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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Roman, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, ‘ împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au continuat, 
luni, vizita de lucru în jude
țul Bistrița-Năsăud.

După două zile de rodnică 
analiză în întreprinderi indus
triale din Beclean și Năsăud, 
precum și în agricultură, la în
treprinderea Agricolă de Stat 
Jclna, dialogul de lucru s-a 
desfășurat, de această dată, în 
unități economice din munici
piul Bistrița, unde au fost exa
minate, împreună cu muncitorii 
și specialiștii, aspecte esențiale 
ale activității productive, pers
pectivele de dezvoltare ale uni
tăților respective, ale econo
miei județului.

Primirea oficială a avut loc 
pe stadionul din Bistrița, îm
podobit sărbătorește, unde se 
aflau mii și mii de locuitori 
purtînd drapele, flori, eșarfe 
colorate, mari pancarte cu în
scrisuri elogioase la adresa 
patriei și partidului, a secreta
rului său general, cuvinte care, 
ferm și clar, exprimau opțiuni
le lor politice, acum, in preaj
ma marelui forum al partidu
lui : „România a ales — socia
lism, pace, progres I",
„Ceaușescu reales la al XlV-lea 
Congres !“.

La coborîrea din elicopter, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, cu multă căldură, 
in numele organizației județe- 

. ne de partid, al tuturor locui
torilor, de primul secretar al 
Comitetului tudețean de partid, 
Nicolae Bușui.

O gardă militară și o forma
ție alcătuită din membri ăi 
gărzilor patriotice și ai deta
șamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei au prezentat onorul.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați cu pîine și 
sare. Pionieri și șoimi ai pa
triei, tineri și tinere au oferit, 
cu afecțiune si respect, buchete 
de flori.

Miile de muncitori, țărani și 
intelectuali, aflați pe stadion, 
au aclamat și au aplaudat în
delung, cu însuflețire, pentru 
patrie, partid și secretarul său 
general.

Ambianța sărbătorească era 
întregită de formații corale, ce 
interpretau cîntece patriotice și 
revoluționare, de grupuri de 
dansatori în frumoase costume 
populare specifice acestei zone 
folclorice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
după ce au răspuns cu priete
nie manifestărilor pline de căl
dură ale locuitorilor veniți în 
întîmpinare. an luat loc într-o 
mașină deschisă, îndreptîndu-se 
spre platforma industrială a 
orașului.

La vizită au participat to
varășii Emil Bobn și Silvia 
Curticeanu.

Cu aceleași calde și entuzias
te manifestări au fost întîmpî-

nați tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu la ÎNTREPRINDE
REA DE UTILAJ TEHNOLO
GIC, cer mai mare obiectiv al 
industriei bistrițene, care de
ține o pondere însemnată în e- 
conomia municipiului și a ju
dețului.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, cu 
deosebit respect, de membri 
ai consiliului de conducere din 
întreprindere, de ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, Eugeniu Radulescu, de re
prezentanți ai centralei indus
triale de profit

Pretutindeni, pe parcursul vi
zitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ți tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost înconjurați 
cu multă căldură de construc
torii de mașini bistrițeni, care 
le-au oferit flori și au expri
mat mulțumiri din inimă pen
tru marea cinste de a-i avea 
din nou în mijlocul lor.

La plecare, secretarul gene
ral al partidului a adresat calde 
felicitări oamenilor muncii de 
la întreprinderea de Utilaj Teh
nologic pentru rezultatele ob
ținute șl urarea de a realiza. In 
bune condiții, prevederile pla
nului. de a asigura dezvoltarea 
șl mai puternică a unității in 
următorii ani. realizarea unor 
produse de înalt nivel tehnic 
și calitativ.

Cu deosebită dragoste an 
fost întîmpinați tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu Ia ÎNTRE
PRINDEREA MECANICA.

Infățișînd pc larg realizările 
colectivului, ministrul industriei 
electrotehnice, Nicolae Vaidcscu, 
și directorul întreprinderii, 
Tiberiu Fiscuteanu, au re
levat că, pe baza transpune
rii in practică a indicațiilor 
date de conducătorul partidului 
și statului cu prilejul preceden
tei vizite de lucru efectuate aici, 
producția industrială a crescut 
de 5 ori, iar cea de mecanică 
fină de aproape 6 ori.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceausescu au vizitat 
COMBINATUL DE PRELU
CRARE A LEMNULUI. Dialo
gul de lucru al secretarului 
general al partidului cu factori 
de răspundere, specialiști ți cei
lalți oameni ai muncii din uni
tate, la care erau prezenți mi
nistrul industrializării lemnului 
și materialelor de construcții. 
Gbeorghe Constantinescu. mem
bri ai conducerii centralei in
dustriale de profil, s-a consti
tuit intr-o aprofundată analiză 
a modului în care se asigură 
aici valorificarea materiilor 
prime și creșterea, pe această 
cale, a eficienței economica

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
muncitorilor combinatului feli
citări pentru realizările obți
nute, împreună cu urarea de a 
îndeplini în bune condiții pla
nul pe acest an și pe întregul 
cincinal.

§

Duminică dimineața la Complexul Tei

START REUȘIT
• Finalele „Cupei Congresului 
al XlV-lea al P.C.R." inaugurează 

| activitatea sportivă a studenților 
| In actualul an de invățămint 
I
§ O ambianță cuceritoare, du- 
§ minică dimineața la Comple- 
§ xul cultural-sportiv studențesc 
§ de la Tei, acolo unde peste 
Ș 3 000 de tineri și tinere au ți- 
îj nut să marcheze momentul de 

start în noul an sportiv uni- 
§ versitar 1989/1990, prilej cu 
§ care exponenții tuturor instl- 
S tutelor da tnvâțămlnt superior 
§ din Capitală au prezentat un 
Ș program de excepție dedicat
5 marelui forum al comuniștilor 
§ din noiembrie — Congresul al 
§ XlV-lea al P.C.R.
ă O paradă sportivă șt a de- 
§ tașamentelor de pregătire pen- 

tru apărarea patriei au marcat, 
§ ca de obicei, deschiderea. A 
§ urmat o repriză de gimnastică
6 ritmică a studenților de la 

I.E.F.S., care a evidențiat ca-
5 paritatea remarcabilă a colec-

tivului de resort (în totalitate) 
de a menține în institut, în 
prim-plan, tradiția sportului 
grației, îndemînării șl frumu- 

' ", un 
_ ____ „1 pentru protagoniștii 
§ mozaicului sportiv prezentat, 
js după aceea, în program cu 
§ tineri ai unor secții de per- 

formanță ale C.S.U. Sportul

- - - . -
§ grației, îndemînării șl fr 
S; seții. A fost, într-un fel.
5 stimul

(Continuare ta vag. t 4-a)

AL TINERETULUI UNIVERSITAR
1 •

Sporturile naut.ee t-au aflat, 
atenția a numeroși ștudenți și

Studențesc — scrimeri, judo
ka, luptători ți din nou gim- 
naști specializați In „sportivă". 
Sportul grației a rămas In a- 
tențla celor prezenți, a unor 
tribune pline și prin apariția 
unei reprize de „aerobică", cu 
participarea unor studente de 
la I.E.F.S. din ultimul an, fos
te performere, printre care 
Lavinia Agache, Cristina Gri- 
goraș, Elena Bălan și surorile 
Renciu. Gimnastica româneas
că va avea în aceste verita-

CĂLĂREȚII DE LA STEAUA - 9 TITLURI
Călăreții au mai făcut un 

§ pas spre finalul sezonului 
§ competițional, la Sibiu desfă- 

șurîndu-se întrecerile din ulti- 
Ș ma etapă a Daciadei, La star- 
îț tul căreia s-au prezentat spe- 
Ș cialiști în obstacole și dresaj, 
§ în joc fiind titlurile de cam- 
§ pioni ai seniorilor. Pornind 
ș de la ideea aplicării noului 

regulament de punctaj, prin 
S; cara slnt luate In calcul și re- 
§ zultatele din etapele anterioa- 
Ș re, disputele din această ulti- 

mă fază au fost, după apre- 
§ cierea secretarului federației, 
" Sorin Soveja, de bună calita

te. participanții avînd evoluții 
superioare celor precedente.

La obstacole, titlurile au fost 
împărțite Intre călăreții de la 
Steaua (antrenori D Hering 
șl V. Tudor) — 4, Dinamo (an
trenor A. Costea) — 1 și C.S.M.

a

S

S

i

Echipele noastre in competițiile europene la fotbal

Cupa Campionilor Cupa Cupelor

STEAUA - UN fXAMtN DIFICIL DINAMO S-A ANTUINAT LA ATENA

Sibiu (antrenor H. Hisch) — 1, 
această „repartiție" ilustrlnd 
dominarea netă în acest se
zon a sportivilor steliști. In a- 
celași timp, la dresaj, tot re
prezentanții clubului Steaua 
s-au aflat In frunte, aceasta 
și din lipsă de— concurență. 
Pentru modul cum s-au pre
zentat în această fază a com
petiției să-i evidențiem pe M. 
Neaga, R. Iliol, FL Stoica

(Continuare ta pag. 3-3)

De cîțiva ani încoace, de clnd a intrat în 
elita fotbalului continental, cu prezențe pînă 
In fazele superioare ale Gupei Campionilor Eu
ropeni, Steaua aduce la București formații de 
mare reputație. Sorții au decis ca acum, în tu
rui II al prestigioasei competiții, să evolueze 
in Capitală o altă echipă de renume, P.S.V. 
Eindhoven, campioana Olandei (a cărei repre
zentativă a cîștigat ultima ediție a lui „Euro"), 
actuala lideră a primei divizii după ultima vic
torie (8—1 cu Maastricht, trei dintre goluri fi

ind „opera" brazilianului Romario). deși are un 
meci mai puțin decît următoarea. Roda Ker- 
krade, dar beneficiază de un golaveraj supe
rior. Cum am mal scris d cu alte ocazii, cum 
se știe, P.S.V. Eindhoven șl-a Înscris numele 
și pe lista clștigătoarelor Cupei Campionilor. 
In 1988. adică tn vara trecută, clnd, la Stutt
gart. a învins-o pa Benfica eu •—8. ta urma 
executării loviturilor de a U m, scorul după

Constantin AlEXE

(Continuart te pag. 2-3)

ATENA, 16 (prin telefon, de la trimisul nostrn 
special). Susținind pe terenul adversarei sale pri
ma manșă a dublei confruntări cu Panathinaikos, 
din cadrul Cupei Cupelor. Dinamo • sosit luni 
la amiază' ta capitala Greciei, după o călătorie 
de aproape două ore. Orașul care ne va găzdui 
timp de trei zile ne-a tntlmpinat eu o vreme 
frumoasă «1 caldă, ta contrast eu ..norul" de 
tensiune pe care clubul atenian fl creează ta 
jurul meciului de miercuri și cu șicanele făcute 
echipei noastre. Astfel, la derbyid de stmbMă. 
Panathinaikos-Olympiakos. disputat pe Stadionul 
Olimpic, antrenorul secund al dinamovlștllor. FL 
Cheran, a fost Împiedicat să filmeze secvențe 
din timpul locului deși fusese asigurat ta prea
labil ei 1 te vor oferi toate condițiile ta acest 
sena. Mai mult, duminică seara, clnd televiziunea 
elenă a transmis rezumatele tuturor partidelor 
etapei, derbyul de sîmbătă a fost pur si simplu 
omis, ca șl cum nu s-ar fl lucat. pretexttndu-se

Constantin F1RANESCU

(Continuare te pag 2-3)

șl la ace»t moment de itart, ta 
studente

Foto: Aurel D. NEAGU
bile maestre o pleiadă de pro
fesoare și antrenoare, în mă
sură să implanteze una dintre 
cele mal atrăgătoare discipline 
sportive în rîndul cit mai mul
tor elevi ți eleve. Așa cum 
promit, de altfel, la rîndul lor, 
și actualii titulari ai echipei 
de rugby Sportul Studențesc 
T.M.U.C.B., fruntași în Divi
zia A 2, prezenți într-o reușită 
demonstrație in * compania 
„XV“-lui Dunării Giurgiu, 
practic un meci de „Cupă". La 
capitolul demonstrații să con
semnăm și cele de aero, ra- 
cheto și automodele, patine cu 
rotile și culturism, pare au a- 
sigurat o notă aparte acțiunii

TiberiuSTAMA

(Continuare In vao 2-3)

ULTIMUL ACT Al PRINCIPAlllOR
ÎNTRECERI DE- SCRIMĂ

De astăzi și pină duminică, 
scrima — din nou pe planșele 
de concurs. De 
Sala Floreasca 
tradiționala sa 
marți, miercuri 
volua spadasinii 
două zile pentru i 
prestigiosului trofeu

astă dată, in 
din Capitală, 
gazdă, unde 

și joi vor e- 
(în primei» 

cîștigarea 
,___________ _____1 „Cupa
României", iar joi In cadrul 
ultimei etape a Diviziei Na
ționale), în continuare intrtnd, 
ta aceleași competiții, sabreril.

PILOTD DE DIRT-TRACK SI-AU DESEMNAT
PE ANUL 1989ÎNVINGĂTORUL

Așa cum se anticipa, ulti
mele două etape ale Campio
natului Republican individual 
de dirt-track rezervat seniori
lor au constituit pentru si- 
bianui Marius Șoaită o verita
bilă cursă de urmărire a li
derului clasamentului general, 
bucureșteanui Mircea Agrișan, 
„duelul" dintre ei, precum și 
confruntările celorlalți alergă
tori pentru treapta a 3-a a po
diumului laureațiior. fiind mult 
gustate de numerosul public.

Sîmbătă, ta penultimul act 
al competiției (etapa a 6-a), 
găzduit de pista Stadionului 
Municipal din Brăila, am asis
tat ia o reuniune cu „de toa
te". cu manșe una mai fru
moasă decît alta, unele soldate 
cu adevărate... lovituri de tea
tru. Astfel, după ce Marius 
Șoaită a redus handicapul de 
la două puncta la un punct ta 
tntllnirea directă cu Mircea 
Agrișan (etnd a egalat recor
dul pistei — 1:15.2 — stabilit 
la 24 iunie 1984 de Kugee Bo
tezata). acesta din urmă a fost, 
spre surprinderea generală, 
depășit apoi de către colegul 
lui da dub Alexandru Tonta, 
care nu era angalat te lupta 
pentru tntfietate. tn acest mo
ment, Agrișan d Șoaltl se •> 
fiau la egalitate de puncte te

riasamentul general. Dar, 
tisfacția ultimului a fost 
scurtă durată, deoarece

sa
de 

a 
trebuit și el să trăiască amă
răciunea înfrîngerii în fața 
coechipierului său Sorin Ghibu 
care, de asemenea, practic nu 
mal putea oandida la titlu. Prin 
urmare, se poate afirma că toți 
piloții și-au apărat cu strășni
cie șansele, disputlndu-șl to- 
tlietatea Intr-un falr-play per
fect.

Ca urmare a jocului rezul
tatelor, Mircea Agrișan și-a 
menținut un punct avans față 
de principalul ini adversar și 
ta „runda" finală, desfășurată 
duminică după-amlază pe co
cheta arenă de dirt-track din 
noul oraș lanca. După etapa a 
6-a, a crescut d numărul 
concurenților care aspirau ea 
justificată îndreptățire la lo- 
eut 2 de at podium. Pista de 
zgură, aflată la dimensiunile 
minime regulamentare, a supus 
pe motodellstl te un sertea 
examen, aceștia alergînd mal 
mult ta derapaj. Moblîlztn- 
du-ee exemplar șt eu un piua 
de tehnici ta luarea startului.

Tratai lOANireSCU

(Continuart te »-3»
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Tenis STEAM — DUDLA VICTORIE CC DINAMO DECCREȘII
Cum se Intîmnlă de ©este un 

deceniu, derbyufile ta Campio
natele Naționale de tenis De e- 
chlne s-au disputat, si la actua
la ediție. Intre formațiile cluburi
lor bucureștene STEAUA si DI
NAMO. Duminică dimineață, pe 
o vreme superbă, cu multi snec- 
tatorl în tribunele „centralului* 
de la progresul (dar si in tribu
nele celorlalte terenuri), cele două 
echipe au oferit — prin Jucătoarele 
si Jucătorii înscriși De foile de 
arbitraj — dispute spectaculoase, 
mai ales în întrecerea băieților. 
La masculin, Steaua a întrecut 
pc Dinamo eu 6—3, In partidele 
de simplu învingătorii cedînd 
doar două puncte (din sase) si 
plerztad doar un meci de dublu 
(din trei). Adrian Marcu (Stea
ua) si Florin Segărceanu (Dina
mo) au deschis seria celor nouă partide. Doar în crimele două- 
trel ghemuri cel doi tenismanl 
•-au tatonat reciproc, nici unul 
neîndrăznind să depășească prea 
mult, linia de fund a propriului 
teren. Apoi. ...furați de Joc, dar 
mal ales fiecare dorind să se 
impună, atît Segărceanu. cît ti 
Marcu au ieșit la atac, de unde 
a rezultat poate cei mai frumos 
meci din ultimii ani între cei doi 
component! al echipei naționale. 
Segărceanu a fost mal incisiv, a 
etalat o gamă mai variată de 
lovituri, cele mai reușite fiind 
passlng-urile în lung de linte lo
vite cu backhand-ul, cu care a 
punctat decisiv. Tn primul set, 
Segărceanu s-a distantat la 5— 3, 
dar Marcu si-a adjudecat trei 
ghemuri consecutiv între care sl 
un break, preluînd Inițiativa eu 
t—5. Segărceanu a egalat, 6—8, 
urmînd tle-break-ul. Acesta a 
fost, realizat de Segărceanu. el 
cîstigînd ultimul ghem cu 7—3 sl 
eetui eu 7—8. cel de al doilea, fn 
pofida faptului că Segărceanu a 
condus cu 4—1, a fost sl mai pal
pitant Marcu luptînd din răspu
teri pentru refacerea handicapu
lui. Ceea ce a sl reușit I El ■ 
egalat la 4. apoi a raat condu
cerea : 5—4. A fost rîndul iui Se

Baschet (£) FIEflDL SPORTUL STl]D.-,;U“ DEVINE UN DERBY
După rezultatele înregistrate, 

simbătă s! duminică. In etapa a 
treia a Diviziei A de baschet fe
minin, pe locurile 1 si 2 ta cla
sament se află, neînvinse, echipele Universitatea C.S.Ș. Cluj- 
Napoca (coșaveraj 258—171) sl 
Sportul Studențesc București 
(221—194), care vor susține der- 
byul etapei ■ patra la «flrșltul 
acestei săptămîni. Amănunte de 
la etapa a treia:

VOINȚA BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 72—53. In pri
mul derby al formațiilor bucu- 
restenc am asistat la un joc fru
mos. spectaculos (mai ales în re
priza I). ta care victoria a reve
nit, pe merit, sportivelor mai 
bine pregătite, mal dornice de 
Succes. Elevele lui M. Strugaru 
au respectat întocmai indicațiile 
tactice, s-au apărat bine si au 
avut în Luminița Ciocan o Ju
cătoare de excepție. Olimpia a răspuns corespunzător prestației 
adversarelor (în special In pri
mele 20 de minute), insă faptur 
că Marilena Marlnache (care a 
Jucat extremă, conducătoare de 
Joc si -, pivot) nu a fost schim
bată decît 2 minute a provocat 
scăderea randamentului acesteia 
sl a Întregii „chlpe. Au Înscris : 
Ciocan 23, Borș lt, Caloianu 14, 
Ștefan 8, Spălătelu 4, Neaoșa 2, 
Apostol 2, respectiv Marlnache 
33. Crlstea 8, Bîră 8, Bădtalci 6, 
G. Szoke 2, E. Sz6ke 2, Țintea 2,

gărceanu să pună stăpînlre pe 
joc. A egalat sl el. a trecut la 
conducere (două ghemuri „albe"), 
6—5. pentru a încheia setul cu 
un break: 7—5. Așadar, rezultat 
final : Florin Segărceanu — A- 
drlan Marcu 7—6, 7—5. Dinamo 
conducea cu 1—0. Apoi Steaua 
Si-a înscris în cont patru puncte 
consecutive, realizate. în ordine, 
de Răzvan Itu (6—2, 6—4 cu Mi
hai Vantă). Adrian popovicî 
(6—1, 6—3, cu Andrei Dîrzu). Da
niel Dobre (4—6, 7—6, 6—2 cu 
Marius Comănescu. un meci la 
discreția stellstului. în pofida 
făptuitul că s-au Jucat trei se
turi), Dinu pescariu (7—6. 7—6
cu Marian Onilă, învingătorul 
lucind cu multă exactitate dar, 
în același timp, cu fantezie, ln- 
ctotîndu-i, realmente, pe specta
tori). Ado! Dan Moise a pierdut 
la Silviu Matei (6—7, 6—7). La
dublu. Steaua a câștigat două 
partide Marcu, Itu — Vantă. Co
mănescu 6—1. 6—0 : Popovicî,
Iliescu — Dlrzu, Matei 6—2, 6—2) 
sl a pierdut una (Hărădău. pes
cariu — Segărceanu, Onilă 2—6, 
2—6). La feminin. Steaua a În
trecut pe Dinamo cu 7—2 : Sa- 
mungl — Chlrilă 6—4. 3—6. 1—6, 
Pavăl — Schionu 6—0, 7—5 ; Bu- 
ciu — Snîrlea 3—0. abandon 
Spirlea ; Ivana — Mătăoanu 5—7, 
6—3. 6—2 ; CI. Neacsu — Crlstea 
6—2. 6—3 : Mitrlcă — Pană 6—4, 
6—2. La dublu. Steaua a eîstigat 
două puncte (Pavăl. Samungi — 
Chlrilă. Mătăoanu 6—4. 6—1 si 
Buclu, CI. Neacsu — Schiopu. 
Crlstea 6—3, 7—6). Dinamovlstele 
au eîstigat un meci : Ivănceanu, 
Zirnoveanu — Dumitrescu. Vlztru 
6—2, 6—3. Antrenorii echipelor
Steaua, Dumitra Vlztru șl Andrei 
I.eonte (m) șl Eleonora Dumi
trescu (f) merită felicitări pentru 
modul cum au știut să-și pregă
tească sportivii în vederea celor 
două derby-uri. Competiția nu 
s-a încheiat din cauza ploii, dar 
formațiile clubului militar slnt 
virtual campioane.

Ion GAVRILESCU

Stoichiță 2. Cele mai bune apă
rătoare : Luminița Ciocan, res
pectiv Romela Cristea. Arbitri : 
N. Constantinescu — O. Vesti- 
nlan.

Paul IOVAN

RAPID C-S.Ș. 5 BUCUREȘTI — 
MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
99—67. Remarcabilă comportarea 
rapldistelor. al căror lot înti
nerit (junioarele Daniela Zahiu 
șl Alina Moanța s-au Încadrat 
bine în jocul ceva mal experi
mentatelor lor echipiere) creează 
perspective frumoase formației 
din Giuleștl, îndeosebi ta privin
ța sporirii agresivității în apă
rare rtn general deficitară). Echi
pa Mobila, o deziluzie la toate 
capitolele, mai ales în privința 
pregătirii fizice. Au marcat : 
Martina 25. Zahiu 16, Moanta 16, 
Dumitrache 13, Poppa 1P» Bidu- 
ianu 10. Pădureanu 7, respectiv 
Szenes 17, Klndrls 15, Molsa 12, 
Szăcs 12, Toth 4. Tulbure 4, Bor- 
bely 2. Szilagy 1. Apărătoare : 
Aurelia Kindris, respectiv Anl- 
șoara Bidulanu. Arbitri : M. Al- 
dea — L. Badea. (D. ștAncu- 
LESCU).

METALUL C.S.Ș. RÎMNICU 
VlLCEA — UNIVERSITATEA 
C.S.Ș. VIITORUL CLUJ-NAPOCA 
Bl—87. Cu Antoaneta Barbu rea
lizatoare excelentă Si Laura Nl- 
tulescu suverană sub panouri, 
localnicele au făcut o partidă re

marcabilă în fata campioanelor 
țării, care, însă de ia 20—20 (mln. 
12) au condus permanent si au eîstigat oe merit. Marcatoare : 
Barbu 30 (3 X 3). Stocheci 18, 
L. Nițulescu 16. Ionescu U (3 X 
3), Telițoiu 4. A- Nițulescu 2, 
respectiv Badlu 33. Simîon 15 
(2 X 3), Misăilă IU (3 X 3). 
EnyedI 3, Manasses 8, Morar 6. 
Dragoș 3, popa 2. Arbitri : E. 
Poenaru — B. Bădilă (D. RO- 
SIANU — cores©.).

COMERȚUL TÎRGU MUREȘ — 
SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI 68—77. Joc echilibrat mul
tă vreme, dominat ta final de oaspete. Marcatoare : Bulgăr 16. 
Slnchevicl 22. Weîchelt 4, Jakabfi 
15, Podratzky ». M. Zslgmond- 
Nagy 2, respectiv Făgărășanu 24, 
Mitrol 16, Petre 15. Laszîo 7, Zi- 
daru 6, Moldoveana 2, Crlstescu 
3. Gera 4. Apărătoare : Letițla 
Bulgăr, respectiv Gabriela Mitrol.

Lupte libere ULTIMA etapa In Întrecerea pe echipe
Duminică, în București șl alte 

localități s-au disputat partidele 
ultimei etape a Campionatului 
Republican pe echipe la lupte li
bere. Mai stat de disputat cîteva 
restante, după care vom cunoaște 
formațiile calificate în turneul 
final (3—5 noiembrie, București) 
ca șl pe cele retrogradate.

BUCUREȘTI. Reuniunea organi
zată de clubul Steaua a fost do
minată categoric, așa cum era și 
de așteptat, de componențil for
mației campioane, chiar dacă 
antrenorii n-au folosit cea mai 
bună garnitură, iar unii dintre 
componențil de bază al echipei 
au evoluat la categorii de greu
tate superioare.

Tn prima partidă, Steaua a ta
tii nit echipa C.A. Tg. Jiu, ad
versară care l-a opus destulă 
rezistență, chiar dacă scorul fi
nal (30—8) ne-ar tenta să cre
dem că luptătorii din Tg. Jiu nu 
și-au apărat în mod corect șan
sele pe saltelele de concurs. în 
acest sens, este edificator fap
tul că sportivii de la Steaua au 
reușit numai două victorii prin 
tuș (Gh. Neagoe șl O. Tenț), una 
prin neprezentare (C. Matei — 
la 48 kg) și de șase ori au ter
minat cîștigători la puncte (D. 
Drăghici, R. Ana, D. Prefit, T. 
viad, o. Mioc, C. Radu), uneori 
victoriile luptătorilor militari con- 
turtndu-se destul de greu. O 
mențiune specială pentru tînărul 
Loredan Tom a (Tg. Jiu), care l-a 
înfruntat curajos pe multiplul 
campion al țării Clprian Radu, 
dovedind că medalia de argint 
obținută la C.E. de juniori din 
acest an n-a fost o simplă ta- 
tîmplare. Singura victorie a echi
pei gorjene a fost obținută de 
D. Roșea (130 kg)... prin ne- 
prezentarea lui P. Cruceanu (!), 
care a ajuns cu întlrziere la cîn- 
tarul oficial și, firește, a fost 
penalizat de arbitrii C. Penciu 
(București) I. Crăciun (Timi
șoara), T. Balaș (Brașov). De 
altfel, cei trei oficiali au dove
dit multă competentă șl autori
tate ta conduceera concursului.

în turul doi. multipla cam
pioană a tării a depășit șl mai 
clar pe Danubiana București 
(34—6). sportivii militari încheind 
de șapte ori victorioși prin tuș : 
D. Drăghici, Gh. Neagoe, R. 
Ana. D. Profit, T. Vlad. O. Tent 
și C. Radu și de două ori Ia 
puncte (C. Matei și O. Mioc).

tntllnirea dintre cele două for
mații oaspete s-a Încheiat cu un 
rezultat favorabil luptătorilor 
gorjeni*: 23—13, sarcina Învingă
torilor fiind mult facilitată și de 
faptul că din echipa bucureștea- 

Arbitri : V. Constantinescu — M. 
Hurgoi. (C. ALBU — coresp.).

COMERȚUL C.S.S. SF. GHEOR
GHE — VOINȚA BRAȘOV 59—30. 
Cosgetere : Madaraș 19, Lăcătușu 
9. Cehanczuk 9, Ambruș 8, Bar- 
tok 8, respectiv Solovăstru 23, 
Pali 21. Menihart 13. Apărătoare: 
Carmen Cehanczuk. respectiv ca
melia Solovăstru. Arbitri : 1.
Varga — M. Martiș. (L. BRIOTA 
— cores©.).

METALUL I.M.P.S. SALONTA 
CRISUL — GAZ METAN C.S.Ș. 
MEDIAȘ 85—73. Partidă viu dis
putată. Oaspetele au condus o 
perioadă, in mln. 30 se înregistra 
60—60, pentru ca gazdele să se 
impună Intr-un final atractiv. Au 
marcat : Marchls 23. Leitner 28, 
Jlros 3, Balogh 16, Putlciu 8, 
Flaundra 7. Mesaros 2, respectiv 
Veres 22, Radi 17, Vigh 15. N. 
Nagy 14. Bicbis 10. Arbitri : N. 
Gal — M. Petrescu. (L GHISA — 
coresp.).

nă au lipsit trei titular! (acci
dentați), iar juniorii care l-au 
înlocuit n-au reușit să treacă 
probele de control, fiind astfel 
eliminați din competiție. în cele 
numai cinci meciuri disputate au 
cîștlgat J. Costache, N. Vaslle, 
șl L. Toma (Tg. Jiu) șl D. Iltaca 
sl P. Slmion (Danubiana).

Mihai TRANCÂ
hunedoara. Reuniunea dta 

localitate a fost dominată de 
luptătorii de la Constructorul, 
învingători în ambele partide : 
30—10 cu Metalul Bocșa sl 24—16 
cu Voința Cluj-Napoca. Voința 
a întrecut pe Metalul Bocșa cu 
scorul de 28—12. (I. VLAD — 
coresp.)

ARAD. în urma unor meciuri 
echilibrate și viu disputate, spor
tivii de la Vagonul Arad au rea
lizat două victorii : 22—18 cu 
C.SJW. Sf. Gheorghe șl 23—17 cu 
Metalul IURT Lugoj. în ultima 
întilnlre, C.S.M. Sf. Gheorghe — 
Metalul IURT Lugoj : 23—17. (O. 
BERBECARU — coresp.)

CRAIOVA. Formația locală a 
depus mari eforturi pentru a-șl 
apropia victoriile care să-i asi
gure punctele necesare salvării 
de la retrogradare șl a realizat 
două succese : C.F.R. Craiova — 
Dunărea Galați 20—19 șl cu Stea
gul Roșu Brașov 21—19. Dunărea 
Galați — Steagul Roșu: 20—20. 
(T. COSTIN — coresp.).

GH. GHEORGHIU-DEJ. Reuniu
nea a fost caracterizată prin 
meciuri foarte echilibrate, între 
trei formații valoroase. Rezul
tate : Rapid — C.S. Onești 20—20 
și eu Vulcan 19—19, Vulcan — 
C.S. Onești 20—20. De la gazde 
s-au remarcat M. Guțuș șl I. Vă
duva, (G. GRUNZU.— coresp.)

ORADEA. în ultima etapă ta 
localitate au fost programate 
două reuniuni : In sala C.S.S. I 
s-au întîlnit formațiile înfrățirea, 
Lemnarul Odorhci șl Jiul Pctrila. 
Rezultate : înfrățirea Oradea — 
Lemnarul Odorhci 21—10 șl 25—12 
eu Jiul Petrila, Jiul Petrila •— 
Lemnarul 26—7.

în sala A.S.A., sportivii mili
tari au cîștlgat ambele întîlniri: 
21—19 cu U.M. Timișoara și 23— 
17 ou Voința Lugoj. Cele două 
echipe oaspete au terminat la 
egalitate : 18—13. (I. GHIȘA —
coresp.)

LAȘI. Echipa locală s-a dove
dit superioară partenerelor de în
trecere. cîștigtnd ambele partide: 
Nicollna — Progresul BrMta o 
șl 35—5 cu Electra București. în 
ultima partidă. Progresul — Elec
tra 35—5.

FEMININ
VOINȚA TG. MUREȘ — ELEC- 

TROMUREȘ TG. MUREȘ 2579— 
2554 (4—2). Derbyul local,
din etapa a 5-a, a reve
nit sportivelor, de la Voința, 
care cuceresc primele puncte în 
campinoat, victorie obținută în 
dauna campioanelor en-titre. 
Sextetul format din Ana Gireși — 
438, Elisabeta Albert — 440 Eli- 
sabeta Bonta — 433, Maria To
ries — 422, Ildiko Sasz — 417 și 
Doina Albert — 409 n a fost Im
presionat de „cartea de vizită" a 
partenerelor și, evoluind aproape 
de forma maximă, a preluat con
ducerea încă din start șl n-a 
mai cedat-o pînă la ultimele lan
sări. In ceea ce le privește pe 
campioane, înfringerea nu le pe
riclitează, deocamdată, locul 
fruntaș din clasament. Aceasta 
ar fi o posibilă explicație a mo
dulul neconvingător cu care au 
abordat partida Aurelia Șerdean
— 407 și Mariane Halalai — 409, 
de nerecunoscut pe pistele are
nei Voința. (Constantin ALBU — 
coresp.) a voința bucurești
— VOINȚA PLOIEȘTI 2554—2505 
(3—3). încă din start, oaspetele 
și-au arătat intenția de a pro
duce o surpriză. Prima pereche 
formată din Mihaela Lixandru — 
432 și Marla Roșea — 423, etalea
ză un Joc tehnic, apropiat va
loric cuplului gazdă, alcătuit dta 
Liliana Băjenaru — 419 șl Elena 
Andrcescu — 469. Urmează a 
doua serie de jucătoare, în care 
ploieștencele recuperează handi
capul șl reușesc desprinderea cu 
8 popice. Astfel, Nuță Constanța
— 405 și Maria Mihăiîă — 404
se Impun clar în fața Marllenei 
Burcea — 394 și Georgetei Molse
— 376. Dar surpriza nu se va
produce. In ultimul schimb, 
bucureștencele Elena Pană — 447 
și Mariana Marinescu — 449, mai 
sigure în lansările lor decît 
partenerele de întrecere, Stela 
Godeanu — 413 șl Constanța Con
stantin — 423. spulberă toate spe
ranțele oaspelelor. Un succes 
greu dobindit de elevele antre- 
noarel Crista Sziics, însă pc de
plin meritat. (Ion PANA) • LA- 
ROMET BUCUREȘTI — U.T. 
ARAD 2577—2325 (4—2). In urma 
acestei victorii, bucureștencele 
urcă pe treapia a 2-a a clasa
mentului. Au ieșit In evidență 
Rodica Pădurcțu — 518 (1),
nou record al arenei (v.r. — 492 
era deținut de Elena Trandafir), 
Florica Luean — 447 și Bălașa 
Tănase — 419 do la învingătoare, 
respectiv Melania Babuțiu — 417 
(Mihai ROBU, (coresp.) © VOIN
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Polo TRIȘTI A TURNIEAT
Surpriză în crima întâlnire a 

celei mai importante ,,duble" din 
etapa cu nr. 5 la polo : sâmbătă, 
în Bazinui Dinamo din Capitală, 
STEAUA-CRIȘUL 7—10 (1—2, 3—3, 
2—4. 1—1), într-o partidă în care 
formația militară (trebuie spus 
din capul locului) a evoluat sub 
valoarea sa obișnuită, ceea ce nu 
scade însă cu nimic din meritele 
orădenilor. Aceștia au condus 
permanent do tabela de marcaj, 
obligîndu-si partenerii de ioc să 
înoate tot meciul dună etalare si 
să comită, astfel, o serie de gre
șeli în atac (multe situații de 
superioritate irosite), ca sl în a- 
părare. crișul a acționat. In 
schimb, cu luciditate Si aplomb, 
realizând numeroase faze specta
culoase. Marcatori : Geantă 2, 
Geambașu. Angelescu, Stemate, 
Chețan și D. Balanov, respectiv 
Costrăs 4 (foarte activ sl inspi
rat). F. Toth si Stankovits câte 
2, Bonca si Ileș. Cu totul altfel 
au stat lucrurile în partida a 
doua, de duminică, atunci eînd 
stelistii au pornit hotărîti să dș- 
tige, atacând în trombă încă din start: 3—0 în min. 1:50 pentru 
elevii Iui Viorel Ruși Avea să 

. fie apoi 3—2, 5—4. iar în repriza 
a treia 6—5 si 8—5 în favoarea 
Stelei, care a încheiat în cele 
din urmi cu avantaj de 4 goluri: 
12—8 (5—2, 0—2, 3—1, 4—3). Mar
catori : L. Balauov 4, Geantă 3, 
Angelescu 2, Geambașu, Ragea si 
Stemate. respectiv Costrăs 3,

- - - - - - - - - - - - - - - —
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CĂLĂREȚII DE LA
(Urmare din pag. I)

(Steaua), CI. Gheorghe, Ioana 
David (Diname), Al. Bozan 
(C.S.M. Sibiu) la obstacole, iar 
la dresaj pe ; Gh. Nicolae, K. 
Marcoci, M. Curteanu, Anca 
Bogdan, Călin Cristina, Alina 
Alexandrescu (Steaua) ți I. 
Molnar (Olimpia). Să mai sub
liniem eă în cazul întrecerilor 
ae la „dificultate progresivă" 
a rost nevoie de 5 baraje pen
tru desemnarea câștigătorului, 
ultimul la 1,90 m, R. Ilioi reu
șind o foarte frumoasă perfor
manță în fața dinamovistei 
Ioana David.

CLASAMENTE : obstacole, cat. 
ușoară — 1. FI. Stoica (Steaua) 

Strtar 175 P. 2. Claudiu Gheor- 
gne (Dinamo) cu Perugia 173 p, 
3. R. mol (Steaua) cu Sfioasa 172 
p; eau mijlocie — 1. CL Gheor- 
ghe cu Dorești 155 p. 2. M. Nea- 
gu (Steaua) cu Vise 145 p. 3. M. 
Neaga cu Begu 135 p ; cat seml- 
Srea — 1. A. Bozan (C.S.M. Si
biu) cu Radiana 35 p. 2. R. nioi 
(Steaua) cu Borneo 33,5 p, 3. CI. 
Gheorghe cu Floreștl 32,5 p, cat. 
țfea — 1. M. Neaga cu Vtec 

ț. *- M. Neagu cu Begu 30 
P- a. L Bucur (Dinamo) eu Lăs
tun 28 p ; eat. dificultate progre- 
■ivă ■— 1. R. ilioi eu Borneo, 3. 
B. ffiol eu Sfioasa, 3. Ioana Da
vid (Dinamo) cu Schema ; echipe 
~ L Steaua n (M. Neagu n 
BsrrcBs, M. stoica cu Sfioasa, A. 
Mocanu ea Scbarom. B. mol oi

STEAUA-9 TITLURI
eolae (Steaua) cu Semnal 39 p, 
3. I. Molnar (Olimpia) cu Igor 
30,5 p, 3. Alina Alexandrescu 
(Steaua) șl M. Curteanu (Steaua) 27 p ; cat. „Sf. Gheorghe" — 1. 
M. Curteanu cu Luxor 1221 p, 2. 
Gh. Klcolae cu Semnal 1217 p’. 3. 
Cristina Călin (Steaua) cu Re
sort 1158 p ; cat. Intermediar II 
— 1. Gh. Nicolae cu Nufăr 1071 
p, 2. R. Marcoci (Steaua) cu 
Jlmblar 1042 p, 3. Anca Bogdan 
(Steaua) cu Llcăret 938 p ; cat. 
Intermediar II — 1. Gh, Nicolae 
cu Nufăr 933 p, 3. R. Marcoci 
cu Jlmblar 888 p. 3. M. Curtea
nu cu Luxor 884 p ; cat. Marele 
Premiu — 1. r. Marcoci cu Jim- 
blar 1258 p. 2. Gh. Nicolae cu 
Nufăr 1252 p, 3. Gh. Nicolae cu 
Garritano 1190 p.
• INCEPIND de miercuri, 

timp de trei zile, tot la Sibiu, 
se va desfășura ți etapa finală 
a concursului complet.

ANUNȚ
I.D.M.S. București informează publicul interesat că auto

turismele Dacia 500 se livrează la prezentare prin toate 
magazinele auto I.D.M.S. din țară, în funcție de stocul 
de autoturisme și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui 
magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele 
eare au banii depuși la C.E.C. în cont pentru autotu
rism, astfel:

— Autoturisme Oltcit, pînă la 31 martie 1989.
— Autoturisme Dacia 1410 Sport, pînă la 31 martie 1988.

PILOȚll D£ DIRT-TRACK ȘI-AU DESEMNAT ÎNVINGĂTORUL
(Urmare din pag. 1)

Marius Șoaită a terminat în
vingător In toate manșele, tn 
timp ce liderul a mai suferit 
o înfrîngere, la Nicolae Pura- 
vet, și a sosit, fapt rar îritll:- 
nit, In același timp cu Dan 
Bogdan, împărțind astfel punc
tele puse în joc. învingătorul, 
elev al maestrului sportului 
Niculae Rîureanu, care a por
nit în campionat cu un handi
cap de 7 puncts față de Mir
cea Agrișan, (deoarece a fost 
angajat în prima etapă într-o 
busculadă), a avut o evoluție 
ascendentă de la o cursă la 
alta. Pilolînd o motocicletă te
meinic pregătită de mecanicul 
Vasilc Colea, strungarul Ma

rius Șoaită a reușit, la 24 de 
ani, să-și recucerească titlul, 
dobîndit pentru prirna oară în 
1987. De partea cealaltă, Mir
cea Agrișan, care In ultima 
vreme a manifestat un ușor 
declin de formă, cu actualul 
bagaj de cunoștințe tehnice nu 
putea emite mai multe pre
tenții.

Nu putem încheia fără a a- 
răta că, după o lungă absen
ță din arena competițională, 
cunoscutul pilot Stelian Fosto- 
lache s-a „bătut" ca în tine
rețe și, infruntind o mare re
zistență din partea celorlalți 
experimentați specialiști ai ge
nului, a urcat în final pe po
dium.

CLASAMENTE : etapa a 6-a 
— 1. M. Șoaită (I.P.A. Sibiu)

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INI
CIȘTIGURILE tragerii pro- 

NOEXPRES DIN 11 OCTOMBRIE 
1989. Categoria 2 : 2 variante
100% a 10.408 Iei șl 8 25% a Î.6C2 
lei ; eat. 3 : 1.3,50 a 3.034 iei ; cat. 
4 : 56,50 a 737 lei ; eat. 5 î 119,35 
a 349 lei : oat. X : 114 a 365 lei ; 
cat. Z : 2.335,50 a IO» lei. Report 
la categoria 1 : 66.848 Iei.
• Avînd în vedere succesele 

eu totul aDarte Înregistrate Ia 

14 p, 2. M. Agrișan (Steaua- 
Metalul Buc.) 13 p, 3. S. Pos- 
tolache (Steaua) 13 p, 4. N. Pu- 
raveț (Petrolul Tanca) 10 p,
5. S. Gîiibu (I.P.A.) 9 p, 6. M.
Gheorghe (Metalul Buc.) 9 p, 
7. Gh. Șofran (C. S. Brăila) 9 
p, 8. Al. Toma (Steaua) 8 p ; 
etapa a 7-a 1. M. Șoaită 15
p, 2. S. Postolache 13 p, 3. M. 
Agrișan 12,5 p, 4. N. Puraveț 
12 p, 5. D. Bogdan (I.P.A.) 
9,5 p, 6. M. Gheorghe 9 p, 7. 
FI. Ungureanu (I.P.A.) 9 p, 8. 
Al. Toma 9 p ; general — 1. 
M. ȘOAITA 93 p — campion 
republican, 2. M. Agrișan 91,5 
p, 3. S. Postolache 82 p, 4. AL 
Toma 69 p, 5. N. Puraveț 59 p,
6. FI. Ungureanu 56 p, 7. S. 
Ghibu 55 p, 6. M. Gheor
ghe 5-1 p.

In ansamb 
și simultai 
de o serie 
ționali, stu 
denți. Spoi 
ră la „Tei 
bun, cum 
gem și act 

Finalele 
al XIV-lea 
Iul Centrul 
București, i 
nuare, au 
lentă a rep 
care au doi 
al competit 
rii: BASCE 
I. Constri 
I.E.F ,S. — 
LEI : I.E.F 
3—2 (b), IJ 
(f) ; FOTBA 
litehnic 3— 
SA : Corne 
și Tatiana

concursurile PRONOSPORT axa
te ne meciuri din competițiile de 
fotbal europene intercluburi. s-a 
luat măsura ca mîine, miercuri. 18 
octombrie, să se organizeze un 
nou asemenea concurs, cu urmă
toarele Dartide : 1. Steaua — 
PSV Eindhoven : 3. Paaathl-
naikos Atena — Dinamo Bucu
rești ; 3. MalnuS F. F. — F.C. 
Maltnes : 4. Soarta Praga —
Sredeț Sofia ; 5. A.C. Milan -g

Real Madrid 
— F.C. Bar 
Dortmund — 
nedo Mosco1 
Zurich ; 9. 1 
Viena : 10. 
chaux ; 11.
Juventus ; 1 
Dundee Unii 
gen — S.S-C.

Țin in d sea 
se disouță 1
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LA //MEXIC-70",

Etapa s-a încheiat, comentariile conți nuâ

Echipele noastre în competiții europene

STEAUA UN
(Vrmurt din oao 11
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Jucătorii părăsesc unul cite 
unul vestiarele, aranjindu-șl din 
mers părul ud. .Centralul" Cot 
lșl ia rămas bun de la tușlerul 
Ursachi, pe care, oricît ar părea 
de curios, l-a cunoscut abia a- 
cum, la Cluj-Napoca. cu ocazia 
medului ,U“ — Victoria. Din 
grupul oaspeților se aud apre
cieri laudative la adresa arbitru
lui. cu mențiunea că .Totuși, In 
faza aceea din minutul 68, clnd 
Țiră a căzut în careu, parcă- 
parcă s-ar fi cuvenit un penalty". 
Intervine vicepreședintele clubu
lui bucureștean, Radu Matei, cu 
autoritatea fostului arbitru divi
zionar, .Nici vorbă de 11 metri, 
* fost o fază în care a-a Jucat 
bărbătește, atita tot i" Frumoasă 
lecție de sportivitate... Iată șl 
doi solitari — Cornel Dinu, care, 

face și desface ela- 
Dan Anca, secun- 

trage dlntr-o țigară, 
pierdute undeva ta 
foști coechipieri In

intr-un colț, 
samentul. sl 
dul său, care 
cu privirile spațiu... Doi 
Mexic ’70,
• Cum e, 

fie 7 Șl mai 
cum e viața. _____  ______
mergem înainte. Ne pare rău că 
echipa nu leagă încă jocul, iar

Dane 7 • Cum să 
bune și mal rele :

Sîntem bărbați si

ca foști apărători șl Cornel, și 
eu sîntem mîhniți că primim 
prea multe goluri, deși azi am 
făcut 0—0. Per-total avem Insă un 
pasiv de —9 la goluri, pe care 
numai Bacăul H mai deține, și 
aceasta doar după „șocul" din 
meciul cu Dlnamo. Altminteri, 
am fi fost singuri... • Care să 
fie cauzele 1 • Prima ar fi că 
nu am Izbutit să transferăm pe 
clțiva dintre jucătorii pe care 
l-am fi dorit. A doua e că lotul 
actual, cu miei excepții, nu este

animat de acea abnegație 
dențească, atit de specifică 
pel noastre ani în șir. e 
ar fl excepțiile 7 a Pojar, 
pri Zanc, chiar și Prunea. 
acestuia din urmă îl vom ___
cam greu jocul slab din meciul 
cu „Poli" Timișoara, pierdut 
acasă. • Cum vezi a doua ju
mătate a turului 7 • Cred că 
vom urca, e musai. Nu de alta, 
dar anul acesta clubul nostru 
Împlinește 70 de ani de existen
ță, șl n-am vrea să stricăm ani
versarea cu o contraperforman- 
ță. • Succes !

Sorin SATMARI

echi- 
Care 
une- 
Deșl 
ierta

120 de minute fiind 0—0.
Acum, iată, două foste deți

nătoare ale trofeului campioa
nelor se vor afla față în față, 
miercuri, în primul meci din 
turul II. STEAUA — EIND
HOVEN se anunță, deci, o 
partidă de mare atracție, în 
vederea căreia preparativele 
celor doua formații au intrat 
în faza de... finisare. După me
ciul de sîmbătă din campionat, 
sub conducerea antrenorilor 
A. Iordănescu și D. Dumitriu, 
fotbaliștii noștri au luat parte 
la un complex program de 
cuperare și antrenamente, 
dințe de pregătire zi de 
la care au fost prezenți 
componenții lotului. Astăzi
prînz, clubul Steaua va orga
niza o conferință de presă, 
unde, probabil, antrenorii ne 
vor anunța formațiile de în
ceput. Cit o privește pe Eindho
ven. echipa olandeză a sosit 
ieri la prînz în Capitală și în 
jurul orei 13,30 descindea la 
Hotelul Flora, unde este ca
zată. Cum ne-a anunțat clubul 
Steaua, Eindhoven va efectua

în cursul zilei de azi ultimul 
antrenament, pe terenul central 
al stadionului, chiar Ia ora 
meciului, antrenament prece
dat de ultima ședință de pre
gătire a campioanei noastre.

Meciul de mîine va începe 
la ora 15 și va fi condus de. 
o brigadă de arbitri din Sue
dia, avîndu-1 la centru pe lîo 
Karlsson. Observator U.E.F.A, 
este Carlo De Gaudio din 
Italia.

GH. POPESCU, DAR NU NUMAI EL.„
Lăudabil efortul făcut de jucă

torii de la F.C. Olt, dornici să-și 
adjudece victoria In meciul de 
duminică. Dar ei au lntîlnlt un 
adversar foarte puternic, așa 
cum s-a arătat a fi Universitatea 
Craiova, o echipă echilibrată, în 
care toate cele trei linii au func
ționat foarte bine. In plus, cra- 
iovenil au avut în căpitanul lor, 
Gh. Popescu, un jucător de mare 
travaliu, care a apărut, practic, 
peste tot, în preajma porții a-

CINE A CIȘTIGAT (sau pierdut) UN PUNCT?
La Constanta. In prezența a 

aproximativ 20 000 de spectatori 
șl a unor galerii foarte active șl 
corecte, s-a disputat un meci 
interesant, intre două echipe care 
au luat un start bun ta cam
pionat, dar care au fost învinse 
la limită (0—1). pe teren pro
priu, de Steaua. Spunem intere
sant pentru că, intr-adevăr, s-a 
jucat cu vigoare, fără momente 
de respire, rareori fiind depășite 
limitele sportivității (doar două 
cartonașe au fost acordate pen
tru faulturi).

Deși fără doi fundași de bază 
— Ștefan șl Panait — Petrolul 
s-a apărat cu exactitate, cu ju
cători care s-au dublat perfect, 
declanșînd însă și contraatacuri 
tăioase prin Catinca (foarte mo
bil) ș! Greaca (parcă la a doua 
sa tinerețe), acțiuni prin care 
s-a creat mereu panică la poar
ta lud Anton.

Nu-1 mai puțin adevărat însă 
că traversarea rapidă de către 
oaspeți a zonei mediane a te
renului s-a datorat și randa
mentului mai slab al mijlocași
lor de la F.C. Farul. Și avea

perfectă dreptate antrenorul Gh. 
Constantin clnd afirma după 
meci : „Ne-a lipsit foarte mult 
Paveliue. Ne lipsește in conti
nuare, la fel de mult, Blrbora. 
Acum 11 avem tn tot și pe Bur- 
dujan. A jucat la speranțe. Clnd 
vor Intra ei, sau măcar doi din
tre el, altfel ae vor prezenta 
lucrurile, vlrfurile noastre nu 
vor mal fi atlt de Izolate, iar 
acțiunile de atac vor căpăta 
«limpezimea» necesară".

Dincolo de toate aceste subli
nieri, dincolo de absențele 
cele două formații, meciul 
atare. In ansamblul Iul — 
afirma si observatorul 
Mircea Rădulescu — a 
spectatorului neutru prin echili
brul disputei, balanța putind să 
fie Înclinată clnd într-o parte, 
clnd în cealaltă. Incit e greu de 
spus care dintre cele două di
vizionare a pierdut un punct 
prețios...

Lourențiu DUMITRESCU

din 
ca 

cum 
federal 

plăcut

părate de Boldlcl, tndepărtlnd 
mereu pericolul, șl dincolo, la fi
nalizare. unde, nu de puține ori, 
l-a dat emoții lui Gheraslm.

Ceea ce a plăcut foarte mult 
în partida F.C. Olt — Universi
tatea Craiova a fost tempoul ri
dicat de joc, cu acțiuni purtate 
în viteză, situațiile de gol alter- 
ntnd la cele două porțl. Mal pu
țin inspirată a fost linia de mij
loc a gazdelor. (Eftimie șl Pis
tol au jucat sub nivelul obiș
nuit), care a pierdut duelul ta 
confruntarea directă cu „media
na" craloveană, în care neobo- 
sițil C. Gheorghe, Olaru, Bica șl 
Crlstescu au acoperit practic zo
nele terenului. Toate la un loc 
explică faptul că, în cele 6 eta
pe (Universitatea mal are două 
meciuri restante, cu Sportul Stu
dențesc și F.C. Bihor), craiove
nii nu au cunoscut înfrîngerea. 
încet, dar sigur, formația din 
„Bănie" a redevenit una dintre 
cele mal puternice echipe din 
campionat, anunțîndu-se ca pre
tendentă la un loc fruntaș șl, 
Implicit, la participarea într-o 
cupă europeană. Mulțl socotesc 
că Gh. Popescu reprezintă cheia 
jocului craiovenîlor. că fără el 
Universitatea ar fi o echipă oa
recare. Fără a diminua cu nimic 
meritele acestui inepuizabil ju
cător care se numește Gh. Po
pescu, trebuie să spunem că si 
ceilalți coechipieri, prin tinere
țea. talentul și vigoarea lor, 
contribuie în egală măsură la 
revirimentul, dorit șl așteptat, al 
Universității Craiova.

Gheorghe NERTEA

I Astăzi, la Sinaia, In meci revanță

I
I
I
I

Astăzi, la Sinaia, pe stadionul 
Carpați, echipa națională de Ju
niori a țării noastre (U.E.F.A. 
’90) va Intîlnl. în meci revanșă, 
selecționata similară a Bulgariei, 
Meciul, arbitrat de S. Necșulescu, 
va începe la ora 15,30, avlnd in 
deschidere o altă înttlnire Inter
națională, Montana Sinaia — 
Israel (juniori).

SPORTURI NAUTICE : canoe 
10+1 : I.E.F.S., I. Polit., Uni
versitatea (b), I.E.F.S., Univer
sitate, I.M.F. (f).

Un program cultural-artistic, 
susținut de laureații Festiva
lului artei și creației studen
țești, Ansamblul „Doina* și 
formațiile de dans modern ale 
I.E.F.S. „Stil" etc., a sporit 
și mai mult gradul de atrac- 
tivitate al acestei frumoase 
inaugurări a anului sportiv u- 
niversitar. Un an sportiv In 
care, cum ținea să sublinieze 
asist. Ion Lador, responsabilul, 
Secției Sport a C.U.A.S.C. din 
Centrul Universitar București, 
„urmărim să realizăm In acti
vitatea sportivă de masă din 
cadrul Daciadei o prezență de 
sută Ia sută a tineretului stu
dios din învățămîntul superior. 
Este angajamentul nostru, al 

cadrelor di- 
întîmpinarea 
XIV-lca al

studenților și al 
dactice, luat în 
Congresului al 
partidului...".

zultatele acestui concurs vor fi 
publicate In cadrul rubricii noas
tre de vineri. 20 octombrie, ur- 
mînd ca omologarea clstigurilor 
să se dea publicității, prin 
toacele obișnuite, sîmbătă. 
octombrie.

mij- 
a

oblș-• In afară de tragerile 
nuite PHONOEXPR.ES de mtine, 
miercuri, 18 octombrie, si LOTO 
de vineri. 28 octombrie, această 
sâptămînă mal programează si o 
nouă TRAGERE LOTO 1 « « 
avea Ioc duminică. 22 octombrie.

DIVIZIA
SERIA I

FEPA *74 Bîrlad — Constructo
rul iași 2—0 (1—0). Zimbrul Și
ret — Electro Botoșani 3—1 (2—0), 
TEPRo Iași — Carpați Gălănești 
0—1 (0—1). Mecanica Vaslui —
Proletarul Bacău 4—0 (2—0). U- 
nirea Negrești — Steaua Mecani
ca Huși 1—3 (1—1), Partizanul Ba
cău — Metalul Rădăuți 2—0 (1—0), 
FORTUS lași — Aurora Tg. Fru
mos 5—1 (2—0), C.’SJd. Bucecea 
— A.S.A. Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc 0—2 (0—0).Pe primele locuri fa clasament, 
după etapa a VIII-a : 1. MECA
NICA HUȘI 14 p (18—6). 2. FEPA 
74 Bîrlad 12 D (22—2) 2. Mecanica 
Vaslui 10 p (18—10). 4. FORTUS 
Iași 10 ’ ‘ ‘
locuri : 
(11—16).
(8—115).

p (13—10)...
15. Unirea Negrești 4

6. TEPRO Iași 3
pe ultimele

D
P

SERIA A □-»
MECON Mun. Gh. Gheorghlu- 

Dej — C.S.M. Borzești 0—0. Vii
torul Gheorghenl — Metalul Si
ghișoara 3—0 (1—0), Metalotehni- 
ca Tg. Mureș — Mureșul Luduș 
2—0 (1—0), Mureșul Tonllta — 
Metalul Reghin 3—0 (1—0). Avln- 
tui Reghin — Textila Buhusl 5—5 
(0—0). progresul Odorhel — Uni
rea crlshir 3—0 (2—0), Otelul Re
ghin — Ratild Miercurea Cluc
1— 0 (0—0). Minerul Comănești — 
Petrolul Moinestî 4—3 (2—1).Pe primele locuri ; 1. C.S.M.
BORZEȘTI 14 p (14—3), 2. MECON 
Mun. Gh. Gh. Dej 12 d (15—4),
3. Progresul Odorhel 16 n (13—7),
4. Mureșul Luduș 10 D 05—12)...
ne ultimele locuri : 14. Otelul 
Reghin 6 p (7—12), 15. Metalul
Reghin 6 d (7—15) 16. Rapid M.
Ciuc 4 p (5—8).

SERIA A HI-a
Gloria C.F.R. Galați — Arru- 

blum Măcln 4—0 (1—0). Petrolul 
Brăila lanca — Laminorul Brăila
2— 1 (1—1), FCM Delta Dlnamo
Tulcea — Chimia Brăila 1—0 
(0—0), Progresul Isaccea — Știin
ța NAVROM Galati 3—1 (3— 1),
Tricotext Panclu — Foresta Gu- 
gesti 1—2 (0—1). Chimia Autobu
zul Mă rășești — Gloria Ivești 
2—1 (0—0), Celuloza Adjud — 
Mecanosport Galati 5—1 O—l),
C.S. progresul Brăila — Granitul 
Babadag 4—0 (2—0).

Pe primele locuri 
C.F.R. GALAȚI 15 
Foresta Gugeștl 1« 
Chimia Brăila 10 D 
ultimele 
ciu 5 n 
badag 5 
Brăila 3

: 1. gloria 
p (31—2). 2. 
D (17—16). 3. 

___.. _ (15—16)... pe 
locuri; 14. Tricotext Pan- 
(9—16), 15. Granitul Ba
ll (4—17), 16. Laminorul 
n C7—19).

SERIA A IV-a
Victoria Lehllu — Olimpia Slo

bozia 2—1 11—1). ISCIP Ulmeni
— Metalul Plonenl 1—2 (0—2),
A.S.A. Chimia Ploiești — victo
ria Florești 2—0 (0—0), Rapid Fe-

re- 
șe- 
zi, 

toți 
la

DE LA CLUBUL SPORTIV 
AL ARMATEI STEAUA. Cu 
prilejul meciului Steaua — 
P.S.V. Eindhoven, din ca
drul turului II al Cupei 
Campionilor Europeni, care 
va avea loc miercuri 18 oc
tombrie, pe stadionul din 
Bd. Gheneea, sînt valabile 
numai legitimațiile abona
ment tip Steaua, permisele 
roșii emise de C.N.E.F.S., 
însoțite de tichete, precum 
și cele verzi, pe bază de 
acreditări. Biletele s-au pus 
în vînzare prin instituții și 
la casele stadionului Steaua.

DINAMO S-A ANTRENAT LA ATENA
(Urmară dtn pag. D

o defecțiune apărută la apara
tul de filmat cu care operatorul 
TV trebuia să înregistreze des
fășurarea jocului. Asemenea 
fapte contravin reglementărilor 
U.E.F.A., precum și cu solici
tudinea de care a dat dovadă 
clubul Dinamo, care a asigu
rat reprezentanților lui Pana
thinaikos posibilitatea să vizio
neze în direct și să filmeze trei 
meciuri de campionat susținute 
de echipa noastră și. In plus, 
le-a pus la dispoziție Si case
ta video cu înregistrarea unuia 
dintre aceste - jocuri. De alt
fel, în paranteză fie spus, an
trenorul secund — - -
care a urmărit, sîmbătă. 
București, partida Dinamo 
S.C. Bacău, se arată, în ediția 
de luni a ziarului „Elefteres 
Tipos", de-a dreptul îngrijorat 
de forma echipei dinamoviste. 
Unele 
există 
zarea
1 B-a

Kalogheras,
la

motive de nemulțumire 
si în legătură cu ca- 
echipei noastre, căreia 
rezervat un hotel bun,

ce-i drept. „Armonia", situai 
Pe Plaja Vouliagmeni, dar de
parte de stadion.

In ciuda acestor dezagramen- 
te, pe care însuși ziarul „Tha 
Nea* le apreciază ca făcînd 
parte dtatr-un adevărat război 
psihologic, deplîngînd compor
tarea conducerii clubului ate
nian, dinamoviștii nu și-au 
pierdut optimismul. La ora con
vorbirii noastre telefonice, cei 
19 jucători care au făcut de
plasarea se află la antrenament, 
pe un teren alăturat Stadionului 
Olimpic, Marti seara, în noctur
nă, pe acest stadion cu 80 000 
de locuri, care va găzdui parti
da cu Panathinaikos (miercuri, 
cu începere de la ora 20). va 
avea loc un alt antrenament.

Despre echipa gazdă, al cărei 
joc în derbyul de sîmbătă, in 
ciuda rezultatului egal (2—2) 
obținut, se pare că a mulțu
mit totuși pe suporterii ei, pre
cum și presa, am aflat doar, 
la această oră, că se pregătește 
cu toată discreția în cantona
mentul special de care dispune 
clubul Panathinaikos. Vom re
veni cu altei. amănunte.

REZULTATELE ETAPEI Ac-
J

testi — Progresul CSS Medgidia 
1—1 (1—0), Voința ICS Medgidia 
— CONPREF Constanta 2—1 
O—1). Dunărea Călărași — CaUa- 
tis Mangalia 3—1 (2—1), Portul
Constanta — Viitorul Chlrnogi 
4—1 (2—0), Victoria Tăndărei —
S.N. Oltenița 5-0 0—0).

Pe primele locuri : i. PROGRE
SUL MEDGIDIA 13 p 07—4), ‘ 
Victoria Florești 12 p 02—4). _ 
Callatis Mangalia 12 p 08—10)... 
pe ultimele locuri : 14. S.N. Olte
nița 6 p 05—21). 15. Viitorul
Chlrnogi 6 P 01—21). 16. ISCIP 
Ulmeni 3 p (15—18).

SERIA A V-a
Progresul Solmil IMUC Bucu

rești — Dunărea Giurgiu 4—0 
(0—0), C.F.R.-B.T.A. București — 
MECOS București 1—0 (0-0),
Automatica București — Metalul 
București 1—0 (0—0). FCM Victo
ria Giurgiu — IMG București 1—2 
(1—1), Tehnometal București — 
Rapid Braniștea 5—1. (2—1). IUPS 
Chlțila — ASIC București ♦—3 
(3—1), Danubiana București — 
Avicola Crevedia 0—1 (0-0). Vls- 
cofll București — MECON Bucu
rești 1—3 (1—1). „

Pe primele toeurl : 1. PRO
GRESUL BUCUREȘTI 12 D (12— 
2), 2. Metalul București 10 P 
(24—10), MECOS București 10 P 
(16—7) 4. l.M.G. București 10 P
03—8)... pe ultimele locuri ; 15. 
Viscolii București 4 p 03—20), 
16. Rapid Braniștea 2 D (®—W.

SERIA A Vi a
Viitorul CSS Drăgășani — E- 

leotroputere Craiova 2—2 (2—1),
Progresul Corabia — Chimia Tr. 
Măgurele 3—0 O—O). Constructo
rul Șoimii Craiova — Unirea A- 
lexandria 2—1 (2—0), Dunărea 
Zimnlcea — Spicul Coteana 2—0 
(3—0), Petrolul Ticleni — Recolta 
Stoicănestl 4—0 (2—0), Minerul 
Mătăsari — Progresul Băllești 
3—0 (1—0), Sportul Muncitoresc
Drăgănești Olt — Petrolul 
j—0 (2—0) I.O.B. Bals 
Roșiori 0—0.

Pe primele locuri : 
TROPUTERE CRAIOVA 
4), 2. ROVA Roșiori 10 
3. Petrolul Ticleni 8 o

VIII-a

2.

1.
3.

Stoina 
ROVA
elec-
n (27—

1.
15 _ .
p (21—10), 

„ ______ _ _____  . _ (13—9). 4.
Progresul BăDeștl 0 n (9—12)... 
pe ultimele locuri ; 14. Chimia 
Tr. Măgurele 5 o (10—15). 15. 
Sn. M- DrăgăneSti Olt 5 o (7—16), 
16. I.O.B. Bals 5 D (2—15).

SERIA A Vil-a
I.P.A. Sibiu — Electronistul 

Curtea de Argeș 1—0 (0—0), Ni
tramonia Făgăraș — Chimia Gă- 
esti 5—1 (1—1), Metalul Voința
Sibiu — Dacia Pitești 1—0 (1—0), 
Metrom Brașov — Metalul Rm. 
Vilcea 5—0 (1—0), Carnatl Mirșa 
— Dacig Cozia Călimăneștl 0—0, 
Muscelul Cîmpulung — C.S.U. 
Mecanica Sibiu 1—2 (0—2). Car-

pati Agnita — Carpați Brașov 
2—0 (1—0). Unirea Pitești — E- 
lectrica Titu 1—0 (0—0).

Pe primele locuri ; 1. 1.PA. SI
BIU 14 p (12—2). 2. Dacia Pitești 
11 D (11—6), 3. Electrica Titu 9 n 
(17—9)... pe nltimele locuri : 15. 
Nitramonla Făgăraș 5 d (8—8), 
16. Dacia Călimănesti 5 d (4—9).

SERIA A VIII-a
Cimentul Fieni — Montana Si

naia 2—2 (1—1). Minerul Baraolt
— Carpați Covasna 3—0 (1—0), 
Mlnerm Sotânga — Carpați Ne- 
holu 2—2 (0—1), Minerul Fillpești
— Electro
(1-0). 
Buzău 
na — 
(4—1), 
zău - 
(0-0),_______.
Săcele 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. MONTA
NA sinaia 14 p (25—5), 2. Hi
drotehnica Buzău 11 n (15—9), 3- 

' 4.
(17—
Mi-

15.
16.

Sf. Gheorghe 4—0 
Petrolul Băicoi — Chimia 
1—0 (0—0). Unirea Cimpl- 
Metalul Tg. Secuiesc 5—1 
Hidrotehnica A.S.A. Bu- 

Metalul Filinesti 1—0
Petrolul Berea — precizia

Metalui Fillpești 10 p (14—6) 
Electro Sf. Gheorghe 1# p 
15)... pe ultimele tocuri : 14. 
nerui șotlnca « p (10—10), 
Petrolul Băicoi 6 o (6—18). 
Petrolul Berea 5 p (9—20).

SERIA A IX-a
Vulturii Lugoj — Minerul , 

tata Vulcan 2—0 0—0). Minerul 
Moldova Nouă — Automecanlca 
Reșița 3—1 (1—1). U.M. Timișoa
ra — A.S. stnmartinul Sîrbesc 
4—0 (1—0), Ceramica Jlmbolia — 
Minerul Lupeni 2—0 (1—0), Rete
zatul Hațeg — C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin 2—0 (0—0) A.S. parosenl 
— Minerul Anina 1—1 (0—1), Me
canizatorul Simian — C.S.M. Ca
ransebeș 0—0 — s-a iuoat la Li
vezile, Diema Orșova — Energia 
Timișoara 3—2 (1—1).

Pe primele tocuri : 1. MINE
RUL LUPENI 12 p (16—6). 2. Vul
turii Lugoj 11 p (18—6). 3. C.S.M. 
Caransebeș 11 o (10—7)... pe ul
timele tocuri : 14. Retezatul Ha
țeg 6 p (10—14). 15. Mecanizato
rii! Simian 6 n (4—15). 16. C.S.M. 
Drobeta Tr. Sev. 2 o (3—17).

SERIA A X-a
Dacia Mecanica Orăstie — Da

cia Orăștle 6—1 (0-0). Petrolul
Arad — Unirea Slnnicolau 3—1 
(1—1), Aurul Brad — Șoimii 14- 
Pova 2—0 (0—0) Strungul Chlsl- 
neu Crlș — înfrățirea Oradea 2—0 
a—0), Votata Oradea — Minerul

Stfr-

Or. dr. Petru Groza 1—2 (0—0), 
Gloria Beius — Chimia Tășnad
3— 0 (2—0). otelul Or. dr. petru 
Groza — C.F.R. simeria 3—6 
(3—0). Unirea Tomnatic — Moto
rul IMA Arad 5—2 (1—0).

Pe primele tocuri : 1. DACIA 
ORAȘTIE 12 p (22—5). 2. Minerul 
Or. dr. Petru Groza 11 d (10—8), 
3. înfrățirea Oradea 10 
pe nltimele tocuri :
Tomnatic 4 D (8—24). 16. Glorii 
Beius 2 d (6—18).

SERIA A Xl-a
Laminorul Victoria Zalău — 

Metalurgistul Cugfr 1—0 (0—0),
Voința Oas Negrești — Soda Oc
na Mureș 7—0 (3—0), Minerul
Bălța — CUPROM Bala Mare 3—0 
(1—0). victoria Cărei — C.U.G. 
Cluj-Napoca 2—0 (1—0). Sticla A- 
riesul Turda — 
fi—0). Minerul 
dustria Sîrmel 
(1—1), Energia ____  ____
Metalul Alud 1—0 (0—0). Mobila 
Armătura Șimleu — Oașul Ne
grești 4—0 (3—0).

Pe primele tocuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 14 p (23—2), 
i. md. Slrmei C. Turzii 10 p 
(11—4), 3. Minerul Bălța 16 P 
(12—8)... pe nltimele locuri : 14. 
C.U.G. Cluj-Napoca 6 p (9-8), 
15. Energia Sebeș 6 n (8—14). 16. 
Metalul Alud 5 o (6—11).

SERIA a XH-a
C.I.L. Sighet — Minerul Cavnio

4— 0 (3—0), Metalul Roman — 
Laminorul Roman 0—0, Mecanica 
Bistrița — Cetatea Tg. Neamț 
3—0 (2—0) Minerul Gura Humo
rului — Minerul crucea 3—0 
(5—0), Avlntul Frasin — Minerul 
Baia Snrle 0—3 (0—2), Relonul 
Săvinestl — Minerul Borsa 2—1 
O—D. Chimia Năsăud — Steaua 
Minerul Vatra Dornei 2—1 (1—D, 
Laminorul Beclean — Bradul VI- 
șeu 5—0 (1—0).

Pe primele locuri ; 1. RELO
NUL SAVINEȘTI 12 p (15—7). 2. 
C.I.L. Sighet 11 b (21—7). 3. La
minorul Beclean 10 d (16—11), 4. 
Minerul Baia Sprie 10 o (13—9)...' 
pe ultimele locuri : 13. Mecanica 
Bistrița 5 n (10—11). 14—15. ce
tatea Tg. Neamț 5 n (7—14), Me
talul Roman 
nerui Vatra

Rezultatele 
mise de trl voluntari 
peetive-

n (12—7)...'
15. Unirea

Unirea Dej Sărmășag —
C. Turzii
C.P.L. Sebeș

2—0 
in-
1-1

5 D (7-14). 1«. Mi-
Dornel 5 o (13—21). 

ne-au fost trans- 
corespondențil noș- 
dln localitățile res-

• SELECȚIE LA SPORTUL STUDENȚESC. Club il Spor
tul Studențesc organizează o altă serie de selecții pentru 
copii născuți în anii 1981—1984 Selecțiile se vor desfășura 

pe terenurile clubului din „Regie", In zilele de marți, joL. 
vineri, iar pe stadionul I T.B. (lingă Piața Leontin Sălăjan) 
în zilele de luni și miercuri. Toate aceste acțiuni sfnt pro
gramate intre orele 14—17. - - ■
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
In județul bistrița-năsăud

; (ItnnoTg din pag.
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A fost vizitată, în continua
re, FILATURA DE LÎNA 
PIEPTĂNATA.
' ‘ Și aici, dialogul purtat de 
secretarul general al partidului 
cu colectivul, unității, la. care 
au luat parte ministrul indus
triei ușoare, Maria Flucsâ, și 
cadre de conducere din cen
trala industrială de profil, s-a 
axat de la început pe proble
mele de bază ale dezvoltării și 
modernizării în continuare a 
producției.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin concluziile de mare în
semnătate practică desprinse cu 
acest prilej, fructuosul dialog 
de lucru purtat în aceste zile 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu oamenii muncii din județul 
Bistrita-Năsăud s-a înscris ea 
un nou moment de referință 
In munca pe care întregul nos
tru popor o depune, cu hărni
cie și devotament, pentru a 
tntîmpina cu noi realizări de 
prestigiu marele forum al co
muniștilor români, pentru dez
voltarea multilaterală a patriei 
noastre socialiste.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu 
dimineața,

Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
s-au tntîlnit, luni 
cu membrii Birou

lui Comitetului județean 
trița-Năsăud al P.C.R.

*
de lucru pe

Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena 
au întreprins-o în

Bis

Vizita 
tovarășul 
împreună 
Ceaușescu _____ _ .
județul Bistrița-Năsăud s-a în
cheiat luni cu o marc adunare 
populară în municipiul Bis
trița, la care au participat pes
te 50 000 de oameni ai muncii 
din localitate și din alte așe
zări ale județului.

Dînd glas celor mai alese 
sentimente de dragoste și pre
țuire, participanții la marca 
adunare desfășurată în piața 
centrală a municipiului au fă
cut o primire entuziastă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. 
Zecile de mii de cetățeni au 
aplaudat cu putere, scandind 
eu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu-România !**, 
„Ceaușescu reales Ia al XIV- 
lea Congres!“.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Bușui, prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid.

Au luat în continuare cuvîn- 
tul/ tovarășii Leon Cudrec, di
rectorul întreprinderii de Uti
laj Tehnologic Bistrița, Ana 
fstrate, secretar al comitetului 
de partid al întreprinderii 
„Textila" Năsăud, Nicolae Pa- 
țiu,. directorul întreprinderii 
agricole de stat Jelna, și loan 
Chezan, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii me
talurgice Beclean.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-a fost adresată, cu respect, 
rugămintea de a lua cuvintu! 
Ia această mare adunare popu
lară.

Intîmpinot cu puternice ovații 
și urale, cu îndelungi aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
genera! al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.
Cuvîntarea secretarului general 

âl partidului, transmisă direct 
Ia posturile noastre -de radio 
și televiziune, a fost urmărită 
cu viu interes, deplină satis
facție și aprobare, fiind subli
niată în repetate rîndarl ea 
vii aplauze și urale.

Zecile de mii de cetățeni 
prezenți în piața centrali a 
municipiului la înttlnirea ea 
secretarul general al partidului 
au aclamat eu însuflețire pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
dînd glas dragostei profunde 

- și înaltei prețuiri tați do cel 
mai iubit fiu al aațivmn aeaa 
tru. caro șf-a consacrat tutren- 
Ka viață șl putere do mrnael

care

dezvoltării multilaterale a 
țrîei, ridicării României 
noi culmi de civilizație și , 
greș. In gind cu întregul i 
tru popor, ei au scandat 
însuflețire „ , _____
la al XIV-Iea Congres !“, eZpri- 
mîrd astfel convingerea nestră
mutată că numai astfel Româ
nia va continua să meargă 
neabătut pe drumul glorios al 
socialismului și comunismului.

La plecarea din munici
piul Bistrița, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu aceeași căldură și în
suflețire, cu sentimente de a- 
leasă dragoste și prețuire, de 
puternic entuziasm, care au 
caracterizat întreaga desfășu
rare a vizitei.

O formație alcătuită din 
ostasi ai forțelor noastre arma
te. din membri ai gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, a prezen
tat onorul.

Pionieri și șoimi ai patriei, 
tineri și tinero au oferit, cu 
dragoste, tovarășntni 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase bu
chete de flori.

Prin întreaga sa desfășura
re. vizita tovarășului - 
Nicolae Ceaușescu, Împreună s 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
in județul Bistrița-Năsfiad s-a 
tnscris ca un eveniment cu 
profunde semnificații în viat» 
și activitatea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din 
această parte a țării, ca un 
prilej de reafirmare a voinței 
lor de a îndeplini exemolar 
sarcinile ce Ie revin pe acest 
an și pe întregul cincinal, a 
mărețelor obiective cunrinse în 
documentele programatice pen
tru Congresul a!
Partidului Comunist

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general ăl 
Comunist Român, i 
Republicii 
împreună cu tovarășa 
Ceaușescu au făcut, în drum 
spre Capitală, o escală pe ae
roportul din Tîrgu Mureș.

Peste 20 000 de locuitori ai 
municipiului reședință de ju
deț au venit în intîmpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu. 
pentru a da expresie sentimen
telor de dragoste și aleasă 
prețuire pe care toți cei ce 
muncesc și trăiesc în această 
parte a tării, alături de între
gul nostru popor, le nutresc 
față de conducătorul iubit și 
stimat al partidului și statului.

în numele organizației jude
țene de partid. al tu
turor cetățenilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați, cu mult respect, de primul 
secretar Viore! Igret. de între
gul Birou al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R_ de alți 
reprezentant! ai organelor lo
cale de partid și de stat.

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. O gardă militară a pre
zentat onorul. Grupuri de ti
neri și tinere, pionieri si șoimi 
ai patriei au oferit, cu afecțiu
ne, buchete de flori.

Miile de cetățeni au ovațio
nat îndelung, au anlaudat și 
an scandat minute în șir 
„Ceaușescu-P.C.R.!", „Ceausescu 
— România!**. „Ceaușescu reales 
la al XTV-iea Congres dînd 
expresie deplinei adeziuni In 
politica internă si externă a 
partidului sl statului. voinței 
de neclintit a mureșenilor de 
a arma. în strînsă unitate co 
întregul nostru popor ne 
secretarul general a! partidu
lui. în tot ceea ce întrenrinrfe 
spre binele si propășirea pa
triei. ridicarea RomAolei pe 
trepte tot mnl înalte <te pro
gres s| civilizație.

Tovarășul Nicolae Cewnsescn 
at tovarășa Elene Conosesrn an 
răspuns eu nrletenio mnwtfos. 
țărilor entuziaste alo or».

pa
pe 

pro- 
_ nos- 

ei au scandat cu 
„Ceaușescu reales
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„MONDIALELE" DE
STUTTGART, 16 (prin tele

fon. de la trimisul nostru spe
cial). — Dimineața zilei de luni 
a fost rezervată reuniunii e- 
xerctțiilor impuse ale fetelor, 
iar spectatorii care n-au grăbit 
micul dejun pentru a fi pre
zenți. de La ora 9. la „Schleyer 
Halle" au avut ce regreta. 
Deoarece, la 9 și 12 minute, s-a 
consemnat primul calificativ 
maxim al actualei ediții a 
„Mondialelor", multipla noastră 
campioană Daniela Silivaș de- 
terminind brigada de arbitre 
de la sărituri să afișeze nota 
10 ! Evoluția ei a fost, cu ade
vărat. întruchiparea perfecțiu
nii. „eine groase sensation", 
cum o aprecia lingă noi, la ma
sa presei. Ingo Weiss, unul din
tre cronicarii ziarului „Bilt". 
Un zbor majestuos și o ateri
zare „la punct fix", ambele fă
ră nici cea mai mică ezitare, 
modele ale genului, au fost 
răsplătite cu ropote de aplau
ze de un public extaziat, dar 
nu foarte numeros. Nu mal in
sistăm asupra chestiunii, dar 
am avut o dovadă grăitoare a 
neinspirațiel sistemului compe
titions! practicat aici, unul ca
re și-a permis, între alte minu
suri. și ciudățenia (dacă nu 
impolitețe») de a aduce pe po
diumul de concurs o perfor
meră de talia lui Silivaș la o 
oră atit de matinală și. impli
cit. de nepotrivită. Pentru ca, 
avantajate de jocul sorților, Bo- 
ghinskala șl Dudnik să concu
reze în grupele de după prtnz. 
Spre lauda el Insă, Dana a de-

STEAUA - 
DOUA VICTORII IN 
C.C.E. LA HOCHEI

In grupa D a Cupei Campio
nilor Europeni la hochei pe 
gheață (sferturi de finală). 
Steaua București a obținut ur
mătoarele rezultate : 7—2 (3—0, 
1—1, 3—1) cu Ferencvaros Bu
dapesta, 4—2 (0—0, 1—1, 3—1) 
cu L K. Frederikshavn (Dane
marca) și 2—4 (1—2, 0—0, 1—2) 
cu I. L. Sparta Sarpsborg (Nor
vegia). In aceeași grupă, Spar
ta — Ferencvaros 10—5, Fre
derikshavn — Ferencvaros
6— 6 ; grupa A : Durham Wasps 
(M. Brit.) — Polonia Bytom
7— 7. Gunco Pandas' Rotterdam 
(Olanda) — Franqais Volants 
(Franța) 5—3 ; grupa C : Med- 
vesceak Zagreb — Dynamo 
Weiswasser 1R.D.G.) 6—6, S. B. 
Rosenheim (R.F.G.) — Levski 
Spartak Sofia 18—1. Medves- 
ceak — Levski 12—0, Dyna
mo — Rosenheim 3—3.

SEMIFINALELE C.M. Of ȘAH
LONDRA (Agerpres). — In 

semifinalele Campionatului 
Mondial de șah de la Londra, Ar
tur Iusupov l-a învins In 37 de 
mutări. In partida a 5-a, pe 
fostul campion al lumii, Ana
toli Karpov, astfel că scorul 
a devenit egal 2,5—2,5 puncte. 
In cealaltă semifinală. Timman 
conduce cu 3.5—2.5 puncte după 
* partide în fata lui Speelman.

GIMNASTICĂ IN PLINĂ DESFĂȘURARE
9

• Daniela Silivaș, prima
pășit acest handicap și a con
tinuat cu dezinvoltură, ca un 
metronom, treeîndu-și în cont 
9,912 la paralele inegale, 9,825 
la bîrnă și 9.962 Ia sol. nota de 
la bîrnă părîndu-ni-se însă (și 
nu numai nouă) una „dată în 
jos" in condițiile în care, spre 
stupefacția asistenței, arbitra 
neozeelandeză G. Parker a ară- 
■tat doar 9,700 1 I A fost, ca să 
zicem așa, o acută de arbitraj 
nedrept (și Eugenia Popa me
rita, la același aparat, mai mult 
de 9,60), dar asta nu ne împie
dică să observăm că. în raport 
cu „Europenele" de la Bruxel
les, juriile parcă își fac trea
ba, cel puțin pînă acum, cu 
ceva mai multă obiectivitate. 
Dar să nu ne pripim, căci pl- 
nă la lăsarea cortinei mai e...

Cu un total remarcabil, 39,699 
p, Silivaș s-a instalat, alături 
de Boghinskaia. în fruntea ie
rarhiei acestui mare rendez
vous al grației și stăpîniril de 
sine. Cuvinte de apreciere pu
tem spune șl despre alte patru 
reprezentante ale gimnasticii 
noastre: Gabriela Fotorae — 
39.550 (9,93 la sărituri și pa
ralele, 9,850 Ia sol st 0.800 la 
btrnfi), Cristina Bonta* — 
39,078 p. Eugenia Popa — 
39,012 p șl Lăcrămioara Filip — 
38,850 o, ultima, deșt debutan-

notâ <lc io o competiției
ta. ținind pasul cu mai ex
perimentatele ei colege. In ce
ea ce o privește pe Aurelia Do- 
bre, căderea de 'la paralele i- 
negale (culmea, aparatul la 
care piciorul ei, incomplet re
stabilit, a trebuit totuși solici
tat mai puțin) a depunctat-o 
teribil, ea inregistrind cel mal 
scăzut bilanț la nivelul forma
ției (38,212 p). Drept urmare, 
după examenul exercițiilor im
puse, care n-a constituit nici
odată „cartea cîștigătoare" a 
gimnastelor noastre, echipa 
României a adunat 196,447 p, 
echivalentul poziției secunde, 
ea rămînînd ferm angajată, cu 
șanse importante, în bătălia 
pentru podiumul de premiere. 
Clasament după „impuse" : 1.
U.R.S.S. 198,058 p. 2. România 
196,447 p. 3. R.P. Chineză 195,890 
p, 4. S.U.A. 193,895 p, 5. R.D. 
Germană 191,970 p.

Să sperăm că întrecerea de 
„libere* — pe care băieții noș
tri o vor aborda, de pe locul 
6, marți seara, iar fetele abia 
miercuri, de data asta însă pe 
echipe grupate — va marca o 
creștere pentru gimnastele tri
colore. care ar proba, o dată ta 
plus, resursele sl vigoarea sco
lii românești.

Ovidiu IOAN1JOAIA

„internaționalele-" de patinaj artistic ale României

o Întrecere de nivel modest
Campionatele Internaționale de 

patinaj artistic ale României, 
desfășurate slmbătă șl duminică 
pe patinoarul „23 August* din 
Capitală, au fost sub așteptări. 
Privită în ansamblu, competiție 
nu s-a ridicat la un nivel cu 
mult superior celui văzut la no! 
în sezoanele trecute. Detaliind, să 
spunem că la start s-au aliniat 
doar 15 competitori (9 patinatoa
re șl 8 patinator!) din doar pa
tru țări (Bulgaria. Cehoslovacia, 
R.F. Germania șl, firește, Roma
nia), fapt care l-a micșorat mult 
din importanță, tn pofida efor
turilor făcute pentru buna lor 
desfășurare. Mal mult, prezența 
In competiția masculină a unui 
singur concurent străin (vest- 
germanul Roland Martin Hdn, 
clasat pe locul 5) a creat Impre
sia că ai noștri «e întrec „în fa
milie*. Nu tn ultimul rlnd am 
notat evoluțiile contradictorii ale 
tuturor parttcipanților — români 
șl străini — care emiteau pre
tenții la locuri pe podium.

întrecerea masculină a fost, 
totuși, așteptat* cu sporit in
teres, datorită prezenței celor 
trei români — Cornel Gheorghe, 
Zsolt Kerekes șl Marlus Negrea 
clasați tn această ordine — care 
demonstraseră anterior că stăpt- 
nesc o tehnică avansată. Cornet 
Gheorghe s-a distanțat de data 
aceasta fără probleme, la el vă- 
ztndu-se cit se poate de limpede 
un pas Înainte realizat Intre se
zoane, concretizat tn reușita de
plină a Triplului Axei (reamin
tim că aceasta este cea mal di
ficilă săritură ■ disciplinei) na 
doar izolat, el sl In combinație, 
cum • făcut-o in programul ori
ginal. Sub posibilități s-a pre
zentat Z. Kerekes. care a „pro
fitat* din nou de calitatea sa de 
bun concurent, rattnd mult prea 
mult tnsă șl neridlctndu-se. prin 
evoluția de ansamblu, la nivelul 
compozițiilor muzicale deosebit 
de bune. Marlus Negrea. acest

autodidact plin de Ingeniozitate, 
care îmbină perfect pasiunea cu 
marea performantă, a reușit un 
program original bun, cu doar 
două .triple* tn cel liber ales, 
văzîndu-se „aruncat* tn final de 
pe locul 2 pe 3. tn evident pro
gres s-a prezentat Luls Talfaa 
(locul 4).

întrecerea feminină, sl datorită 
numărului mal mare de concu
rente, a fost, în fapt, mal atrac
tivă. Pentru că au avut loc mul
te schimbări de poziții, determi
nate de (aceleași) evoluții con
tradictorii. S-au remarcat de la 
Început patinatoarele cehoslovace, 
reprezentantele unei școli de tra
diție — Katerina Mrazova (locul
2) șl Marcela Kochollova (locul
3) —, mal ales prin modul ex
presiv tn care șl-au „spus* po
vestea pe gheață, demonstrtnd o 
dată tn plus cit de mult con
tează o muzică bună șl o core
grafie pe măsură. Codruța Mol- 
seanu a încheiat, spre meritul 
el, învingătoare competiția, la 
acest rezultat contribuind fără 
doar șl poate evoluția aproape 
fără greșeală de la programul li
ber ales, care a... anulat-o (dacă 
se poate spune așa) pe cea 
foarte slabă de la original. To
tuși, această sportivă nu a mers 
pe linia progresului de la sfirsi- 
tul sezonului trecut, d a dove
dit o stagnare (nu sare nici mat 
mult, nld mal bine dectt tn anii 
trecuț!), oeea ce, după spusela 
unor specialiști, tn patinaj În
seamnă mal degrabă regres.

Clasament final, feminin : L 
Codruța Molseanu (România) 3,1 
p, 2. Katerina Mrazova 3,5 p, 3. 
Marcela Kochollova (ambele 
Cehoslovacia) 4,8 p ; masculin l 
L Cornel Gheorghe 1,5 p. 2. 
Zsolt Kerekes 3.5 p, 3. Marlus 
Negrea (toți România) 4,8 p.

Doino STANESCU

^nlBMglHaSiglE
DIN NOU CUPELE EUROPENE

Abia s-au stins ecourile meciu
rilor desfășurate miercurea tre
cută tn nrellmlnaritlr C.M. d
tată că fotbalul continental tră
iește tn ac»astă săotămtnă. < din
nou .zile fierbinți*. Este vorba 
de crima manșă a etaoei se
cunde a euoelor eurooene tnter- 
elnburl.

Miercuri se vor desfășura ma
joritatea na rt idelor rtoate din 
C.C.E.) dintre care eetr mat |m- 
oortante oar * fi ■ Steaua — 
P.S V Eindhoven rlS.nS) Milan 
— Real Madrid rti.») Sparta 
Prag» _ SreOet Sorta flf.SS). 
Meciul «re toc ta Trnava. ««re
nul din Praea fiind «usnendat, 
Honved Rudanesta — Renftea 
URS») Marsilia - *.«.« rtî.Ml 
Tn, miercuri se desfășoare «* m- 
ttlnlrile dtn celdatte eompetitR 
dintre eare vom retine • în Cupa 
cupelor: AnderleetH — P.C. Mar- 
rdona £211*' Groningen — par
tisan Belgrad *tl.*a>. panaSMnal- 
kos — Dinam» Rureresti 
▼omndo Moseevs — Grassbep- 
em nsani ine tn C-ioa u.E.P-A-1 
PC Porta — Vabreeta «S3JR.

Fiorentina — Socbaux (18,00). 
F.C. KSln — Spartak Moscova 
(M.om, Zaragoza — Hamburger 
S.V. (19.00), Zenit Leningrad — 
V.ÎJI. Stuttgart (17.00), DlnamS 
Kiev — Banik Ostrava (18,00), 
Steaua Rosin Belgrad — Jalghi- 
rl« (18,00), pari» St- Germain — 
Juventus (20,15) *.a. Joi, tot tn 
C. 3 : F.C. Slon — F.C. Kari 
Marx Stadt CB .00).

PRELIMINARIILE C.M.

In med de barai desfășurat ia 
BarranquIUa (Columbia) a avBI 
toe ortana mans* dintre repre
zentativei* Columbiei si tsracta- 
taL Ecntpa Coturablat a ctsttgat 
eu 1—• (•—•). oria «olul marcat 
de Uzzurrtaxa (rata. W>. Reto
rul va asea loo ia M octombrie, 
la Te> Asta, tnvtngltoarea acea- 
tei duble oareMe aa eattftc* oco
lea turneul ttaa*.

La dtamaoMu da lurnaal da 
eaHfleare dta tona Asiei) 1 Qatar 
— Coreea da sad »—* ta daaa- 
fflent eonduce *-P- Chinez* * a, 
armat* de R.FJ». coreean*. ■- 
miratele Arabe Vait*. Qatar, Co
reea de dud «Ra 1 a, Arabia

Sandit* * o- Primele două de
rate se vor califica tn turneul 
final. ..

ECHIPA BRAZILIEI - 
ELOGIATA

Partida amicală dintre Italia —■ 
Brazilia (0—1). 1» Bologna, a
fost amolu comentată de oresa 
ttallană sl de spedaliștl. LOTS 
SUAREZ (Spania) : „Foarte bun* 
echipa lui Lazaront o văd In 
fazele Înaintate ale turneului fi
nal-. MILAN MILIANICI! „Bra
zilienii se grupează foarte bine, 
nelăsind spatii libere, ia mijlocul 
terenului*. Cuvinte Jogloase des
pre foștii campioni mondiali au 
avut si antrenori) Robson. Bec
kenbauer d Bllardo Iar croni
carii Italieni au subliniat tantul 
c* brazilienii 1oac* acum ta ma
nieri europeană urmărind mal 
mult «corul, dectt soectacoluL 
LA STAMPA! „Brazilienii s-a« 
■mita* la un efor* minim, lăstnd 
•* circule mai muk batonul, au 
• abtmre ermetic*, eare mar- 
eheast excelent atacul advers*. 
LA GAZETTA DELLO «PORT 
serte ta «ta t „BrasMa ne-a dat 
e leeOe dta care vom avaa do 
tavătat*.

Rubrics realizata do 
Ion OCHSENFElO
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