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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, 20 
octombrie, ședința Comitetului 
Politio Executiv al C.C. al 
F.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND BALANȚELE PRINCI
PALELOR PRODUSE AGRO- 
ALIMENTARE DIN RECOLTA 
ANULUI 1989. S-a apreciat că. 
Îndeosebi la cereale, s-a ob
ținut o producție foarte bună.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat eă recoltele bime din 
•cest an au permis să se aloce 
cooperatorilor cantități mult 
mai mari de gria și porumb, 
revenind astfel mai mult de 
1000 kg cereale pe cooperator 
și familiile lor, care numără 
circa 0 milioane de persoane. 
Din acestea se vor asigura pen
tru fiecare membru al fami
liilor cooperatorilor 200 kg grîu 
și 300 kg porumb știuleți, res
tul urmînd să se repartizeze 
membrilor cooperatori in ra
port de munca depusă și de 
contribuția adusă ia realizarea 
producției.

De asemenea, s-a subliniat că 
reooltele ridicate la cereale și 
ta Întreaga producție vegetală 
— la soia, floarea soarelui, sfe
clă de zahăr, legume, cartofi, 
fructe, struguri — asigură, In 
general, condiții pentru o foar
te bună aprovizionare a între
gii populații cu produse agro- 
alimentare și satisfacerea celor
lalte nevoi ale economiei na
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
• arătat că toate aceste succese 
sînt rezultatul investițiilor fă
cute de stat în agricultură pen
tru creșterea potențialului pro
ductiv al pămîutuiui. extinde
rea mecanizării, asigurarea de 
semințe de înaltă productivita
te și aplicarea unor tehnologii 
moderne, bazate pe cele mai 
noi cuceriri ale științei, pre
cum și al creșterii răspunderii 
ta muncă a muncitorilor, co
operatorilor, specialiștilor, a 
tuturor cadrelor din agricultu
ră, al Întregului complex de 
măsuri politico-organizatorice 
și tehnico-științifico adoptate 
de partidul și statul nostru 
pentru Întărirea și dezvoltarea 
proprietății socialiste, de stat 
Si cooperatiste, ca bază sigură 
a obținerii unor producții tot 
mai mari, la nivelul 
și obiectivelor noii 
agrare.

Apreciind aceste 
secretarul general al 
a subliniat necesitatea ca. pes
te tot, să se acționeze ou ma
ximă răspundere pentru strin- 
gerea, depozitarea și păstrarea, 
in cele mai bune condiții, a 
recoltei, a întregii producții a- 
gricole. S-a cerut, de aseme
nea, unităților industriei ali
mentare să realizeze o bună 
prelucrare a produselor agri
cole.

Pornind de la rezultatele 
foarte bune ale acestui an a- 
gricol, Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit sărbătorirea Zilei 
recoltei la 29 octombrie a.c.

în atrînsă legătură cu acest 
prim-punct de pe ordinea de 
zi. Comitetul Politic Executiv 
a analizat PROGRAMUL PRI
VIND AUTOCONDUCEREA ȘI 
AUTO APROVIZIONAREA CU 
PRODUSE AGROALIMENTA- 
RE ȘI BUNURI INDUSTRIALE 
DE CONSUM PE ANUL 1990.

Elaborat pe baza orientărilor 
șl cu contribuția directă a 
secretarului general ai partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
programul reflectă preocuparea 
permanentă a partidului și sta
tului nostru pentru asigurarea 
bunei aprovizionări a popula
ției, ridicarea continuă a nive
lului de trai al întregului popor.

Cantitățile prevăzute asigură 
creșteri importante la toate 
produsele, comparativ cu anul 
1989. Prevederile din program 
tin seama de indicațiile date 
de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitelor efec
tuate In unități ale industriei 
alimentare, în piețe si unități 
comerciale, precum și în cadrul 
consfătuirilor de lucru cu ca
dre din toate d^-ncniiîe vieții 
economice și sociale.

Pentru anul agricol 1 octom
brie 1989 — 30 septembrie 1990, 
s-au stabilit creșteri importante 
la carne și preparate din carne, 
pește și produse din pește, care 
depășesc cu mult normele mon
diale privind consumul de ca
lorii, precum și prevederile 
programului de alimentație ști
ințifică, rațională.

Programul prevede ca, 
să se asigure,
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cerințelor 
revoluții

realizări, 
partidului

.------------- --- --------- —, zil
nic, să se asigure, conform 
graficelor, cantitățile de carne 
și preparate din carne, atit 
din punct de vedere cantitativ, 
cit și calitativ, precum și o 
bună repartizare a acestora pe 
sectoarele și magazinele din 
Capitală, in orașele și centre
le muncitorești. De asemenea, 
va spori volumul și se vor di
versifica preparatele culinare.

Programul prevede, totodată, 
creșterea cantităților de lapte, 
produse lactate proaspete, brîn- 
zeturi și unt destinate fondu
lui pieței. Prin program se a- 
sigură în Întregime cantitățile 
sporite de ulei și zahăr stabi
lite pe baza 
adoptate de 
Executiv al 
același timp, 
tial volumul 
haroase, de bomboane și halva, 
al produselor de patiserie.

Programul prevede, de ase
menea, îmbunătățirea calității 
și diversificarea sortimentală la 
pline, precum și creșteri în
semnate la legume, cartofi, 
fructe și struguri, conserve de 
legume $1 fructe și altele.

Pentru aprovizionarea popula
ției cu bunuri industriale, pro
gramul prevede cantități cores
punzătoare de mărfuri, într-o

recentelor măsuri 
Comitetul Politic 
C.C. al P.C.R. în 
va spori substan- 

produselor za-

(Continuare in paa- a 4-a)

Duminica, etapa a 9-a in Divizia A de fotbal

AȘTEPTAM 0 DEPLINA ANGAJARE A ECHIPELOR 
PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII JOCURILOR!
9 Jiul și echipa lui Radu II, 
„omul care aduce golul...”
• La Bacâu, sosește o for
mație in creștere de formă 
(F.C. Argeș) • Mîine, pe 
stadionul din Complexul 
Dinamo, întilnire cu recen- 
ții învingători de la Atena
• Vor reveni ploieștenti cu 
punct și de la Timișoara ?
• La Hunedoara, meci de 
prim-plan al etapei, cu 
campioana pe afiș • In 
„Bănie", o partidă promi
țătoare • La Brașov, oas
peții clujeni tinjesc după 
puncte. • Ce test tactic 
pregătește Farul, la Ora
dea, bihorenilor ? • In 
„Regie", gazdele au din 
nou un adversar puternic

►

PROGRAMUL Șl ARBITRII
Petroșani: JIUL - F.C. INTER
Ad. Porumholu (Vaslui) ; C. Coreean (Reșița) șl D. Crăciun 
(CluJ-Napoca)
Bacâu : SPORT CLUB
O. Streng (Oradea) : I. Coț (Ploiești) șt 3. Uînsu 
București 1 VICTORIA “.......... ...

— Stadional din Complexul Dinamo —
N. volnea ; J. Grama și V. Alexandru (toți din 

Timișoara : „POLI” - PETROLUL
I. Vclea (Craiova); G. Ionescu și AI. Rolea (ambii 
rești) 
Hunedoara : CORVINUL - STEAUA
Gh. Constantin (Rm. vîlcea); D. Ologeanu (Arad) 
gorescu (Timișoara)^_______  _
Craiova : 
D. Petrescu 
(Bacău) 
Brașov : 
Al. Mustățea 
Oradea :
D. Buciuman
rești) 
București :

F.C ARGEȘ

DINAMO
(Suceava)

București)

din Bucu

ri N. Gri-

9
UNIVERSITATEA - FLACĂRA
V. Anghelolu (ambii cita București) și M. Nico-lau

F.C.M. - „U" CLUJ-NAPOCA
(Pitești): Ft. Popescu (Ploiești) șl I. Moise (Buzău) 
F.C. BIHOR - F.C. FARUL
(Timișoara) ; I. Ciocan (Bistrița) și V. iile (Bucu-

SPORTUL STUD. - F.C. OLT
— Stadionul Sportul Studențesc —

I. lena (Timisoara); V. Titorov (Plopeni) și s. loan (Galați) 
Toate partidele vor începe la ora ÎS.

HANDBALISTELE DE LA TEROM,

IN FAJA UNU! NOU EXAMEN
IAȘI, 20 (prin telefon). Hand

balistele de la TEROM se a- 
flă din nou în fața unui exa
men european. După ce au mai 
evoluat de două ori (1983—1984 
și 1986—1987) în aceeași compe
tiție continentală, Cupa Cupe
lor, sportivele antrenate de 
Cornel Bădulescu și Dan Con- 
stantinescu vor încerca mîine 
(n.n. azi), în compania forma
ției studentelor de la Univer
sitatea din Ankara — Gâzi Uni 
Kiilubu — să depășească un 
prim obstacol în tentativa lor de 
calificare în turul următor al 
întreeerii. Pentru a-și realiza o- 

§ biectivul. ieșencele au început 
§ pregătirile încă înainte de star- 
§ tul ediției a XXXII-a a Cam- 
§ pionatului Diviziei A, la sfîr- 
§ șitul turului — după cum bine 
§ este cunoscut — TEROM ocu- 
§ pind un meritat loc trei in cla- 
Ș sament. „Paralel cu preocupa- 
§ rea pentru o evoluție cît mai 
§ bună în competiția internă cu 
5; nr. 1 — ne spunea antrenorul 
§ Corne! Bădulescu — am luat 
§ toate măsurile in vederea cîș- 
§ țigării cu un rezultat cît mal 
Șsbun a primului meci din Cupa

Mîine, la Baia Mare, debutul în noua ediție a C.E. de rugby

ROMÂNIA - U.R.S.S., UN MECI DE MARE INTERES
început promițător, prin vic

toriile din cele două partide 
disputate la Brașov și în Ca
pitală, sezonul internațional 
continuă, pentru rugbyștii tri
colori. cu meciul de miine, de 
la Baia Mare. Meci care are, 
de bună seamă, semnificații 
sporite fată de jocurile-test cu 
Zimbabwe și Samoa de Vest, 
reprezentativa României susți- 
nind acum o întilnire în cadrul 
unei competiții oficiale — de
butul în ediția 1989—91 a în
trecerii continentale organizate 
de F.I.R.A., prima adversară 
din grupa de elită a C.E. fi- 
lndu-i echipa Uniunii Sovietice.

Interesul vizavi de „premiera 
din Maramureș" este major, jus
tificat prin importanța crescu
tă a acestor partide în rug- 
byul european. Palmaresul 
direct cuprinde, în marea ma
joritate a cazurilor, succese ro
mânești, în ultimele cinci 
Jocuri, spre pildă, înregistrin- 
du-se patru victorii ale trico
lorilor, la București sau Tbl-
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Toader
Carp

Lungu Futina
Domocoș Neaga

Doja Râdulescu Șugar
(Dumitraș) 

Ciorâscu Dumitraș
(Oroian)

Ion LeonteDumitrescu

Arbitru : Jean Claude Doulcet (Franța)

Șerban

Malikov Hohlov
Plotnikov 

Korolev 
Mironov 

Neceaev Voropaev
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Molcoanov
Sergheev 

Sokolov Tihonov
Losaberidzo

Kuperman Parșin
Dzagnidze

— U. R. S. S
a tncheiat-o pe poziția secun
dă, obținînd între altele un 
17—10 cu a doua garnitură a 

Geo RAEȚCHI

list, îa Iași sau 
nu-i mai putta 
XV-le U.R.S.S. 
progresul sesizat_ ____ ____
tă vreme in urmă si în prece
denta ediție • C.E., pe care

AZI LA IAȘI,

EUROPEAN

Moscova. Dar 
adevărat că 

și-a confirmat 
cu mai mul-

(Continuare in pag. • <-«)
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Cupelor. Nu am considerat nici 
un moment ci dacă evoluăm 
in compania unei formații din 
Turcia misiunea, noastră este 
ușoară. Dimpotrivă, am por
nit de la premisa că partida 
ne va pune multe și grele pro
bleme. In felul acesta, Întrea
ga echipă s-a mobilizat intens 
I» antrenamente, precum și in 
partidele oficiale. Sperăm să 
plecăm la Ankara cu o zestre 
de goluri cit mai consistentă.

astfel ea la finele intîlnirii-re- 
tur TEROM să fie calificată in 
optimile de finală". Handba
listele din Ankara au sosit la 
Iași, au efectuat vineri un an
trenament, urmînd — după 
cum șl-au exprimat dorința — 
să facă o „încălzire" și simbâ- 
tă dimineață.’ Arbitri: 8. Kla- 
dinski șl Z. Pobîs, din Polonia. 
Partida va avea loe sîmbătă, 
de la ora 17.

Ion GAVRILESCU

La Campionatele Mondiale de tineret

NOUL VAL" AL LUPTELOR LIBERErr

POATE FACE PASUL SPRE CONSACRARE
Bușteniul nu este de ieri-de 

azi, ci prin tradiție, un centru 
de pregătire al luptătorilor noș
tri fruntași. De ani și ani, aici 
se „îmbutellază" doza de ozon 
de la poalele Bucegllor, abso
lut necesară pentru a se ob
ține aliajul medaliilor. Aceleași 
crosuri pînă la Diham și înapoi 
le-au alergat cîndva Vasile Ior- 
ga sau Ladislau Simon, pe a- 
celași traseu cadențează acum 
mult mal tinerii aspiranți la 
gloria lor.

De regulă însă, stagiul „buș- 
tenean" se încheia cu cîteva 
zile bune înaintea plecării spre 
marile competiții; acum, cînd

garnitura juniorilor mari are in 
față Campionatele Mondiale de 
lupte libere, tipicul pregătiri
lor a fost modificat, lotul nos
tru urmînd să plece de aici, 
direct spre locul de concurs. 
Motivul fiind lesne de dedus: 
„platoul" Ulan-Batorului, ora
șul cane va găzdui între 26—29 
octombrie întrecerile, aflindu-se 
aproximativ la aceeași altitu
dine cu Bușteniul.

Sînt. deci, ultimele zile ale 
pregătirilor. Crosurile se con-

Sorin SATMARI

(Continuare In na o t-3)

CĂLĂREȚII
DINAMOVIȘTI

DACIADA

AU DOMINAT ÎNTRECERILE DE CONCURS COMPLET
La baza hipică din Sibiu s-a 

lăsat cortina peste sezonul com- 
petițional 19B9, călăreții Intrecîn- 
du-se în ultima finală a „Da- 
cladel-, concursul complet. Tim
pul frumos, un parcurs bine 
alcătuit pentru proba de cros — 
lată cadrul in care concurentil 
și-au pus în valoare pregătirea, 
întrecerile fiind de un nivel mat 
ridicat decit la edițiile prece
dente. învingătorul, dinamovls- 
tul Claudlu Gheorghe. a fost cu
noscut, lucru mai rar, abia du
pă proba de obstacole, pînă in 
această fază Ia conducerea plu
tonului aflîndu-se colegul său 
de club Ionel Bucur, lider și 
după dresaj și. mal ales, după 
cros. Dar acesta din urmă, 
dobortnd patru bare in ultima

zi, a trebuit să se mulțumească 
în final cu locul 4, în 
Claudlu Gheorghe, fără 
a cucerit primul său 
campion la concurs 
Victoria sa a permis, 
și succesul echipei Dinamo (an
trenor A. Costea) revenind, ast
fel, în fruntea Ierarhiei.

timp ce 
greșeală, 
titlu de 
complet, 
totodată,

CLASAMENTE : Individual — 
1. Claudiu Gheorghe (Dinamo) 
cu Perugia «8,75 p, 2. Radu Iliol 
(Steaua) cu ștrengărită 74,00 p. 
3. loan Tlncu (C.S.M.I.A.S. Si
biu) cu Olac 77.75 n : echloe — 
I. Dinamo (CI. Gheorghe cu Pe
rugia, I. Bucur cu Fior. V. Va
lea cu Veronez) 161,71 p. 1. 
Steaua 166,25 p, >. C.S.M. I.A.S. 
Sibiu 215.90 p.
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■ —-^1 AZI SI MiINE 1=
IN PRINCIPALELE COMPETIȚII INTERNE

] ; • JUDOa ] cepe la ora 10, după efectuarea antrena
mentului oficial.

final în Campionatul Național de tei

$
Va fi meciul Sportul Studențesc Bucu

rești — Universitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Nanoca un derby 1 Amatorii de baschet 
vor/ primi răspunsul azi (de la ora 16), 
în sala Agronomia unde se va disputa 
partida dintre aceste formații, neînvinse 
după cele trei etape disputate în ca
drul Diviziei A. Faptul că nici una din 
aceste echipe nu a cunoscut înfrîngerea 
nu este singurul argument care pledează 
pentru interesul stirnit de întilnire. altul 
fiind forma bună manifestată și jocul

S spectaculos practicat pînă acum. Să mer- 
§ gem deci, la „Agronomia", cu convinge- 

rea că vom asista la un baschet de ca
litate, așa cum se cuvine din partea a 
două dintre fruntașele tradiționale ale 
sportului cu mingea la coș din tara 
noastră.

Celelalte partide, care vor avea loc azi 
și miine, in cadrul etapei a patra a 
Campionatelor Naționale — feminin : O- 
limpia București — Comerțul C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe, Gaz Metan C.S.Ș. Mediaș — 
Metalul C.S.Ș. Rîmnicu Vilcea. Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare — Metalul I.M.P.S. Sa- 
lonta Crișul, Voința Brașov — Rapid C.S.Ș. 
5 București, Comerțul Tirgu Mureș — Vo
ința București ; masculin : Steaua — Ba
lanța C.S.U. Sibiu, Academia Militară Me
canică Fină București — Universitatea Me
talul Roșu Cluj-Napoca. Dinamo Bucu
rești — elba Timișoara, Rapid — I.C.E.D.. 
Metalotehnica Tirgu Mureș — Farul C.S.S. 
I Constanța, OȚELINOX Tîrgoviste — Dinamo I.M.p.s. Oradea

§

s
s
s
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Divizia A la handbal mascudn progra
mează. miine, etapa a 8-a, cuprinzînd in 
mare parte meciuri echilibrate, datorită — 
am zice — avantajului terenului propriu. 
Este greu să stabilim o „ierarhie" a par
tidelor din program șl dacă vom începe 
prezentarea cu cea de la Arad, o facem 
nu numai pentru că acolo va fi pre
zentă Steaua, campioana, cl și pentru că 
gazdă îl va fi Strungul, nou promovată, 
care a arătat în cîteva etape că și-a de
pășit condiția. Așadar, o dispută intere
santă, ca de altfel toate celelalte. La 
București, Dinamo din Capitală va intîlni 
pe Universitatea Craiova, echipă cu o 
bună orientare tactică, la Cluj-Napoca își 
vor disputa punctele puse în Joc Univer
sitatea din localitate și știința Bacău, Di
namo Brașov, pe teren propriu, are ca 
parteneră Dacia Pitești, iar la Constanța, 
Hidrotehnica va înfrunta o altă nou pro
movată, pe A.S.A. Electromureș Tirgu 
Mureș. In sfîrșlt, un meci al marilor am
biții, la Bala Mare, între C.S.M. Minaur 
șl Politehnica Timișoara, cu efective a- 
proplate valoric de această dată, ambele 
formații fiind capabile să ofere un spec
tacol handbalistic pe măsura exigențelor 
numeroșilor iubitori din Maramureș ai a- 
cestui sport.
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Cea de a Ill-a etapă a Diviziei A, pri
ma grupă valorică, la hochei se va des
fășura azi si duminică (datorită partici
pării echipei Steaua la Cupa Campioni
lor Europeni) și programează partidele : 
Steaua — C.S.M. Viitorul Gheorgheni, 
Sport Club Miercurea Ciuc — Dinamo 
București șl C.S.M. Dunărea Galați — 
Progresul Miercurea Ciuc. Dacă partida 
de Ia București are un rezultat previzibil, 
campioana fiind favorită la Miercurea Ciuc 
șl Galați combatantele sint de valori a- 
propiate, deci orice rezultat este posibil.

„Caravana" celor 21 de echipe divizio
nare A de judo pornește sîmbătă în noua 
ediție a Campionatului Republican, care 
reunește în arenă aproape 400 de judoka.

La Pitești sînt programate 17 întilniri, 
pe care le vor susține Steaua șl Dinamo 
București, " - -.
tramonia 
rui-C.P.L. 
localitate. 
Steaua și 
studieze reciproc, 
derbyul campionatului — 
desfășoare în etapa a IV-a, 
decembrie), la București.

7 divizionare vor concura in sala din 
Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej : Ra
pid și _ ~
șov, 
C.S.M.
Mirșa 
Ilbrate 
Și cu
Universitatea C.F.R. și Rapid 
sitatea C.F.R.

Celelalte 7 formații susțin meciurile eta
pei Inaugurale la Oradea : A.S.A. Tg. Mu
reș, Strungul Arad. Ccnstructorul Miercu
rea Ciuc, C.S.M. Oțelul Tîrgovlște, Inde
pendența Sibiu, Rapid Sinteza și T.C.I. 
Oradea. Se detașează partidele : Strungul — 
Constructorul, Independența — Rapid Sin
teza. A.S.A. — Constructorul si Rapid 
Sinteza — A.S.A.

Constructorul
Făgăraș, 

Bistrița 
Deși se 
Dinamo

____  Alba Iulia, Ni- 
Politehnica Iași, Viito- 
și Petrochimistul din 
află în aceeași serie, 

au doar prilejul să se 
meciul lor direct — 

urmînd să se 
ultima (9—10

Danubiana București, Dinamo Bra- 
Universitatea C.F.R. Cluj-Napoca, 

Oțelul-Pionierul Galati, Carpați 
șl C.S.M. Borzești. Cele mai echi- 
mecluri : C.S.M. Borzești cu Rapid 
Dinamo. Carpați cu Rapid și cu 

Univer-

♦ LUPTE •
După ce luptele libere și-au disputat 

ultima etapă, se apropie șl finalul Cam
pionatului Republican de lupte greco-ro- 
mane pe echipe Duminică, cele mai bune 
formații din țară se vor reuni la startul ulti
mei etape, după care se vor desmna partici
pantele la turneul final (3—5 noiembrie) 
și echipele retrogradate. Cu acest prilej, 
in Capitală vor avea loc trei reuniuni. 
In prima grupă, Rapid (in Sala Giulești) 
va primi vizita echipelor C. S. Arad și 
Someșana Satu Mare. In Sala Progresul, 
formația gazdă va avea o misiune difi
cilă, una dintre participantele la această 
reuniune fiind multipla campioană a ță
rii, Dinamo, Cea de a treia echipă este 
Steagul Roșu Brașov. Și mai grea este 
situația celeilalte echipe organizatoare, 
Metalul. Ea va avea ca partenere de în
trecere (în Sala Dinamo) formațiile L. C. 
Dacia Pitești și I.M.U. Medgidia.

Celelalte reuniuni vor avea loc la Ti
mișoara (Crișul Oradea, Metalul IURT Lu
goj, C.F.R. Timișoara), Baia Mare (Elec- 
tromureș Tg. Mureș, A.S.A. Cluj-Napoca, 
Simared Baia Mare), Ploiești (S.C. Mus
celul, Cimentul Tg. Jiu și Prahova Plo
iești), Craiova (Steaua, Electrometalurgis- 
tul Băileștl și C.S.M.-MECON Craiova), 
Buzău (Turbomecanlca București, Carpați 
Sinaia și Feroviarul Buzău), Botoșani 
(A.S.A. Buzău, C. s. Botoșani șl Rulmen
tul Suceava), Galați (Construcția Buc., Hi
drotehnica Șiret, Dunărea Galați), Rădăuți 
(CESAROM Buc., Mecanica Botoșani sl 
Metalul Rădăuți).

• MOTOC/CUJAf •--------------- -------------- —
După campionatele individuale de moto- 

ciclism viteză pe șosea, specialiștii genu
lui se vor alinia miine, ne traseul de la 
Cimpulung-Muscel, la startul competiției 
pe echipe. Șl-au anunțat participarea aler
gători din București, Cimpina, Timișoara, 
Reșița, Tg. Mureș, Drobeta Turnu Seve
rin, Zărnești, Sibiu și alte centre moto. 
Primul start se va da la ora 9,30.
• Aflată la prima ediție. „Cupa Româ

niei" la motocros va continua duminică 
cu etapa a Il-a, pe traseul de la Odorhei. 
în program figurează curse pentru seniori, 
tineret și juniori, întrecerile urmînd a în-

| • j>OLO
în Campionatul Diviziei A de polo, sîm- 

bătă șl duminică se vor disputa partidele 
duble ale etapei a Vl-a. Astfel, liderul 
întrecerii, Dinamo București, se deplasea
ză la Cluj-Napoca, unde va întîlni pe Vo
ința din localitate, Crișul Oradea fiind tot 
în postură de vizitatoare, la Arad, pen
tru cele două jocuri cu Vagonul. în Ca
pitală, un cuplaj (cu... bis), la ștrandul 
Tineretului, bucureștenele Rapid și Steaua 
urmînd să primească, în ordine, replica 
formațiilor Industria Linii Timișoara și, 
respectiv, Sportul Studențesc, primele e- 
chipe avînd, teoretic, mai multe șanse de 
a plusa la punctaj și, implicit, la gol- averai.

B
„Cupa Federației* la rugby, competiție 

In care echipele de Divizia A evoluează 
fără component!! lotului național, progra
mează astăzi etapa a doua : Steaua — Du
nărea Giurgiu, Mașini Grele Buc. — Spor
tul Studențesc TMUCB, Energia Buc. — 
Petrochimistul Pitești, Hidrotehnica Iași — 
Locomotiva Pașcani, CSM Suceava — Po
litehnica Iași, Constructorul Constanta — 
Farul, Contactoare Buzău — Rulmentul 
Bîrlad, Transloc Alba Iulia — CSM Sibiu, 
Știința Petroșani — Metalurgistul Cugir, 
CSM Minaur — Petrolul Arad, IAMT ora
dea — „U“ Timișoara. Un joc s-a disputat 
in devans : Dinamo — Rapid Metrou 34—12 
(18—3), prin punctele marcate de Caragea, 
Boboc, Franciuc, Tofan, Manolache, Tufă, 
I. Șerban — eseuri, FI. Ion 3 transfor
mări, respectiv Stanciu și M. Dumitru 
cite 2 l.p, A arbitrat M. Paraschivescu

r ♦ Ri/car ♦
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Ince- ' 
a vot 
scenă a 
răm să . _  ______ _____
cu mai mult aplomb decît la precedentele, 
in intenția concretizată faptic de a stăvili 
alunecarea in ierarhiile internaționale, 
vizibilă atit la nivelul reprezentativelor, 
cit și al echipelor de club. Așteptăm de 
la cele 12 formații ale primului eșalon 
o reconsiderare a pregătirii, care să se 
reflecte în prestații de înaltă calitate. Șl, 
deoarece 4 dintre eie vor intra în curînd 
in focul cupelor europene (Steaua In 
C.C.E., Dinamo în Cupa Cupelor, Univer
sitatea C.F.R. Craiova și C.S.M. Minaur 
Bala Mare în „Cupa Confederației Euro
pene"), am vrea să consemnăm cit mai 
multe argumente în acest sens. De la ele, 
fruntașele, dar și de la toate celelalte. 
Iată programul jocurilor de debut, toate 
avînd loc miine : Electrotehnica Bistrița — 
C.S.M. Minaur Baia Mare, Relonul Săvi- 
nești — C.S.M.U. Suceava, Universitatea 
C.F.R. Craiova — Calculatorul București, 
Rapid București — Viitorul Bacău, Dinamo 
București — Tractorul Brașov, Elcond Di
namo Zalău — Steaua București. Meciu
rile etapei la Zalău și Bistrița.

Continuă campionatul feminin al primei 
divizii, cu etapa a 4-a. In program : C.S.U. 
Rapid Galați — C.S.M. Oțelul Tîrgoviște, 
Universitatea C.F.R. Craiova — Flacăra 
Roșie București, Penicilina Iași — C.S.M. 
Libertatea Sibiu, Rapid București — Farul 
Constanța, Chimia Rm. Vilcea — Știința 
Bacău, Dacia Pitești — Dinamo București, 
în clasament (Dinamo șl Rapid eu un 
meci mai puțin) : Univ. C.F.R. 6 p, Peni
cilina, CSU Rapid, Chimia șl FI. Roșie, 
cîte 5 p, Dinamo, Rapid, CSM Libertatea, 
CSM Oțelul, cîte 4 p, Dacia. Farul și Ști
ința, cîte 3 p. Restanța Rapid — Dinamo, 
miercuri 25 octombrie (ora 17) sala Ra
pid.

de miine aria competițională 
u se mărește, prin intrarea în 

divizionarelor A masculine. Spe- 
o facă, în această a 41-a ediție,

s

s
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GALU - ÎNVINGĂTOR IN „PREMIUL AGRICULTURII"

NOTE DISCORDA
* Progresul București (m) și Const 

Napoca (f) au retrogradat în grup
După nouă zile, întrerupt din 

cauza ploii în mai multe rîn- 
duri. Campionatul Național de 
tenis pe echipe s-a încheiat, 
in sfirșit, trăgîndu-se astfel 
cortina peste sezonul în aer li
ber. La competiție au partici
pat, practic, toți sportivii cu
prinși între filele clasamentu
lui oficial întocmit de F.R. Te
nis, ceea ce a permis tehnicie
nilor cluburilor și asociațiilor, 
antrenorilor de loturi, să esti
meze cu destulă exactitate sta
diul pregătirilor sub toate as
pectele. Operațiune cu atit mai 
necesară și utilă, cu cit, în lu
na noiembrie, reprezentativa 
feminină de senioare urmează 
să fie prezentă la Campiona
tul European din Danemarca, 
in timp ce băieții au ca obiec
tiv — relativ apropiat — me
ciul de Cupa Davis (februarie 
1990, în Irlanda). Pe un alt 
plan, a fost pus în evidență 
faptul că nu toate cele șase 
formații din prima grupă va
lorică s-au ridicat la competi
tivitatea solicitată de un cam
pionat național. In această si
tuație s-au aflat, in primul 
rind, echipele care au retro
gradat în eșalonul secund (gru
pa 7—12): Constructorul Cluj- 
Napoca (feminin) și Progresul 
I.M.U.C. București (masculin). 
S-a constatat, totodată, că nu 
toți components echipelor au 
privit cu maximă seriozitate a- 
ceastă competiție, unii mer- 
gînd pînă la „menajarea" for
țelor proprii sau ale... adver
sarilor, din motive pe care nu 
ni le putem explica. Dinamo- 
vistul brașovean George Cosac

(deși nu ar 
să-l învingă 
ceanu) a fost 
concludent. E 
ție, după prh 
tru Segăr* > 
București) ab 
simplu. Antr« 
tian Badu, ne 
ge Cosac esi 
după o zi si 
intrat, ce-i c 
partida de d 
Dinamo Brt 
C.C.I.A.G. Bt 
rul i-a motiv 
foaia de arbi 
nu dorea ca i 
dă la un set 
fost sau nu b 
sac 7

In disputa 
impresie au 
de la Spi 
T.M.U.C.B. (£ 
dora Tache, 
Isabela și B' 
Daniela Buric 
tei și Anama 
au întrecut ci 
București.

I

Clasamente
MA

1. STEAUA 
Buc. 8 V. 3. 1 
Victoria Buc. 
Bistrița 1 v. 6.

FE
1. STEAUA 

Buc. 7 v. " !
4. Metalul 
cia Gl. 2 
poca 1 v.

Pe Valea Cernei, la Herculane,

Ultima alergare clasică de vi
teză din acest an. „Premiul A- 
griculturii44, a dat cișțig de cau
ză lui Gala, „elevul0 destoini
cului antrenor N. Simion, lide
rul celor două clasamente, rea- 
lizind una din cele mai bune 
performanțe din acest an (1:21,9; 
km) și totodată un record al 
carierei lui. Modul cum a lost 
condus ia victorie de către an
trenorul său merită evidențiat.

Remarca ții ultimelor reuniuni 
sint G. Tănase, care nu s-a a- 
comodat cu locul mai modest 
din clasament și a realizat încă 
cinci victorii, cu care s-a apro
piat de lider, cu șanse bune în 
această luptă strinsă, în care 
mai concurează alți doi valoroși 
antrenori-driveri, M. ștefănescu 
și N. Nicolae, ceea ce dă un 
plus de atracție acestui final de 
stagiune. Cele cinci victorii au 
fost realizate de Jindav, Rația. 
Festin și Beladona. toți în pro
gres de valoare, mai ales mîn- 
jii, care realizează noi recorduri 
de carieră.

Antrenorul D. Toduță, care 
era amenințat cu „lanterna ro
șie0, nu s-a lăsat nici el prea 
mult invitat și a realizat, la rîn- 
du-i, cinci victorii, dintre care 
aceea a Suzeranei a impresionat 
ca stil de trot și acțiune, tînă- 
rul N. Cîrstea evidențiindu-se în 
mod deosebit. Cele 4 victorii le-a 
obținut cu Sarica, realizatoarea 
unui excelent record (l:25,5/km), 
Verdeș,: Fon și Ostrel. Acesta 
din urmă, însă, a învins grație 
modului insuficient cum a fost 
susținută in lupta finală Caseta. 
Ocupanții locurilor 2 și 3 în 
clasament, respectiv M. Ștefă
nescu și N. Nicolae, au fost pre
zent! la sosire cu Sorlița, bene
ficiara greșelii comise de No- 
rela, Herson, după o suită de 
bune performanțe, și Rimica, în- 
tr-una din cursele rezervate a- 
matorilor, grație conducerii rea
lizate de proaspătul driver ama
tor Marian Nicolae, un real ta-

fi I P I s M
lent. De altfel, el a realizat cel 
mai bun timp din acest an al 
amatorilor (1 ^5,4/km). Cealaltă 
cursă rezervată amatorilor a re
venit, de asemenea, unuia din 
reprezentanții „noului val". C. 
Plțigă, care, cu Osman, a reu
șit să impună un ritm ce i-a 
convenit de minune. Nu putem 
omite nici performanta iul Ager, 
in hitui II al „Premiului Agri
culturii". care a reușit victoria 
intr-un nou record al carierei 
(1:22,7/km), v. Pătrașcu cucerind 
meritate aplauze. Cei doi fii ai 
lui N. Nicolae. resoectiv N. I. 
Nicolae și N. T. Nicolae. au 
Obținut și el victorii, cu Instruit 
și Hemimel. acesta din urmă a- 
nuntind o frumoasă carieră pe 
hipodrom. In sfîfșit. să mențio
năm că Riveran, condus de E. 
Iancu, care a reușit să-1 stănî- 
nească cu brio, a invins reedi- 
tîndu-și recordul carierei.

A. MCSCU

Centrul de nerfectionare 
a cadrelor din C.N.E.F.S.. 
îmnreună cu Consiliul mu
nicipal pentru educație fi
zică si snort, sub auspi
ciile Universității cultu- 
ral-stiințifice. anunță re
deschiderea ciclului de 
conferințe, luni 23 octom
brie 1989 în sala Dalles, 
la orele 12.30. cu tema : „Sinteza Derformanțelor 
internaționale ale anului 
Postolimnic si perspective
le dezvoltării notentialulni 
olimnic al cluburilor din 
Capitală. Deschiderea ci. 
ciulul o va face orof. 
Nicolae Stancu, președin
tele C.M.E.F.S. București.

*ltndeMERGEM 2
SIMBATA

BASCHET. Sala Agronomia, 
ora 16 : Sportul Studențesc — 
Universitatea Cluj-Napoca (A. 
f) ; sala Rapid, ora 17,30 : 
Rapid — I.C.E.D. (A. m) ; 
sala Dinamo, ora 17 : Dina
mo — ELBA (A. m).

HOCHEI FE gheata. Pa
tinoarul .23 August", ora 18: 
Steaua — C.S.M. Viitorul 
.Gheorgheni (Al).

RUGBY. Stadion Olimpia, 
ora 10 : Mașini Grele — Spor
tul Studențesc; Stadion Stea
ua, ora 10 : Steaua — Dună
rea Giurgiu ; Stadionul Ti
neretului. ora 10 : Energia — 
Petrochimistul Pitești (me
ciuri în Cupa F.R.R.).

POLO, Ștrandul Tineretului, 
de la ora 15 : Rapid — Ind. 
Lînii Timișoara și Steaua — 
Sportul Studențesc (Div. A).

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca. 

ora 9 : Steaua — Balanța Si
biu (A. m) : sala Dinamo, 
ora 8.30 : Academia Militară
— „U" Cluj-Napoca (A. m) ; 
sala Olimpia, ora 10 : Olimpia
— Comerțul Sf. Gheorghe 
(A, f).

FOTBAL. Stadion Regie, ora 
15 : Sportul Studențesc — F.c. 
Olt : Stadionul din Complexul 
Dinamo, ora 15 : Victo
ria — Dinamo (meciuri
în Div. A) : Stadion Mecanică 
Fină. ora 11 : Mecanică 
Fină. — Pandurii Tg. Jiu
(Div. B) : teren Mecos. ora
11 : Mecos — Automatica : 
teren Mecon ora 11 : Mecon
— CFRBTA : teren IUPS 
Chitii». ora 11 : IUPS —

Danubiana: teren IMGB, ora 
11: IMGB — Tehnometal: teren 
Metalul, ora 11 : Metalul — 
F.c.M. Victoria Giurgiu ; te
ren Motoare Diesel, ora 11: 
ASIC București — Rapid Bra
niștea (miercuri (n Div. C.).

HANDBAL. Sala Floreasca. 
ora 10,30: Dinamo București 
— Universitatea Craiova 
(A. m).

HOCHEI PF. GHEATĂ. Pa
tinoarul .23 August", ora 10: 
Steaua — C.S.M. Viitorul 
Gheorgheni (A/I).

LUPTE GRECO-ROMANE. 
Sălile Progresul. Giulești oi 
Dinamo, de la ora 9,30 : intîl- 
nirl In cadrul ultimei etape 
a Campionatului Național pe 
echipe.

POLO. Ștrandul Tineretului, 
de la ora 10 : Rapid — I.L.T. 
și Steaua — Sportul Studen
țesc (Div. A).

RUGBY. Stadion Construc
torul Feroviar (Străulești). 
ora 10,30 : Constructorul Fe
roviar — Chimia Năvodari 
(B — tineret).

VOLEI. Sala Rapid, de la 
ora 10 : Rapid — Viitorul 
Bacău (A. m). Rapid — Fa
rul (A, f) ; sala Dinamo, 
ora 10 : Dinamo — Tractorul 
Brașov (A, m) sala Olim
pia, de la ora 11.30 : Metal 
33 — Comerțul Constanța (B. 
f), Electronica — Oltcit Cra
iova (B, f) ; sala Arhitectura, 
ora 10 : Sportul Studențesc — 
Locomotiva. Tricolorul Plo
iești (B, f) ; sala Electra, 
ora 9,30 : Electromagnetica — 
„Poli" Timișoara (B, m) ; 
sala Lie. Poligrafic, ora 11.30: 
C.P.B. — Armătura Zalău (B 
f) ; sala Construcții, ora 10: 
I.O.R. — C.S.U. Galați (B, m).

După un an competițional deo
sebit (regulament îmbunătățit, 
etape de calificare), s-au înche
iat recent, pe Valea Cernei, la 
Herculane, finalele Campionatu
lui Național de escaladă, care 
au reunit pe cei mai buni al- 
piniști al momentului. Să spu
nem de la inceput că întrece
rile s-au desfășurat în cel mai 
desăvîrșit fair-play, într-o zonă 
(Domogled) și pe trasee bine 
alese, cu exceienți arbitri (o re
marcă pentru maestrul sportului 
Nicolae Cojanu) $1 lntr-o foar
te bună organizare, asigurată 
de F.R.T.A., cu sprijinul nepre
cupețit al secțiilor de la Electro 
Sf. Gheorghe, Mecanică Fină și 
Confecția București.

De-a lungul a șase zile de con
curs, timp in care au fost pro
gramate cele trei probe ale „na
ționalelor" — de viteză (cu asi
gurare de sus, contra-cronome- 
tru), de dificultate (în cap de 
coardă, timp nelimitat) și de 
coardă dublă (echipe compuse 
dintr-un cap de coardă și doi 
secunzi) — numeroșii spectatori 
prezenți și reporterul — au a- 
vut prilejul să vadă la lucru 
tot ce are mai bun alpinismul 
românesc, intr-o ediție ce s-a 
dorit a fi (și a și fost, după 
cum cei mai multi dintre spor
tivi și antrenori au ținut să 
precizeze) o reușită. Șl aceasta 
cu atit mai mult, cu cit pînă 
la finale au existat unele voci 
ce doreau, in locul actualei for
me de desfășurare — cu prin
cipii și norme existente în regu
lamentele internaționale — re
venirea ia vechea (dar năauboa- 
sa) formulă.

în urma întrecerilor s-au în
tocmit nu mai puțin de 16 cla
samente individuale și 11 pe e- 
ehipe, toate reflectînd cu exacti
tate evoluția celor aproape 166 
de sportivi prezenți Ia start și 
a echipelor participante, cit și

„NOUL
(Vrmart Un pag. I)

jugă de acum la timpul trecut, 
accentul căzînd, firește, pe sa
lă, pe finisările de ordin teh- 
nico-tactic. Totul impregnat de 
spiritul noului regulament, in 
virtutea căruia momentele de 
respiro se... conjugă la același 
timp cu crasul... Adică nu mai 
sînt de actualitate, altminteri 
urmînd necruțător avertismen
tul pentru luptă pasivă, poate 
chiar și descalificarea 1 Se 
transpiră, așadar, se transpiră 
zdravăn, cu speranța că noul 
val al luptătorilor noștri de „li
bere" va putea duce mai de
parte tradiția unor mari suc
cese, inaugurată în 1974 de 
Ladislau Simon (campion, mon
dial la Istanbul) și adusă pînă 
în prezent de campionul olim
pic Vasile Pușcașu. Antrencul 
principal Nicolae Pavcl ne 
prezintă „probabilii": Vasile 
Frățilă și Mircea Gutuș (la ca
tegoria 48 kg). Constantin Cor- 
duneanu (52), Aurel Ciufulesc»

activitatea d 
țiiie reprezen 
prilejul festiv 
care a marct 
tea mai bine 
lanț al anulu 
minate 44 de 
pion, 9 cupe 
dent că- 'a a 
te se i ot s 
cursul propi 
despre lupta 
pentru titlul i 
prezentantele 
rești, Elena < 
Crăciun. Cum 
în proba de 
s-a impus la 
bele au îmbri 
color și penti 
la „combinată 
țațelor celor 
despre faptul 
voriți, Dionis 
Brașov), avea 
se de a c'-Hg 
întrucît t 
din semit. e. 
deca titlul i 
neapărat să i 
în maxim .n 
țiunea d "1 
m), în 
nlștl ar ți...
și întîmplat. r 
ții pentru Dt 
obținut prlmu 
blnată" șl — 
în clasament 
exemple de i 
meroase.

CLASAMENT 
lin : 1. Dioni
stantin Nimăt 
nești), 3. Ștef 
ta Brașov) ; 
Oncescu, 2. M 
Rodica Ghițoc 
tineret : 1. Șt. 
diu Fa rea ș (T

VAL“
sau Istvan De 
Florin sau P 
Laurențiu Ciu 
Vlad sau Floi 
Nicolae Gbiță 
sache (82). G’ 
sau Lpredan 
șor (.ruceanu 
cum se vede, 
des cuvîntul 
pare azi-mîin< 
pu tarea mec iu 
intre ~ perechii» 
til să mai pr 
meciuri „de c 
cadrul ultime) 
vor fi Ia fel 
finală de canr

Antrenorii
Gheorghe Uri; 
nuă mișcare: 
tea la alta, 
mișcare, mai 
unui procedeu 
reamintind ii 
ritm deborda 
ultimele minu 
ie ti ! Aiei se

Băieții, la i 
precupețesc ni
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Badmintonul, una dintre cele 
mai tinere ramuri de sport 
practicate în țara noastră, se 
află în plină actualitate. Re
cent, municipiul de pe Bega a 
fost gazda unei întreceri (orga
nizată in cadrul Daciadei — 
„Cupa Timiș", inițiată de Co
mitetul județean Timiș al 
U.T.C. și asociația sportivă 
Gloria Timișoara) la care au 
fost prezenți sportivi din Bucu
rești, Brașov, Cluj-Napoca, Tg. 
Mureș și Timișoara. Cîștigă- 
tori: Erika Stih — Tg. Mureș, 
Florian Banu (Timișoara). Ti
mișorenii s-au impus, de ase
menea, în proba de dublu fete 
(Anemarie Șandru + Csila 
Cosma) și dublu băieți (FI. Ba
nu + N. Vintilă).

„Cupa Timiș" a constituit ul
tima repetiție a unor centre cu 
un înoeput de tradiție în bad
minton. în vederea finalei pe 
țară a „Cupei U.T.C.", de la Sf. 
Gheorghe, întrecere organizată, 
de asemenea, sub genericul ma
rii competiții naționale DA- 
CIADA, din inițiativa secției 
de resort a C.C. al U.T.C. Loc 
de desfășurare, Sala Sporturi
lor. Participă reprezentanții 
tuturor județelor și ai Munici
piului București (cite o fată și 
un băiat). Startul, azi, ora 9. 
Ultimele meciuri și festivita
tea de premiere a laureaților 
„Cupei U.T.C.”. duminică 22 
octombrie, în jurul orei 12.

La Sf. Gheorghe s-au între
prins măsuri deosebite pentru 
reușita acestei acțiuni sportive 
de masă.

ÎN PLINĂ ACTUALITATE
• O reușită : „Cupa Timiș1 

• Simbătă și duminică, la Sf. 
Gheorghe, finala pe țară 
„Cupei U.T.C."

BADMINTONUL

Etapa a 9-a a Diviziei A
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PROLOG PENTRU MARILE
PARTIDE CARE VIN...

Mîine, o etapă cu destule 
puncte de atracție.

Ea are in centrul atenției 
partida Corvinul — Steaua, In 
care învingătorii lui Eindhoven, 
după o evoluție mult superioa
ră scorului de pe tabela de 
marcaj, au desigur, prima 
șansă, chiar dacă hunedorenii 
par să înceapă regruparea, ln- 
tr-un moment In care acest lu
cru le este mai mult decît 
oesar.

în întîlnirea Victoria — 
namo, punctul de atracție

CLASAMENTUL
1 1. DINAMO 
, 2. Steaua

3. F. C. Bihor
4. Univ. Craiova

1 5. Victoria
. 6. F. C. Inter

7. Petrolul
8. F.C.M. Brașov
9. F. C. Olt

10. Flacăra 
H. Corvinul 

|- 12. F. C. Farul
13. S. C. Bacău 

l 14. „U" Cluj-N.
15. Jiul

| 16. Sportul Stud.
17. F. C. Argeș

I 18. „Poli” Tim.

I
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tn. 3. 
ișov) ; 
Clau- 
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ghe Pop (Mecanică Fină) : e- 
chipe (in componență intră pri
mii trei clasați al unei secții), masculin : 1. Torpedo I (C.
Nimât Mihai preda, c. Cojanu),
2. Armata Brașov, 3. Torpedo II; 
tineret : 1. Mecanică Fină (Gh. 
Pop, Kovacs zoltan. Dan Bor- 
cea), 2. C.S.U. Brașov, 3. Arma
ta Brașov ; feminin : 1. Confec
ția (Elena Oncescu, Mihaela 
Crăciun, Maria pricopie), 2. 
GIGCL, 3. AGMUS Iași ; dificul
tate, masculin : 1. C. Cojanu, 2. 
D. Daro, 3. Gabriel Tofan (C.S.U. 
Brașov) ; tineret t 1. Marius 
Ceapă (Torpedo), 2. Șt. Mllotă.
3. Radu Suciu (Dinamo Brașov); 
feminin : 1. Mihaela crăciun, 2. 
Elena Oncescu, 3. Teodora Tru- 
ță (GIGCL) ; echipe masculin : 
I. Torpedo I (C. Cojanu, C. Ni- 
măt, M. Ceapă), 2. Torpedo II.

feminin : 1.
Crăciun, Be- 
Mihalcea). 2. 
; tineret : 1. 
Borcea, La- 

szlo Mathe, Gh. Pop), 2. Torpe
do. 3. Armata Brașov : combi
nată, masculin : 1. D. Daro. 2. 
C. Cojanu. 3. C. Nimât : femi
nin : 1—2. Elena Oncescu și Mi- 
hada Crăciun. 3. Rodica Ghițoc: 
echipe maseulin : 1. Torpedo I 
(C. Cojanu. C. Nimăt, Dănu» 
Mihai), 2. Armata Brașov. 3. 
Torpedo TI : feminin : 1. Confec
ția (Elena Oncescu, Mihaela Cră
ciun, Maria Mușat), 2. GIGCL I. 
3. GIGCL n t titlul absolut mas
culin : 1. Dlonisie Daro, 2. Con
stantin Nimăt. 3. Ion Mărcuș 
(Electro Sf. Gheorghe) ; feminin:
1. Elena Oncescu. 2. Rodlca Ghi
țoc, 3. Florica Nieolae (I. T. 
București) ; secții : 1. Torpedo I,
2. Torpedo TI (antrenor Valentin 
Garner), 3. Mecanică Fină (Vin- 
cențiu Dinu).

1, M. Ceapă),
3. Mecanică Fină ; 
Confecția (Mihaela 
na Oncescu, Sanda 
GIGCL, 3. AGMUS 
Mecanică Fină (D.
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stantin Corduneanu unul din
tre consacrații acestor tineri a- 
flați încă departe de... marea 
consacrare, este purtătorul de 
euvînt al aspirațiilor colective: 
„știm bine că avem datoria să 
demonstrăm la aceste campio
nate ale lumii, rezervate cate
goriei noastre de vîrstă, că al
cătuim un lot valoros, bine se
lecționat și pregătit, că sintem 
reprezentanții unei generații ce 
poate duce pe mai departe, și 
chiar spori, prestigiul școlii ro
mânești dc lupte, 
trem dc greu. în 
telc libere fiind 
iar acolo urmind 
zenți alte zeci și 
luptători din întreaga 
sper că vom dovedi 
noastră actuală, luînd 
și o primă noțiune în 
tiva viitoarelor mari 
ale seniorilor"

Se vor con’u-a acum posibilii 
urmași ai Ini Vasile Pușcasu ? 
Așa se speră și așa par a pro
mite treningurile îmbibate de 
sudoare aîe băieților lui Pavel, 
la canatul încă uneia din ne
număratele zile de trudă ce duc 
spre o medalie...

Deși va fi ex- 
Mongoîia lup- 
la ele 
să fie

zeci de

acasă, 
pre- 

tineri 
lume, 

valoarea 
totodată 
perspec- 
intreceri

I
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SEMNE BUNE,
Meciurile de miercuri din 

cupele europene s-au înche
iat cu rezultate și, mai a- 
les, prin comportări încu
rajatoare pentru cele două 
reprezentante ale fotbalului 
românesc. Steaua și Dina
mo. La București, campioa
na noastră a făcut o parti
dă de mare spectacol, tip 
cupă europeană, am zice, 
referindu-ne la ea. Elevii 
lui A. Iordănescu și D. Du- 
mitriu și-au ținut 
rii aproape tot 
timpul meciului în 
jumătatea lor de 
teren și acest 1—0 
exprimă prea pa
lid superioritatea 
ției noastre. De altfel, un 
martor autorizat, compe
tent. al partidei, nimeni al
tul decît selecționerul echi
pei Danemarcei. Sepp Pion- 
tek, ne spunea la termina
rea meciului: „Steaua a fă
cut astăzi o excelentă parti
dă. Toți internaționalii ei, 
in frunte cu Hagi și Lăcă
tuș, au arătat o mare dis
poziție de joc. Formația ro
mână putea realiza un scor 
asigurător incă de aici, de 
la București. Dar calea spre 
calificare îi rămine deschi
să. în privința celor trei ju
cători ai mei. Heintze — 
care a avut un adversar 
foarte dificil in persoana lui 
Lăcătuș, I. Nielsen și 
Povlscn. socotesc că el au 
evoluat bine. Văzind jocul 
de azi al Stelei, îmi dau 
seama că meciul decisiv al 
grupei de calificare va a- 
vea un cu totul alt aspect 
decît manșa de la Copen
haga”.

în paralel cu promițătoa
rea perspectivă a returului 
de la 1 noiembrie, compor
tarea „roș-alba$trilor“ re-

ÎNCURAJATOARE
prezintă și o sursă de opti
mism și de încredere pen
tru întîlnirea echipei națio
nale din preliminariile C.M.

La fel de încurajatoare, 
atît pe planul evoluției sale 
viitoare în Cupa Cupelor, 
cit și pe acela al examenu
lui decisiv din preliminari
ile C.M. se prezintă și per
formanța realizată de Dina
mo București. Apărînd ca 
una dintre cele mai specta
culoase victorii de pe ta

bloul acestei man
șe din toate cele 
trei cupe europe
ne. rezultatul de 
la Atena demon- 
forma și randa-

Flacăra, după jocul nu prea 
reușit din „Regie", care a fă
cut să scadă intrucitva cota 
„revelației sezonului" 7 Impre
sia noastră e că echipa olteană 
are prima șansă, chiar dacă 
Flacăra este un adversar care 
nu se prea sperie de forța par
tenerei.

5) Cum va reacționa Farul la 
Oradea, unde echipa locală s-a 
cam obișnuit cu scoruri mari 7 
Misiunea ei pare mai dificilă 
de astă dată, deoarece expe
riența lui Constantin poate tă
ia elanul gazdelor. Să vedem..

6) Cine nu vede favorit pe 
Sportul Studențesc după victo
ria asupra Craiovei ? Și totuși, 
F.C. Olt este o echipă care a 
început să se afirme în depla
sare, cu un joc bine gindit și 
economic. Părerea noastră e că 
Sportul are, totuși, prima sansă.

7) Cum se va încheia parti
da de la Brașov, unde gazdele 
încearcă să-și revină, după o 
perioadă nefastă, care s-a sol
dat și cu schimbarea conduce
rii tehnice, iar „U“ joacă mereu 
cu speranța unei remize, pur- 
tînd povara unui „adevăr” ne
gativ 7

Toate aceste întrebări își vor 
afla răspunsul duminică seara, 
la capătul unei etape pe care 
o dorim ca un cadru plin de 
speranțe pentru marile încer
cări internaționale care vin.

adversa-

forma- strează , _ r ____
mentul fotbaliștilor dinamo- 
viști, în creștere evidentă. 
Formația antrenată de M.

~------ a
reușit- să învingă toate di- 

— — ------- ’ din
___ să 

ae impună clar, fiind aplau
dată la scenă deschisă pen
tru evoluția ei. Acest 2—0 
de pe Stadionul Olimpic din 
Atena oferă echipei dina- 
movlste serioase argumen
te pentru intrarea în sfer
turile de finală ale Cupei 
Cupelor. Concomitent, aș
teptăm contribuția Interna
ționalilor de Ia Dinamo la 
Iotul reprezentativ. în întîl
nirea de Ia 15 noiembrie, in 
fața Iul M. Laudrup, Bar
tram, Povîsen și a celorlalți 
internaționali danezi.

Pregătind exemplar exa
menele care le așteaptă pe 
cele două eebipe-fanion, pe 
internaționalii din loturile 
lor, fotbalul românesc își 
poate asigura o frumoasă 
toamnă, un final de sezon 
cu mari satisfacții.

Eftimie IONESCU

Lucescu și FI. Cberân

ficultățile, nu numai 
partida propriu-zisă. și

29- 2 16
15- 4 13 
22-10 10
12- 5 M
10- I 10

9
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7
7
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6
55
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15-18

3 9 0 0
If 11 
7 5 0 2
7 4 2 1
14 2 2 
14 13
14 13 11-10
8 3 2 3 7-17 
8 2 3 3 9-9 
8 3 14 11-12 
8 3 1 4 7-14 
7223 9-9 

8 2 2 4
8
8
7
8
8

1 3 62 15
2 0 5
2 0 6
12 5

11-20
7-165- 13
6- 10
6-14

10-15

revederea învingătorilor de la 
Atena, la capătul unei partide 
încheiate cu aplauzele suporte
rilor lui... Panathinaikos pen
tru echipa oaspete.

Celelalte meciuri ridică inte
resante semne de întrebare.

1) Va reuși oare Inter să re
pete meciul de la Timișoara, 
punînd probleme Jiului, pe te
renul din Petroșani 7 O parti
dă interesantă, mai ales 
tru faptul că Jiul nu are 
varianta victoriei.

2) Va reuși „Poli” mai 
decît a reușit Farul în 
Petrolului 7 Și in acest 
„Poli” Timișoara are doar va
rianta lui 1, deoarece pasivul 
ei „la adevăr” este un serios 
semnal de alarmă.

3) Va izbuti S.C. Bacău să-și 
îmbuneze suporterii după scorul 
sever din partida cu Dinamo ? 
Se pare că băcăuanii au prima 
șansă, chiar dacă F.C. Argeș 
a fost și este o echipă de con
traatac.

4) Va avea Universitatea Cra
iova puterea de a trece peste

pen- 
decit
mult 
fata 
caz

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• PARTIDELE RESTANȚA DIN 

ETAPA A 7-a a Diviziei A. U- 
niversitatea Craiova — F. c. Bi
hor și Sportul Studențesc — F. C. 
Farul. au fost reorogramate. 
așa cum am mai anunțat, pen
tru data de 25 octombrie.
• MIERCURI, 25 OCTOMBRIE. 

O NOUA ETAPA ÎN CUPA 
ROMÂNIEI. Așa cum am mai 
anunțat, miercuri 25 octombrie, 
de la ora 14. este programată 
o nouă etapă din populara com
petiție „Cupa României”, Între
cere care se desfășoară sub e- 
gida „Daciadei”. Etapa cuprinde 
28 de partide in care apar for
mații din Diviziile B. C Și din 
campionatul județean.
• MÎINE, ETAPA A 9-a A 

diviziei c. Iubitorii fotbalului 
din țară au posibilitatea să ur
mărească mîine partidele din e- 
tapa a 9-a a Diviziei C. Toate 
locurile slnt programate de la 
ora 11.

O ATRACTIVA

ÎNTRECERE

DE OINĂ
F.R. Oină organizează 

atractivă competiție.
astăzi
Intre 
de la 

Tinere- 
Astfel,

0
cerile se vor desfășura, 
ora 13, pe Stadionul ' 
tului din Capitală.
5 echipe fruntașe ale sportului 
nostru național. Dinamo Bucu
rești — actuala deținătoare a 
titlului de campioană a țării, 
C.P. București, I.M.P. Bucu
rești. l.E.F.S. și Energia Rîm- 
nieelu (jud. Buzău) își vor dis
puta intîietatea sistem turneu, 
cîștigătoarea urmini a cuceri 
trofeul pus în joc.

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
Deci, milne, o nouă etapă in 

cel de ai doilea eșalon compe- 
tițional al țării. Parcurgind pro
gramul rundei cu nr. 10, se 
poate afirma că este una liniș- 

----- *" de afiș”, dar 
fi. poate a- 
undc ne aș-

tită, fără „capete 
surpriza, dacă va 
pare de acolo de 
teptăm mai puțin.

Dacă in primele ___  ___ ___
desprind întilnirlle de la Plo
iești, dintre Prahova C.S.U. și 
F.C.M. Progresul Brăila și. res
pectiv, Caracal, acolo unde Ra
pid va primi replica formației 
locale, in schimb in cea de a 
treia serie se va disputa un 
derby al... amintirilor. U.T.A. — 
A.S.A. Tg. Mureș, altădată o 
partidă importantă tn Divizia A. 
Acum însă...

SERIA I ;

două serii se

C. S. Botoșani

SELECȚIONATA OLIMPICĂ
A ROMÂNIEI A EVOLUAT

Steaua Mizil : D. p. Manole 
(București), Șiretul Pașcani — 
C.S.M. Suceava : D. Bolintiș 
(București), viitorul Vaslui — 
Foresta Fălticeni ; D. Busuioc 
(Craiova), Gloria Buzău — Uni
rea Slobozia : I. Metea (Aiud), 
Politehnica Iași — Olimpia Rm. 
Sărat : M. Florea (Craiova), 
Ceahlăul P. Neamț — Unirea 
Focșani : R. Cimpeanu (Arad), 
Oțelul Galați — C.F.R. Pașcani : 
L Crăciunescu (Rm. Vilcea). 
Prahova C.S.U. Ploiești — F.C.M. 
Progresul Brăila : Gr. Macavei 
(Deva), Aripile Victoria Bacău — 
Poiana Cimplna : Gh. Cseh (Tg. 
Mureș).

SERIA A Il-a : Chimia Rm. 
Vilcea — IMASA Sf. Gheorghe : 
A. Cuzmanovici (Reșița), Meca
nică Fină București — Pandurii 
Tg. Jiu : V. Roman (Ploiești) — 
Stadionul Mecanică Fină, A. 
Drobeta Tr. Severin — Autobu
zul București : I. Roșu (Tg.
Neamț), Constructorul Craiova — 
Sportul „30 Decembrie” : Gh. 
Silion (Iași), Minerul Motru — 
Tractorul Brașov : A. Gheorghe

s.

DIN DIVIZIA B
(P. Neamț). Unirea Alba Iulla — 
Gaz Metan Mediaș : M, lonescu 
(Pitești), F.C.M. caracal — Rapid 
București : M. Axente (Arad). 
C. S. Tirgoviște — Metalurgistul 
Slatina : V. Donțu (Galați),
I.C.I.M. Brașov — Metalul Mija:
L. Sălăgean (Satu Mare).

seria A IH-a ; A.S.A. Pro
gresul Timișoara — Gloria Bis
trița : C. Gheorghe (Suceava). 
Electromureș Tg. Mureș — Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca : S. Catană 
(Drobeta Tr. Severin), Gloria Re
șița — Someșul S. Mare : B. Ca
faros (Călărași), Mureșul Deva— 
Vagonul Arad : 1. Munteanu
(București), Strungul Arad — 
F. C. Maramureș Baia Mare :
M. Niculescu (București). Armă
tura Zalău — C.F.R. Timișoara : 
M. Dărăban (Cisnădie). U. T. A- 
rad — A.S.A. Tg. Mureș : P. Se- 
celeanu (București), Olimpia Sa
tu Mare — C.S.M. Reșița : N. 
Georgescu (Buzău), Metalul Boc
șa — Chimica Tîrnăveni : șt. 
Chlvu (București).

Toate partidele încep la ora 11.

in zilele de 17 șl 19 octombrie, 
o selecționată olimpică a țării 
noastre (antrenor M. Rădulescu) 
a susținut două jocuri de veri
ficare cu formația ’ "
Bulgariei. Acțiunea 
care au luat parte 
tori in vîrstă de 19 
vedit a fi utilă in . 
fondului de fotbalist! 
viitoarei campanii olimpice. Pri
mul joo a avut loc in localita
tea Kubrat (situată la circa 40 
km de Ruse) si a revenit echipei 
noastre cu scorul de 2—1 (1—0). 
prin golurile marcate de Selymesi 
(mln. 14) si Hanganu (mln. 30). 
formația aliniată : Todericiu — 
linca. B. Bucur, Glrleșteanu, 
."irvu — 1. Fulga, Hanganu. Tă- 
nase (min. 40 Firicl). Selymesi 
- Rodin (mln. 70 Minea II), Si
ma (min. 10 Buia). Meciul re
vanșă (disputat la Ruse) a fost 
cîștigat de formația Bulgariei cu 
2—1 (O—1), golul selecționatei
române fiind înscris de I. Fulga 
(min. 11). Echipa folosită : To
dericiu — Tanca. B. Bucur (min. 
16 Sburlea). Glrleșteanu. Pîrvu — 
1. Fulga. Minca II (min. 70 Ro
din), Tănase (mln. 46 Firicl), 
Selymesi — Maler. Hanganu.

similară a 
aceasta, la 

numai jucă- 
ani. s-a do- 
prospectarea 

necesari

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• „Dați drumul la ciini l“, a- 

cestea au fost cuvintele pe care 
le-a folosit Ion Vișan, delega
tul echipei Minerul șotinga, in 
meciul cu Victoria Florești, ln- 
tr-un moment cînd formația sa 
se afla în dificultate. Sensul a- 
cestor cuvinte este ușor de în
țeles : „jucațl tare, faultați, bă
gați frica In el I" Este posibil 
ca acesta să fie Îndemnul a- 
dresat de un delegat echipei 
sale 7 Tinînd totuși, seama de 
autocritica ne car» sl-a făcut-o 
Ion Vișan, de regretul pe eare 
l-a manifestat față de expresia 
folosită. Comisia de disciplină 
i-a suspendat pe Ion Vișan 
mai pe două etape (171).

Să sperăm că. * 
Vișan va căuta 
desigur I — alte 
bârbătare pentru

nu-
Ion 

găsi 
îm- 

________  ._____ _____ ___ cu
vinte care să nu vină In con
tradicție cu bunul simț șl cu 
spiritul Întrecerii sportive I
• știți cu ce a plecat de 

la Nehoiu brigada de arbitri 
care a condus meciul dintre e- 
chipa locală, Carpațl. șl Hidro
tehnica Buzău 7 Cu mașina...

tn viitor. 
— $1 va 
cuvinte de 
echipa sa.

„Salvării” I Asta, din cauza u- 
nor spectatori care timp de 20 
de minute le-au barat drumul 
arbitrilor spre vestiare. Nu e 
mai puțin adevărat că specta
torii turbulențl din tribune și 
de la marginea terenului au fost 
incitați de jucătorii de la Car
pațl Nehoiu șl, tn mod special, 
de Peneș. Pentru a nu mai 
vorbi și de alți doi jucători ai 
echipei gazdă. Vaneea șl Doro
banții, care s-au strecurat in 
spatele arbitrilor șl l-au lovit. 
Poziția celor de la Carpațl Ne
hoiu, jucători șl conducători, tn 
fața Comisiei de disciplină 7 A- 
ceea de negare aproape totală 
a faptelor 1 In unanimitate insă. 
Comisia de disciplină a F.R.F. a 
hoUrft : a) ridicarea dreptului 
de organizare pe teren propriu, 
echipei din Nehoiu. ne trei 
etape, precum și amendarea ei ' 
ca 5 MO de lei ; b) suspendarea 
lui Vaneea șl Dorobantu pe 
cile 4 luni și a Iul Peneș pe 
două etape, deși 1 s-ar fi po
trivit șl acestuia o pedeapsă
mal aspri.

lock BERARIU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 20 OC
TOMBRIE 1989. Extragerea I : 
40 70 19 87 30 74 45 3« 56; 
extragerea a II-a : 32 52 85 39 
34 67 64 3 20. Fond total de 
cîștiguri : 623 561 lei.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 OCTOM
BRIE 1989. Categoria I (12 re
zultate : 2 variante 160% •
50 000 lei șl 35 25% a 12 500 lei ; 
categoria 2 (11 rezultate) : 20
100% a 2 678 lei șl 450 25% a 
669 lei ; categoria 3 (10 rezul-

tate) 242 100% a 451 lei șl 4 279 
25% a 113 lei. Report la catego
ria t ! 199 014 lei. Câștigurile ■ 
cile 50 000 ’ “ ------
clpantllor 
Tecuci șl 
localitatea
Suceava).
• După cum se cunoaște, mll

ne, duminică. 91 octombrie, va 
avea loc o nouă TRAGERE 
loto 9, cu avantajele obișnui
te. Tragerea se va tine în Bucu
rești, In oala clubului din otr. 
Doamnei nr. 3. lnceplnd do lo 
ora 16,30. Operațiunile de trage-

re vor fi transmise la radio pe 
programul I. la ora 17,30 nu-

lei au revenit parti- 
Șerban Lauren tiu din 
Storlchevici Vasile din 
Horodnic de Sus (jud.

• Pentru a veni tn sprijinul 
partlcipantilor la PRONOSPORT 
consemnăm din nou partidele în
scrise In concursul de mllne. 
duminică. 22 octombrie : I. Ata- 
lanta — Ascoll : 2. Cesena — U- 
dinese : 3. Florentina — Sampdo- 
ria; 4. Genoa — Juventus : 5.
Lazio — Bologna : 6. Lecce —
Bari ; 1. Milan - Roma : 9. Na
poli — Inter : 9. Verona — Cre- 
monese ; 10. Brescia — Pisa : 11. 
Foggia — Cagliari : 12. Pescara 
— Como ; 13. Reggiana — A-
velllno.



ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.B. S

(Urmare din pag l)

gamă sortimentală diversificată, 
cu grad ridicat de prelucrare, 
finisaj și prezentare, în vede
rea satisfacerii cerințelor me
reu crescînde alo populației.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului să urmărească 
zilnic si să analizeze săptătnînai 
modul în care sint Îndeplinite 
de către ministere si consiliile 
populare sarcinile de producție 
și livrări la fondul pieței, la 
toate produsele alimentare și 
industriale prevăzute în pro
gram.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît să atragă atenția Mi
nisterului Industriei Alimenta
re, Ministerului Agriculturii, 
Ministerului Comerțului Inte
rior, Comitetului Executiv . al 
Consiliului Popular al Capita
lei pentru lipsurile manifestate 
în activitatea de asigurare și 
desfacere a produselor a- 
groalimentare si le-a cerut 
să ia toate măsurile pentru a 
introduce un înalt spirit de 
ordine și disciplină in acest 
domeniu.

S-a cerut Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Popular al 
Capitalei să revadă și să pună 
rapid la punct întregul sistem 
do desfacere a fondului de 
marfă, buna organizare a acti
vității în fabricile de produse 
culinare.

în mod deosebit, secretarul 
general al partidului a atras 
atenția asupra necesității de a 
se respecta cu strictețe preve
derile legale în acest domeniu, 
de a nu se admite nici o aba
tere de la acestea, de a se a- 
dopta o atitudine fermă față 
de orice tendință de speculă 
și furt, care constituie acte 
contrarevoluționare, ce lovesc 
în interesele _noporulul, ale în
tregii societăți. Nimeni — a 
subliniat secretarul general al 
partidului — nu poate da altă 
destinație fondului de produse 
prevăzut pentru aprovizionarea 
populației, decît cea stabilită.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că îndeplinirea pre
vederilor programului privind 
autoconduceroa și autoaprovi- 
zionarea impune participarea 
activă a oamenilor muncii din 
industrie și agricultură la spo
rirea producției și ridicarea 
calității acesteia. întărirea răs
punderii consiliilor populare, a 
tuturor unităților economice în 
asigurarea bunei aprovizionări 
a populației.

Aprobînd Programul privind 
autoconducerea și autoaprovi- 
zionarea cu produse agroali- 
mentare și bunuri industriale 
de consum pe anul 1990, Comi
tetul Politic Executiv a stabilit 
ca acesta să fie supus dezba
terii Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului și, apoi. 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat RAPORTUL PRIVIND 
MODUL ÎN CARE S-AU DES
FĂȘURAT ADUNĂRILE GE
NERALE ALE ORGANIZAȚI
ILOR DE BAZA PENTRU 
DĂRI DE SEAMĂ SI ALE
GERI.

în raport se subliniază că, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R., au avut loc adunări 
pentru dărî de seamă și ale
geri în toate cele 59 554 orga
nizații de bază ale partidului.

Exprimîndu-și nemărginita și 
profunda recunoștință față do 
prodigioasa și strălucita activi
tate teoretică și practică desfă
șurată de secretarul general al 
partidului, consacrată propă
șirii și înfloririi patriei noas
tre. cei aproape 3 800 000 
membri de partid, participant! 
la adunările generale de dări 
de seamă șl alegeri, au dat 
glas. într-o atmosferă plină de 
însuflețire și entuziasm, voin
ței unanime a întregului nostru 
partid și popor ca, la cel de-al 
XIV-lea Congres. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
stimat și iubit fiu al națiunii 
noastre, luptător ferm pentru 
triumful cauzei socialismului și 
comunismului, să fie reales în 
suprema funcție de secretar 
general al partidului, sublini
ind că această opțiune de im
portanță istorică reo'rezintă cea 
mai sigură garanție a înain
tării neabătute a României 
spre cele mai înalte culmi de 
progres și civilizație.

Prin întreaga lor desfășu
rare, adunările generale de 
dări de seamă și alegeri au 
dovedit, încă o dată, unitatea, 
forța și tăria partidului nostru. 

Icapacitatea organizațiilor sale 
de a mobiliza masele de oa
meni ai muncii la înfăptuirea 
politicii partidului, strinsa 
coeziune și unitate a comuniș
tilor, a întregului popor, în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Participanții 1 la dezbateri 
și-au exprimat deplinul acord 
cu Proiectul Programului-Di- 
rectivă cu privire la dezvol
tarea economico-socială a Ro
mâniei in cincinalul 1991—1995 
și orientările de perspectivă 
pînă in anii 2000—2010 și cu 
Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea al P.C.R., documente 
programatice elaborate sub 
directa conducere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, care des
chid noi și luminoase perspec
tive pentru progresul și înflo
rirea întregii țări, ridicarea 
continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor.

Adunările au fost organizate 
în spiritul indicațiilor și orien
tărilor formulate de -tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 22 septem
brie, și s-au desfășurat intr-un 
climat de inaltă răspundere și 
exigență revoluționară, consti- 
tuindu-se în adevărate școli de 
educare politico-ideologică a co
muniștilor, de analiză temeinică 
a întregii activități depuse pen
tru realizarea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare economi
co-socială a patriei, pentru per
fecționarea stilului și metodelor 
de muncă și întărirea continuă 
a rolului politic conducător al 
organelor și organizațiilor de 
partid.

La adunări au participat 
peste 98 la sută din numărul 
total al membrilor de partid 
și au luat cuvîntul peste 500 000 
de comuniști, care au făcut 
peste 370 000 de propuneri pri
vind mai buna organizare a 
producției și a muncii, perfec
ționarea activității organizato
rice și politico-educative, re
zolvarea unor probleme de in
teres social-gospodăresc.

Alegerea membrilor birouri
lor organizațiilor de bază, a 
delegaților la conferințe și de
semnarea candidaților pentru 
organele de partid imediat su
perioare s-au făcut cu respec
tarea prevederilor Statutului 
partidului și instrucțiunilor 
C.C. al P.C.R. In aproape 
toate organizațiile de bază s-au 
depus mai multe candidaturi 
decît numărul celor ce urmau 
să fie aleși în organele de 
partid respective.

O atenție deosebită s-a acor
dat aplicării prevederilor pri
vind înnoirea a cel puțin o 
treime din numărul membrilor 
organelor de partid. Circa 45 
la sută din totalul comuniști
lor aleși in birourile organi
zațiilor de bază sînt nou pro
movați in aceste organe.

Au fost respectate, de aseme
nea, criteriile privind asigura
rea compoziției sociale a noi
lor organe de partid. Din cei 
375 856 membri ai birourilor 
organizațiilor de bază, 49,6 la 
sută sint muncitori, 15,3 la sută 
țărani, 28,7 la sută intelectuali 
și funcționari, iar 6,4 la sută 
pensionari și femei casnice. S-a 
acționat, totodată, cu mai multă 
fermitate pentru creșterea pon
derii femeilor in organele de 
partid nou alese, 39,1 la sută 
din totalul membrilor birouri
lor organizațiilor de bază fiind 
femei.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut comitetelor județene, 
municipale, orășenești și co
munale de partid să acționeze 
pentru buna organizare și des
fășurare a conferințelor orga
nizațiilor de partid respective, 
pentru ca acestea să dezbată 
temeinic, cu înaltă răspundere, 
modul in care s-a acționat 
pentru realizarea sarcinilor ce 
le revin pe anul 1989 și pe în
tregul cincinal, precum si pla
nurile de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial pe 
perioada 1991—1995. pentru 
transpunerea neabătută în via
ță a Indicațiilor și orientărilor 
stabilite de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl pentru a 
întîmnina marele forum al co
muniștilor români cu not și 
importante succese în toate do
meniile construcției socialiste 
din patria noastră.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid șî de stat.
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La Campionatele Mondiale de gimnastica

DUPĂ 0 EVOLUȚIE CU TOTUL SUB AȘTEPTĂRI, 
SPORTIVELE NOASTRE N-AU OBȚINUT 

NICI 0 MEDALIE LA INDIVIDUAL COMPUS I
STUTTGART, 20 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial). O luptă tensionată, de 
mare încordare, a prilejuit fi
nala pentru individual compus 
a fetelor, în care, împotriva 
oricărui pronostic, reprezentan
tele noastre s-au comportat de
zamăgitor, răminînd în afara 
podiumului de premiere! Ne-am 
pus, cum era și firesc, cele 
mai mari speranțe în experi
mentata Daniela Silivăș, pe 
care toți specialiștii prezenți 
aici o considerau, alături de 
Svetlana Boghinskaia, între 
favoritele pentru titlul absolut. 
Din păcate, chiar dacă într-o 
conjunctură nefavorabilă, cu o 
bizară „inovație" a F.I.G., care 
a anulat punctajul acumulat 
după programele anterioare de 
i,impuse" șl „libere" (și Silivaș 
îl realizase pe cel mai ridicat) 
și un arbitraj părtinitor, care 
a privat-o de nota maximă la 
paralele (unde oficia ca șefă 
de brigadă Ludmila Turișeeva). 
Daniela Silivaș a clacat la ul
timul aparat, ratînd evoluția la 
bîrnă, unde a luat doar 9,437, 
și căzînd pe locul 12, cu un 
total inadmisibil de mic .pen
tru ea, 39,312! Sigur că același 
lucru, o cădere de pe bîrnă, 
i se întîmplase și principalei 
ei rivale, în concursul anterior, 
dar rezultatul acela n-a mai 
contat ! S-a încheiat astfel, 
fără nici o bucurie pentru noi, 
o „cursă" care începuse cap 
la cap, Silivaș și Boghinskaia 
aflîndu-se la egalitate, cu cite 
19,900 p, după primele două 
probe.' Ne-a rămas astfel 
numai palida satisfacție a 
clasării Cristinei Bontaș pe 
locul IV, cu 39,762 p, 
după o superbă evoluție la sol, 
notată cu 10, în vreme ce Ga
briela Potorac (39,074 p) a ter
minat abia a 16-a ! Cum sîmbă- 
tâ și duminică urmează finalele
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ULTIMUL meci din prima 
manșă (joc tur) al etapei secun
de din Cupa U.E.F.A. a avut loc 
între echipele F. C. Sion (Elve
ția) și F. C. Karl Marx Stadt. 
Victoria a revenit formației el
vețiene cu 2—1 (0—1).

ECHIPA Costa Rica (califica
tă pentru turneul final al C.M.) 
a susținut al doilea meci în 
Italia, jueînd cu formația A. S. 
noma. Victoria a revenit gazde
lor, cu 2—1 (1—0), prin golurile 
marcate de Conti (min. 7), Bal- 
diresi (mln. 80), respectiv Caiasso 
(min. 84). Aceasta a fost a doua 
înfrîngere a reprezentativei 
Costa Rica in turneul din Italia.

LA SINGAPORE, in turneul 
de calificare pentru Campiona
tul Mondial (zona Asiei), echipa 
Emiratelor Arabe Unite a între
cut cu 2—1 (0—0) formația R. P. 
Chineze. Au marcat Ghanim 
(min. 88), Khamis (mln. 89), res
pectiv Tang Yaodong. Apoi, se
lecționatele Arablei Saudite șl 
Qatarului au terminat la egali
tate : 1—1 (1—8). Golurile au
fost marcate de Alsuwalti (min. 
3), respectiv Muftah (min. 76). 
După încheierea acestui turneu, 
primele două clasate se vor ca

DEBUT ÎN NOUA EDIȚIE A C.E. DE RUGBY
(Urmare din pag li

Franței și un 23—9 cu... forma
ția noastră, acum exact un an, 
la Alma Ata. Un motiv in 
piua, iată, pentru rugbyștil ro
mâni de a-șl dori, de a pro
mite o victorie in disputa de 
miine. O revanșă realmente 
posibilă, cu condiția unei an
gajări superioare în compania 
acestor parteneri de valoare, a 
unei prestații mult mai sigure 
in faza defensivă decit stmbăta 
trecută. Și sperăm ca incontes
tabila „creștere" din momen
tele de construcție a jocului să 
fie continuată, spre a putea 
trece alte eseuri la activul de 
15 reușite din actuala stagiune.

Antrenorii Mihai Naca —

pe aparate, în care Silivaș 
Bontaș și Potorac vor porni 
iarăși de la zero, nu ne ră- 
mîne decît nădejdea că ele vor 
putea să se. reabiliteze, readu- 
cînd școala românească de gim
nastică în prim-planul acestei 
a 25-a ediții a „Mondialelor". 
Clasament final la individual 
compus: 1. S. Boghinskaia
39,900, 2. N. Lascenova 39,862, 
3. O. Strajeva 39,774 (toate 
U.R.S.S.), 4. C. Bontaș (Româ
nia) 39,762, 5. B. Yang (R. P. 
Chineză) 39,687, 6. Yen Quiding 
(R. P. Chineză) 39,662.

Precedînd finala feminină de 
individual compus, joi seara 
s-a desfășurat cea masculină, 
așa-zisul concurs al primilor 36, 
in care am fost reprezentați 
de Marius Gherman, Marian 
Stoican șl Marian Rizan. Cel 
mai bine s-a prezentat, dar nu 
întrutotul satisfăcător în raport 
cu așteptările, Marius Gher
man, care a ocupat locul 8. cu 
un total de 58,450 p. El a evo
luat remarcabil la sărituri și 
bară fixă (ambele notate cu 
9.800), mulțumitor la sol și cal 
cu minere (9,750), dar mai slab, 
din păcate, la inele, unde n-a 
primit decît 9,650. Și pentru 
ceilalți. Marian Stoican (al 
21-lea, cu 57,350 p), Rizan (al 
24-lea, cu 56,950 p) inelele s-au 
dovedit punctul vulnerabil, e- 
xercițiile lor fiind apreciate cu 
doar 9,300 si, respectiv, 9,150 p I 
tn contextul progresului gim
nasticii noastre masculine, an
gajată pe o curbă ascendentă, 
probată și la Stuttgart, n-am 
insista asupra acestui aspect, i- 
nelele constituind aparatul real
mente cel mai dificil. dacă 
n-am ști că antrenorul coordo
nator al lotului de băieți, Dan 
Grecu, nu-1 decit imul dintre 
foștii campioni mondiali la 1- 
nele, adică intr-o probă în

lifica pentru turneul final.
DUPĂ 11 etape, în campiona

tul Poloniei conduce echipa 
G.K.S. Katowice 18 p, secundată 
de formația Ruch Chorzow 17 p. 
Rezultate din etapa a, 11-a : 
G.K.S. Katowice — Stal Mleiec
2— ®, Lech Poznan — Gornik Zabrze
3— 0, Wisla Cracovia — Widzew 
Lodz 1—0, Slask Wroclaw — 
Ruch Chorzow 2—2, L.K.S. Lodz 
— Legia Varșovia 1—3, Zawisza 
Bydgoszcz — Zaglebie Liubin 
1—1, Zaglebie Sosnowiec — O- 
llmpia Poznan 0—1.

REZULTATE înregistrate în e- 
tapa a 6-a a campionatului 
Turciei : Adanaspor — Galata- 
saray 1—0, Trabzonspor — Gen- 
clerblriigl 6—1, Fenerbahce — 
Samsunspor 1—0, Beșiktaș — A- 
danademir 10—0 (I), Altay — 
Sariyer 0—0 ; Ankaragucu — 
Karsiyaka 1—0, Malatya — Sa- 
karya 1—0. Pe primul loc al 
clasamentului se află Trabzon
spor 16 p, urmată de Fener
bahce 15 p.

DE LA secretariatul Uniunii 
Europene se anunță că ediția 
1988—1989 a cupelor continenta
le intercluburi a fost marcată de 
o creștere a numărului de spec-

Theodor Radulescu vor trimite 
In teren, după toate probabi
litățile, echipa ce a încheiat 
meciul cu Samoa de Vest, dar 
cu Șerban menținut pe aripi 
șl cu Fulina in centru. Mai ră
măsese un senin de întrebare, 
in privința restabilirii Iul Ră- 
dulescu. Pe lingă posibilii ti
tulari, în lot mai figurează 
Pașcu, Vasluiana, Răducanu. 
Nistor. C. Constantin, Trancă. 
Sava, Răcean șl Chirilă. în lo
tul oasDetilor, cane se află de 
ieri dimineață in localitate, 
rezerve sint Franțuzov. Roma
nov, Zuev, Mișakov, Gherasl- 
menke.

Partida are loc pe Stadionul 
„23 August" din Baia Mare, eu 
începere de la ora 14. 

care, azi, elevii săi se poticnesc 
cel mai des ! Cum vom reveni 
asupra chestiunii, să vă ofe
rim clasamentul final la indivi
dual compus — 1. I. Korbcinskl 
59,250 p, 2. V. Moghilnîi 59,150 
p (ambii U.R.S.S.), 3. Jing U 
(R.P. Chineză) 58,800 p, 4. Y. 
Yketani (Japonia) și A. Wec- 
ker (R.D.G.) 58,700 p, 6. V. Ar- 
temov (U.R.S.S.) 58,550, 7. U 
Ge (R.P. Chineză) —•, reamin- 
tindu-vă totodată că, sîmbătă 
și duminică, cei trei sportivi 
români enumerați mai sus vor 
intra în finalele pe aparate: 
Gherman la sol și sărituri, Ri
zan la cal și paralele, Stoican 
la sărituri. încă o șansă pen
tru ei, ultima la actualele 
„Mondiale", pe care nădăjduim 
s-o fructifice cu un plus de 
convingere, mai aproape de po
sibilitățile reale.

Ovidiu IOANITOAIA

COMPETIȚIA
DE HANDBAL
DIN OLANDA

AMSTERDAM, 20 (Agerpres), 
în ziua a doua a turneului in
ternațional feminin de hand
bal din Olanda, selecționata 
României a terminat la egali
tate: 30—30 (17—16) cu forma
ția Poloniei. Principalele reali
zatoare ale echipei române au 
fost Estera Matefi. 7 goluri, șl 
Florina Ivan, 6 goluri.

Alte rezultate: R.D. Germa
nă — Franța 24—22 (13—10), 
Cehoslovacia — Olanda 20—19 
(11—10).

A

• Meci restant in Cupa 
U.E.F.A. • Reprezentativa 
Costa Rica la a doua in
fringer* in Italia • Preli
minariile C.M. în zona Asiei 
• Scor record in campio
natul Turciei : Beșiktaț - 
Adanademir 10-0 I • Sta
tistica spectatorilor comuni
cată de U.E.F.A. • Ultimele 
meciuri din C.E. de ju
niori, grupa a 7-a

tatori cu 4,12 la sută față de 
ediția precedentă, la cele 248 de 
partide fiind prezenți 5 200 000 
spectatori. • Creșterile cele mal 
importante au fost înregistrate 
în Cupa U.E.F.A. (numai la cele 
6 partide susținute de A. C. Na
poli, cîștlgătoarea trofeului, au 
asistat peste 400 000 persoane), 
în Cupa Campionilor a fost con
semnat recordul de public (97197 
spectatori) la finala de la Bar
celona, dintre A. C. Milan și 
Steaua București. Doar în Cupa 
Cupelor numărul spectatorilor a 
scăzut, media intrărilor fiind 
doar de 14 091 pe meci.

DURA MECIUL din C.E. de ju
niori (pînă la 18 ani), dintre e- 
chipele Austriei șl Danemareel 
(0—0), clasamentul grupei a 7-a 
se prezintă astfel :

tria, 14.11. România — Dane
marca, 22.11. Spania — Austria.

1. Spania 5311 9-6 7
2, Danemarca 5221 10-7 6
3. România 4 0 3 1 4-6 3
4. Austria 4022 3-7 2
Mal sint de jucat următoarele

meciuri : 1.11. România — Aus-

PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM * Cursa de ma

raton redus (21 km) de la Quito 
(Ecuador) a revenit alergătorului 
eeuadorian Jose Jami, crono
metrat în 1.06:09. La opt secun
de de învingător a sosit un al* 
atlet eeuadorian. Humerto An
tonio.

CICLISM • Turul Piemontului 
a fost cîștigat de italianul Clau
dio Chiappucci. înregistrat în 
4.43:08 pe 196 km. tn același 
timp au încheiat cursa danezH 
Soren Lilholt. Per Pedersen șl 
belgianul Nico Emonds.
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