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TÎRGULUI INTERNATIONAL BUCUREȘTI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat simbă- 
ta, 14 octombrie, la deschiderea 
Tîrgului International Bucu
rești, organizat sub deviza „Co
merț - cooperare - dezvoltare - 
pace".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați în momentul 
sosirii la Complexul expozițio- 
nal din Pia(a Scînteii cu vi
brante manifestări de bucurie 
și entuziasm de mii de bucu- 
reșteni prezenți la deschiderea 
noii ediții a Tîrgului Interna
țional București. S-a aclamat 
îndelung pentru poporul ro
mân, pentru patria noastră so
cialista, pentru partid și secre
tarul său general.

La festivitatea inaugurală au 
participat membri și membri 
supleant! ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
secretari ai Comitetului Central 
al partidului, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă 
și obștești.

Erau prezent! șefii misiunilor 
diplomatice acreditați in țara 
noastră, directorii pavilioanelor 
naționale și reprezentanți ai 
firmelor de peste hotare care 
iau parte la ediția din acest 
an a Tîrgului de Ia București, 
corespondenți ai presei străine.

Secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
tăiat, în aplauzele celor pre- 
zenți, panglica inaugurală a e- 
diției din acest an a Tîrgului 
Internațional București.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invitați 
să viziteze pavilioanele Tîrgului.

Prestigioasa manifestare eco
nomică găzduită de tara noas
tră reunește și în acest an un 
important număr de firme 
străine din țări de pe diferite 
continente. Sînt prezente cu 
pavilioane naționale proprii : 
Albania, Australia, Austria, 
Bangladesh, Belgia, Brazilia, 
Bulgaria. Canada, Cehoslovacia, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Elve
ția, Franța, R.D. Gormană, R.F. 
Germania, Israel, Italia, Iugo
slavia, Japonia, Nigeria, Nor
vegia, Palestina, Polonia, Spa
nia, Suedia, S.U.A., Tunisia, 
Turcia, Ungaria, U.R..S.S. și 
Zair. Alături de acestea mai 
participă o serie de firme in
dividuale din Arabia Saudită, 
Cipru, Danemarca, Egipt, Emi
ratele Arabe Unite, Grecia, 
Guineea, Iordania, India. Irlan
da, Kuweit, Liban, Liberia, Li
bia, Lichtenstein, Marea Bri
tanic, Olanda, Panama, S.U.A., 
precum și din Berlihul Occi
dental.

La fiecare din pavilioanele 
vizitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întimpinati 

și salutați cu deosebită stimă 
do reprezentanți ai guvernelor 
unor țări participante, de șefi 
do misiuni diplomatice acredi
tați în tam noastră, de condu
cători de firme, care au expri
mat deosebite mulțumiri pentru 
vizită, precum și satisfacția de 
a participa la această manifes
tare economică și comercială 
internaționala organizată de 
România.

Cu acest prilej, președintelui 
Nicolae Ceaușescu i-a fost 
transmis salutul șefilor de stat 
și guvern ai unor țâri partici
pante la actuala ediție a T.I.B. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rîn- 
dul său, șefilor de state și de 
guverne din țările respective 
salutul său și cele mai bune 
urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat cu interes produ
sele expuse de țările partici
pante, de firmele străine și 
și-a exprimat convingerea că 
T.I.B. '89 va prilejui o mai bună 
cunoaștere a realizărilor obți
nute de România și de țările 
participante, oferind un prilej 
favorabil extinderii și diversi
ficării schimburilor comerciale 
între participant!.

Ajuns la cea de-a 15-a ediție, 
Tîrgul Internațional București, 
manifestare cu recunoscut pres
tigiu, se desfășoară, în acest 
an, la împlinirea a patru de
cenii și jumătate de la revolu
ția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiim- 
perialistă, în condițiile în care 
întregul nostru popor întâm
pină, într-o atmosferă însufle
țită, de vibrantă angajare pa
triotică și revoluționară. Con
gresul ai XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Tîrgul International se con
stituie, ca de fiecare dată, în
tr-o cuprinzătoare imagine a 
dezvoltării economico-sociale a 
patriei in anii socialismului, a 
succeselor remarcabile înregis
trate în toate domeniile, îndeo
sebi in perioada inaugurată de 
cel dc-al IX-lea Congres al 
partidului.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați și ovaționați îndelung 
de numeroși bucureșteni aflați 
în incinta Complexului expo- 
zițional care și-au exprimat, în 
acest fel, sentimentele de 
profundă dragoste și înaltă pre
țuire față de conducătorul 
partidului și statului, ce și-a 
consacrat întreaga viață și pu
tere d,e muncă dezvoltării Ro
mâniei, creșterii prestigiului ei 
în rîndul națiunilor lumii. în 
gînd cu întreaga țară, cei pre
zenți au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu reales la al XIV-lea 
Congres", manifestîndu-și ast
fel convingerea nestrămutată că 
aceasta constituie garanția su
premă a mersului nostru ne
abătut pe calea socialismului .șj 
comunismului.

VIZITA Ot LUCRU A TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

ÎN JUDE IUL BISTRIJA-NĂSĂUD
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au început, sîmbătă 
după-amiază. o vizită de lucru 
in județul Bistrița-Năsăud.

Vizita se înscrie ca un nou 
moment semnificativ al dialo
gului neîntrerupt pe care secre
tarul general al partidului îl 
poartă cu făuritorii de bunuri 
materiale și spirituale în pro
bleme importante privind viața 
și munca lor, dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țârii, potrivit 
principiului că în patria noas
tră socialismul se construiește 
cu poporul și pentru popor, cu 
oamenii și pentru oameni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceausescu se 
află acum în mijlocul celor ce 
muncesc și trăiesc în străve
chiul ținut Bistrița-Năsăud, as
tăzi mai înfloritor ca oricînd, 
datorită politicii înțelepte, uma
niste a partidului și statului 
nostru, a priceperii și hărniciei 
locuitorilor săi. Beneficiind de 
un însemnat volum de investi
ții, județul a înregistrat, in pe
rioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului, unul din
tre cele mai ridicate ritmuri 
de dezvoltare, a cunoscut a- 
dînci prefaceri înnoitoare, care 
au schimbat fundamental înfă
țișarea orașelor și comunelor, 
dar, mai cu seamă, viata oa
menilor.

Mîndri de tot ceea ce s-a în
făptuit, măreț și durabil, în 
Județul lor și pe întreg cuprin
sul tării, bistrițenii au întâm
pinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu flori și bucurie 
in inimi, cu mult respect, cu 
entuziaste manifestări de stimă 
și prețuire.

Desfășurîndu-se sub semnul 
acestor vibrante simțăminte, 
vizita s-a constituit, incă de la 
început, într-un emoționant 
moment sărbătoresc, într-un e- 
veniment de mare însemnătate 
in viața județului și a locui

torilor săi.
întâlnirile pe care secretarul 

general ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Ie are cu 
oamenii muncii bistrițeni pri
lejuiesc o analiză cuprinzătoa
re a muncii depuse și a rezul
tatelor obținute, a măsurilor ce 
trebuie întreprinse pentru ri
dicarea întregii activități pe 
un plan calitativ superior, Ia 
nivelul posibilităților, al puter
nicei baze tehnico-matcriale de 
care dispune județul, în vede
rea îndeplinirii, în cele mai 
bune condiții, a importantelor 

sarcini ce-i revin din planu
rile și programele de dezvol
tare în profil teritorial, în anul 
1989, în actualul cincinal.

La vizită participă tovarășii 
Emil Bobu și Silviu Curticeanu.

Sosirea în Județ a avut loc 
în orașul BECLEAN, care, ase
menea celorlalte localități, a 
înregistrat o remarcabilă dez
voltare.

La coborirea din elicopter, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întimpinati de primul secre
tar al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R., 
Nicolae Bușui, care, in numele 
tuturor locuitorilor, le-a adre
sat un călduros bun venit.

In cinstea sosirii secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii, era aliniată o 
gardă, care a prezentat onorul. 
Pionieri și șoimi ai patriei, ti
neri și tinere au oferit flori.

După datină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întâm
pinați cu pîine și sare.

Erau prezenți mii de cetățeni 
ai orașului Beclean și din lo
calitățile învecinate, care, prin 
puternice aplauze, urale și a- 
clamații, au exprimat bucuria 
și satisfaefia de a primi, din 
nou, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. S-a scandat, cu în
flăcărare, „Ceaușescu—P.C.K.l", 
„Ceaușescu reales la al XIV-lea 
Congres !“, cu convingerea că 
reînvestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la marele forum al 
comuniștilor români, în supre
ma funcție de secretar general 
al partidului constituie garanția 
înfăptuirii cu succes a cuteză
toarelor obiective de dezvoltare 
multilaterală a țării, a înaintării 
neabătute a patriei spre orizon
turile luminoase ale comunis
mului.

In această ambiantă însufle
țită a început vizita la ÎNTRE
PRINDEREA METALURGICA 
DIN BECLEAN.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați de membrii 
consiliului de conducere al în
treprinderii, de ministrul in
dustriei metalurgice, Marin E- 
nache, de membri ai conduce
rii centrale de profil.

Vizita de lucru a continuat la 
ÎNTREPRINDEREA DE CO
VOARE.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
membrii consiliului de condu
cere al întreprinderii, de mi
nistrul industriei ușoare, Maria 
Flucsă, de reprezentanți ai 

centralei industriale de profil.
Creată Ia indicația secreta

rului general al-partidului, în
treprinderea are in profilul său 
de fabricație fibre semipieptă- 
nate și covoare tip mochetă.

In timpul vizitei ia între
prinderea Metalurgică și la 
întreprinderea de Covoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu și * 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost înconjurați cu multă căl
dură, de muncitorii acestor u- 
nități, care le-au oferit flori și 
le-au adresat mulțumiri din 
inimă pentru grifa manifestată 
față de munca și preocupările 
lor, pentru dezvoltarea și înflo
rirea orașului Beclean și a ju
dețului Bistrița-Năsâud.

Secretarul general al parti
dului a stat de vorbă cu oa
meni ai muncii de Ia aceste 
întreprinderi, le-a adresat urări 
de , sănătate și noi succese în 
activitatea ce o desfășoară.

La plecarea din orașul Be
clean, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că i-a fă
cut o impresie bună vizita la 
întreprinderea Metalurgică și 
Ia întreprinderea de Covoare, 
subliniind că a constatat cu 
multă satisfacție preocuparea 
oamenilor muncii din aceste 
unități de a-și îmbunătăți con
tinuu activitatea, de a ridica 
nivelul tehnic și calitativ al 
produselor, de a realiza noi 
sortimente, de a creste eficien
ța economică.

Cu deosebită bucurie au fost 
întâmpinați tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu de locuitorii orașu
lui NASAUD, străveche așezare 
cu nume de o rezonanță aparte 
în spiritualitatea românească, 
ce s-a înscris energic, aseme
nea tuturor localităților țării, 
pe coordonatele amplului pro
ces de edificare socialistă a 
României.

Vizita de lucru în orașul 
Năsăud a început la ÎNTRE
PRINDEREA DE PRELUCRARE 
MASE PLASTICE.

Secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întâmpinați 
cu mult respect de membrii 
consiliului de conducere al în
treprinderii, de ministrul in
dustriei chimice și petrochimi
ce, Ioan M. Nicolae, cadre de 
conducere din centrala indus
trială de profil, cercetători, 
specialiști, muncitori.

Principalele probleme ale 
dezvoltării și modernizării pro-

(Continuare in pao. a 4-a)

ieri, în etapa a 8-a din Divizia A de fotbal

OASPEȚII AU OBȚINUT DOAR TREI PUNCTE
REZULTATE TEHNICE

RUGBYȘTII TRICOLORI S-AU IMPUS 
DUPĂ UN FRUMOS SPECTACOL

> Sîmbătă, Romania — Samoa de Test 32 21 (16 9)
Sîmbătă
Steaua • - „Poli" Timișoara 3-0 (2-0)
Dinamo - S.C. Bacău 7-1 (5-0)
Duminică
F.C. Argeș - Jiul 3-0 (3-0)
F.C. Inter — Corvinul 2-1 (1-0)
F.C. Farul - Petrolul 1-1 (1-D
Flacăra — F.C.M. Brașov 4-1 (2-0)
„U" Cluj-Napoca - Victoria 0-0
F.C. Olt - Univ. Craiova 1-1 (1-0)
F.C. Bihor - Sportul Studențesc 4-1 (1-0)
ETAPA VIITOARE (duipinică 22 octombrie)
Jiul — F.C. Inter
S.C. Bacău — F.C. Argeș
Victoria — Dinamo
„Poli" Timișoara — Petrolul
Corvinul — Steaua Hfc
Univ. Craiova — Flacăra
F.C.M. Brașov — „U" Cluj-Napoca
F.C. Bihor - F.C. Farul
Sportul Studențesc - F.C. Olt -J

CLASAMENTUL
1. DINAMO 8 8 0 0 29- 2 16
2. Steaua 8 6 1 1 15- 4 13
3. F.C. Bihor 7 5 0 2 22-10 10
4. Univ. Craiova 6 4 2 0 12- 3 10
5. Victoria 8 4 2 2 10- 6 10
6. F.C. Inter 8 4 1 3 15-18 9
7. Petrolul 8 4 1 3 11-10 9
8. F.C.M. Brașov 8 3 2 3 7-17 8
9. F.C. Olt 8 2 3 3 9- 9 7

10. Flacăra 8 3 1 4 11-12 7
11. Corvinul 8 3 1 4 7-14 7
12. F.C. Farul 7 2 2 3 9- 9 6
13. S.C. Bacău 8 2 2 4 11-20 6
14. „U“ Cluj-Napoca 8 1 3 4 7-16 5
15. Jiul 8 2 1 5 5-13 5
16. F.C. Argeș 8 2 0 6 6-14 4
17. „Poli" Timișoara 8 1 2 5 10-15 4
18. Sportul Stud. 6 1 0 5 6-10 2

In pag. 2—3, relatări de la meciuri

Aproape șapte mii de specta
tori au aplaudat sîmbătă după- 
amiază, pe terenul de rup,by 
din Complexul Steaua, specta
colul oferit de protagoniștii u- 
nui inedit meci-test, ROMA
NIA — SAMOA DE VEST, în
cheiat cu victoria tricolorilor ; 
32—24 (16—9).. A fost, cum se 
observă lesne, un ioc cu multe 
puncte înscrise, cu muă eseuri, 
cu o seamă de faze de toată 
frumusețea, create atât de echi
pa noastră — mai preocupată 
decît altădată de atac, de faza 
de construcție —, cit șizde oas
peți. care au surprins plăcut 

•prin viteză, inventivitate, tena
citate. prestația lor adueind cu 
aceea a puternicilor neozeelan
dezi, din aceeași emisferă su
dică.

S-a văzut, de la bun început,

câ misiunea tricolorilor nu-i 
una simplă, rugbyștii din Sa
moa de Vest reușind, de altfel, 
deschiderea scorului, prin fun
dașul Aiolupo — lovitură de 
pedeapsă în minutul 10. Repre
zentativa noastră preia, incet 
dar sigur, inițiativa și. după 
patru acțiuni incisive (Radu
lescu, apoi Toader au fost sto
pați in extremis). Leonte pă
trunde. fără drept de replică, 
în cel dinții eseu al partidei, 
din min. 21. Presiunea conti
nuă. Domocoș apare în două 
rînduri în aceeași fază — min. 
24, dar se marchează în minu
tul următor, la un balon scos

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)



CAMPIONATE NAȚIONALE j
VOLEI (f) UN DfRBY ONORAT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I

LIDERUL - MISIUNE UȘOARĂ

Duminică s-au de.'Uășurat par- 
tidele etapei a Ill-a a campiona- 
tului feminin de volei. Dintre ce
le 5 partide programate, numai 
în Capitală s-au înregistrat vic
torii ale gazdelor. Amănunte :

DINAMO BUCUREȘTI — CHI
MIA RM. VÎLCEA 3—1 (10, 10,
—6, 10), Cea mai importantă par
tidă a etapei; între campioană și 
vicecampioană a oriieiu:? un ^oc 
de bună valoare, 'n ansamblu, 
ambele echipe conc.-ibuind la ca
litatea tehnică și spectaculară a 
lui. Dinamovistele s-au arătat in
tr-un progres evident lață de 
partida de debut în campionat, 
chiar dacă în setul fll treilea au 
sl'bit concentrarea îngăduind 
vîlcencelor o dominare netă; Jo
cul a fost echilibrat in celelalte 
seturi, dar numai pînă la.. IC, 
după care camoioanoie au sprin- 
tat cu ușurință, pe fondul pre
luării din serviciu surprinzător 
de neglijente din oartea oaspete- 
lor. De altfel, șanse? acestora 
s-au irosit la acest capitol, ca și 
la apărarea din llnî« a doua, 
unde numai Camelia Iliescu a 
dove^’t si^uran^-ă. în ioc. două 
sportive s-au detașat clar: tine
rele Cristina Pîrv 'Di nămol și 
Xenia Ivanov .(Chimia) Arbitrii 
gălăț-eni FI Șeorța^i si D. Del

BASCHET (m) STEARA Șl OINAMO AII RĂMAS NEÎNVINSE
Rezultatele înregistraie în eta

pa a treia a Campionatelor Na
ționale de baschet ;

Masculin
X DINAMO BUCUREȘTI —

I.C.E.D.  BUCUREȘTI 04—63 (44— 
35). Dlnamovlștii s-au impus In 
special în repriza secundă, în 
fata unei echipe care ca șl anul 
trecut, este pe cale de a-și În
tineri lotul. Ambele formații au 
tratat cu neglijenta aparăille 
Marcatorii: Niculescu 38 David 
ÎS, Popa 8, Sinevici 9. Păun 6 
Laszlo 6 Uglai 6. V. Constantin 
8, respectiv Mădirjac 2'1 Pojona- 
ru 16, Nideiea 8. Lazâr «, '<!. Ște
fan 9. c. loan 4. Cel mal buni 
apărători : C. Popa, respectiv
C. Stefan. Arbitri: I. Antonescu 
— c. Dumltrache. <D. STANCU- 
lfscui.

FARUL C.S.Ș. 1 IEF.LIE CON
STANȚA — RAPID BUCUREȘTI 
90—85 (41—52). Joc ile mare lup
tă. cu captivante răsturnări de 
scor. 19 puncte avantaj pentru 
feroviari în min. 15. apoi reve
nire puternică din partea gazde
lor <ne fondul unei an-irărl mai 
atente), scor egal (86—36) în min. 
39, dună care Mihftilcscu și C.1- 
coș aduc victoria Farului. Marca
tori : Băiceanu 31. Moldovcanu 
15. Mănăilă 14. Cucos 13 MihSi- 
lescu 9. Ilucă 6. Tecftu 2. respec
tiv Popovici 35 Ghitl 22, M. Du
mitru 10. Suciu 7. Mihal 4, Șer- 
bănescu 3, Popa 3. Hoit 2. Cei 
mai buni apărători: N. Mănăilă, 
respectiv G. Mibai. Arbitri : FJ.

HANDBAL (m) fRUNTAȘHE CONTINUĂ cum
în etapa a Vl-a a Diviziei A 

de handbal masculin au fost în
registrate rezultate normale, cu 
fruntașele clasamentului, DINA
MO și STEAUA, în continuă 
cursă pentru disputarea primului 
loc al campionatului Amănunte;

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTI 
1NȚA BACĂU 29—21 (15—Jl). A 
fost un meci frumos, cu reali
zări spectaculoase de ambele 
părți, ceea ce a plăcut spectato
rilor prezenți în Sala Floreasca. 
Lidera clasamentul a? a început 
sigură pe ea și, cu Zaharia în zi 
fastă, a .preluat reoede conduce
rea pe tabela de scor. Băcăuanii 
nu s-au lăsat, insă, intimidați, au 
răspuns curajos la toate acțiuni
le dinamoviștilor. scorul inentl- 
nîndu-se destul de string o bună 
perioadă de timp: 3—5 min. U’« 
10—9 min. 20, 20—17 min 42. A- 
pol, elevii lui Ghiță Lieu s-au 
distanțat la 4—5 goluri și au cîș
tigat pe merit o part-dă în care 
de data aceasta, Robert Lieu, în 
ciuda bunăvoinței, a realizat mal 
puțin. Au înscris: Zaharia 12 (5 
din 7 m), Licu 4. Mocanu 3, Do- 
gărescu 3, Stupar 2, Chiriac 2, 
Ștefan 2, Prîsăcaru 1 pentru Qj" 
namo București, respectiv Chiri- 
lă 6, R. Gherhaid 6 (3 din 7 m), 
Vasilca 5, Condruz 4, Gîrlescu 2, 
Dochiță. Arbitri : FI Cinați - 
V. Codreanu (Constant?».

Pau! IOVAN
HIDROTEHNICA CON STANȚA 

— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
27—22 (14—9). Publicul care & 
umplut pînă la refuz Sala Spor-

--— TOB——

RUGBYȘTII S-AU IMPUS
(Urmare din vag D

și transmis rapid după grăma
dă, autor fiind Toader eseu 
transformat de Carp. Ultimul 
va pasa, din cădere, lui... Vae- 
ga, care aleargă 40 de metri și 
culcă balonul între bare, iar 
Aiolupo transformă: 10—9 în 
min. 31. Tricolorii vor depăși 
... șocul, construind o acțiune 
lungă, cu multe pase, cu Șer- 
ban (un debutant realmente 
promițător) provocînd temerar 
ag’omerare, din care mingea 
ajunge la Lungu, acesta își pu
ne pe picior greșit adversarii 
— eseu transformat de Domo- 
coș. 

c-ea au condus echipele : DINA
MO — Doina Dinwfte, Cristina 
Pîrv, Alida Cioroianj (Irina Ve- 
licu), Corina Rotar, Alina Pra- 
lea, Georgeta Ene (Daniela Co- 
șoveanu); CHIMIA — Cristina 
Buznosu, Xenia Ivanov, Dorina 
Crăciun (Aurelia Zabara) Ca
melia Iliescu, Lucreția Mirca 
Mădălina Ciorbaru (A.B.).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
— C.S.M. OȚELUL TlRGOVIȘTE 
3—0 (0, 10. S). Deși cu puține ju
cătoare valide pentru prima sce
nă, după plecarea altora două la 
echipa de... dincolo de fileu for
mația lui C. Stan n. a pierdut, 
se pare, prea mult din vschile-i 
calități: joc comblnativ și rapid 
în atac, travațiu eficient in apa» 
rare. De cealaltă parte unele 
valori nesudate încă într-un sex
tet competitiv. Remarcări: vio
rica Mazilescu, Daniela Taga, 
Cornelia Colda, la gazde Arbi
tri : Cornel și Octavian Manițiu 
din Brașov (Gh. LAZAR, co
resp.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIO
VA 0—3 (—0. —9. —li) Fostele
campioane au început fulminant, 
cîștigînd primul set în timp re
cord (6 minute 1). Apoi au mai 
scăzut concentrarea și au permis

Baloțescu — Al. Gută. (CH. GOL
DENBERG — coresp.).

ELBA TIMIȘOARA - ACADE
MIA militară mecanica fi
na BUCUREȘTI 87—77 (35—39). 
Două echipe de forțe sensibil a- 
propiate au furnizat c partidă 
deosebit de echilibrata șl atrac
tivă. Marcatori: David 29, nie 25, 
Scaletchl 14, Bobroțchl 9, loncseu 
8, Isaicu 2, respectiv Brabovea- 
nu 20, Stoian 15, Carpen 13, Dan 
Constantincscu 9, Fruraosu €, Da
niel Constantinescu 3 p Blrsanu, 
Panaitescu 2. Cei mai buni apă
rători : V. Scaletchl — respec
tiv B- Stoian. Arbitri: R. Valda 
— D. Roșea. <C. CRFȚXJ — co
resp.).

DINAMO IJW.P.S. ORADEA — 
METALOTEHNICA TIRGU MU
REȘ 105—84 (49—39). Marcatori : 
Șarlă 27 Cristea 18, Alexe II, 
Antochi 13, Gh. Pascu 13. Nicoa- 
ră 8, Rădulescu 5, Gellert 4, 
Flaundra 3. respectiv Lukacs 15. 
K. Takacs 13. Al. Takacs 14, Szep 
10, Chirllă 11. Zoppelt 4, V. Pas
cu 9, Ciocian 3. Albert 3. Cohan- 
eiuc 2. Arbitri : Z. Radu v — M. 
Lazarov (I. GHIȘA — coresp.).

UNIVERSITATEA METALUL 
ROȘU CLUJ-NAPOCA — BA
LANȚA C.S.U. SIBIU 84-61 (41— 
33). Gh. Mureșan '37 de puncte 
înscrise șl cel mai bun apărător) 
a fost factorul determinant al 
victoriei clujenilor. Ceilalți mar
catori : Pintea 14, Hnut 12. Szc- 
bestlen 8, Meșter 2. Nicoară 9, 
Pulbere 2, respectiv Munteanu 
14, Gh. Dăian 12. Herbert 7.

turilor din Constanța a avut sa
tisfacția să asiste .’a o partidă 
cum se vede destul de rar în 
handbalul nostru: rl.m susținut 
pe toată durata celor 60 de mi
nute. contraatacuri tăioase, apă
rări agresive și aruncări la poar
tă din diferite poziții, precum și 
o dispută tactică e/i lentă între 
doi reputati tehnicieni, care fiint 
Oprea Vlase și Constantin Jude. 
A învins Hidrotehnica, eu un 
plus de mobilitate $i cu o ex
tremă, Olaru, în zi de excepție, 
ca și portarul Moise, care, in 
repriza a doua, a apărat dezar
mant pentru oasoeț*. parînd, 
printre altele, și 4 aruncări de 
la 7 m. De partea cealaltă, Ma
tei, cu experiența cunoscută, Tu- 
dor șl Năstase, dispuși la efort, 
fără limită, au contribuit din 
plin la reușita unui meci frumos, 
atractiv. Marcatori : Tîmofte 10 
(3 din 7 m). Olaru 6, Durău 5 (2 
din 7 m), Bedivan 2, Bărbules- 
cii, Omer, Cojocaru șl Osman 
pentru învingători, respectiv Ma
tei 9, D. Petru 3, Ilorgea 3, Tu
dor 2 (2 din 7 m), Năstase 2, Mar- 
dare 2, Nicolescu.

Au arbitrat M. Stăncilă și Al. 
Vîrtopeanu (București).

Mirceo COSTEA
DINAMO BRAȘOV — STEAL14 

26—28 (13—14). A fost un meci as
pru. în care gazdele au condus 
o bună parte din tirr.p. Apoi, In 
min. 34, a fost 15—15 după care 
campionii au trecut la cîrma jo
cului. nu însă fări a se între
buința foarte serios pentru tran •

Cinci minute de echilibru la 
reluare, apoi cite o șarjă spre 
ambele ținte, pînă în min. 49, 
cînd. Doja „intră" viguros, spri
jinit de coechipierii Înaintării, 
Damitraș semnind a’ patrulea 
eseu, transformat do Carp. O 
gafă în apărarea noastră (iar 
greșeli în defensivă, au mai 
fost, nu puține!) îi oferă lui 
Satesa șansa încercării, pe care 
același Aiolupo o transformă 
foarte înalt (min. 52). Două mo
mente remârcabile îi.r-un mi
nut (60): Domocoș execută un 
drop ce aproape că ..mușcă" 
bara laterală, urmează fază de 
linia d-e treisfer'uri încheiată 
cu aplomb de Șugar, în terenul 
de țintă. Aioîupo reduce han
dicapul din l.p. (mm. 64), dar 
diferența se va mări iarăși, 
chiar dacă ‘Rădulese’.i și Șerban 
6înt blocați în apropierea țintei 

un oarecare echilibru. Remar
cări: Gabriela Dumitrescu, Ioa
na Cotoranu, Mireta Bojeacu 
(Univ.), Teodora Marlș (CSM). 
Arbitri: CI. Murgulescv și M. 
Ioanovici din București ;G. 
BOT.).

FARUL CONSTANȚA — PENI- g 
CILINA IAȘI 0—3 (—4, —3, —14). I 
Constănțericele. debusolate. nu * 
au opus rezistentă decit in setul 
al Ill-lea c nd au condus eu fi 
14—12. Remarcate: Gulntea Lică, g 
Liliana Ciuplan, Claudia Doro- 
banțu. șl Întregul sextet ieșean : 
Gabriela Copcea. Tatiana Popa, B 
Aurelia Preda. Dana Singcor- j 
gean, Valentina Constantin. Da
niela Donciu. Arbitri: C. Oprea 
și M. Găfeșeanu din București I 
(C. POPA, coresp.).

DACIA PITEȘTI — C.S.U. RA
PID GALAȚI 0—3 (—9. —12, —2). 
Meci cîștigat ușor de oaspete, 
care au jucat comblnativ. Slabă 
prestația gazdelor. Remarcări : 
Liliana Ibric, Gabriela Bîcă (ju
nioare), respectiv Carmen Cost.a- 
che. Daniela Dlnică, Ileana Ber- 
dllă și Speranța Andreica. Ar
bitri: I. Armeanu și V. Pavel 
din București (I. 1ONESCU. co
resp.).

Bretz 8. Corul 6. P.athegv I, Fel- 
ger 8, Țenter 2. Arbitri : I. Ola- 
ru — P. Bara. (M. RWU — co
resp.).

OȚELTNOX TIRGOVISTE — 
STEAUA 82—121 (41-53). Marca
tori: Lefter 25, Vâsli le A 15. Zdren- 
Kliea 11 13X3). Tace 11 Alecu 7, 
Rădulescu 7. Ciochină 6. respec
tiv Ermurache 35 (5 >.3). Iloșnav- 
schl 23. Crlstescu 22 (4'3', Arde
lean 11, V. loan 3, Toader 8, 
Brănișteanu 6, Bota 3. Netollțchi
2. Cănușan 2. Săftescu 2. Cel 
mal bun apărător : S. Ardelean. 
Arbitri : I. Georgiu — Al. Co- 
lumban. (Cr. TOMESCU — co
resp.) .

în fruntea clasamentului se a- 
flă Steaua șl Dinamo București, 
singurele echipe neînvinse.

Feminin
VOINȚA BUCUREȘTI — OLIM

PIA BUCUREȘTI 72—53 (41—39).
RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI — 

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
99—67 (53—40).

COMERȚUL C.S.Ș. SF. GHEOR- 
GHE — VOINȚA BRASOV 59—80 
(19—49)

METALUL C.S.Ș. ItîMNICU 
VÎLCEA — UNIVERSITATEA 
C.S.Ș. VIITORUL CLUI-NAPOCA 
81—87 (31—39).

METALUL I.M.P.S. SALONTA 
CRIȘUL — GAZ METAN C.S.Ș. 
MEDIAȘ 85—78 (39—W).

COMERȚUL TÎRGIJ MUREȘ — 
SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI 68—77 (38—42).

Vom reveni cu amănunte.
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șarea victoriei. în ultimele cinci . 
minute de Joc, Streinu și Moido- | 
van s-au aflat singuri cu Simior. | 
în față, dar... Marcatori: Hossu 
6 Fielk 4. Nicolescu i (3 din 7 • 
m). Donosa 3, Mic’e 3, Holgyes I 
3, Donca, Grlgoras. Moldovan | 
pentru brașoveni, respectiv Ber
bece 0 (3 din 7 m) Dumitru 7, . 
Mirică 5, Ghimeș 3, Cicu 2, I 
ștot, Popescu și Ionescu. Ar- I 
bltri N. Iancu — Tr. Ene, din 
Buzău (Carol GRUIA - coresp.). I

_U« C.U.G. CLUJ-NAT-OCA — I 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG MU
REȘ 22—18 (15—10). Marcatori : • 
Pop 7, Crainic 7. Cristea 3. Sini- ■ 
boan 2. O. Marc, Cuoura și Kiss 
pentru'.U“, respecți' Murețan | 
12, Moldovan 2, Ciobanii 2. Bici I
2. Arbitri: M. Ma.-in — Șt. șer- •
ban din București (Nuța DEMI- 
AN). |

STRUNGUL ARAD — C.S.M, I 
MINAUR BAIA MARE 31—31 
(3—11). Au Înscris : Nagy 10, .
Dcacu 5, Boldor 4. Urs 5, Roșu I
3, Măndită 2, Avram Crivăț pen- | 
tru Strungul, respectiv Andronic 
10, Bonta? 4, Popovici 9, Botorce .
3. porumb 2. Akacsos 2, pave!. I 
(Octavian BERBECAUl) — CO- | 
resp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — g 
DACIA PITEȘTI 25—22 (13—11). I
Marcatori : Marian 6. Gh. Dit'iii- " 
tru 4. Neagu 4, Răduță 4. Agapie 
3, Dumitrescu 3, Bureau pentru | 
învingători, respectiv Mihăiiă 7 I 
Bălășescu 5, Barbu 3. Simion 2, • 
Iancu 2, Costache. Grigore. Nica. 
(Nicolae DRAGANOIU — CC 
resp.). i

(min. 72); dominarea e.răsplă- I 
tită la intercalarea decisă a lui I 
Carp, Toader izbutind un nou 
eseu, al șaselea, pentru re pre- I 
zentativa României transfor- I 
mat de Domocoș. în ultimul 
minut. Koko îsi arată clasa. • 
nepuțînd fi oprit din cursa de I 
eseu, transformat de Aiolupo. • 

Arbitrul P. Soare, ajutat de
M. Paraschivescu și K. Vai. a I 
condus formațiile: ROMÂNIA : | 
Carp — Toader, K.iccan, Lun
gii, Șerban (min. 73 Ful-ina) — 1 
Domocoș, Neaga — Șugar, Ră- I 
dulescu, Doja — Dumitraș, Cio- * 
răscu — Dumitrescu, Vasluianu . 
(min. 60 Gh. Ion), Lconte; SA- I 
MO A DE VEST: Aiolupo - I 
Koko, Sio (min. 4 Vaega), Fa- 
amasino, Salesa — Sacna, Fe- I 
po’eai — Lemamea Tupuola, | 
Jupeli (min. 79 Vaifalc) —
Fuatai, Tafua — Leuu. To- | 
omalatai, Fatialofa.

Victorie la scor a echipei Di
namo care a zourdat, pur și sim
plu, pe teren, în fata unei for
mații mereu pusă în diflcu+ate 
încă din startul partidei. Mare 
diferență de valoare, de compor
tament, de randament etc., etc. 
Liderul, aflat la ultima sa „re
petiție generală “, înaintea pri
mei intilniri dificile, de la Ate
na, cu Panathinaikos, contînd 
pentru turul al Il-iea al Cupei 
Cupelor, a desfășurat, cu foarte 
mici excepții, un joc în mare vi
teză, cu combinații derutante, 
sufocîndu-și adversarul, care a- 
răta (cu deosebire în prima par
te a meciului) ca un boxer cu 
gcirda deschisa, zdiuncinat de 
loviturile Drimite «n plimbat me
reu în corzi. In repriza a doua, 
echip.. bucureșteanâ a mai înce
tinit motoarele, a mai și ratat 
destule situații clare de gol (în 
plus. Alexa s-a onus unor șu
turi extrem de periculoase), ast
fel că se poate spune că băcă
uanii au... scăpat de o înfrîngere 
și mai împovărătoare.

Iată cum s-au marcat cele opt 
goluri: min. 5 — LUPU va trans
forma cu siguranță penalty-ul a 
cordat pentru faultarea, în ca
reu, a lui Vaișcovici: 1—0 ; min. 
14 — Ia un atac prelungit, Klein 
a șutat în bară șj balonul a (ost 
reluat in plasă de VAIȘCOVICI : 
2—0 ; min. 19 — excelentă „in- 
văluire*» Kl?in — Mat?uț. ultimul 
va centra pentru Răduclolti, a- 
cesta nu a reușit intercepția, 
mingea a ajuns la Lupu, pasă 
înapoi și VAIȘCOVICI a punctat, 
din nou, sub „transversală" î 3—0; 
min. 43 — Mateuț îl găsește cu 
o pasă. în adîncime, pe SÂBAU, 
pe stingă, sprint al acestuia, ur
mat de un șut în colțul lung șl, 
4—0: min. 45 — de data aceasta 
Mateuț il va „angaja** pe VAIȘ- 
COVICI pe un culoar bun și a- 
cesta a lobat spectaculos, balo
nul peste Alexe, ieșit in întîm- 
pinare : 5—0 ; min. 46 — șut

IOC ANIMAT, PLĂCUT
MO RENI, 15 (prin telefon). Un 

joc foarte plăcut, alert sl cursiv, 
cu multe faze de poartă, cu go
luri soectaculoase, disputat în- 
tr-o atmosferă de sportivitate si 
mai echilibrat ca desfășurare de- 
cît o arată scorul final. Mai in
sistentă si cu mal mult aplomb 
în atac, echioa lo-cală a reușit să 
deschidă scorul în min. 12 : a 
centrat Balaur, a șutat apoi 
Stere spre poartă si VAIDEAN. 
care urmărise atent faza. n_a 
mai avut d*e făcut altceva decît 
să împingă mingea, cu caouL in 
plasă, oarecum asemănător a- 
veau să . se petreacă lucrurile si 
la cel de al doilea gol. din mto. 
39 : la o minge destul de banala 
aruncată spre careul oaspeților, 
fundașul central brașovean Lun
gu a alunecat si a căzut. Chi- 
riță a preluat, a șutat din unghi 
sore poartă și de această dată 
STERE a fost cel care a împins 
balonul în plasă. Intre momen
tele celor două goluri, morenarii 
și-au mai creat cîteva situații 
favorabile, însă Stere (min. 27) 
C. Pană (min. 31) si Văidean 
(min. 37) au șutat imprecis. Bra
șovenii, la rîndul lor au repli
cat prin contraatacuri, mai Tries 
prin angajări lungi spre Selimesi. 
cel mai periculos om *de atac aî 
lor, avînd o bună ocazie de e- 
galare (la 0—1) în min. 17. cînd 
Andrași I a șutat peste poartă.

Oasioeții vor izbuti totuși, să 
reducă din handicap la puțin 
timp dună reluare (min. 43}. 
cînd impetuosul Selimesi fa.ee 0 
excelentă cursă De stînga, cen
trează perfect si BARBU trimite 
mingea, printr-un frumos voleu, 
In plasă. La 2—1, jocul pare re
lansat. dar localnicii încen să 
apese și mai mult ne accelerator, 
punînd tot mai evident în difi
cultate buturile brașovenilor. Ei 
îsi vor mări avantajul prin alte 
două goluri spectaculoase : mai 
întîi în min. 66, cînd C. Pană 
centrează de De stingă spr® 
proaspătul intrat Marcu. acesta 
recentrează în fata porții si

EFECTELE UNEI
SCORNICEȘTI, 15 (prin tele

fon). Un meci de mare angaja
ment, desfășurat într-un ritm 
alert, cu acțiuni purtate în viteză 
care au plăcut stoicilor spectatori 
prezenți. în ciuda ploii, la parti
dă. Și după desfășurarea acțiuni
lor duoă fazele de poartă, rezul
tatul este echitabil. Craiovenii, 
neînvinși, au avut o mai bună o- 
rientare tactică (cu Gh. Popescu 
omniprezent), chiar dacă echi
pa locală a dominat mare parte 
din joc. După două incursiuni 
ale craiovenilor, prin Gh. Po
pescu (min. 2) și Bica (min. 8), 
încheiate cu șuturi imprecise, 
în min. 12 F.cf. Olt deschide sco
rul : după o acțiune purtată pe 
aripa stingă balonul ajunge la 
PENA, care, de ia marginea ca
reului, șutează puternic pe jos 
și mingea intră în plasă, în col
țul din dreapta porții lui Bol- 
dici : 1—0. Neîmpăcați cu acest 
scor, craiovenii insistă și după 
ce Gh. Popescu (min. 23 și 24) 
și Ndagoe (min. 27) ratează din 
bune situații, în replică, Boldici 
se evidențiază la șutul lui Pena 
(min. 38).

. La reluare, noul introdus Pi- 
gulea șutează din unghi (min. 
51), iar balonul trece pe lingă 
buturile apărate de Gherasim. 
După o nouă ratare a localnici
lor (min. 61 — Pistol diagonală 
la Ruse șut pe jos, reflex Bol
dici) , în min. 63 tabela va ară
ta 1—1: la o centrare de pe par
tea stingă, OLARU se Infiltrează 
și reia balonul, cu latul, în 
dreapta lui Gherasim. De acum 
încolo atacuri insistente ale lo
calnicilor și, de asemenea, ra
tări prin Eftimie (min. 64), Șu- 
vagău (min. 73 — .,cap“ din a-

I
 DINAMO

S.C. BACĂU

Stadion Dinamo ; teren foarte 
bun : timp însorit, cald : specta
tori — circa 7000. Șuturi : 26—6 
(ne poartă : 17—5). Cornere: 7—0 
Au marcat : LUPU (min. 5 — 
penally) VAIȘCOVICI (min. 14 
19 și 43) SABAU (min. 43), GH. 
MUNTEANU (min. 46 — auto
gol), rADUCIOIU (min. 63). res
pectiv șoiman (min. 54).
DINAMO : Stelea 7 — Mesza- 

roș 7. Rednic 7, Andone 7 (min. 
46 Doboș 7), Klcin 7 (min. 46 Ti- 
mofte I 7) — Sabău 7, Lupescu 
7, Mateuț 7. Lupu 7,5, — Vai- 
școvici 8, Răducioiu 7.

SPORT CLUB : Alexa 6 — G. 
Radu 4 (min. 46 Penoff 6), Arte- 
nie 4. Fîsic 5. Ciudin 4 — Tlsmâ- 
naru 4, Burleanu 5. Gh. Muntea
nu 4, Hodină 5 (min. 66 Obrișcă 
5) — Șoiman 6, seînteie 4.

A arbitrat : I. Igna ; la linie : 
D. Bucluman (ambii din Timi
șoara) si V. Dontu (Galat!).

La speranțe : 3—0 '3—0).

Vaișcovici. Alexe a „scos" de la 
vinclu dlnamovlstiil a recentrat, 
în careu, si... autojol Gh. MUN
TEANU : 6—0; min. .1 — lovitură 
liberă. Tlsmănaru a trimis spre 
penotf, centrare sl SOIM AN va 
reduce din handicap : 6—1 ; min. 
63 — centrare Sablu și gol RA
DUCIOIU : 7—1. Să mai notăm 
„bara" lui Lupescu (min. 49) ra
tarea unul penalty in min. 86 — 
(Burleanu — ..bară"), oi sl faptul 
că, din min. 60. Vaișcovici a pă
răsit terenul de 1oo. ușor acci
dentat, Dinamo evoluind in „1<U, 
deoarece făcuse schimbările re
gulamentare.

Stefian TRANDAFIRESCU

I FLACĂRA
| F.C.M. BRAȘOV

4 (2) 1
1 (0) 1
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Stadion Flacăra : teren foarte 
bun : timp înnorat: spectatori — 
circa 2.000. Șuturi : 16—12 (pe 
poartă : 6—6). Cornere : 9—3. Au 
marcat : VĂIDEAN (min. 12 și 
66) STERE (min. 39), CHIRITA 
(min. 70), respectiv BARBU 
(min. 43).

FLACARA : Tene 7 — Balaur 7, 
Butufei 7,5, Beldie 7, Timiș 6 — 
Dragnea 6,5 (min. 61 Marcu 7), 
Zare 7, C. Pană 7 Chlrltă 7 — 
Văidean 8. Stere 6 (min. 73 Lala 
6).

F.C.M. BRAȘOV î Polgar 5 — 
Ghergu 6. Lungu 5 (min. 69 
Pîrvu 6), E. Moldovan 7, Man- 
doca 7 — Caciureac 6.5 (min. 84 
Comănescu). Pătru 7. Drăgan 6 
— Andrasi I 6, Barbu 7.5, Seli
mesi 7,5.

A arbitrat Ad. porumboiu 
(Vaslui) : la linie : Gh. Dumi- 
trașcu (Constanta) si A. Huzu 
(Sibiu).

Cartonașe galbene s DRAGAN.
La speranțe : 2—0 (2—0).
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La

VAIDEAN — mereu pe fază — 
trimite mingea cu capul, din 
careul mic, în plasă ; patru 
minute mai tîrziu, CHIRITA va 
face același lucru în urma exe
cutării unui corner. Chiar si la 
acest scor net de 4—1. brașovenii 
mai au ambiția și puterea să con 
traatace, același vivace Selimesi 
— dună o splendidă acțiune per
sonală — punîndu-1 la grea în
cercare pe Tene, care are la rîn
dul lui o intervenție aplaudată. 
Finalul partidei îi găseste pe 
morenari în plină ofensivă. ei 
realizînd o victoria meritată, 
după un Joc de apreciată factură. 
Dar, în ciuda înfrîngerii nete su
ferite, este de subliniat și replica 
dată de brașoveni.

Consfonîin F-SÂKTSCU

TACTICI BUNE
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diat 
taru 
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f F.C. OLT
I UNIV. CRAIOVA

Stadon Viitorul : teren foarte 
bun ; timp rece si ploios : spec
tatori — circa 10 000. Șuturi : 15— 
15 (pe ooartă : 9—7). Cornere :
8—4. Au marcat : PENA (min. 
12), respectiv OLARU (min. 63).

F.C. OLT : Gherasim 6 — Ruse 
7, Mihali 6. Cireașă 6,5, Ciobanu 
7 — V. Popa 6 (min. 46 M. Ene 
6), Pistol 6 Eftimie 6 — Dudan 
7. Pena 7, Șuvagău 7.

UNIVERSITATEA : Boldici 7 - 
Mănăilă 7. Săndoi 7 Gh. Po
pescu 7,5, Ad. Pooescu 7 — C. 
Gheorghe 6 Bica 6. Cristescu 6 
(min. 50 Pijfulea 7). Olaru 7 — 
Badea 7, Neagoe 6 (min. 74 Iri- 
m^scu 6).

A arbitrat M. Nicuîescu (Bucu
rești) : la linie : R. Petrescu 
(Brașov) și I. Niculițov (Foc
șani).

Cartonase galbene : CIOBANU 
AD. POPESCU.

La speranțe : 0—3 (0—2).
« 11—■■Ml— .1 ■■

proplere și Mănăilă scoate din 
fața porții goale ; min. 79 —
Boldici nu poate fi învins din 6 
m) și Pistol (min. 86 și 87 — 
cînd este foarte aproape de go
lul victoriei). Și, astfel, partida 
se încheie cu o remiză echita
bilă. avîntul ofensiv al gazdelor 
fiind „strunit" de mai buna or
ganizare tactică a craiovenilor.

Gheorghe NERTEA
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MULTELE OCAZII... DOUĂ REPRIZE DIFERITE
uit mult pen- 
nderea" și pe 

i min. 9 BA- 
apropiere, ba- 
puțin mai tir- 
AGI transfor- 
ardat în urma 
Stoicov asupra 
■ginea careului 
—0 mai taaln- 
t“ să se fi eon- 
c opus, prima 
o risipise Tl- 

tpt. la această 
din plin 

mp,.' la „închi- 
cum avea să 
in. 27. cînd a 
:e, dincolo de 

picioarele lui 
:eră singurele 
ale lui „Poli” 
trolată net de 

poftă de joc, 
De sbatllle mici 

□reni, dar și 
aiizare, unde 
Balint (min. 34 
40) se cam juca- 
?i cum, în alte 
itunci, în min. 
ternice ale lui 

Almășan se 
golului, foarte 
migrat la pe- 

îșteptarea unui 
poate s-ar fi 

.iiat dună pau- 
-nlc șutată de' 
imerit rădăcina 
cțiunea lui Bo
ului unei noi 
;lvă. ca și al 
i. cum a fost 
n min. 79, a lui 
■no. la una din 
aptele „replici" 

(sîmbătă o 
Timoftu U a

i STEAUA
I „POLI" TIMIȘOARA

3 (2)
O

Stadion Steaua : teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi : 25—8 (pe 
poartă : 10—4). Cornere : 4—4.
Au marcat : BALINT (min. 9), 
Hagi (min. 14 — din 11 m), RO- 

TARIU (min. 88 — din 11 m).
STEAUA : Lung 7,5 — D Pe

trescu 7, Bumbescu 7, lovan 7. 
Ungureanu 7 — Mulnai 7. Rota- 
rlu 7, Hagi 7. I. Dumitrescu 6,5 
(min. 71 I. Stan 6) — Lăcătuș 7, 
Balint 7 (min. 83 Grlgoras 6).

„POLI" : Almășan 7,5 — varga 
6. lonut 6 Andreas 6. stolcov 6 
— Pascu o. Vlaicu 6. Timofte II 7, 
Bărbosu 6 — Olosutean 6 (min. 
23 N. Mănăilă 7), Cașuba 6.

A arbitrat V. Ciocan (Bistrița); 
la linie : Al. Mustățea (Pitești) 
șl I. Danciu (Petroșani).

La speranțe : 3—0 (2—0).

zguduit „transversala" cu un șut- 
bombă, de la circa 2» m. Apoi 
spre final de partidă, palidă con
solare la o ofensivă cvasi-con- 
tlnuă. ROTARI U va fixa scorul 
la 3—0, transformind penaltjul 
acordat Ia un henț comis de lo- 
nuț. ,Va fl o mai mare ordine șl 
mai multă decizie in prestația 
noastră, miercuri, eu Eindhoven", 
apreciau fotbaliștii Steiel. după 
joc, la cabine. Nu ne îndoim că 
așa va fi. Impun toate acestea. 
Importanța partidei, valoarea de 
necontestat a campioanei Olan
dei.

CLUJ-NAPOCA, 15 (prin tele
fon) O primă repriză care ar 
putea fi sintetizată în clteva cu
vinte : "mult mal multe... carto
nașe galbene decît ocazii I S-a 
jucat crispat, nervos, practic in 
10 oameni (portarii nu au fost 
deloc solicitați), ambele forma
ții trădînd șl prin aceasta faptul 
că nu traversează cea mai bună 
formă a lor. Numai că, evident, 
o asemenea tactică de hărțulală 
convenea echipei oaspete care 
se mai apropiase cu 45 de mi
nute de punctul (sau punctele) 
vizate în deplasare...

Pauza a avut efecte benefice, 
spectacolul șl ..doza" de fotbal 
crescind simțitor in repriza se
cundă. Clujenii au mărit un 
timp frecventa atacurilor, nu însă 
șl incisivitatea lor. ei oprindu-se 
mai mereu în apărarea agresivă 
șl foarte mobilă a Victoriei. Cele 
mal mari ocazii le vor avea 
însă, tot oaspeții : în min. 65, 
Cigan a primit de la... Suciu. în 
careu, o minge cum nu prea 
văzuse venind de la coechipieri, 
dar va șuta peste poartă din 
dreptul punctului de la 11 m 1. 
Coraș, la rindu-i, reia cu capul 
(min. 69) un balon Înalt, dar 
Prunea plonjează spectaculos, la 
colț. în min. 73 Ursu scapă sin
gur In careul advers, șutează 
puternic, dar Prunea își confirmă 
siguranța, apărind din nou. După 
75 de minute de Inactivitate Nitu 
va fi și el bine „întins" la o 
minge trimisă acasă de C. Solo
mon, cam tare șl cam... spre 
vinclu. Ultimul sfert de oră n»

„U" CLUJ-NAPOCA 
VICTORIA

Stadion Municipal : teren foar
te bun : timp înnorat ; spectatori
— circa 10.000. Șuturi : 2—5 (pe 
poartă : 1—2). Cornere : 2—2.

CLUJ-NAPOCA : prunea 
7 Gherman 6. Jenei 7. Neam- 
tu 6.5, Polar 6 (min. 35 Sabo 7)
— Bacos 6 Zâne 6. suciu 6, Blro 
7 — Muntean 8 Dochia 6 (min. 
60 Cadar 6).

VICTORIA : Nitu 7 - Ursu 7. 
C. Solomon 6. Stefan 7. Topo- 
llnsehl 6.5 — Fulga 6. Mlrea 7, 
Coras 7 — Tlră 6 (min. 82 Cul- 
cear). Cigan B Hanganu 6.5.

A arbitrat I. cot (Ploiești) : la 
linie : C. Gheorghe (Suceava) șl 
I. Ursachl (Bacău).

Cartonase galbene : POJAR, 
ZANC. JENEI, URSU. ȘTEFAN. 
HANGANU.

La speranțe : 0—2 (0—2).

7.

mai modifică prea mult nici as
pectul înttlnlril, nici caseta ten- 
nică ; Victoria controla. de 
acum, centrul terenului, dar s-a 
izbit de o apărare supraaglome
rată. studenții părînd acum con
vinși de adevărul că... e bun si 
un punct atunci cînd nu a! avut 
decît un singur șut pe poartă...

Sorin SATMARI

Gheorghe NICOLAESCU
ORADENII MENȚIN RITMUL

CHIMBARE INSPIRATA
F.C. BIHOR 
SPORTUL STUD.

4 (Dl
1 <0)|

2 (1)
1 (0)

,e,oal“ ; teren 
mo favorabil ; 
a 12.000. Șuturi : 

12—1). Cornere: 
: : văsîi (min. 
nin. 85), respec
ți. 50).
M. Vasile 7 — 
B. Bucur 6. Do

tă 6. Popicu 6. 
tărit 5 (min. 61 
;îi 6. Predatu 6

7.5).
nită 7,5 — Bele- 
.5. Nicșa 6, Vîr-
6 (min. 85 Tîr- 

3 6. Gabor 7, 
jjocgru 5 (min. 
san f

D? seu (Rm. 
e : Fl. popescu 
Demian (Zalău), 
lene : VIRLAN 
r.
—0 (0—0).

n telefon). In 
■ită certă (prin 
lui si mal ales 
ui din actualul 

Inter a crezut 
:>r în
f 

lu 
iatia ---------------

copios, pășind 
n-au periclitat, 
fir, poarta lui Io- 
două suturi, pe 
iță : unui expe- 
i respins de nor- 
1 de lingă stil- 
sa (min. 6). al- 

:urii libere de la 
1 ultimul apără- 
1 a retinut min-

acest meci, 
ilitate (vă- 
,ocan si I. 
hnnedorea-

gea lîngă celălalt stîlp (min. 13). 
Ieșind rar din jumătatea nroprie, 
oaspeții au avut în min. 31 o 
mare situație de a produce sur
priza. La un contraatac, Gabor 
plecat ca un rugbyst spre țintă, 
pe aripa dreaptă, a centrat, dar 
nici I. Cojocaru. nici Bardac 
(derutat de ieșirea ezitantă a lui 
M. Vasile) n-au concretizat in
tr-o acțiune de superioritate nu
merică. Reacția „interistă". va fi. 
abia acum, nromptă : după o 
abilă învăluire, Dobrotă a cen
trat de ne partea Iui si VASTȚ. 
din miilocul careului, a trimis 
cu capul în poartă: 1—0 (min. 35).

Repriza secundă a adus destul 
de repede. In min. 50. o contra- 
lovitură a oaspeților (si tot Pe 
un contraatac). Bine găsit cu o 
„diagonală". Gabor a „arcuit* 
frumos spre ULESAN. care, pre- 
Iuînd cu capul, a egalat la pri
ma minge... la si spre poarta si- 
blană I Din acest moment, gaz
dele 
salt 
rînd 
din 
pleu  ------ — _______  —„
de portarul advers). Văsîi tmin. 
72. „cao" deasupra, din poziție 
centrală) au ratat. Nici alti echi
pieri sibienî nu vor găsi drumul 
spre gol. Mai mult. în min. 73, 
golul a fost ne nunctul de a 
intra în cealaltă poartă, însă U- 
lesan, scăpat singur a vrut 
dribleze ne M. Vasile. care a 
vat, prin plonjon, intr-o fază 
trem de critică. Cu fundașii 
centru. F.C. Inter va ataca 
reu, reușind victoria la o acțiune 
personală a lui RADU H, (intrat 
în teren în min. 68), care a dri
blat, a rezistat unei „contre* dis
perate, a driblat din nou șl a 
trimis mingea în poarta goală: 
2—1 (min. 85).

Geeroe ROTARU

vor trece la un adevărat a- 
al porții hunedorene. dar. 
pe rînd, Boar (min. 52, șut 

6 m blocat de Ionită). Po- 
(min. 58 „bombă” respinsă

Stadion F. C. Bihor ; teren a- 
lunecos 1 timp ploios ; spectatori 
— circa 14.000. Șuturi : 18—5 (pe 
poartă : 13—2). Cornere : 13—1.
Au marcat : IVAN (mtn. 35 și 
76). VANCEA (min. 56). BOLBA 
(min. 65), respectiv olteanu 
(min. 80).

F. C. BIHOR : Jlpa 7 — Welssen- 
bacher 7, _ ’ - - -
Baba 7
(min. 77 Craiu), Vancea 7,5. 
regi 7,5 — Bolba 7 (mm. 77 
heș), Ov. Lazăr 7.

SP. STUDENȚESC : Mânu 
M. Marian 7. C. Pană 6 (min. 32 
Mihale 6), M. Popa 6. Cristea 6, 
Ciucă 6 — Olteanu 6, Lucaci 6, 
Dobre 6 — s. Răducanu 6. Tîr
lea 6 (min. 46 Stancu 6).

A arbitrat I- Crăciuneseu (Rm. 
Vîlcea): la linie : V. Curt (Con
stanta] sl C. Sorescu (Pitești).

Cartonase galbene : S. RADU- 
CANU, STANCU.

La speranțe : 1—3 (1—1).

Bucico 6 Biszok 7,
Muresan 7, Ivap 7 ■ • - -- che-

Ter-

6

d apărătorii ezita
15 (prin telefon), 
■t de partidă, cu 
le fundașilor e- 
ite culminind cu 

cînd Petrolul a 
dă scorul : la o 
do la Greaca, de 
tă. Catinca a re
in :
iui Anton, min- 

ilă la TĂTARA N. 
trimis-o in pro- 

1 (!). Golul, sau 
togolul, a turnat 
■arele jucătorilor 
e — deși s-au 
perioade de timp 
rs — rareori au 

breșe în apăra- 
1 fata porții lui 
n min. 29 si 38, 
istacă s-au aflat 
situații, dar s-a 

nalm primei re- 
ctrizant : în min. 
:ăr (sut peste) și 
in ex remis de 
Rut ri<. fca scorul 

Dar n-a fost 
va fi 1—1 pen-

43, Zahiu a scă- 
dreaptă în sensul 
Ipei sale, a cen- 
t deși flancat de 
ice. a amortizat 
piui a făcut » 
utat eu stîngul, 
» frumos, contir- 
it'e lucrurile bune 
1 nînă acum, 
locui nu s-a mai 
Iul celui din pri
ll. Farul a conti- 
e. să aibă mai 
a ti va dar atacu- 

3 destul de rapid 
I Liliaor- au eșuat 
iui careu dominat 
Petrolului. Echipa 
îtut să înscrie în 
dar suturile lui 
ectlv. Tătăran nu 
a. Foarte aproape

stilpul di»

F.C. FARUL 
PETROLUL

să-' 
«al- 
ox- 

la 
me-

1 (1)1
1 (1) I

Stadion ..1 Mai" : teren bun ; 
timn noros ; spectatori — circa 
20.000. Șuturi : 13—6 (pe poartă : 
2—2). Cornere : 9—4. Au marcat : 
M. POPA (min. 43). respectiv 
TĂTĂRAN (min. 7 — autogol).

F. C. FARUL : Anton 7 — Tu- 
fan 7. Popovic! 6. Tătăran 5, Că- 
mui 5 — Mustacă 5. Dorobanții 5 
(min. 71 Carastoian 5). Mihai 7 
— Vintilă 5 (min. 56 Funda 6), 
Zahiu 6. M. Popa 7.

PETROLUL : Liliac 7
Popa 6 Pitulice 7. Manta 
cu 6 — Mocanu 6. Matei 
88 Goran) C. Lazăr 6, O. 
6 — Greaca 7, Catinca 7 
L. Popescu).

A arbitrat M. Salomir (Cluj- 
Napoea) : la linie : D. Petrescu 
(București) si M. lies (Odorhei).

Cartonase galbene : o. POPA. 
LAZĂR, TĂTĂRAN, ZAHIU, GO
RAN.

La speranțe : 5—1 (4—1).

- O. 
7. Hin- 
6 (min. 
Grigore 
(mirt. 86

de 
C.
Iu!

sol au tost sl petroliștii prin 
Lazăr (min. 70). însă Si Șutul 
a ocolit poarta lu! Anton.

laurentiu DUMITRESCU

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA MULTIPLĂ" 
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ORADEA, 15 (prin telefon). In 
pofida unei ploi sicîitoare, tri
bunele stadionului din Oradea 
erau aproape pline la ora me
ciului. Un merit pentru acest 
interes îl are, firește, echipa lui 
Robert Cosmoc. urcată pe al 
treilea loc în clasamentul cam
pionatului. Cit despre meci, a- 
cesta a început prlntr-o tatonare 
reciprocă la mijlocul terenului și 
a continuat cu o defensivă pre
meditată a bueureștenllor. Con
statăm că M. Marian l-a luat în

primire pe Ov. Lazăr șl s-a lipit 
de acesta de-a lungul întregului 
meci, ca marca de scrisoare. Bi- 
horenii, lipsiți de omul construc
ției. vor repartiza această sarci
nă unui trio laborios. alcătuit 
dtn Cheregi, Vancea șl Ivan 
Cei trei se vor remarca pe tot 
cursul partidei, vor construi nu
meroase acțiuni șl vor semna 
pasele decisive din care gazdele 
au înscris patru goluri. Primul 
dintre ele 11 va reuși IVAN In 
min. 35, care a preluat în gol 
un șut trimis spre poartă de Mu- 
reșan. Studenții nu s-au văzut, 
mal deloc. în atac în prima re
priză, cînd au expediat spre 
poarta lui Jipa doar un singur 
șut în min. 45, prin Tîrlea, care 
ar fi putut (In pofida cursului 
jocului 1) să fie gol.

în cea de-a doua parte a me
ciului. blhorenii domină copios, 
pasează în viteză, etalează o pre
gătire fizică excelentă. în timp 
ce oaspeții greșesc numeroase 
pase, resping din apărare la în
tâmplare, 
reu spre 
renii vor 
ori prin 

BOLBA
(min. 76) 

toată frumusețea. La scorul 
4—0 Bolba șl Ivan sînt 
de Terhes si, respectiv, 
ceea ce slăbește forța' sl cursi
vitatea atacurilor. în consecin
ță. bucureștenii ies mal curajos 
la atac, stancu îl „întoarce" pe 
Bucico șl-1 deschide pe OLTEA- 
NU. care înscrie pe lingă Jlpa 
(min. 80), reducind scorul la 

4—1. Sportul are o nerioadă bună 
de cinci minute cînd mai putea 
înscrie, dar Dobre și Lucad ra
tează din situații destul de fa
vorabile.

Conform jocului, me- 
poarta lui Mânu, biho- 

înscrie încă de trei 
VANCEA (min. 53), 
(min. 65) șl IVAN 
la capătul unor faze de 

_* de 
Înlocuit! 

Craiu,

Victor MIȚA

ÎN SFÎRȘIT, VICTORIE LEJERA
PITEȘTI, 15 (prin telefon). Dată 

fiind situația lor din clasament, 
jucătorii de la F.C. Argeș (și 
nu numai .1) se temeau mult de 
această partidă. „O să avem ia
răși un meci greu", ne spuneau 
el. Dar n-a fost așa, ci, cu to
tul altfel. O primă repriză, lo
cul a fost la discreția lui F.C. 
Argeș, care în min. 31 avea să 
conducă cu 3—0. Și nici nu pu
tea fi altfel. Era 3—0 și la cor
nere, la pauză, șl 13—1 la șu
turi. Argeșul se mișca mal bine, 
iar Jiul, modest în ansamblu și 
Slab în apărare. în min. 15, 
Grigoriu a șutat în bară de la 
18 m, Dican a vrut să reia de 
la 6 m, Cristea i-a pus piedică 
și EDUARD a transformat pe_ 
naltyul cuvenit. în min. 29, fun
dașul Voicu a centrat peste toa
tă apărarea Jiului, prinsă pe pi
cior greșit. VLADOIU a plonjat 
și a inscris, cu cabul, 2—0. în 
min. 31, 4 jucători, Ia rînd, din 
apărarea oaspeților au fost depă
șiți de BANUTA, care și-a în
cheiat cursa cu un șut puternic 
și... 3—0.

In pauză, suporterii lui F. C. 
Argeș calculau golaverajul, șan
sele de refacere a Iul. Dar re
priza avea să fie albă. Surprin
zător, în min. 47, oaspeții au 
fost aproape de gol, însă Bleu 
a ratat de la 4 m, în min. 67 
Henzei a scăpat singur în careu, 
dar s-a încurcat inexplicabil șl 
a fost deposedat : min. 78 a ra
tat Varga iar în min. 89. Spe- 
rlatu s-a remarcat la șutul lui 
Henzei. Și cu asta „conturile 
Jiului" erau Încheiate. La poarta 
cealată, min. 61, Ghițan a scos 
in corner mingea șutată de Bă- 
nuță. iar în min. 79 și 86 a

IF.C ARGEȘ
I JIUL

Stadion „1 Mai" : 
bun : timp închis, 
pauză ; spectatori ■ 
Suturi : 23—7 (pe poartă 
Cornere : 7—3. 
DUARD (min. 
VLADOIU (min. 
(min. 31).

teren foarte 
ploaie după 

circa 5.000. 
10-3). 

Au marcat : E- 
15 din 11 m),

29). BANUTA

F.C. ARGEȘ : 
Voicu 6, Sfcancu 
nașe 7 (M. Stoica 6) 
7. Prisăceanu 7. Bănută 7. Grigo
riu 6 — Vlădoiu 7 Dlcan 6.

JIUL : Ghltan 6 — B. Popescu 
5, Sedecaru 5. Florescu S. Udrică 
5 (min. 35 Moromete 6) 
tea 6, Varga 6. ‘
5 — Henzei 5 
40 Păuna 5).

A arbitrat V. 
rest!) ; la ilnie . . .
peni) si I. Veres (Sf. Gheorghe).

Cartonase galbene : B1CU E- 
DUARD.

La

Speriatu 7 —
7, Pîrvu 7, Tă- 

Eduard

Cris- 
Bîcu S. Ceacusta 
Lasconl 5 (min.

Angheloiu (Bucu- 
: V. Titorov (Plo-

speranțe : 1—0 <1—0).

cu piciorul mingile 
de Grigoriu și, 

scorul

scos 
diate
Dlcan. și așa. 
cel de la pauză, după 
mal animat în partea 
dar plin de ratări.

Constantin

expe- 
respectlv. 
a rămas 
un ,1oc 
a doua.

ALEXE

I

ADMINISTRAȚIA OE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
FAZA I. Extragerea I : 10

22 4 83 57 60 19 45 88 86 ; a
extragerea a Il-a : 16 5 74 38 31
72 53 11 48 85. 55

FAZA A Il-a. Extragerea a a
IlI-a : 7 4 57 12 50 2 18 61 21 ; 18
extragerea a IV-a : 62 83 77 8 1

FOND TOTAL DE CÎȘII- 
GURI : 1.235.223 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
15 OCTOMBRIE 1989DIN

1. F.C.
F.C. Olt

Farul — Petrolul X 
— Univ. Craiova X

2
Q

.MIERCURI, PARtlDELE
Miercuri, cele două reprezen

tante ale noastre in cupele 
continental® susținut meciurile- 
tur am e.apa opt.niiior de fi
nală ale competițiilor. Steaua 
va intilni pe teren propriu oe 
Eindhoven. Partida va fi con
dusă de arbitrul Bo Carlsson 
(Suedia). Fotbaliștii olandezi 
și-au anunțat sosirea pentru 
astăzi la amiază. Ei vor efec
tua antrenamente și astăzi, și 
mîine.

DIN CUPELE EUROPENE
Dinamo București va evolua 

la Atena in compania echipei 
1‘anathînaikos. In vî lerca aces
tui meci, fotbaliștii bucureș.eni 
urmează să părăsească Bucu
reștii!]. pe calea aerului. in 
cursul acestei dimineți. Jocul 
din capitala Greciei va fi ar
bitrat de o brigadă din R. F. 
Germania cu D, Pauly la cen
tru.

IERI, iW ETAPA A 9-a A DIVIZIEI B
Seria i —---------

UNIREA FOCȘANI _ PRAHO
VA C.S.U. PLOIEȘTI 2—0 (0—0) : 
Rusu (min. 52 șl 85).

C.S.M. SUCEAVA — VIITORUL 
VASLUI 5-2 (3-1) : Sfrijan (min. 
16 si 87) Pălus (min. 33 sl min. 
89 din 11 m). Buliga (min. 45), 
respectiv Bălan (min. 32. auto
gol) sl Stoica (min. 49).

STEAUA MIZIL — CEAHLĂUL 
F. NEAMȚ 3—1 (0—0) : Goran
(min. 57), Gola (min. 78) coama 
(min. 83), respectiv Stoian (min. 
63).

FORESTA FĂLTICENI _ C. S. 
BOTOȘANI 3—2 (2—0) î Llnchel- 
stein (min. 2 sl 12). Luca (min. 
60). mpectlv State (min. 56) șl 
Ionită (min. 70).

C.F.R. PAȘCANI — ARIPILE 
BACAU 1—0 (0—0) : croitoru
(min. 52).

OLIMPIA RM. SĂRAT — GLO
RIA BUZĂU 2—3 (2-2) ! Glonț
(min. 20). petrache rmin. 37), res
pectiv Ursa (min. 12) sl Alexjn- 
drcscu (min. 19 si 86).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
OTELUL GALAȚI 1—0 (1—0) : Ti- 
tirișcă (min. 40 din 11 m).

UNIREA SLOBOZIA — ȘIRE
TUL PAȘCANI 2—0 (2—0) ; Ciric 
(min. 15 din 11 m) sl Augustin 
(min. 28)

Poiana cimpina - foli- 
temnica iași o—o.

Relatări de la Fl. Jecheitnu, I. 
Mîndrescu, R. Aiexandreacu, D. 
Crăciun, C. Enea. T. Budescu, 
Gr. Rizu, 1. Matei Si E. Sttoe.

1. PRO GR. Bit. 9 7 0 2 19- 5 14
2. Gloria Bz. 9 6 12 22- 8 13
3. Fores la 9 6 0 3 11-14 12
4. Steaua Mizil 9 5 1 3 12-10 11
S. Oțelul Gl. 9 5 0 4 17- 7 10
t. Olimpia Rm S 9 3 4 2 12- 7 10
7. Unirea Focș. 9 5 0 4 11-10 10
8. Politehnica 9 4 2 3 15-14 10

9-10. Unirea Slob. 9 4 14 15-15 9
C.S.M. SV. 9 4 1 4 11-11 9

11. Poiana 9 4 14 8-14 9
. 12. Viitorul 9 4 0 5 14-13 8

13. Aripile Bc. • 3 1 5 9-12 7
14. C.S. Botoșani 9 3 15 10-14 7
15. Șiretul Pașc. 9 2 3 4 6-13 7
16. C.F.R. pașc. 9 3 0 6 8-12
17. Ceahlăul P.N. 9 13 5 4-12 5
18. Prahova PI. 9 13 5 5-18 5

Seria a II«a -----
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

CHIMIA RM. VÎLCEA 2—0 (0—0) : 
S. Cristescu (min. 83) șl Dără- 
ban (min. 86).

METALUL mija — MINERUL 
MOTRU 3—0 (0—0) : Trandafir
(min. 52). Ghircu (min. 75 și 
Pirșe (min. 70).

METALURGISTUL SLATINA - 
F.C.M. CARACAL 2—3 (1—1) :
Cratoveanu (min. 28). Răduț 
(min. 83) respectiv Morarlu (min. 
34). Stan (min. 60) și Răducu 
(min. 78).

SPORTUL «30 DECEMBRIE" — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
1—0 (1—0) : Achim (min. 7).

RAPID BUCUREȘTI — I.C.I.M. 
BRAȘOV 1—0 (1—0) : Goanță
(min. W).

PANDURII TG. JIU — A. S. 
DROBETA TR. SEVERIN 3—0 
(2—0) : Gheorghe (min. 17 sl 66) 
și M. Popescu (min. 44).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
UNIREA ALBA IULIa 4—1 (2—0): 
Gherghe (min. 3 si 44), Csikosi 
(min. 67 si 78). respectiv Popa 
(min. 85).

GAZ METAN MEDIAȘ — C. S. 
T1RGOVTȘTE 2—2 (1—1) : Puslai

Seria a IlI-a
C.S.M. REȘIȚA — U. T. ARAD 

3—0 (2—0) : Mărghieantu (min.
16) și Cr. Alexandru (min. 40 
și 63).

C.F.R. TIMIȘOARA — OLIMPIA 
SATU MARE 2—0 (2—0) : Răd» 
lescu (min. 13) și Bobaru 
(min. 41).

CHIMICA TÎRNAVENI — STRUN
GUL ARAD 1—1 (0—0) : Cenan
(min. 69). respectiv Bârciu (min. 
53).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— GLORIA REȘIȚA 0—0.

SOMEȘUL SATU MARE — 
A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOARA 
0—1 (0—1) : Ilcu (min. 43).

F. C. MARAMUREȘ BAIA 
MARE — MUREȘUL EXPLO
RĂRI DEVA 4—1 (1—0) : Vase
(min. 29 din 11 m). Azoitel (min. 
61) Miriută (min. 62 si 71). res
pectiv Popa (min. 86).

VAGONUL ARAD — ELECTRO- 
MURES TG. MUREȘ 5—0 (3—0) : 
Molnar (min. 23). Teodorescu 
(min. 29 din 11 m). Rad (min. 37). 
Blaj (min. 65) sl Torok (min. 75).

A.S.A. TG. MURES — META
LUL BOCȘA 4—0 (0—6) : Banu

(min. 40 si 78). respectiv Obrașcu 
(min. 36) si Călin (min. 60).

TRACTORUL BRAȘOV — CON
STRUCTORUL CRAIOVA 3—1 
(1—1) : Clmpeanu (min. 6 si 52). 
Folbert (min. 62), respectiv Ve- 
leanu (min. 17).

Relatări de la N. ștefan. P. 
Voinea, C. Bughea, p. Radu. N. 
Costache, p. Cristea. L. Briotă, 
M. Țacăl si C. Gruia.

1. RAPID BUC. 9 8 1 0 21- 3 17
2. Pandurii 9 5 4 0 13- 3 14
3. A.S. Drobeta 9 5 1 3 16-11 11
4. I.M.A.SJ1. 9 5 1 3 15-13 11

5- 6. Tractorul 9 4 1 4 16-15 9
FCM Caracal 9 4 1 4 13-12 9

7. Autobuzul 9 4 1 4 14-17 9
8. Mec. Fină 9 3 2 4 16-10 8
9. I.C.I.M. 9 3 2 4 5-6 8

10. Met. Mija 9 3 2 4 11-13 8
11. Unirea A.I. 9 3 2 4 14-18 8
12. Metalurgistul 9 4 0 5 14-19 8
13. Constructorul 9 2 4 3 11-17 8
14. Min. Motru 9 4 0 5 5-14 8

15-16. Chimia 9 2 3 4 9-11 7
CS Tîrgoviște 9 2 3 4 12-14 7

17. Sp. „30 Dec.“ 9 3 1 5 7-13 7
18. Gaz Met n 9 2 1 6 7-10 5

(min. 59, autogol). Maier (min.
69, min. 80 din 11 m si min. 87).

Meciul GLORIA BISTRIȚA —
ARMATURA ZALAU se dispută
în ziua de miercuri 18 octo-m-
brie.

Relatări de la P. Fuchs, L.
Marton. I. Ducan. I. Lespuc. St.
Vida, A. Crișan. O. Berfrecaru
și C. Albu.

1. CSM REȘIȚA 0 6 2 1 14> 4 14
2. GI. B-ța 8 4 3 1 19- 6 11
3. F.C. Maram. 9 5 1 3 14- 7 11
4. A.S.A. Prog. 9 4 3 2 13- 0 11
5. Olimpia SM 9 5 13 13-11 11
6. Chimica 9423 11-13 10
7. U.T.A. 9414 16-20 9
8. C.F.R. Tim. 9 4 14 11-12 9

8-10. Strungul 1 3 1 3 11-4 8
Vagonul 9324 17-15 8

11. Armătura 8 3 2 3 10-14 8
12. ASA Tg M ») 9333 12-10 7
13. Someșul 9 3 15 13-15 7
14. Steaua C.F.R. 9 1 5 3 6- 0 7
15. Mureșul 9 2 3 4 10-19 7
16. GI. Reșița 9 2 2 5 7-10 6
17. Met. Bocșa 9225 6-13 6
18. Electrom. 9305 12-20 6

•) Echipă penalizată cu 2 puncte

In meci amical (selecționata de juniori U.E.F.A. ’90)ROMÂNIA - BULGARIA 1-2 (1-0)
CÎMPINA, 15 (prin telefon). 

Pe stadionul Poiana din localita
te s-a disputat Drima Dartidă a- 
micală dintre selecționatele de 
juniori U.E.F.A. ’90 ale României 
și Bulgariei. încheiată cu victo
rie a oaspeților cu scorul de 2—1 
(0—1). Una caldă una rece, așa 
am caracterizat evoluția tinerilor 
noștri tricolori, ceea ce s-ar pu
tea traduce printr-o bună primă 
repriză, cu un fotbal aerisit Și 
cursiv, și o total nesatisfăcătoa
re prestație la reluare, în car® 
elevii lui Gh. Staicu au eîndit ca 
au deja victoria în buzunar. Ba 
încă mai mult, golul de desprin
dere al oaspeților a fost realizat

F.C. Bihor — Sportul Stud. 1: 4. 
Ancona — Cosenza X; 5. Cagliari
— Reggiana X: 6. Catanzaro — 
Avellino X; 7. Como — Monza 2;
8. Licata — Pisa X: 9. Parma — 
Barletta 1: 10. Pescara — Foggia 
1 : 11. Regglna — Brescia 2 ; 12. 
Torino — Padova 1; 13. Triestir.a
— Messina X.

Fond total de cișdgurl: 2.58(J.S?3 
lei. din care 403.493 lei report la 
categoria 1.

intr-un moment In care evoiuau 
tn numai 9 iucători de cimp. To
dorov fiind eliminat în min. 65 
pentru lovirea adversarului. Go
lurile au fost înscrise In ordi
ne de GABOR. în min. 40, la o 
fază prelungită în careu, NA- 
NEV, în min. 52, cu capul» la" ° 
mare gafă a lui Colceaa. sl KO
LEV. în min. 83. din nou c» 
capul.

Arbitrul Cr. Teodorescu a con
dus formațiile :

ROMANIA : Colceag (min. 53 
Cioacă) — MOROSANU. Haidiner, 
Artimon Ticu (min. 85 M. Ma
rius) — Dicu, GABOR. Tertici 
(min. 57 Moga) — Jelea (min. 85 
Cuc), Să voi (min. 80 Moldovan), 
Ulici (min. 46 Deaconu).

BULGARIA : petkov — Mitov, 
Todorov. ASPARUHOV, Moravov 
— Aleksandrov (min. 46 Nanev, 
min 75 Blsllmov). STOILOV. 
Iliev, lotov — Iorvcov (min. 69 
Kolev), DJAMBOV.

Mihai CIUCA



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
V _ — g — _Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

K
S
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(Urmare din pag. D

ducției au fost analizate și în 
cursul vizitării ÎNTREPRINDE
RII TEXTILE NĂSAUD.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost prezentate evoluția 
întreprinderii, structura fabri
cației, precum și acțiunile în
treprinse în direcția creșterii 
volumului și diversificării pro
ducției, îmbunătățirii calității 
și competitivității acesteia.

Rodnicul dialog de lucru al 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu cei ce muncesc 
pe platforma industrială a Nă- 
săudului a deschis noi pers
pective de dezvoltare acestei 
străvechi așezări.

La plecarea din Năsăud, nu
meroși locuitori ai orașului, ti
neri și vîrstnici, și ai localită
ților din împrejurimi au salu
tat cu deosebită căldură, cu 
dragoste și profundă recunoș
tință pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. S-a scandat din nou, 
cu putere, „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Ceaușescu, reales la 
al XIV-lea Congres !“.

. în aplauzele celor prezenți, e- 
licopterul prezidențial a decolat 
îndreptindu-se spre reședința ca 
a fost rezervată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

duminică, 15 octombrie, vizita 
de lucru în județul Bistrița- 
Năsăud.

La ÎNTREPRINDEREA A- 
GR1COLA DE STAT JELNA, 
in cadrul unei expoziții repre
zentative, secretarul general al 
partidului a analizat împreună 
cu factori de răspundere din 
conducerea județului, din Mi- 

și Direcția 
cu specia- 
ogoarelor, 
ale dez- 
în această

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut, în drum 
spre județul Bistrița-Năsăud, o 
escală în -----
Napoca.

Locuitorii 
pinat pe 
Ceausescu 
Ceausescu cu căldură și însu
flețire. Mii de oameni ăi mun
cii au venit pentru a exprima 
secretarului general al parti
dului sentimentele de profundă 
stimă și prețuire, întreaga lor 
recunoștință pentru tot ceea 
ce a făcut și face spre binele 

•și propășirea patriei, înflorirea 
necontenită a României so
cialiste.

Pe aeroportul din municipiul 
Cluj-Napoca. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați, cu deosebit respect, de 
loachim Moga, prim-secretar 
al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat.

O gardă militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. A 
fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Pionieri și șoimi ai patriei, 
tineri și tinere au oferit, cu 
dragoste, flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat celor prezenți, tutu
ror locuitorilor județului, un 
caid. salut și cele mai bune 
urări de succes în activitatea 
ce o desfășoară pentru înde
plinirea planului de producție, 
a obiectivelor actualului cin
cinal. Cuvintele secretarului 
general al partidului au fost 
primite cu vii și îndelungi 
aplauze, cu urale și ovații, oa
menii muncii exprimîndu-șî în 
acest fel_ hotărîrea de a acțio
na cu dăruire și abnegație, în 
soirii revoluționar, pentru rea
lizarea. importantelor sarcini 
ce revin județului din planuri
le si nrogramele de dezvoltare a (arii.

în aclamațiile locuitorilor 
municipiului Cluj-Napoca, pre
zenți pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ce. așescu au luat lo» 
la bordul elicopterului prezi
dențial, îndreptîndu-sc spre 
primul obiectiv înscris în pro
gramul vizitei în județul Iîis- 
trița-Năsăucl.

municipiul Cluj-

orașului au întîm- 
tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena

*

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
îmnretină cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au continuat.

nisterul Agriculturii 
Agricolă județeană, 
liști și lucrători ai 
probleme prioritare 
voltării agriculturii 
parte a țării și, îndeosebi, cele 
legate de 
productiv 
fost, de 
probleme 
ganizaro _________
țelei de localități din 
județ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost primiți de mii șl mii de 
locuitori din localitățile apro
piate, cu deosebire din Satu 
Nou și comuna Budacu de Jos, 
cu ovații și urale, cu inimile 
pline de dragoste și bucurie.

Cei prezenți — cooperatori, 
mecanizatori, lucrători ai între
prinderii Agricole de Stat — 
și-au exprimat sentimentele de 
profundă stimă și aleasă pre
țuire față de conducătorul 
partidului și statului nostru 
pentru grija deosebită manifes
tată față de modernizarea agri
culturii, ramură de bază a e- 
conomiei noastre naționale, față 
de sporirea continuă a nivelu
lui de trai, material și spiritual 
al tuturor locuitorilor satelor, 
a întregului popor. S-a scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu reales la 
al XIV-lea Congres !“. Pe mari 
pancarte, purtate cu mîndrie 
de tineri și tinere, 
„România a ales — 
pace, progres !“.

în timpul vizitării 
au fost prezentate _______
dobîndite de agricultura jude
țului în acest an, acțiunile ini
țiate pentru sporirea în conti
nuare a producțiilor vegetale 
și animaliere, în concordanță 
cu cerințele și obiectivele noii 
revoluții agrare.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat 

* una din fermele zootehnice ale 
întreprinderii Agricole de Stat 
Jelna.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreți
nut cu oameni ai muncii pre
zenți Ia această întîlnire, s-a 
interesat de munca și proble
mele lor, Ie-a adresat urări de 
noi succese și sănătate.

La plecare, secretarul gene
ral al partidului a arătat că, 
vizitînd expoziția și ferma din 
unitate, a constatat cu multă 
satisfacție că, pe ansamblu, 
atît la întreprinderea Agricolă 
de Stat Jelna, cît și la Coope
rativa Agricolă de Producție 
Satu Nou, precum și în între
gul județ, sînt rezultate bune. 
Mai puțin bune la fructe. To
varășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări cooperatorilor, 
lucrătorilor din întreprinderea 
Agricolă de Stat, tuturor lucră
torilor din agricultura județu
lui pentru rezultatele deosebite 
realizate pînă acum și le-a 
urat ca, în anul viitor, să ob
țină producții record, pe măsu
ra obiectivelor agriculturii 
noastre socialiste, astfel incit 
să fie adusă o contribuție și 
mai importantă la dezvoltarea 
județului, a întregii țări.

Mulțumind conducătorului 
partidului și statului pentru 
preocuparea statornică manifes
tată față de dezvoltarea conți-- 
nțiă a agriculturii noastre, a 
nivelului de trai al celor ce 
lucrează în acest sector, pentru 
orientările și indicațiile primite 
în cursul vizitei, factorii de 
răspundere din județ, specialiș
tii, oamenii muncii din unita
tea vizitată au dat expresie ho- 
fărîrii de a face totul pentru 
obținerea unor recolte mereu 
mai mari, potrivit obiectivelor 
noii revoluții agrare.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în județul Bistrița-Năsăud continuă.

sporirea potențialului 
al pămintului. Au 

asemenea, analizate 
privind mai buna or- 
a teritoriului, a re- 

acest

era scris : 
socialism,

expoziției, 
rezultatele
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STUTTGART, 15 prin tele
fon, de la trimisul rostru spe
cial). — Precedată de o fru
moasă festivitate de deschide
re. în cadrul căreia un rol im
portant a revenit Aurei Urzi- 
ceanu. interpreta mult aplau
dată a imnului competiției, a 
25-a ediție a „Mondialelor1* de 
gimnastică a pornit sîmbătă la 
un drum lung, care nu se va 
încheia decît după nouă zile, 
duminica următoare. Debutul 
ei, încredințat exercițiilor im
puse ale băieților șl. de dumi
nică, și celor ale fetelor, n-a 
stîrnit. însă, vreun interes deo
sebit. Atît spectatorii (sub 2000 
în ziua inaugurală, la o capa
citate a sălii „Schleyer Halle“ 
de 8000 de locuri), cit și zia
riștii (peste 700 acreditați) au 
tratat „geometria" neschimba
tă și, deci, monotonă a figuri
lor obligatorii mai degrabă cu 
rezervă, păstrîndu-se pentru 
reuniunile ulterioare, cînd sa 
vor decerna medalii.

Confruntîndu-se cu un sis-

tem competiționah greoi și 
complicat, în care evoluțiile la 
„impuse" nu s-au maf rinduit 
ca în anii precedenți după e- 
chipe, ci în virtutea tragerii la 
sorți, componenții aceleiași 
formații fiind repartizați în 
grupe programate Ia ore și 
chiar în zile diferite, suportînd 
capriciile unor mijloace de 
transport programate la inter
vale de 2—3 ceasuri (cînd în
tre ..Schleyer Halle" și hotelul 
Merkur sînt vreo 15 kilome- 
metri), „mondialele" au început 
într-un ritm neconcludent, fără 
anvergură. Din păcate, afir
mația de mai sus a fost va
labilă și pentru Aurelia Dobre, 
care, atacînd incomplet recu
perată exercițiile impuse, a 
ratat la paralele inegale, pri
mind doar nota 8,925. Ea a a- 
cumulat astfel —deși cu 9,65 
la bîrnă, 9,837 la sărituri și 
9,800 la sol — un total sub aș
teptări, 38,212 p. Promițător, 
însă, s-a comportat debutanta 
Lăcrămioara Filip, cu 38,850 p

VOLEIBALISTELE DE LA RAPID,
CALIFICATE IN TURUL URMĂTOR

(9,650 la paralele, 9,675 la bîr
nă, 9,750 la sărituri, 9,775 la 
sol), în vreme ce Cristina Bon- 
taș și Eugenia Popa vor con
cura astă-seară (nr. dumini
că) tîrziu, iar Daniela Silivaș și 
Gabriela Potorac în cursul di
mineții de luni. Fără să facem 
din asta un capăt de țară, se 
cuvine totuși să menționăm că 
sorții nu ne-au surîs în între
cerea feminină. Bunăoară, al
te echipe teoretic angajata în 
cursa pentru medalii, cea so
vietică, de pildă, au una sau 
chiar două sportive în grupele 
de închidere, ceea ce le va 
permite antrenorilor lor să 
„controleze" lupta. Să mai ve
dem însă, să nu anticipăm 
nimic.

La ora acestei transmisii, 
tocmai s-au încheiat „impuse
le" băieților, echipa noastră o- 
cupind locul șase cu 284.650 o, 
O poziție superioară celei ob
ținute la Rotterdam — 1987. 
îndrăznim să credem chiar că 
ea poate fi ameliorată, întru- 
cît diferența față de a cincea 
clasată este infinitezimală, de 
numai 0,300 p. Pe primele 
locuri : U.R.S.S. 293,150 p, 
R.D.G. 288,800 p, R. P. Chine
ză 288,750 p etc. Detaliind, Ma
rius Gherman (57,750 p), A- 
drian Sandu (57,400 p) și Ma
rian Rizan (57,250 p) au fost mai 
siguri pe ei și au punctat mai 
mult decît coechipierii lor Ma
rian Stoican (56,200), Nicolae 
Bejenaru (55,35) și Adrian Că- 
tănoiu (55,130), cea mai mare 
notă de pînă acum fiind acor
dată lui Marius Gherman, 9.800 
la sărituri. Abia marți seara, 
după epuizarea „liberelor", 
vom avea verdictul în competi
ția masculină pe echipe, dar 
cert e, prilej de satisfacție și 
de speranță, că băieții noștri 
vor evolua în prima grupă va
lorică.

de Abreu, Moura Pirentel Fon
seca (Pinheiro Barradas), Gon
calves Cruz, Ferro da Silva 
(Pereira Fernandes), Rocha 
Antunes Viana (Gil do Nasei- 
mento), Lones de Carvalho 
Leitao. în turul următor (4—5 
șl 11—12 noiembrie) Rapid va 
întîlni pe A.S. Pallavolo Nausi- 
caa din Reggio Calabria (Ba
lia). De data aceasta, o dublă 
confruntare dificilă...

Sîmbătă seara, în Ciulești. în 
fața unei săli cu tribunele a- 
proape pline, reprezentanta ță
rii noastre în „Cupa Confede
rației Europene de Volei", e- 
chipa feminină Rapid Bucu
rești. a trecut de turul preli
minar al competiției. învingînd 
din nou pe Benfica Lisabona 
cu 3—0 (6. 1, 5). Ca și in parti- 
da-tur, desfășurată cu o săptă- 
mînă înainte pe terenul forma
ției lusitane, voleibalistele pre
gătite de FI. State și Șt. Vasil- 
ko au manifestat o superiorita
te netă la toate capitolele în- 
tr-o partidă care a durat nu- 
__ ; " 3- —*—■*- “î totuși, 
Benfică. echipă reconstruită 
mai de curînd. a dat o replică 
mai bună în meciul retur., dar 
experiența ei internațională și 
acumulările tehnice sînt .ncă 
reduse.

în aceste condiț i. firește, 
meciul nu a avut istoric,„ rapi- 
distele, nesolicitate, străduin- 
du-se doar să prelungească un 
spectacol care putea fi și mai 
scurt. Antrenorii au rulat, de 
altfel, întregul lot. Arbitrii A. 
Schempliner (Israel) și Z. Mol- 
doveanu (România) au condus 
echipele : RAPID — Luminița 
Pintea (Felicia Nicolae. Paula 
Coasă), Daniela Gîlcă (Livia Gli- 
ga), Fidelia Crișan Daniela 
Buhlea (Florentina Bratu), Ni- 
culina Balaban, Daniela Bum- 
băcilă (Luminița Climencu) ; 
BENFICA — Oliveira Mengo

|§ — «---------— ------ .S mai 41 de minute. Și
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Aurelian BREBEANU Ovidiu IOANIȚOAIA

Șl U OOIlfA JOC DIN „SLHIIIJIHi t“ C.C.E

(Agerprcs). — 
pistol cu aer compri- 
cadrul „Cupei Mon- 

tir, de la Miinchen, a 
sportivului 
Puzianov

MONCHEN
Proba de 
mat, din 
dlale" la 
revenit
Serghei 
puncte, nou record al lumii, 
urmat de Sorin Babii (România) 
682,5 puncte, Tanju Kiriakov 
(Bulgaria) 677,3 puncte, Alek
sandr Lukanov (Bulgaria) 670,8 
puncte. Viaceslav Tokarev 
(U.R.S.S.) 670,3 puncte. Fran
cisco Sanz (Spania) 667,6 puncte, 
Jerry Wilder (S.U A.) 661.3
puncte etc.

sovietic 
cu 695,1

în compania lui Spandau 04, 
Dinamo a pierdut, așadar, la 
diferență minimă 10—11 
(2—2, 2—4, 3—1, 3—4), o par
tidă in care, cei puțin din ra
țiuni de palmares, ar fi tre
buit să facă totul pentru vic
torie. O victorie ce nu era 
imposibil de realizat, adversa
rii de sîmbătă ai campionilor 
noștri neconstituind — am vă
zut-o cu toții — ceea ce se 
cheamă o echipă invincibilă, 
în ciuda impresionantului lor 
palmares (9 finale consecutive 
de Cupa Campionilor, dintre 
care 4, inclusiv ultima, cîști- 
gate). Poloiștii dinamoviști au 
condus de trei ori de-a lun
gul întîlnirii 
prie, fără a 
nici una din 
vorabile. Cu 
tăm, luptînd, 
răsputeri, partenerii de joc nu 
au arătat 
mun ! Ca 
consolare, 
rezultatul 
tă, totuși, 
valorilor celor două formații...

Ce s-a întimplat, însă, în ba
zin? Deși portarul Sorin Dia- 
conu a avut unele intervenții 
foarte bune, oaspeții au mar
cat cei dinții, prin valorosul 
centru De La Pena (min. 2:36), 
Hagiu egalînd după doar 10 
secunde, pentru ca,

din piscina pro- 
reuși să mențină 
aceste situații fa- 
toate că, repe- 
la rîndu-le, din

nimic ieșit din co- 
o palidă (și inutilă) 
am putea adăuga că 
foarte strîns reflec- 
nivelul apropiat al

5:21. să înscrie Bukowski, iar 
Răducanu să fixeze în min. 
6:22 (din s.n.) scorul primei 
reprize : 2—2. Din nou oaspe
ții în avantaj, la începutul 
„sfertului" doi (3—2, Ehrl 
min. 8:56). Totolici a egalat 
puțin mai tîrziu (3—3. min. 
9:25), iar în min. 10:07 am con
semnat întîiul avantaj a! lui 
Dinamo, după golul realizat de 
Hagiu: 4—3. A fost un mo
ment favorabil (poate singu
rul, în tentativa calificării) 
pentru reprezentanții noștri, 
care, la acest scor, au ratat a- 
tacul ce le putea aduce des
prinderea : bară Răducanu și 
apoi aruncare „pe lingă" a lui 
E. Ionescu (cu o prestație bună 
în restul partidei), dintr-o po
ziție favorabilă, singur la 2 m 
de poarta- goală !! în conți1- 
nuare au mai marcat : Bu
kowski* (min. 11:07. 12:08,
22:07 și 24:57), Will (min. 12:54 
și 20:18), De La Pena (min. 
23:50) și Preffer (min. 26:45). 
pentru Spandau 04, Totolici 
(min. 18:10), V. Șerban (min. 
18:52 — cel mai frumos gol al 
meciului). Hagiu (min.
21:23 și 25:13) 
(min. 22:32), în 
namo. Arbitri : 
(Iugoslavia) și 
(Cehoslovacia).

20:43. 
și Georgescu 
contul lui Di- 

M. Radjenovici 
E. Prelowsld

ITALIA - BRAZILIA 0-1
la bologna. în meci amical, 

echipa Braziliei a dispus de cea 
a Italiei, cu 1—0 (0—0), prin go
tul marcat de Andre Cruz (min. 
78). Din echipa braziliană au lip
sit mai mulți titulari care acti
vează în Europa, printre care 
și Romario. în fața a 40 000 de 
spectatori au evoluat formațiile.'. 
ITALIA : Zenga — Bergomi, Ba- 
resi, Ferri (min. 46 Ferrara). De 
Agostini — Bertl, Baggio, De 
Napoli, Giannini (min. 60 Fusi) 
— Vialii, Carnevale. BRAZILIA : 
Taffarel — Jorglnho, Aldair (min. 
72 Andre Cruz). Galvao, Ma- 
zinho — Ricardo, Miiller, Dunga, 
Alemao (min. 87 Geovani) — Ca- 
reca, Silas (min. 68 Tita).

P.S.V. EINDHOVEN ÎNVINGĂ
TOARE LA SCOR. In etapa 
10-a din campiontul Olandei, 
chipa Eindhoven, adversara 
miercuri a Stelei, a dispus, 
bâtă. cu 8—1. de formația 
astricht. Din cele 8 goluri 
învingătorilor, trei au fost _
nate de brazilianul Romario, iar 
alte trei au fost... autogoluri ! In 
clasament conduce P.S.V. cu 14 
p (din 9 jocuri), urmată de Ker- 
krade 14 p (10 j) și Waalwijk 12 
P (9 j).

U e* 
de 

sîm-
Ma- 
ale 

sem-

Mugur POPOVIC1

EGALITATE ÎN DERBYUL PA
NATHINAIKOS — OLYMPIAKOS. 
Disputat sîmbătă, în fața a 45 000 
de spectatori, meciul de tradiție 
ai camnionatului din Grecia din
tre Panathinaikos (adversara di- 
namoviștilor bucureșteni) și 
Olympiakos s-a încheiat nedecis : 
2—2 (6—1). Au marcat : Antoniu 
(min. 61), Samaras (min. 85) pen
tru Panathinaikos, Detari (min. 
28, din penalty) și Savidis (min. 
80) pentru Olympiakos. De notat 
că Saravakos, de la Panathinai
kos, a ratat un penalty (min. 71) 
și o mare ocazie în penultimul 
minut de joc.

ZURICH (Agerprcs). — Examt- 
nînd cererea înaintată de echipa 
Ajax Amsterdam, comisia de 
apel U.EÎF.A. a redus la un an 
suspendarea formației olandeze 
din cupele continentale. După 
cum s-a anunțat, Aiax fusese 
sancționată pentru doi ani ca 
urmare a incidentelor provocate 
de suporterii huligani olandezi 
tn timpul meciului cu „-Austria 
Vlena din cadrul Cupei U.E.F.A.,

meciul a fost întrerupt în minu
tul 19 al prelungirilor de către 
arbitrul elvețian Bruno Galler, 
care a considerat că partida nu 
poate fi continuată, mal ales 
după ce portarul formației aus
triece fusese rănit de un obiect 
metalic, aruncat din tribună.

Comisia de apel, ascultînd de
pozițiile martorilor și ale obser
vatorului U.E.F.A., a hotărît să 
reducă la jumătate termenul sus
pendării, avînd în vedere și fap
tul că pînă în prezent nici o 
altă echipă olandeză nu a mai 
fost exclusă din competițiile eu
ropene de fotbal. Meciul de la 
Amsterdam a fost omologat cu 
scorul de 3—0 în favoarea echi
pei Austria Viena, care va juca 
în turul al 2-lea al Cupei 
U.E.F.A., cu Werder, Ia Bremen.

LA TORINO s-a disputat meciul 
■samical dintre A.C. Torino șl se

lecționata Costa Rica (calificată 
în turneul final al C.M.). Fotba
liștii italieni au obținut victoria 
cu 2—0 (0—0) prin golurile mar
cate de Bresciani.
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