele piobic*  
me ale organizării activității în 
concordantă cu noul profil

S-a apreciat că, bine conce
pută. in arma unor lucrări de 
amenajare și modernizare, ve
chea construcție va dobîndi 
o funcționalitate corespunză
toare. Clădirile dispun de o 
bună iluminare naturală.^ de 
sisteme de ventilație. încăpe
rile sînt bine întreținute ca și 
toate instalațiile și echipa
mentele.

In legătură cu viitorul pro
fil al unității. tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu a arătat că 
este necesar ca, pe lingă o 
mare unitate producătoare de 
mîncăruri. aici să se realizeze 

cantități deși importante 
preparate din carne de pasă
re. stabilindu-se. in acest 
sens, o strînsă cooperare cn a- 
batoarelc crescătoriilor de pă
sări din jurul Capitalei.

Secretarul general al parti
dului a cerut ca și in acest 
sector să se depună eforturi in 
vederea diversificării «orti-

mentale, să se fabrice o gamă 
mai largă de specialități.

Tovarășul Nicolae 
a arătat că trebuie 
toate forțele pentru 
rile de 
najare a 
lăți să se 
mai scurt I 
colectivul 
in cinstea 
XIV-lea al partidului, 
ceasta importantă unitate a in
dustriei alimentare funcționea
ză din plin.

Referindu-se. 
vizitei, la 
profilării 
ducătorul 
lui nostru 
menii muncii de a<ci, care au 
asigurate toate condițiile pen
tru a-și desfășura activitatea, tre
buie să se angajeze, împreună cu 
constructorii. în acest efott de 
executare a lucrărilor, să facă 
totul pentru ca această unitate 
să producă în cel mai scurt 
timp. Tovarășul 
Nicolae Ccaușescu a adresat 
întregului colectiv urarea de 
a realiza o întreprindere mo
dernă care să dea un volum 
mare de produse de bună cali
tate.

Puternic mobilizați de 
precierile și îndemnul ile se
cretarului general al partidului, 
cel prezent! și-au manifestat 
prin puternice aplauze si o- 
vații. hotărîrea de a transpu
ne neabătut în viată orientă
rile si indicațiile primite cu 
prilejul vizitei, de a-și înde
plini în cele mai bune condiții 
sarcinile ce le revin.

Prin concluziile desprinse 
in cursul acestei noi analize, 
prin măsurile concrete de va
loare practică deosebită atît 
pentru întreprinderile vizita
te. cît și pentru întregul sector 
ai industriei alimentare, noul 
dialog de lucru din această 
zi a pus în lumină preocu
parea statornică a tovarășu
lui Nicolae Ccaușescu față de 
Îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu bunuri de larg 
consum, fată de creșterea ne
contenită 1 
ai tuturor 
subliniind 
angajare a 
crează în 
ramnră a 
de a răspunde inflăcărateior 
îndemnuri ale secretarului ge
neral al partidului, prin noi 
fapte de muncă, de a intîmpi- 
na cu succese tot mai mari cel 
de-al XlV-iea Congres al 
partidului

Ccaușescu 
mobilizate 
ca lucră- 
și ame- 

capaci- 
! în cel 

incit 
raporta, 

al

reprofilare 
acestor 

* încheie 
timp astfel 
să poată 

Congresului 
că

în încheierea 
însemnătatea re- 

fostului abator, con- 
partidului 51 stătu- 
a subliniat că oa-

S STUTTGART 13. (prin tele- 
S fon. de Ia trimisul nostru spe- 
S cial). — Simbătă l.——ri 
5 înceapă aici 
5 dului Baden 
î ..maratonul"
S ternationale cea de a 25-a- edi 
| tie a Campionatelor Mond 
5 fiind 
s Martin Schleyer Halle-
Ș situată pe malul drept al Nec- 

karului apă ce taie Stuttgartul 
în două. Zicem 
trucit datorită 
de desfășurare 
F.I.G. «asupra 
reveni), competiția 
zile, cortina coborind 
duminica viitoare dună finale
le pe aparate ale fetelor si bă
ieților abordat însă ne ju
mătate din anarate. de simbă
tă ! Sigur că din cîte am e- 
flat vor lua startul un număr 
record de sportivi 48 de fede
rații din întreaga lume în- 
scriindu-și reprezentanții dar 
prelungirea întrecerii cu 
riscurile de rigoare (obo
seală dar si accidentări) nare 
a se datora, ca si la Rotterdam 
1987 intervenției retetetet de

urmează să 
in capitala lan- 

— Wiirtemberg. 
gimnasticii in-

ale 
găzduită de Hans 

arenă

a-

a nivelului de trai 
cetățenilor patriei, 
totodată puternica 

i tuturor celor ce iu- 
această importantă 

economici naționale

<

£

s

fe-

cu aceleași 
feminină.

„Merkur" 
Schleyer 

pe

exereiții.' 
drumurile 

și „Hans 
Halle“ în- 

măsura

..maraton" in- 
noulu: sistem

adoptat de 
căruia vom 

va dura 9 
tocmai

televiziune care sponsori
zează. dimpreună cu ..Mer
cedes Benz“. marele rendez
vous al gimnasticii.

După cum am anunțat,
tele și băieții noștri se găsesc 
ia Stuttgart, cu echipe compb 
te. din 8 octombrie, locuind la 
hotelul „Merkur". Primirea 
care li s-a făcut, cu precăde
re fetelor, a fost, firește, una 
deosebită școala românească 
feminină fiind una dintre cele 
mai vestite si. încă mai 
creț deplasînd aici ații 
ti a 
tre. 
pe 
mii 
nat. 
ziariștiior. 
amatorilor 
perat însă 
fermitate, 
gației. 
toată 
fost ______
tiri asidue, acomodării cu sala 
Si. totodată. cu aparatura 
„Spieth". Luni a fost progra
mată pe podium, cu „impuse
le". echipa masculină iar

con- 
forma- 
en ti- 
Dobri. 
a lu- 
imag’-

campioană mondială 
cît și. prin Aurelia 
campioana absolută 
De unde, lesne de 
un adevărat „asalt" al 

fotoreporterilor și 
de autografe, tem- 
cu tact, dar și cu 

de conducerea dele- 
Motivul 

această 
dedicată

e simplu : 
săptămînă a 
unor pregă-

marți, 
echipa 
dintre 
Martin 
muitindu-șe 
propierii startului oficial. Din 
cîte ne-am edificat în scurtul 
răstimp avut la dispoziție, 
starea de spirit a sportivilor 
tricolori e bună. Deși exa
menul care îi așteaptă nu va 
fi ușor, ba dimpotrivă, ei sînt 
convinși — ne mărturisea în 
această dimineață Daniela 
Silivaș — că se vor comporta 
la nivelul invariabil inalt șl 
tradiției și valorii gimnasticii 
noastre. Loturile n-au pro
bleme de sănătate, toti com- 
ponentii lor mănifestîndu-si în
crederea în evoluții la poten
țialul maxim. Ceea ce do
rim. firește, cu toții.

Intrînd în amănunte să no
tăm că antrenorii băiet'lor nu 
optat pentru garnitura Ma
rius Gherman. Marian Riznn, 
Marian Stoican. 
noiu. Adrian

a-

La Patinoarul „23 August" din Capitală
o

„ARTIȘTII GHEȚII" ÎN CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI

S

I

La Patinoarul ..23 August” 
din Capitală se vor desfășura, 
astăzi și miine. întrecerile de 
patinaj artistic din cadrul Cam
pionatelor Internaționale ale 
României. Ne vom reîntîlni. 
așadar, eu cei mai buni pati
natori ai tării, comoonenti ai 
lotului olimpic IMF — Cornel 
Gheorghe. Zsolt Kerekes (ocu
pantul locului 5 intr-un recent 
concurs international de 1uni-

- ori desfășurat in orașul sovietic 
§ Belgorod). Codruta Moieeanu
- (locul 12 în aceeași întrecere). 

Beatrice Kurcenkovscbî Fabio- 
la Vișinoiu si Luls Taifas, că
rora li se vor adăuga printee 
alții. Marius Negrea si Felix 
Sinitean.

Oaspeții vor fi prezenți. desi
gur. cu exerciți! valoroase. Ne

E

|

I
K

E

K

COMITETUL OLIMPIC CANADIAN
Șl LUPTA ANTIDOPING

MONTREAL, 13 (Agerpres)
— Comitetul olimpic cana
dian a cerut celor 33 de fede
rații naționale ca nînă la l a- 
prilie 1990 să elaboreze un 
program amănunțit de control 
antidoping. Federațiile care 
nu vor respecta această hotă- 
rîre nu vor fi sprijinite finan
ciar pentru participarea la în
trecerile Jocurilor Olimpice 
de vară de la Barcelona —199?

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •PE SCURT
ATLETISM • Alergători din 23 

țări vor lua startul. la IC noiem
brie, la oea de a treia ediție a 
maratonului de la Varadero (Cu
ba).

AUTOMOBILISM • „Kalyulfa- 
raoa'tor**,  desfășurat tn Egipt, 
s-a încheiat cu victoria pilotului 
finlandez Art Vatanen (.Peugeot 
80S Tl«“>, care ciștlgă competiția 
pentru a treia oară consecutiv. 
El a fost urmat de belgianul 
Jackie Ickx (.Peugeot *03  T14"» 
șl de automobiliste franceză Mi
chele Mouton („Peugeot 205 T16"). 
> „Ralyul San Recao". din Ita
lia, a lua*  -ftrșit cu succesul ita
lianului Massimo Biasion („Lan- 
cla Martini"). în urma lui s-au 
clasat Alessandro Florio („Lan
da Integrale"), la 3 secunde șl 
spaniolul Carlos Sainz („Toyota 
Cellca") la 22 s-

categ. pană, cehoslovacul Toth 
l-a Întrecut la puncte pe bulga
rul Rusev. Wlsnewskl (Polonia) a 
dispus de asemenea Ia puncte, 
de Polat (Turcia).
Gomes t-a tnvlns 
tn prima repriza 
JeknlcL

Iar angolezul 
prin abandon 
pe iugoslavul

HALTERE « Cu 
concurs feminin
Yangzhou (R.P. Chineză), sporti
va chineză Bl Caljuan a stabilit 
un nou record mondial la cate
goria 52 kg — stilul ..aruncat” 
cu performanta de 112.500 kg. Ve
chiul record era de 110 kg și a- 
parțlnea coechipierei Ma Na.

prilejul unul 
desfășurat la

SASKI • La Rina, tn turneul 
internațional, conduce Vladimir 
Vigman cu ll puncte, urmat de 
Anatoli Gantvarg 10 puncte, 
drik van Der Vise sl Hans 
man cu cite > puncte.

Hen-
Ber-

UraBOX « PugiUstul turc 
Eyup Can și-a păstrat titlul de 
campion european te categoria 
Ttuscă, lnvlngtndu-1 la puncte, 
tn tt reprize, pe italianul Glam- 
piero Pinna, tn gate de la Cefalu 
(Italia) • tn primul tur al com
petiției internaționale de te Os- 
*»ava (Cehoslovacia), tn Urnitele

TENIS DE MASA R tn 
eontînd oentru Suoerllga euro
pean*  te Vranje (Iugoslavia) e- 
chlpa țării gazdă a întrecut cu 
scorul de 4—3 formația Ceho
slovaciei.

mec.

TRîATLON • Concursul desfă
șurat la Vlena a fost ctștlgat de 
sportivul englez Glenn Cook, cu

timpul total de 1-48:21. Pe locu
rile următoare s-au situat aus
triacul Wolfgang Kattnig t.S0:4t 
șl elvețianul Urs Gehring 1.51:43. 
tn programul întrecerii au figu
rat o probă de Înot (l 500 mț. o 
cursă cldlstă (40 km) șl o aler
gare pe distanța de 12 km.

gîndim. în primul rînd, la 
prezentantii Cehoslovaciei, 
special la fete, adevărate artis
te ale gheții. apoi la cei din 
R.F. Germania și Bulgaria, a- 
ceasta din urmă fiind una din 
țările care a înregistrat, in 
ultimii ani, in această discipli
nă. mari progrese.

Titlurile de campioni interna
ționali ai României vor fi de
cernate numai pentru probele 
individuale, feminin și mascu
lin. și numai după executarea 
programelor original și liber 
alese

re
in

FORMULA 1 ANUNȚA
Hain Prost conduct, dar

Doar două curse de F 1 au mai rămas, așadar, de parcurs, din 
totalul de 16 : cea de la Suzuka 
(în Japonia, la 22 octombrie) și 
cea de la Adelaide (In Australia. 
Ia 5 noiembrie). Șaisprezece cir
cuite. deci, dar din ale căror re
zultate Intră in calcul. pentru 
fiecare pilot, doar cele mal bune 
unsprezece, celelalte urmînd a fi 
scăzute (în ordine crescîndă) șl 
constitulndu-se tn tot atîtea 
ouncte-penalizare.

Clasamentul generai al C.M. ti 
are pe primele două locuri pe 
francezul Alain Prost, cu 76 de 
puncte, șl pe brazilianul Ayrton 
Senna, cu 6# de puncte, între ei 
dîndu-se. practic, „bătălia" pen
tru cucerirea titlului " '
Prost a adunat cele 76 
din victoriile obținute (S.U.A.) Le Cassele 
Silverstone (Anglia) 
(Italia) pentru 
cite 8 puncte, din cele șase 
locuri 2 (cite 8 p) de te Jacare- 
nagua (Brazilia) Mote (San Ma
rino) Monte Carlo. (Monaco) 
Hockenheim (R.F.G.), Spa (Bel
gia) și Estoril (Portugalia), plus 
un toc 1 (4 o) — Jerez (Spania), 
un loc 4 (3 p) — Budapesta (Un
garia) și un loc 5 (2 p) — Me-

mondial, 
de puncte 
la Det-ott 
(Franța). 

_ . șl Monza
care a primit 

din cete

FOTBfl
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• ANTRENORUL reprezentati
vei Braziliei, Sebastiao Lazaroni, 
a anunțat echipa pentru meciul 
amical cu selecționata Italiei, de 
astăzi. la Bologna: Taffarel — 
Galuro, Aidair. Rocha. Jorginho, 
Dunga, Silas, Tita Mazinbo, Mul
ler, Careca • selecționata 
Renubllcll Costa Rica, clasată pe nfiTYl’ll Tnr îr» A’'"•<* C-*' r’'-’’3-
le, de Nord șl Caraibilor, șl. deci 
calificata în turn-ul final al C.M. 
va efectua un turneu de 3 me
ciuri tn Italia urmtnd să evolue
ze în compania formațiilor To
rino. Ascoli și Roma * La PORTO 
ALEGRE (Brazilia). In meci pen
tru „SuDercuoa AmericII de Sud”, 
echipa locală Gremio a tnvlns

eu 4—1 (după executarea lovitu- 
• rllor de la 11 m), formația argen- 

tiniană River Plate, tn cadrul 
aceleiași competiții, echipa ar
gentinian*  Independiente a dispus 
pe teren propriu, cu 2—0 (1—0). 
de formația braziliană 
tos iar la Montevideo, 
învins, cu 2—0 (1—0). 
dlantes din Buenos
DISPUTAT te Lisabona, 
dintre formațiile Portugaliei 
F.ivotiet. contlnd pentru prelimi
nariile C.E. de juniori (pin*  te 
18 ani), a fost ctștlgat de gazde, 
cu 2—0. • Intr-un meci amical 
selecționata de juniori II (că
deți) a U.R.S.S. a Întrecut In de-

F.C. San- 
Penarol a 
pe Estu- 

Alres • 
medul 

și

garnitura 
Marian

Adrian Cătă- 
Sandu si Nico

lae Bejenaru (din care la e- 
chipe vor puncta, ca de ob'rei. 
primii 5). Nicușor Pascu fiind 
rezervă, 
veni, la 
Neculiță. 
bază ale 
Daniela Siiivas. Aurelia Dnbre, 
Gabriela Potorac. Cristina B'1”. 
tas. Eugenia Popa și Lăcră
mioara Filip. Să adăugăm 
că în temeiul reputației de 
care se bucură gimnastica 
românească. Maria SVmione^- 
cu va oficia. în calitate ■’a 
membră a Comitetului tebric 
feminin al F.I.G.. ca șefă 
brigadă (la sărituri impuse) 
lista arbitrilor figurînd 
fete. Atanasia Albu. iar 
băieți Ioan Albu. Antrenorul 
federal Adrian Stoica e unul 
dintre consultanții tehnici ai 
competiției.

în sflrșit. o înformat’o me
teo t dună mai multe zile de 
frig sl ploaie, vremea s-a m->! 
„îmblînzit". teșind soare’». 
Atît pentru azi. cu soeran'a că 
vom transmite de aici vesti 
bune.

Postură care va re- 
fete. credem Măriei 

componentele dg 
formației numindu-se

de 
ne
’a 
îs

Ovicfiu lOANrrOftia

UN FINAL DRAMATIC
și Senna mai arc șanse».
xlco-City (Mexic), ultimele două 
fiind cele scăzute. La rîndul său. 
Senna a învins de șase ori. Ia 
Mola, Monte Carlo. Mexlco-Citv. 
Hockenheim. Spa și Jerez, ter- 
mlnînd o singură dată pe lomil 
secund, la Budapesta, și înrexls- 
trînd șapte abandonuri, din cau
za... motorului ! De aceea, el nu 
va fl nicidecum penalizat, in’ru- 
ctt va avea trecute in cont doar 
nouă sosiri, tn eventualitatea du
cerii la bun sfîrșit a ultimelor 
două curse.

Astfel, diferența de 16 puncte 
dintre ce! doi este doar aparent 
hotărîtoare. Pentru că. chiar 
dacă obiectivul e greu de atins. 
Senna mal are o șansă să cîsti- 
ge titlul mondial. Una singură. 
eeJ drept : să încheie victorios 
in ultimele două curse. Dacă se 
va petrece astfel, el va totaliza 
78 p adică tot atîtea cite va a- 
vea *1  Prost tn situația tn care 
se va situa, tn ambele rindurl. 
pe tocul secund. Cele 78 de punc
te ii vor fi suficiente 'n' Se--s, 
tntruclt. tn caz de egalitate, con
tează numărul mal mare de vic
torii tn speță 8 fată de 4.

Cum Senna ..sprlntează- fina
lul se anunță dramatic...

Doino STANESCU

plasare, cu 4—1 (2—1), formația 
similară a Poloniei • LA Al- 
GION (Grecia), tn meci contlnd 
pentru preliminariile C.E. ju
niori, echipa Cehoslovaciei a în
trecut cu 3—1 (2—1) selecționata 
țării gazdă. • IN ETAPA a 8-a 
a campionatului Cehoslovacei: 
Nitra — Sparta Praga 4—0(1» 
Inter Bratislava — Cheb 2—1. 
Zbrojovka Brno — Zui Bystrica 
4—1 Bohemians — Slovan Bra
tislava 2—2, Banska Bistrlca — 
— Slavia 2—8. Trnava — Dunai- 
ska Streda t—1, Dukla Praga — 
Vitkovlce 2—0, Banlk Ostrava — 
Olomouc 2—0. Conduce Sparta 
Praga, cu 13 p. urmată de Banik 
Ostrava It p si Bohemians 10 o.
• MECIURILE de baraj dintre 
Columbia și Israel vor avea ioc 
la 22 octombrie ș! 12 noiembrie, 
învingătoare» în această dublă 
partidă se va califica în turne.nl 
final al C.M.
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