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IFI« 1 Ieri, in etapa a 10-a a Diviziei A de fotbal

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au început, 
simbătă. o vizită de lucru in 
județul Brăila.

Prin analizele efectuate în 
unități industriale și agricole, 
prin importantele probleme a- 
bordate, prin întregul său 
program de lucru, și această 
vizită pune în relief preocu
parea statornică a secretarului 
general al partidului de a cu
noaște nemijlocit viața oame
nilor muncii de la orașe și 
.sate, de ,a examina împreună 
ou ei activitatea depusă, pre
cum și căile in măsură să 
asigure obținerea unor re
zultate superioare in toate do
meniile, înfăptuirea obiecti
velor de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, de ridicare 
continuă a nivelului de trai, a 
gradului de civilizație al 
națiunii noastre.

Intilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu cei ce 
trăiesc și muncesc in județul 
Brăila se desfășoară In 
climatul politic șl de intensă 
emulație creatoare generat do 
ideile și orientările de excep
țională valoare teoretică ți 
practică cuprinse in magistrala 
Expunere a secretarului 
general al partidului lareeenta 
Plenară lărgită a Comitetului 
Central al P.C.R., care an 
găsit un larg ecou în conști
ința și inima întregului nostru 
popor.

Vizita de lucru a început la 
ÎNTREPRINDEREA AGRI
COLA DE STAT URLEASCA. 
distinsă cu înaltul titlu de
„Erou al Noii Revoluții A-
grare".

Locuitorii comunei, ai loca
lităților apropiate au venit 
să-i întâmpine pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescn și pe
tovarășa Elena Ceaușescu, să 
ie adreseze din adincul inimii 
urări de bun venit, de sănă
tate și putere de muncă. Miile 
de cetățeni de toate 
aplaudau puternic, 
scandind cu 
(.Ceaușescu — 
„Ceaușescu și i 
„Ceaușescu reales la 
Congres

îndemnurile și 
tovarășului Nicolae 
au fost primite 
însuflețire de oamenii 
din unitatea agricolă brăileană, 
de toți lucrătorii ogoarelor 
prezent! la intilnirea cu 
secretarul general al partidului. 
Ovațiile și uraleie cu care au 
răspuns au exprimat anga
jamentul lor de a acționa șt 
mai hotărit pentru a obține 
recolte tot mai bogate, cores
punzător obiectivelor noii re
voluții agrare.

Dialogul purtat eu lucrătorii 
ogoarelor din județul Brăila 
a continuat in COMUNA 
TUDOR VLADIM1RESCU, lo
calitate care, asemenea tuturor 
așezărilor țării, a cunoscut ta 
anii socialismului prefaceri 
înnoitoare.

După ce a luat cunoștință 
de rezultatele obținute aici, 
secretarul general al partidului 
a discutai cu numeroși coope
ratori și mecanizatori, le-s 
strîns mina, s-a interesat de 
munca și viața lor. de venitu
rile ce le realizează.

Cuvintele de apreciere și 
îndemn ale secretarului 
general al partidului au fost 
primite cu multă bucurie, cu 
Însuflețite aplauze și urale. S-a 
scandat îndelung „Ceaușescu șl 
“ —’ *“ .Ceaușescu reales

Congres !“. 
vizitei de 

tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au îndTep- 
tat spre municipiul Brăila.

Mii și mii de oameni erau 
prezenți pe platoul din fața 
ÎNTREPRINDERII DE UTI
LAJ GREU „PROGRESUL", 
unde a avut loc ceremonia o- 
ficială a primirii în județul 
Brăila.

Vizita ia cunoscuta întreprin
dere brăileană s-a constituit 
intr-o analiză aprofundată a

nuiu IIIUVIIU
principalelor probleme ale 
dezvoltării și modernizării pro
ducției acestei unități repre
zentativ» • industriei noastre 
constructoare de mașini.

îndemnurile secretarului 
general al partidului au fost 
primite cu entuziasm de miile 
de muncitori și specialiști ai 
întreprinderii.

Simțămintele de aleasă dra
goste și inaltă considerație cu 
care oamenii muncii din muni
cipiul și județul Brăila i-au 
înconjurat pe tovarășul

| VICTORIA ȘI SPORTUL STUDENȚESC, 
ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE

poporul !“, 
la al XlV-lea

In continuarea 
lucru.

virstele 
ovaționau, 
însuflețire 
p.c.R. r, 

poporul !**, 
al XlV-lea

aprecierile
Ceaușeseu 

cu multă 
muncii
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Iată golul lui Valșco- 
vici, din lovitură liberă, 
cu care Dinamo a des
chis scorul in meciul cu 
F.C.M. Brașov.

i

i
• Scorul etapei, la Ploiești

iff

Sfc»

§ • Universitatea Craiova cuce-

rește un punct la Cluj-Napoca

STEAUA PLEACA AZI LA EINDHOVEN

la haltere

Nicolăe Ceaușescu’'și' tova^â I * Lideful SO impuS CU u^urin<â 
Elena Ceaușescu și-au găsit o SȘ
vibrantă expresie și în entu
ziastele manifestări pe traseul 
străbătut pină la următorul 
obiectiv al vizitei. Mii și mii 
de cetățeni de toate virstele 
au aplaudat cu căldură, au 
ovaționat fără încetare pentru 

săupartid și secretarul 
general.

Cu aceleași calde 
însuflețite manifestări __ 
stimă și profundă prețuire au 
fost întâmpinați tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu de colectivul 
de oameni ai muncii de la 
COMBINATUL DE F 
CELULOZA ȘI HIRTIE 
BRĂILA.

Pe intreg parcursul 
nirii cu colectivul 
combinat, t : . _ 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în
conjurați cu multă bucurie, eu 
vibrante manifestări de stimă 
și respect

După Încheierea vizitei la 
Combinatul de fibre, celuloză 
și hirtie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au Îndrep
tat spre sediul Comitetului ju- 

. dețean de partid Brăila.
Mii și mii de locuitori 

municipiului reședință de ju
deț se aflau de-a lungul stră
zilor, veniți să salute prezența 
tn mijlocul tar a conducătoru
lui Iubit al partidului și 
statului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, să exprime 
sentimentele de nemărginită 
recunoștință pentru marile 
prefaceri înnoitoare eare au 
avut loc și . aici, ca pretutin
deni in țară, in anii ce 
urmat Congresului 
al P.C.R.

O primire 
emoționantă, a fost 
tovarășului Nicolae 
Si tovarășei Elena 
in momentul sosirii 
Comitetului județean ue paruu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au § 
întâlnit. apoi, eu membrii § 
biroului Comitetului județean & 
de partid.

★ B
| UN RECORD NAȚIONAL VALOROS

triale și agricole brăilene, § ’
tovarășul Nicolae Ceausescu, § - _ _ __________„____ -

SUPERGREA

Si 
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întîl- 
marelui 

tovarășul

ai
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REZULTATE TEHNICE
Simbătă

Dinamo - F.C.M. Brașov 4-0
Duminică

F. C. Argeș - Victoria 0-1
F. C. Inter - S.C. Bacău 3-0
Petrolul - Corvinul 6-0
F. C. Farul — „Poli" Tim. 3-2
Flacăra - Sp. Studențesc 0-1
„U* Cluj-Napoca - Univ. Craiova 1-1
F. C. Olt — F.C. Bihor 2-1

H-o)

(0-0) 
(2-0) 
(4-0) 
(2-0) 
(0-1) 
(0-0) 
(2-0) 

Meciul Steaua - Jiul (5-0) s-a disputat Miercuri 
25 octombrie.

ETAPA VIITOARE (duminică 5 noiembrie)
Petrolul 
Steaua 
F. C. Inter 
„Poli" Timișoara 
D.inamo 
F. C. Argeș 
F. C. Farul 
Flacăra 
„U“ Cluj-Napoca

Jiul
S. C. Bacău
Victoria 
Corvinul
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov
F. C. Olt
F. C. Bihor
Sportul Studențesc

CLASAMENT
i. DINAMO 10 10 0 0 37- 3 20
2. Steaua 10 8 1 1 24- 4 17
3. Univ. Craiova 10 8 3 1 19- 7 15
4. F.C. Bihor 10 6 0 4 27-18 12
5. Petrolul 10 5 2 3 18-11 12
6. Victoria 10 5 2 3 12-10 12
7. F.C. Inter 10 5 1 4 18-21 11
8. F.C.M. Brașov 10 4 2 4 11-21 10
9. Sp. Studențesc 10 4 1 5 12-12 9

10-11. F. C. Olt 10 3 3 4 13-13 9
F.C. Farul 10 3 3 4 14-14 9

12. S.C. Bacău 10 3 2 5 13-24 8
13. Flacăra 10 3 1 6 11-15 7
14. Jiul 10 3 1 6 8-18 7
15. Corvinul 10 3 1 6 7-24

7

16. „U" Cluj-N. 10 1 4 5 8-21 6
17. „Poli* Tim. 10 1 3 6 13-19 5
18. F.C. Argeș 10 2 0 8 7-17 4

tn nag 2—3 relatări ie la meciuri

sărbătorească,
rezervată

Ceaușescu
Ceaușescu
d‘e ps£tid! |S-au încheiat finalele

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Si tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat. duminică, 29 
octombrie, la Brăila, Ia sărbă
torirea „Zilei recoltei".

Sărbătoare intrată in tra
diția vieții noastre sociai-po- 
litice, „Ziua recoltei" — zi ce 
încununează anul agricol 1989, 
zi de cinstire a muncii pline 
de hărnicie, pricepere și dăru
ire a celor care, prin stră
duința lor de zi cu zi, dau țării 
piinea și belșugul recoltelor — 
a avut loc, de această dată, 
în județul Brăila. Semn al 
prețuirii muncii depuse și al 
succeselor dofrindite de coope
ratorii, mecanizatorii. spe
cialiștii, de toți lucrătorii 
ogoarelor din această parte a 
țării, în creșterea producțiilor 
agricole, în înfăptuirea o- 
biectiveior noii revoluții agra
re. marea și frumoasa sărbă
toare s-a desfășurat într-o 
ambiantă de bucurie, trăită de g 
altfel de întreaga țară, da- "" 
torită rodului bogat; satisfac
ției firești și binemeritate 
pentru Împlinirile muncii, pen
tru orizonturile noi ce se

(Continuare in pag. a 4-a)

LA CATEGORIA
într-o frumoasă ambianță 

sportivă s-au încheiat la Ti
mișoara finalele Daciadei la 
haltere pentru seniori. în ul
timele dispute am asistat la 
întreceri pasionante, cu unele 
rezultate competitive, între 
care menționăm recordul na
țional obținut de Constantin 
Udrea (Steaua), la stilul arun
cat (categoria plus 110 kg). cu 
215 kg! Un rezultat foarte

Așa cum se știe, miercuri, la Eindhoven, 
Steaua va susține meciul retur din turul doi 
al C.C.E. în compania echipei P.S.V., cam
pioana Olandei.

în vederea acestei partide, delegația Stelei 
pleacă în cursul dimineții de azi. pe calea 
aerului. Vom reveni cu amănunte tn ziarul de 
mîine.

labun, dacă ținem seama că 
această categorie maximă 
recordurile sint destul de 
rare pe plan național. Să tre
cem în revistă ultimele fina
le, care au fost dominate de 
sportivii de la Steaua, Dina
mo, Olimpia, Vagonul Arad și 
C-S.M. Cluj-Napoca.

Andrei Socaci s-a prezentat 
bine la acest important con
curs. deși a avut, îndeosebi

la „smuls", un adversar sur
prinzător de puternic, pe 
bistriteanuS Mircea Sburlea, 
dar in final și-a adjudecat 
victoria la o diferență de 20 
kg ! Petre Becheru a avut 
emoții pentru cucerirea titlu
lui la „total", reușind încercă
rile abia la a treia intrare pe 
podiumul de concurs, atît la 
„smuls", cit și la „aruncat"! 
Arădeanul Adrian Mateaș a 
obținut un valoros 365 kg (cat. 
90 kg), distanțlndu-se cu 40 
kg (!) de cel de al doilea cla
sat, Dragoș Stănică. La cat. 
100 kg, Vasiiică Mereută a cu-

(Continuare tn pag. a 4-o)

în etapa a 7-a a Diviziei A de polo

DINAMO S-A
§ Simbătă și duminică. Divizia 
| A de polo a programat parti- 

dele duble ale etapei cu nr. 7.
§ Iată rezultatele și unele a- 
& mănunte de la o rundă domi- 
§ nată de derby-ul Dinamo — 
§ Steaua, in care campionii s-au 
§ impus in ambele zile.
§ Prima dublă intîlnire dintre 
§ protagonistele campionatului. 
§ DINAMO și STEAUA ne-a o- 
ă ferit. în bazinul din Șos. Ște-

IMPUS IN DERBY-UL CU STEAUA
fan oel Mare, meciuri foarte 
disputate și (în același timp) 
echilibrate.
în cele din 
campionilor 
loare manifestat 
elevii antrenorului

Partida

Decisive au fost, 
urmă, experiența 
și plusul de va

in joc de 
Dinu Po

pescu. Partida de simbătă 
s-a încheiat, așadar, cu victo
ria la limită gr acestora : DI
NAMO — STEAUA 9—0 (2—1. 
2—1. 2—2, J—1), după ee, te

fel ca in finala Cupei, stiliș
tii și-au „adjudecat" primul 
„sfert" (acum cu 4—2), în 
urma unor atacuri bine con
duse spre poarta lui S. Dia
conii, dar nu au putut menți
ne ritmul. Geambașu„ a 
marcat cel dinții (mtn. 1:36), 
Totolict (min. 2:38, din s.n.i a 
•Calat, din nou Geambașu In

(Continuare ta paf. a 4-e)



MULTE METOI ECHILIERATE
Campiona- 

baschet au 
general, re- 

amănunte 
băieților :

FARUL CONSTANTA — O’-fEL- 
1N0X TlRGOVIȘTE " " 
(50—40). Așa după cum arată și 
scorul, victoria Farului 
obținută după un meci

In etapa a V-a a 
tuiui Na,ional de 
fost înregistrate, în 
zultate scontate. Iată 
de la întrecerile

83-77

a fost 
foarte 

disputat, deși la început 1 se 
întrevedea o victorie facilă. De 
la gazde s-a evidențiat din nou 
eficacitatea Iul Băiceanu. Au în
scris : Băiceanu 39. Mănăilă 13, 
Cucoș 13, Tecău 7, Ilucă 7, 
Moldoveanu 4 pentru gazde, 
Lefter 20, Vasllică 20, Tace 9, 
Zdrenghea 8, Rădulescu 6, Ar- 
maglu 6. Alecu 5. Ciochină 3. 
Ari-’-ri : I. Olaru șl M. Oprea
— București. (Ch. GOLDENBERG
— coresp).

UNIVERSITATEA METALUL 
ROȘU CLUJ-NAPOCA — DI
NAMO BUCUREȘTI 54—59
(37—23), Bucureștenil s-au în
trebuințat serios pentru a cîș- 
tiga : în min. 38, scorul era 
54—54 i Cei mal buni apărători
— Pintea (,,U“) și Uglai (Di
namo). Marcatori : Mureșan 17, 
Rotaru 7, Pintea 16. Pulbere 5, 
Sebestyen 9, pentru gazde, Ni-

culescu 20, Vinereanu 2, Uglai
4, Sinevici 9, David 9, popa 12, 
Laszlo 3. Arbitri : D. Roșea — 
Oradea și V. Lazarov — Timi
șoara (Mircea RADU — coresp).I-C.E.D. — MBTALOTEHNfUA 
Tg. MUREȘ 99—93 (49—52). Par
tidă viu disputată, spectaculoasă, 
la care și-au adus contribuția 
ambele formații. Prima repriză 
a fost dominată, surprinzător, 
de oaspeți iar în cea de a doua 
gazdele au forțat și au cîștl- 
gat pe merit. Cei mai buni a- 
părători : C. loan, respectiv
Szep. Au înscris Pogonaru 24, 
Costin 18, Mădirjac 15, Ștefan 14, 
C. loan 13, Lazăr 6, Nîdelea
5, Grădișteanu 4 pentru învin
gători, K. Takacs 26, Pascu 20, 
Ciocian 17, Szep 10, Albert 7, 
Lukacs 4, Cohanciuc 4, Zapelt 
3, S. Takacs 2. Au condus I. 
Antonescu — București șl A. 
Cuțov — Tulcea. (Nicolae TOKA- 
CKK —. coresp).

DINAMO I.M.P.S. ORADEA — 
STEAUA 75—83 (42—42). Joc in
teresant, echilibrat. Campionii 
s-au întrebuințat foarte serios
pentru a cîștlga acest meci,
gazdele conducînd în min. 24 
cu 52—45 (I). Marcatori : Alexe 
18, Antochi 16, Șarlă 12, Cristea
11, Gellert 7, Pascu 5, Flaundra

HANDBAL (m) VICTORII SCONTATE
DINAMO BUCUREȘTI 

NIVERSITATEA C.U.G. 
NAPOCA 27—14 (12—7). 
b . a zi za. oe

— u- 
CLUJ- 

In der- 
llnla as

cendentă din ultima vreme, dl-
namoviștil bucureșteni au obținut o victorie clară, la un 
scor care maschează travaliul 
serios al ambelor formații de-a lungul întregii partide. Pentru 
că studenții clujeni, cu O. Marc 
înfipt în semicercul gazdelor, 
pentru a înscrie sau a obține 7 
metri, ceva, cu un atac vigu
ros. au supus lă mari eforturi 
formația antrenată de Gh. Licu. 
La eforturi In apărare, cu un 
sextet mobil, ca o armonică, pe 
direcția omului cu mingea, pe 
semicerc sau mai în fată, mai 
ales în repriza secundă, care a 
făcut viață grea oaspeților, iar 
Huligan (în prima parte) șl Co- 
«uz (tn cea de a doua) au avut 
• prestație . vrednică de toată 
lauda, care explică In bună par
te diferența de scor. In atac, 
dipamoviștu au acționat In vi
teză. atît In ce privește circu- . 
lația mingii. Cit șl eea a jucă
torilor. au aruncat la poartă eu 
forță șl uneori cu fantezie, , de 
pe semicerc — si dinafară. Pri
itul au marcat oaspeții (0—1 In 
min. 1, Crainic, din 7 m), *. 
Lieu a egalat un minut mal 
tîrziu, după care, cu răbdare, 
dar sigur, dinamovlștil au luat 
conducerea. . Două elemente se 
mal cuvin remarcate : jocul băr
bătesc de ambele părți, dar fără 
durități excesive (Dogăreseu 
ne-a arătat că știe șl așa) și 
integrarea lui R. Licu in unele 
faze de apărare, pentru Început 
chiar cu prețul unor greșeli. 
Am reproșa celor două comba
tante pripeala in . fazele de con- 
t.aa.ac, ca*-e: le-a privat (mai a- 
les pe Universitatea) de puncte 
prețioase.

dinamo BUC. : Buligan, Co- 
cuz — R. Ucu 9 (1). Ștefan 3, 
Prisăcaru 1, Mocanu 1, Dogă- 
rescu 5. Zaharia 4. Jianu 2, Antonescu, - - — . -
NIVERSITATEA : 
Vălean 1. Pop 1. 
Grindei. O. Marc 2, 
(4). crlstea. Cucura 
Au arbitrat P. Sîrbu 
ieraș — Arad.

Mircea

V-Ene_ 1. Chiriac 1 ;
A. Marc 

Simboan 
Crainic

1, Kiss 
și E. Flu-
COSTEA

1, 
7

1.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
STEAUA BUCUREȘTI 21—23 (9— 
15). Doar 15 minute au rezistat 
gazdele (6—6). dună care lipsa 
de concentrare (au ratat șl 4 a- 
runcări de la 7 m) și jocul bun 
al oaspeților au decis cîstigă-

toarea șl... scorul. Marcatori : 
Georgescu 3 (1). Caba 3, Vasila- 
che 3, Matei 3 (1), Gal 3, Giur- 
gea 2, D. Petru, N. Dobrescu, 
Dedu și Horge, respectiv Ber
bece 8 (1), Mirică 7, M. Dumi
tru 6. Ionescu 4, Popescu 3, 
Săftescu. Au arbitrat R. Ia- 
mandi — Buzău și Gh. Șandor
— Oradea. (C. CREȚU — co
resp.).

C.S.M. MINAUR BAIA MARE— 
A.S.A. ELECTROMUREȘ T1R- 
GU MUREȘ 36—22 (16—10). Par
tida a fost de un bun nivel teh
nic. Au marcat : L. Pavel 10, 
Andronlc 8. A. Popovici 8, Bo- 
torce 7, Porumb 2. Marta, pen
tru învingători, Gh. Mureșan 14, 
I, Moldovan 4, Ciobanu 2, Bo- 
roș, David. Arbitrii : G. Bo- 
locan *1 R. Mahler, din Bra
șov. (A. CRIȘAN — coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTANTA
— ȘTIINȚA BACAU 90—25 
(16—12). Din nou arhiplină Sala

Sporturilor din Constanța, la a- 
ceastă partidă viu disputată, cu 
acțiuni clare, purtate in viteză. 
Au cîștlgat gazdele, grație unui 
pluș de efort fizic șl de gîndire 
tactică. Marcatori : Durău 9 (8), 
Bărbulesca Ș, Timofte 5. laneu 
9, Bedivan 1, Olaru 2 pentru 
Hidrotehnica, respectiv Bondar 
11 (41, Vasilca 4, Gherasrd 4, Chiri- 
1* 1, Girlesco 2, Condruz. Au 
arbitrat H. Marzavan — Bucu
rești șl Gh. Mlhalașcu — Bu
zău. (Ch. GOLDENBERG - co
resp.).

DINAMO BRAȘOV — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 24—26 
(11—14). Joc atractiv, echilibrat, 
cîștlgat de craioveni datorită in
sistenței 1a finalizare și apărării 
ferme, in care a excelat Albiei. 
Fără Donosa șl Donca (acciden
tați), cel de la Dinamo Brașov 
au ratat exasperant, inclusiv 
două aruncări de la 7 metri 
(Hossu), ultima în min. 55, la 
22—23 I Marcatori : Hossu 10 (5), 
Flelk 6, O. Moldovan 4, Nicoles- 
cu, Micle, Holgyes și Strelnu, 
respectiv Neagu 8, Marian 7, 
Dumitrescu 4, Dumitru 3, Rădu- 
ță 2, Agapie și Barcan. Au ar
bitrat J. Mateescu și V. Dăn- 
cescu, din București (C. GRUIA
— coresp.).

STRUNGUL ARAD — DACIA 
PITEȘTI 28—20 (14—12). Au
marcat : J. Nagy 13, Avram 4, 
Urs 3, Crivăț 3, Boldor 2, Fina- 
ță 2, Robu, pentru gazde, res
pectiv Mihăilă 7, Paraschiv 5, 
Bălășescu 3, Ivan 2, Barbu, Cos
tache și Grigore. Arbitrii : A. 
Mitre și I. Băloi — Reșița. (O. 
BERBECARU — coresp.).

4, Fodor 2 pentru Dinamo, res
pectiv Cristescu 25, Ardelean 19, 
V. Ion 11, Brănișteanu 11, Ros- 
navschi 6, Cernat 6, Toader 3, 
Ermurache 2. Arbitri : I. Geor- 
giu și Al. Columban — Cluj-Na- 
poca. (Uie GHIȘA — coresp.)

C.S.L. BALANȚA SIBIU — 
ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 87—36 
(33—40). Meci extrem de echili
brat : gazdele au realizat vic
toria ' prin coșul înscris de 
Bretz în ultimele secunde de 
joc... Au marcat : Bretz 26, 
Herbert 22, Munceanu 18, Pal- 
hegy 6, Tcnter 5, Telcer 4, Co
rul 3, Dăian 2, Apostu 1 pentru 
gazde, Carpen 29, Panaltcscu 18, 
Birsan 13, D. Constantinescu 11, 
Stoian 6, Frumosu 5, D. Con
stantinescu II 4. Arbitri : FI. 
Baloșescu — Brașov și P. Bora
— Tg. Mureș. (Iile IONESCU — 
coresp.).

ELBA TIMIȘOARA — 
84—83 (44—40). Victoria
reveni oricăreia dintre .... .
Marcatori : David 30, Isaicu 20, 
Moscalii 14, Recea 11, Ilie 3, Vi- 
ișoreanu 2, Ionescu 2, Bobrovschi 
2 pentru timișoreni, Ghlță 22, 
Mihai 18, M. Dumitru 14, Popo- 
vici 14, Suciu 11, Șerbănescu 2, 
Vlad 2. Arbitri : M. Aldea — 
Ploiești șl Al. Gută — Craiova. 
(Constantin CRETU — coresp.).

FEMININ
Rapid C.S.Ș. 5 București — 

Olimpia București 55—62 (22—38), 
Comerțul C.S.Ș. Sf. Gheorghe
— Comerțul Tg. Mureș 83—30
(38—45), Metalul C.S.Ș. Rm. Vîi- 
cea — Mobila C.S.Ș. Satu Mare 
88—67 (61—36), universitatea
C.S.Ș. Viitorul Cluj Napoca — 
Gaz Metan C.S.Ș.
(55—31), Metalul I.M.P.S. 
ta Crișul — 
meci amînat la 
pel brașovene.

RAPID 
putea 

echipe.

Mediaș 90—56 
------- Salon- 

Voința Brașov, 
solicitarea echi-

VuLfai (£) NUMAI
In cea de a cincea etapă a 

Diviziei A de volei feminin s-au 
înregistrat rezultatele :

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.U. 
RAPID GALATI 3—2 (—13, 13, —10, 

4, 11) A fost o partidă frumoa
sa in Sala Dinamo. Cu Ileana 
Berdilă in formă remarcabilă, 
dublată de Speranța Andreica, 
precum și celelalte (în inferiori
tate ca „talie") studentele au 
lost la un pas de un neașteptat 
succes, ele conducînd cu 1—0 și 
2—1 la seturi. Dlnamovistele au 
meritul de a fi reușit pînă in 
fina) sâ-și pună în valoare expe- 
rien.a, mal ales după ' "
cerea în - 
Dimofte. 
și E.
DINAMO 
Dimofte), 
< lar.iela 
Pîrv, 
cu), Alina Pralea, Gcorgeta fi
ne ; C.S.U. — Speran a AnJrei- 
ca, Ileana Berdilă, Alina Moca
nu, Daniela Dinleă, Claudia O- 
prea (Daniela Blănaru), Carmen 
Cojta.he. (Modesto FERRARINI).

FLACARA ROSIE BUCUREȘTI 
PZriICȚL’NA IAȘI 3—2 (—15,
—13, 7, 4, 10). După ce bucureș- 
tencele au pierdut două seturi, 
a i trecut la cîrma jocului. Pe 
fondul unei remarcabile mobili
tăți, a unor blocaje eficiente, 
p-e-um si datorită atacurilor in 
forță. Flacăra Roșie a reușit să 
c’s-i-e destul <le lejer ultimele 
trei seturi. Remarcate : Viorica 
Mazilescu. Daniela Iacob, Mi-

... . introdu- 
formație a Doinei 

Au arbitrat c. Malaxia 
Niculescu formațiile : 

— Mirela Popa (Doina 
Carmen Cioroianu 

Coșoveanu), Cristina 
Corina Rotar (Irina Veli- 

Allna Pralea, Gcorgeta 
Speran a 

Ileana Berdilă, 
Dantela Dinleă,

DAR FRUMOS
I
I
I
I
I
I
I

I
I
f

Constantin ALEXE

Santa 
partidă 

balonul, 
oaspeții

LA PAS,

a atins 
jocului,

început jocul, așa a 
și așa avea să se 
dominare catcgo-

(fair-play !) 
„ de redacție, la 

Mulțumim, Kalogbe-

Divizia A, etapa a 10-a

Pentru o deplină edificare, 
s-o luăm „ca la baschet : 
min. 1,23 : prima combinație 
a dinamoviștilor și primul 
șut puternic pentru Santa ; 
min. 2,55 : Timofte I trece „în 
cascade", precum Stenmark 
printre jaloane, dar intră 
in unghi ; min. 6,07 : excelen
tă combinație și Vaișcovici, pas 
înapoi, dar Andone trimite pe 
lingă bară, de la 7 m. în re
plică, Caciureac reia cen
trarea lui Selimeși, dar fără 
griji pentru Stelea (min. 9). 
Așa a 
continuat 
termine :
rică și noian de Ocazii pentru 
gazde, rare contraatacuri ale 
oaspeților. Și au ratat și Ma- 
teuț. și Sabău. și fundașul 
Meszaroș și scorul a rămas alb 
pînă în min. 31, cînd Timofte 
a fost oprit prin fault la 18 m 
și VAIȘCOVICI a transformat 
lovitura liberă. deși 
(care avea să facă o 
excelentă) 
împotriva

1 DINAMO 4 (1)1
J F.C.M. BRAȘOV jU

Stadion Dinamo; teren exce
lent; timp bun pentru fotbal ; 
spectatori — circa 8 006. Suturi ; 
25—3 (pe poarta: 11—2). Cornere: 
21—2. Au marcat: VAIȘCOVICI 
(min. 31 și 67), SABAU (imn. 61), 
TIMOFTE I (min. 81).

DINAMO : Stelea — Meszaroș 
(min. 46 Doboș), REDNIC, An
tone, Klein — TIMOFTE I, SA
BAU, MATEUȚ (min. 46 Lupes- 
cu), lupu — Mihăescu, vai
școvici.

F.C.M. : ȘANTA — Comănescu, 
Pîrvu, LUHGO, Mandoca — 
CSEKE, Drâgan (min. 55 Stupu; 
min. 82 Spirea). Caciureac, Barbu 
— Andrașl I, Selimeși.

A arbitrat V. Titorov (Plopeni); 
la linie: C. Gheorghe (Suceava) 
șl A. Renghel (Vaslui).

Cartonașe galbene: ANDONE. 
La speranțe : 3—1 (2—0).

RUGBY: GAZDE-OASPEJI, „SCOR- EGAL
în prima grupă valorică la 

rugby, Ieri s-au disputat parti
dele celei de ■ opta etape :

STEAUA — CONTACTOARE 
BUZĂU' 34—18 (26—0). Un joc
eu destule puncte, de o parte 
și de cealaltă, eu 8 eseuri (6—2), 
cu două „Jumătăți* distincte, tn 
prima parte, campioana și-a si
lit partenera să se apere mal 
tot timpul, purtînd Insă pînă la 
capăt doar cîteva din acțiunile 
declanșate după foarte multele 
baloane adjudecate. Practic, o 
unică fază, consemnată In mi
nutul 20, • arătat frumusețea 
întreagă a rugbyUhil ofensiv : 
Inițiată în apropierea eentrulul. 
ea a fost purtată rapid, pe 
front larg, dreapta — stingă — 
dreapta. lncheindu-se ta but, 
prin eseul semnat de Ignat... 
După pauză, în condițiile în 
care antrenorii bucureștenllor, 
Th. Rădulescu ei Ad. Mateescu, 
l-au înlocuit ne prlnzătorul nr. 

,1, Mcțoc, apoi pe căpitanul a- 
chipei, Murariu (alți internațio
nali, ca Leonte sau Rădulescu, 
nu au fost folosiți de loc), Du- 
mitras șl coechipierii s-au- vă
zut. în fine. în Joc. buzoienil 
reducînd astfel dintr-un handi
cap ce părea să devină de pro
porții, la un moment dat. Au 
marcat : Vărzaru t, Șerban, Ig
nat, Iosef, Hodorcă — eseuri, 
Ignat — două lovituri de pe
deapsă + două transformări, 
respectiv A. Dinu, Dumitraș — 
eseuri, Popișteanu — l.p. + do
uă transformări, Petrescu drop. 
Arbitru : Al. Pavlovici, ajutat de 
A. Scafarsch! — L Alexandru.

Geo RAEÎCHI

C.S.M. MINAUR BAIA MARE 
— FARUL 30—14 (9—11). Meci 
frumos, în prima repriză con
ducînd, sub toate aspectele, 
oaspeții, pentru ca în partea a 
doua maramureșenii să 
Inițiativa, împunîndu-se 
meritat. Au punctat : 
Șugar, Duma — eseuri, 
2 l.p. + tr., Nichitean — 
+ 2 tr. pentru băimărenl, Zan- 
fir, Sasu — eseuri, Bezărău

drop, Florea l.p. Arbitru : M. 
Galanda. (A. CRIȘAN, coresp.)

C.S.M. I.M.U. SUCEAVA — 
DINAMO 12—13 (0—10). Intîlnire
echilibrată, clștlgată in final, de 
justețe, de bucureșteni. Reali
zatori : Llvadaru 3 l.p. + drop, 
respectiv Franciuc, Tutunea — 
eseuri. Copil drop, Toader tr. 
A condus S. Marin. (I. MIN- 
DRESCU, coresp.)

RAPID METROU — C.SJM. SI
BIU 15—20 (9—13). Dacă ta gră
mezile ordonate a existat ega
litate, oaspeții s-au arătat su
periori pe „treisferturi", pășind 
mai . mult și ■ mal sigur, și ob- 
ținînd astfel o meritată . victo
rie. Dintre jucători s-a detașat 
slbianul Amariei, autor a 11 
puncte — eseu, 1 l.p., tr. Cel 
mal eficace • fost, totuși, Stan- 
elu, de la gazde, care a În
scris Insă numai din l.p. (5). 
C.S.M. a mâl marcat două e- 
seuri — G. Dobre și Suciu. A 
arbitrat brașoveanul M. Volna. 
(Cornel CRISTACHESCU)

ȘTIINȚA PETROȘANI — GRI- 
VIȚA ROȘIE 9—12 (3—3). Bucu- 
reștenil au Învins după o par
tidă foarte disputată, prin 
punctele realizate de Gh. Dinu 
eseu, T. Radu l.p., drop, tr. 
Pentru, petroșenenl au Înscris 
Năstasc eseu, Ivănuș drop. Cr. 
Gheorghe tr. Arbitru : I Vasi- 
llcă. (T. CORNEA, coresp.)

UNIVERSITATEA ELTIM — 
MIȘOARA — RULMENTUL 
LAJ .21—12 (12—0). Joc
taculos, dominat în prima 
priză de gazde, care au 
o serie de faze frumoase, 
pauză, Jocul s-a echilibrat, 
lădenii cîștigînd chiar... re
priza. Au marcat: Voinov, Mir- 
cioagă — eseuri, Răcean 3 l.p., 
2 tr., respectiv Căuia eseu. Ștc- 

■ tr.. Floricică drop.
Huștiu. (D. BAR.

Tl- 
BXR- 
spec- 

re- 
creat 
După 

bîr-
re-

(fără vreo patru titulari, Gher- 
gu, Patru, Moldovan, Nedel- 
cearu, dar și Dinamo fără 
Răducioiu, sau Lupescu, o re
priză). puteau egala, după o 
fază rară : minge lungă a lui 
Barbu, iese Stelea, Caciureac 
șutează pe lingă el. de la 45 
m, mingea se ducea spre gol, 
Mateut aleargă după ea și 
(splendid efort !!) o ajunge 
la 1 m de- poartă!!

După pauză, același „soena- 
riu" : au trecut doar 25 de se
cunde și Timofte a șutat in 
portar, de la 7—8 m. Și cînd 
nu mai ratau dinamoviștii 
(Rednic. Timofte, Andone, și 
nu numai ei), intervenea sal
vator, Șanta. Dar ce să mai 
facă la ristul „sec" al lui 
SABĂU (min. 61), 1* șutul lui 
VAIȘCOVICI (de la 1 m. ta 
centrarea lui Timofte), ta vo
ted ini TIMOFTE (min. #1, 
ta un corner) ? Nu mai putea 
nimic. O vorbă bună insă, 
pentru brașoveni : s-au spe
riat la 0—4, dar au jucat des
chis. fără faulturi și fără mingi 
in tribune. Dinamo, ta pas, 
fără să forțeze, și-a im
pus clasa pe care o are. La 
meci a fost prezent și antre
norul secund" al lui Panatht- 
naikos, Kalogheras, a cărui 
echipă mai are miercuri, in 
Cupa Cupelor, 1% șanse (teo
retice), de calificare. Am zis 
că a venit pentru că li place 
jocul lui Dinamo, exact ceea 
ce 1-a confirmat 
unui coleg 
pauză, 
ras !

preia 
clar. 

Bucșe, 
V. Ion 

■ 2 l.p.

CRAIOVENCELE AU ÎNVINS ÎN DEPLASARE !

fănică l.p. + 
Arbitru : Gh. 
DAS, coresp j
1.-----------
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

haela Butuc, Georgeta Tcoajer 
(F), Aurelia Preda, Tatiana Po
pa, Dana Singeorgean. Au ar
bitrat : M. Vlădescu și R. Far- 
muș (Horațiu SIMA)

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
RAPID BUCUREȘTI 3—2 (6, —13, 
14, —11, 14) Practicind un joc 
foarte bun, atît la fileu cit și 
în linia a n-a, echipa sibiană, 
a reușit să învingă formația 
favorită. Aceasta a pierdut inex
plicabil de ușor primul set, și 
l-a adjudecat pe al doilea, deși 
a fost condusă cu 12—7. Dra
matic a fost setul trei, adju
decat de sibience (deși conduse 
cu 11—4), care însă l-au pier
dut pe al patrulea. Ultimul set, 
aprig disputat, a revenit tot 
gazdelor, motiv pentru care me
rită felicitată toată formația. De 
la oaspete s-au remarcat Dani
ela Gilcă, Daniela Buhlea și 
Felicia Nicolae. Au arbitrat : D. 
Negroiu — O. Manlțlu (Ilie IO- 
NESCU, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU—DACIA PI
TEȘTI 3—0 (12, 8, 9). Luptînd
exemplar studentele au cîș- 
tigat fără drept de apel. Remar
căm echipa : Eugenia 
Loredana Polocoșerl, 
Olteanu, Cristina 
Andreea Plăcintă, 
eiuc. Au arbitrat 
și D. Delcea. 
coresp.).

C.S.M. OTELUL 
— UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA 1—3 (—11, —5, 15, —5). 
Tîrgoviștencele au reușit să

„smulgă" cralovencelor doar un 
set. De la experimentatele stu
dente s-au remarcat : Mirela
Bojcscu, Monica Sușman, Mire
la Cazangiu, Cristina Buzilă. 
Au arbitrat : Z. Moldoveanu și 
V. Pavel (M. AVANU, coresp.).

FARUL CONSTANTA — CHI
MIA RM. V1LCEA 3—2 (9, 4,
—12, —9, 10,). Joc frumos. cu 
servicii puternice și atacuri va
riate, în care gazdele au cîș
tlgat ușor două seturi după 
care s-au relaxat. Și-au revenit 
însă în ultimul, obțlnînd o vic
torie meritată. Remarcate : 
Delia Leițolu, Gulnlza Lică, Ma
ria Enache, Marinela 
(F), Lucreția Mirea și 
Ivanov. Au arbitrat : P. 
M. stamate (C. popa,

MINAUR
Steaua 
,,U“ Timișoara 
Farul
Grivița Roșie 
Dinamo 
C.S.M. Sibiu 
Rulmentul

9. Contactoare
10. St. Petroșani
11. Rapid Metrou
12. C.S.M. Suceava

LOTO-PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ

MASCULIN

Neacșu 
Xenia 

Deju șl 
coresp.).

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO A TOAMNEI DIN 29 
OCTOMBRIE. FAZA 1. extra
gerea I; 45 34 83 21 3 81 27 67 
86-----------
66 
64 
51 
extragerea a IV-a: 44 46 53 68 
56 49 86 73 9 47 63 42 ; FAZA 
A II-a. extragerea a V-a: 63 
50 43 89 19 49; extragerea a 
Vl-a: 11 45 29 52 27 26; extra- 

6

35 55 54; extragerea a Il-a: 
25 63 22 68 61 36 30 38 52 
84; extragerea a Iil-a: 54 55 
37 26 18 87 35 41 19 83 75 ;

Ichlm, 
Marcela 

Voiculescu, 
Liliana Helei- 

D. Dobrescu (S. NENIȚA.
TlRGOVIȘTE

STEAUA BUCUREȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV 3—0 (3, 6, 6).

RAPID BUCUREȘTI — C.S.M.U. 
SUCEAVA 3—0 (3, 10, ,13).

DINAMO BUCUREȘTI — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—0 (8, 10, 5)

ELCON DINAMO ZALAU — 
VIITORUL DINAMO BACAU 
3—0 (8, 7, 6).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — ELECTROTEHNICA 
BISTRIȚA 3—0 (9, 6, 7).

RELONUL SAVINEȘTI — MI
NAUR BAIA MARE 2—3 (—15, 8, 
—13, 15, —13)

Vl-a: 11 45 29 
gerea a VII-a-:

Fond total 
1 332 914 lei.

REZULTATELE 
PRONOSPORT DIN 
BRIE. 1. Ascoll 
Bari — Cesena 1 
Atalanta X; 4.
Florentina 2; 5. Genoa — Napoli 
X; 6. Inter — Lazio 1;. 7. Ju
ventus — Sampdojia lț 8. Roma 
— Leech 1; 9. Udinese — Verona 
1; 10. Ancona — Pescara X;
11. Cantanzaro — Regglana X;
12. Pisa — Messina 1: 13. Reg- 
gina — Torino X. Fond total 
de cîștiguri 3 302 971 lei, din care 
352 052 lei, report la categoria 1.

70 54 20 18 61. 
de cîștigurî :

CONCURSULUI 
29 OCTOM- 

Milan 1; 2. 
; 3. Bologna — 

Cremonese —

» CLUJ-NAFOCA, 
telefon).
cu multă, 
prudență 
Minute în 
„plimbat" 
lungul și de-a latul terenului, 
în intenția cit se poate de evi
dentă de a dizloca o defensivă 
întărită cu un „baraj" supli
mentar (Movilă — Bacoș), in
terpus la limita „treimii" pro
prii. Cum nu a reușit nici' 
prin pătrunderi individuale 
(min. 11 — Gh. Popescu, ple
cat din marginea „16-lui", for
mației sale și stopat in extre
mis la 30 m; min. 16 „șarjă" 
Pigulea. pe stingă, între
ruptă prin fault), ei au ră
mas... în așteptare. O aș
teptare care i-ar fi putut cos
ta. pentru că, prinzind ceva 
curaj și ieșind la joc, echipa 
locală s-a aflat de două Or 
pe punctul să deschidă scoruș 
în min. 31, la un corner, Bol- 
dici a ratat intercepția, Zanc, 
cu un bun culoar spre poarta 
goală, a ezitat să reia direct, 
lăsindu-1 apoi pe Movilă 
șuteze defectuos. După 
ceastă ocazie (mare !). „șepci- 
le roșii", au avut, în min. 44, 
un contraatac în 
ritate numerică, 
pasa întirziată 
să a lui Pojar.

Jocul a devenit mai dina
mic după pauză, cînd 
au trecut la ofensivă, 
părarca — dominată de 
de control", Gheorghe 
cu — a destrămat sau 
totul. craiovenii așteptînd, 
în continuare, momentul priel
nic. Și acesta a venit in min.

29 (prin
Gazdele au abordat 
chiar foarte multă 
această partidă, 
șir, oaspeții și-au 

partenerii . de-a tiinj 
10 0.
2—3 
BII 
DO

vili 
DA 

u 
Ad.
PES 
lari 
Plg 
goe

A 
(Va 
(Ar 
Jiul

C
Li

să 
a-

netă superio- 
anulat de 

și impreci-

clujenii 
dar a- 
,. turnul 
Popes-’ 
respins

into 
poi 
ace'



LTAT TOTAL OPUS JOCULUI PLUSUL DE VALOARE SI IKSiSTENTA1 SCORUL PUTEA
(prin telefon), 

e vedea, pe te- 
tbal, o echipă 
itoritate 89 din 
ute ale jocului 
srzînd partida. 
:ele mai multe 
ăi s-au aflat 

de centru, iar 
ut și el, adasea. 
libero ! S-a de- 
îl. încă o dată, 
rl'ite fi nu nu- 

ios, dar și 
i sa nr. 1 con- 
itoarea golurilor 
iilor, oricît de 

Cam așa au 
și in meciul de 

le Sportul Stu- 
cepția a două 

unul însem- 
a arătat mai 
plecat cu două 

a grijă a bueu- 
id_ aceea de a 
cît mai departe 
iu, asediat real- 
aga durată a 

firii ne-a pri- 
area primelor 
e gol ratate de 

Marcu a tri- 
din apropiere, 

min, 4. șut Ste- 
e foarte bună), 
s R. Lucescu în 
. Timiș, un nou 
. din careu. A 

: era cel mai 
itat. adică golul 
min. 7, Stanici 

1 balon in pro
st deschis lung 
iNU (aflat, după 
ă, in poziție de 
ista a trimis din 

(lateral dreap
ta poarta Iui 

tarte, cu excep- 
ediat de A. Po-

I FLACĂRA 0
I SPORTUL STUD. 1 (1)

Stadion ,,Flacăra** ; teren foar
te bun ; timp frumos, călduros; 
spectatori — circa 3 000. Șuturi! 
21—6 (pe poartă : 9—2). Cornere: 
21—2. A marcat : S. RĂDUCA- 
NU (min. 7).

FLACĂRA : Tene — Purdea, 
BELDIE. Butufei, Timiș — D. 
SA VA. Chiriță. C. Pană III (min. 
46 JERCALAU). MARCU — Ste
re, Lala (min. 51 VAIDEAN).

SP. STUDENȚESC : R. LU
CESCU — M. Mihail, LUCA CI, 
CRISTEA, M Popa — Țîrlea 
(min. 67 Buțerehi). A. Popa 
(min. 27 C. PANA I), Prodan, 
stanici - s. raducanu, v. 
Iorgulescu.

A arbitrat M. Ivăneescn (Bra
șov) • la linie : N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea) și I. Ursachi (Bacău).

Cartonașe galbene : STERE,
STANICI.

La speranțe : 4—0 (2—8).

pa, în min. 25 (și respins cu 
ușurință de Tene), studenții — 
o spunem iar — nu au mai a- 
rătat nimic în joc, multumin- 
du-se să respingă (în special 
prin masivii lor fundași cen
trali) baloanele periculoase și 
recurgînd. uneori, chiar și la 
armele antijocului (trageri de 
timp, simulări etc.). Iată doar 
cîteva (!) din uriașele ocazii 
ale gazdelor, ce au urmat go
lului : Marcu, min. 17 (a ratat 
de la 6 m !) ; Beldie, min. 20, 
29 și 45 (șuturi „scoase" de R. 
Lucescu „in extremis") ; Chi
rită. min. 65 : din nou Beldie, 
min. 69; bară de la cițiva 
metri. Văidean, min. 78 ; D. 
Sava. min. 82 ș.a. Si astfel, 
echipa care mai mult nu a ju
cat decît a jucat, a cîștigat, 
totuși, cele două puncte...

PITEȘTI, 29 (prin teiefon). 
Deși în fața unei echipe care 
n-a )ucat rău, depâșindu-și 
condiția de „lanternă". Victoria 
a obținut aici un succes logic, 
argumentat, după cum se poale 
vedea, și de caseta tehnică. 
Concret, o linie de mijloc 
foarte activă și, în general, 
plusul de valoare și insistența 
bucureștenilor au înclinat ba
lanța de partea lor, la capătul 
unui meci care, dacă n-a stră
lucit, a plăcut prin ardoarea 
cn care s-a luptat pentru fie
care minge, pentru fiecare 
palmă de gazon.

După o primă repriză mai 
săracă în faze de poartă, „inau
gurată" totuși de ratarea lui 
Voicu (min. 1), a doua jumă
tate a întîlnlrii a fost mai ani
mată, ambele formații căutînd... 
lovitura de grație. Numai că 
prestația gazdelor, fermă în a- 
părare și cursivă la „mijloc", a 
suferit (ca și în alte dăți) în 
atac, unde vîrful improvizat 
(din mijlocaș) Dican n-a făcut 
uitată absența lui C. Pană, ti
tularul postului. In aceste con
diții singura secvență cu ade
vărat primejdioasă pentru bu
turile lui Nițu s-a petrecut în 
min. 63, cînd- portarul 
riei a respins în corner 
ba" acelui’așî Voicu.

De partea cealaltă, cu 
lomon la construcție, 
vizitatoare s-a bazat mai ales 
pe travaliul mijlocașilor, lâsați 
însă să „zburde" de o apărare 
exactă în Intervenții, în fruntea 
căreia Minea ni s-a părut cel 
mai bun de pe teren. După in
trarea lui Coraș, linia mediană

i F.C. ARGEȘ
I VICTORIA

o
1 (0)

Stadion „1 Mai* ; teren bun ; 
timp frumos : spectatori —
circa 10 000. Șuturi : 4—7 (pe 
poartă : 1—4). Cornere : 2—4. 
A marcat URSEA (min. 74).

F.C. ARGEȘ : Speriatu — Voi
cu, PlRVU, STANCU, 
Prisăeeanu, EDUARD, 
BANUTA — Vlădolu 
M. Stoica), Dican.

VICTORIA : Nitu — 
REA, ȘTEFAN, M. Pană 
GA. C. SOLOMON, HANGANU, 
URSEA — Țîră (min. 72 D. Da
niel), Cigan (min. 46 CORAȘ).

Tănase — 
Grlgoriu. 

(min. 70

Ursu, MI- 
FUL-

A arbitrat V. Curt (Constanta); 
la linie : V Ciocan (Bistrița) ri 
N. Grigorescu (Timișoara).

Cartonașe galbene : C. SOLO
MON, VLADOIU.

La speranțe : 2—2 (1—1).

Mugur POPOVICI

STfiTIE DE CALITATE
IR ÎN PRIMA REPRIZĂ
I, 29 (prin te- 
ișurată intr-o 
ibit de plăcută 
;feră de deplină 
artida a avut 
/orabil echipei 
că din min. 2 a 
sscb* J.ă «corul :
eșchis excelent, 
îă. pe vîrful de 
cest» ■ pătruns 

careul advers 
e colțul opus al 
c, mingea lo
bară înainte de 

să. Replica •- 
eților nu s-a lă

ți in min. 10, 
icos cu dificul- 
o minge șutată 

ipă care Van- 
bună situație în 
.'' rise ți mal 

av gazdele iși 
itajul în min. 21, 
at în mare ver-

I !

I F.C. OLT
I F.C. BIHOR

Stadion - viitorul"; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 4 000. Șuturi: ÎS—U (pil 
poartă; 7—6). Corners: 6—C. Au 
marcat: PENA (min. 2), ȘUVA- 
GAU (min.. 21), respectiv CHE- 
REGI (min. 54).

F. C. OLT : Gherasim — Ruse, 
Mihali, CIREAȘĂ, Morar» — 
V. Popa, Dudan, Pistol (min. IS 

. Tulba), eftimie — pena «min. 
S3 Ene), ȘUVAGAU.

F. C. BIHOR : Jipa — Welssen- 
bacher, BUCICO, Brukenthal, 
Baba — Biszok (min. M Mure- 
șan), CHEREGI, Ivan — Bolba, 
Vancea, LAZAR.

A arbitrat I. Velea (Craiova; 
la linie: Fl. Popescu (Ploiești) ți 
C. Ifrim (București).

La speranțe: 1—® (0—0).

vă), pătrunde irezistibil pe 
flancul sting, apoi pasează cu 
precizie spre ȘUVAGAU, 
care, din marginea careului, 
trimite plasat balonul, in 
poartă. Jocul are ta conti-

Victo- 
„bom-

C. So- 
echipa

CURSA DE

APOCA 
•VA

nuare ritm și culoare, fiind 
totodată. în ciuda scorului de 
pe tabelă, echilibrat ca desfă
șurare. Gherasim se remarcă

CONSTANȚA, 29 (prin tele
fon). Se părea că meciul va fi 
la discreția gazdelor. Constăn- 
țenii mareaseră din start (min. 
2), cînd M. POPA, liber in 
mijlocul careului advers, a re
luat in plasă o centrare a lui 
Cămui. Trioul din atacul Fa
rului (Tufan—M. Popa—Mihai), 
sprijinit de abilul si inventivul 
Oprea, juca excelent, eu de
vieri surprinzătoare ți „un- 
doi“-uri, care „explodau" ia 
mijlocul unei apărări debuso- 
late. Atacurile se simulau pe 
c parte a terenului ți continuau 
pe partea opusă, unde nu Je 
aștepta nimeni, iar timișorenii 
Ui pierduseră intr-atit capul 
incit nu se hotărau nici pen
tru joc strict defensiv, nici 
pentru unul ofensiv, Mmitin- 
du-se la o „linie- stingacc ta 
apărare ți la contraatacuri de
bile. Urmarea: iu min. 36, MI
HAI va marca al doilea gol «* 
gazdelor, după o combinația 
intre M. Fopa ți Oprea.

După pauză, oaspeții apar cu 
e linie de fundași remaniată 
(Crăciun in locul lui Andreaț) 
ți cu Oloșutean împins la față. 
Ei n-au însă timp să verifice 
calitatea noului dispozitiv, căci 
ta min. 51, MIHAI (bine an
gajat de Oprea) marchează al 
treilea gol, după un slalom 
reușit ta careul timișorean, 
căruia îi cade victimă ți Moise, 
scos din poarta sa. Dificulta
tea lui „Poli" părea fără sfîrșit, 
dar iată că mutațiile efectuate 
la pauză aveau să schimbe fața 
jocului. Apărarea fortificată a 
violeților nu mai este o pradă 
ușoară, mijlocașii îndrăznesc 
mai mult, ocupînd terenul din

a Victoriei a împins mereu 
jocul, ca un piston, și pe acest 
fond, al unei superiorități tot 
mai evidente, s-a marcat și 
unicul gol, dintr-o fază superbă. 
Ursu a „urcat" pe dreapta, i-a 
pasaț lui Țîră, acesta a cen
trat, Coraș a sărit peste balo
nul venit la firul ierbii, UR
SEA l-a preluat și, după ce a 
driblat portarul, a trimis in 
plasă : 0—1 în min. 74. O iz- 
bîndă muncită și absolut justi
ficată.

Ovidiu IOANITOĂIA

URMĂRIRE
I F.C. FARUL
I „POLI" TIMIȘOARA

Stadion »1 Mal*; teren bun; 
timp frumos; spectatori — dres 
M000. Șuturi: 14—11 (p« poartă: 
1—4). cernere: 1—1. Au snareat: 
M, POPA (min. I), MIHAI (mia. 
N ți B), respectiv OLOȘUTEAN 
*Stta. 9S |t 795 ,

cipal; teren bun; 
pectatori — circa 
.3—9 (pe poartă : 

8—5. Au marcat: 
i), respectiv SAN-
I — Gherman,

POJAR — ’Zanc 
ean), SUCIU, Mo
li. Sabo) — CA- 

ilRO.
TEA : Boldici — 
5ANDOI, GH. PO- 
nfir — Ciurea, O- 
ghe, P. BADEA — 
78 Geolgău), Nea- 
Irimescu).
Ad. Porumbolu 

linie : M. Axente 
ștefănoiu (Tg.

Sene: tv ZAMFIR. 
1-8 f-3).

de pe dreapta, 
mai sus decît 

cători din careul 
scrie spectaculos : - 

final extrem 
gazdele par că 
șansă de egala- 

nult, în penulti- 
meciului ele sînt 
lai primească un 
ntraatac, prin C. 
i următoarea ac- 
i. Cadar intră 
d să fie blocat, 
rat. mingea ina- 

șut eu sete al 
rentate.

la un șut al Iul Ov. Lazăr 
(min. 24), în vreme oe, la 
cealaltă poartă. Jipa are un 
splendid reflex la mingea ex
pediată de Dudan. în ultimul 
sfert de oră al reprizei, biho- 
renii se arată mai Insistent: în 
ofensivă. dar șuturile lor 
succesive (min. 30 — Ov. La
zăr, min. 34 — Cheregi. min. 
40 — Biszok, min. 44 — Ivan) 
nu nimeresc cadrul porții ad
verse.

Insistența in atac a oaspe
ților se va vedea totuși răs
plătită la puțin timp după pau
ză. in min. 54, prin golul mar
cat de CHEREGI, al cărui șut. 
din afara careului, l-a surprins 
pe portarul Gherasim. In a- 
ceastă repriză, spre nemul
țumirea publicului, jocul nu 
a mai avut calitatea din prima 
jumătate a meciului. Tem- 
poul a fost mai lent, acțiuni
le ofensive lipsite de limpezi
me, șuturile mal Imprecise, 
iar greșelile individuale au 
devenit frecvente. Drept ur
mare. partida s-a Încheiat 
cu victoria la limită, dar me
ritată. a echipei locale.

ieorge ROTARU Constantin FIRANESCU

IERI, IN ETAPA A
SERIA I

C.S.M. SUCEAVA — GLORIA 
BUZĂU 3—0 (1—0): Sfrijan (min. 
13. 75 ți 84).

UNIREA FOCȘANI — C.S. BO
TOȘANI 0—1 (0—0): Duma (min. 
79).

STEAUA MIZIL — VIITORUL 
VASLUI 1—1 (0—1): Goran (min. 
69). respectiv stoica (min. 41).

UNIREA SLOBOZIA — OLIM
PIA RM. SARAT 1—2 (1—1): AU- 
gUStln (min. 20), respectiv Ră- 
duță (rnin. 42) și Pană (min. 97).

ARIPILE VICTORIA BACAU — 
POLITEHNICA IAȘI 1—9 U—9) : 
Pavel (min. 3).

FORESTA FĂLTICENI — ȘI
RETUL PAȘCANI 1—0 (1—0) t
Luca (min. 7).

POIANA CÎMPINA — OTELUL 
GALAȚI 0—1 (0—0) :i Halea
(min. 64).
‘C.F.B. PAȘCANI — PRAHOVA 

C.S.U. PLOIEȘTI 1—0 O—0) : Iri- 
mla (min. 9).

Meciul F.C.M. PROGRESUL 
BRAILA — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ se dispută marii 31 oc
tombrie.

Relatări de la I. Mindresca, FL 
Jeeheanu. *. Alexandrescu, V. 
Drăgan, F. Filireanu, D. Cră
ciun, c. Virjoghie M V. Apostol.

PLOIEȘTI, 29 (prin telefon). 
După ce s-a deplasat, consecu
tiv, la Constanta și Timișoara, 
de unde s-a întors cu prețioase 
puncte la „adevăr" (1—1 în 
ambele întîlniri), Petrolul a 
primit, pe teren propriu, re
plica formației din Hunedoara. 
Un meci în care, se presupu
nea, că „ll“-le pregătit de V. 
Dridea și C. Oprișan va for
ța cu vigoare și aplomb poarta 
Corvinului, pentru a-și trece în 
cont încă o victorie. Și, Intr-a
devăr, presupunerile s-au ade
verit. Petrolul a atacat de Ia 
început cu „toate motoarele 
ambalate" la maximum, reu
șind, în primele 45 de minute, 
patru goluri spectaculoase ți 
încă multe alte faze la poarta 
lui Pavel, aplaudate cu genero
zitate de 
ne. Două 
ratate de ________ ____ -
și Matei — min. 8) au prefațat 
golul din min. 8: Mocanu a 
executat impecabil prima lovi
tură de colț a partidei, mingea 
a lovit stîlpul din stingă al 
porții lui Pavel, a revenit în 
teren și BlȘCA, a reluat-o, cu 
capul, în plasă. După exact 8 
minute, același jucător, BlȘCA, 
a înscris din nou, tot cu capul, 
și tot imparabil, din centrarea 
iui Catinca. Corvinul era în 
corzi, Petrolul în mare vervă 
și, în min. 23, scorul a devenit 
3—0: la lovitura de colț exe
cutată de același Mocanu, Ca
tinca a sărit înșelător și, ne
atent, STROIA a deviat, cu 
capul, în plasă — autogol ! 
Abia după acest moment jocul 
s-a mai echilibrat, oaspeții ie
șind și ei la atac și, în min. 
25 și 33. E. Marian și. respectiv, 
Gabor au ratat ocazii rarisime, 
singuri în față doar cu por
tarul Liliac. In finalul reprizei. 
Petrolul a revenit însă în atac 
ți în min. 43 a ridicat scorul

PETROLUL 
CORVINUL

spectatorii din tribu- 
astfcl de faze (ocazii 
C. Lazăr — min. 6

Stadion Petrolul; 
timp lrumos; spectatori 
15 000. Șuturi: 23—7 (pe poarta I 

12—3). Cornete: 11—2. Au mar
cat: BlȘCA (min. 8 și 16), STRO
IA (min. 23 — autogol). C. LA
ZAR (min. 43). MOCANU (min. 
75), O. GRIGORE (min. 84).

PETROLUL : Liliac — Manta, 
Pitulice, ȘTEFAN, Panait (min. 
78 Nuță) — Matei (min. 76 O. 
Grigore), MOCANU, C. LAZAR 
— GREACA, Catinra. BlȘCA.

CORVINUL : Pavel (min. 46 
Groza) — Bejenaru, Stroia. Co- 
can, Bardae — Chezan, I. Petcu, 
Bozga, Bănică — GABOR, E. 
Marian (min. 46 Chiriță).

A arbitrat ~ - - - 
Vîlcea); la 
(București) 
Neamț).

Cartonașe 
BARDA C, I

La speranțe : 3—2 (3—1).

I. Crăclunescu (Rm, 
linie: M. Niculescu 
și Gh. Vodă (P.

> galbene: E. MARIAN, 
CATINCA.

la 4—0, C. LAZAR șutind pu
ternic și plasat de la circa 30 
m, surprinzîndu-1 
Pavel care nu va 
după pauză.

Petrolul n-a mai
fel și în repriza secundă. îocul 
a fost o bună perioadă de 
timp destul ■ de echilibrat. Dar, 
în ultimdl sfert de oră. gaz
dele au zvîcnit din nou. cu 
temperament, spre careul Cor- 
vinului și tabela a ..urcat" DÎnă 
la 6—0. In min. 75. superbă 
fază „desenată" de Greaca — 
Matei — Bîscă. încheiată cu 
șutul violent al lui MOCANU, 
din marginea careului. în sfîr
șit, în min. 84, O GRIGORE, 
a reluat, cu canul, centrarea 
ideală a lui Greaca fixînd 
scorul etapei.

Laurentiu DUMITRESCU

pe portarul 
mai reintra

accelerat la

INTR SINGUR SENS

F.C. FARUL : Antoa — X>»- 
«Mtru (mln, W Funda), Popotaâ, 
ntăran, Cămui — Mustaeă, Za» 
Ma, OPREA — TVFAN, M. PO
PA, MIHAI.

«FOU>t Motas _ varga, «•
BHț, Andreas (mia. « Crieltao, 
84O1COV — CHINA, OLOȘUTEAN, 
rtecfM' H, BÂRBOSU = ¥rai= 
«tara (min. 91 Bungău), Cațutx.

A arbitrat (9b. Canstaaita (Bas. 
Vficea); la “ ’ ‘ ’
(Pîtaeștt)

linie: Ad. Morotanu 
L Tonta *P. Neamț).
galbene: POPOVJCI,

față, OLOȘUTEAN — dovodin- 
du-se la Înălțimea noii sale 
sarcini — reușind să marcheze 
in două rînduri (minutele <2 
ți 70), in același mod, cu capul, 
la centrările aceluiași China. 
Diferența drastică in favoarea 
Farului devine acum fragilă ți 
gazdele, cu mijlocașii sufocați 
ți un portar nesigur, fac efor
turi vădite pentru a salva o 
victorie ce părea la un moment 
dat o formalitate.

Ion CUPEN

11-a A
L PROGR. BR.
2. Gloria Bz.
3. Oțelul Gl.
4. Foresta
5. Olimpia Rm. S.
6. „Poli" Iași
7. Steaua Mizil
8. Viitorul
9. C.SJd. Sv.

10. Unirea Focșani
11. C.S. Botoșani
12. Aripile Be.
13. Poiana
14. Unirea Slob.
15. Șiretul
16. C.F.R. Pașcani
17. Ceahlăul 
19. Prahova PI.

DIVIZIEI B
10 8 0 2 21- 5 16
11 713 25-12 15
11 7 0 4 19- 7 14 
11 7 0 4 12-17 14
11 4 4 3 15-10 13
11 5 2 4 17-16 12
11 5 2 4 13-13 12 
11 5 1 5 18-14 11
11 5 1 5 14-12 11
11 5 1 5 11-11 11
11 5 1 5 13-14 11
11 4 1 5 10-12 19
11 4 2 5 8-15 10
11 4 1 6 17-20 9
11 3 3 5 7-14 9 
11 4 0 7 0-13 r
10 1 4 5 4-12 9
11 1 3 7 5-21 I

SERIA A ll-a
METALUL MIJA — F.C.M. CA

RACAL 2—1 (2—0): Chircu (min. 
9), L Ioniță (min. 17), respectiv 
L Viorel (min. 49).

METALURGISTUL SLATINA — 
UNIREA ALBA IULIA 0—1 (0—1): 
1. Popa (min. 7).

PANDURII TG. JIU — CON
STRUCTORUL CRAIOVA 4—0 
(1—0): Gheorghe (min. 38), Fllip 
(min. S5 ți 02) și Buruntia 
(min. 92).

GAZ METAN MEDIAȘ — CHI
MIA RM. VÎLCEA 2-3 fl—0) s 
Măreineanu (min. 32) si Tenghea 
(min. «V>.

BPOBTUS- „se DECEMBRIE* — 
TRACTORUL BRAȘOV l-e_OT« « 
Tănase <min. <n.

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
A. S. DROB ETA TR. SEVERIN

SIBIU, 39 (prin telefon). 
Partidă la discreția gazdelor, 
ta faț» «net echipa care nu 
J-a pus practic nici o proble
mă. Și ca atare, după atacuri 
insistente, ia min. 6 scorul • .

I F.C. INTER 3 (2) j
| S.C. BACAU

teren bun; 
circa

__ _ ________ ____ 1. 6 scorul • Stadion Municipal; 
lost deschis: Văsîi a șutat vio- timp frumos; spectatori
loat din afara careului, Alexa 19909. Șuturi: 19—1 (pe poarta t
. respins eu dificultate ,i PRE- A. "5T*BATO 6 raWrt™Vropi^,.W
“ • s- “*“a A Fopicu, corn?;

— Stănescu, Szeneș, MAJARU 
(mln. 7S Dobrotă), Mărgărit (min. 
TI Miută) VASH, PREDATU.

S. C. BACAU : ALEXA — An- 
drieț, Arteni, Borcea. Ciudln 
(min. 13 Hodină) — Burleanu, 
®h. Munteanu (min. 79 Fulga), 
Tismănaru Gh. Radu — Șolman, 
SC1NTEIE.

A arbitrat Gr. Maeavei (Deva); 
M linie: to. Ologeanu (Arad) și 
V. Banu (Pldfești).

La speranțe: 9—0 (1—0).

mul gol din cefe trei ale sees- . 
lui jucător care, pină ta final, 
avea să stabilească un scor 
de forfait. Atacurile dealăn- 
|«Ue ale echipei locale, 
precedate de „bomba" lui Boar 
(min. 10), aveau să se valori
fice pe tabela de marcaj ta 
mia. 12, etad excelenta cen
trare a lui Laurențiu a fost 
-sancționată" de același PRE- 
PATU, printr-o lovițură eu 
capul; balonul a lovit stîlpul : 
din dreapta porții lui Alexa, 
după care s-a oprit în plasă ;

«. Jocul are un singiir sen*, Boar (min. 54 — ratare din 3
spre poarta băcăuană, Majaru ml), Laurențiu (min. 74) și Vă

sîi (min‘. 75). Tabela va arăta, 
totuși, 3—0, ta min. 76, cînd 
Arieni va tafta și PREDATU va 
înscrie în poarta părăsită de 
Alexa. Pînă în finalul partidei, 
alte trei mari situații de gol 
irosite de Văsîi (min. 79) și 
Predatu (min. 89 și 90). Victo
rie clară a sibienilor, stabilită 
de eficacitatea talentatului 
Predatu.

Gheorghe NERTEA

spre poarta băcăuană, Majaru 
„țesînd" la mijlocul terenului 
ți punîndu-și coechipierii. în 
excelentă situație de finalizare. 
Ratează însă pe rînd Predatu 
(min. 23 ți 29), Văsîi (min. 38) 
și prima repriză se încheie cu 
meritate ropote de aplauze a- 
dresate formației locale.

La reluarea, jocul păstrează 
același aspect, dar gazdele nu 
reușesc majorarea scorului, 
deși ar fi putut-o face prin

1—1 (0—0) : Gherghe (min, 75), 
respectiv Palea (min. 80).

RAPID BUCUREȘTI — C. S. 
T1RGOVIȘTE 2—0 (2—0): Damas- 
Chin II (min. 17) și Constantino- 
vici (min. 43).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
0—0.

I.C.I.M. BRAȘOV — MINERUL 
MOTRU 2—0 (2—9) : Berteanu
(min. 17 șl 32).

Relatări de la P. Voinea, C. 
Bughea, P. Cristea, M. Tacăl, P. 
Radu, L. Briotă, N. costache, O.
Guțu și E, Petric.

1. RAPID
2. Pandurii
3. A.S. Drobeta
4. I.C.I.M.
5. Unirea A.I.
6. LM.A.S.A.
7. Mec. Fină
8. Met. Mija 

9-10. Autobuzul
Sp. „30 Dec."

11. Min. Motru
12. FCM Caracal
13. Tractorul
14. Chimia

10 9 1 0 23- 3 19
11 6 4 1 17- 9 19
11 6 2 3 20-13 14
M 5 2 4 10- 7 12
11 5 2 4 18-18 12
11 S 2 4 17-18 12
11 4 3 4 22-10 11
11 4 2 B 14-17 10
11 4 i 5 15-20 10
11 4 2 5 9-14 10
11 5 0 9 7-17 10
10 4 1 B 14-14 9
11 4 1 0 17-13 9
11 3 3 5 13-14 9 
M 3 3 9 13-19 9

CHIMICA TIHNA VENI — U. T. 
ARAD 2—0 (1—0): Nistor (min.
8) șl Drăgulescu (min. 73).

GLORIA BISTRIȚA — GLORIA 
REȘIȚA 3—1 (2—0): Roman (min.
9) , Manea (min. 17), Florea (min. 
81), respectiv Croitoru: (min. 86).

C.F.R. TIMIȘOARA — A.S.A. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 2—0 
(2—0): Banu (min. 8) și Rădu- 
lescu (min. 14).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
1—0 (1—0): Salonta (min. 13).

A.S.A. TG. MUREȘ — OLIMPIA 
l.U.M. SATU MARE 4—0 (2—0) : 
Gabor (min. 12. 30 șl 79) și Ma
ier (min. 56 din 11 m).

METALUL BOCȘA — STRUN
GUL ARAD 3—0 (2—0): Dogan
(min. 11 și 44) și Costescu 
(min. 81).

Relatări de la S. Vida, P. Fuchs, 
O. Berbecaru, I. Ducan, I. Toma, 
St. Marton, I. Lespuc, C. Albu 
și T. Țăranu.

1®. C.S. T-vlște
16. Constructorul 11 2 5 4 12-22 9

17. Metalurgistul 11 4 0 7 14-21 3
18. Gaz Metan 11 3 1 7 9-13 7

SERIA A lll-a
SOMEȘUL SATU MARE — B- 

LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 3—0 
(1—0): Borhidan (min. 13) ți 
Ardelean (min. 67).

C.S.M. REȘIȚA — ARMATURA 
ZALĂU 0-0.

VAGONUL ARAD — F.C. MA
RAMUREȘ BAIA MARE 1—0 
(1—0): Rad (min. 2). • Echipă penalizată eu 2 puncte

1. GLORIA B-ȚA 11 6 4 1 27-10 16
1. C.S.M. Reșița 11 6 3 2 14- 6 15
3. Olimpia S.M. 11 6 1 4 15-15 13
4. F.C. Maram. 11 5 2 4 14- 8 12
5. A.S.A. Progr. 11 4 4 3 14-12 12
4. Chimica 11 5 2 4 13-15 12
7, Vagonul 11 4 3 4 19-16 11
«. Strungul 11 4 3 4 14-12 11
9. C.F.R. Tlm. 11 5 14-15 11

10. U.T. Arad 11 5 1 5 19-22 11
11. Armătura 11 4 3 4 15-19 11
12. Met. Bocșa 11 4 2 5 11-13 10
13. A.S.A. TI. M. • 11 4 3 4 16-13 9
14. Someșul 11 4 1 0 17-’O 9
15. Steaua C.F.R. 11 2 5 4 7-H 9
10. Gloria Reșița 11 3 2 « 12-15 9
17. Eleetromures 11 4 0 7 *
10. Mureșul 11 2 4 5 11-21 9
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LA SĂRBĂTORIREA
(Urmare din pag. 1)

deschid in fața agriculturii 
noastre socialiste.

Reîntilnirea cu secretarul 
general al partidului. în B- 
ceastă zi de sărbătoare. a 
constituit pentru locuitorii ju
dețului Brăila un nou șl 
minunat prilej de a exprima 
conducătorului iubit sentimen
tele de profundă prețuire și 
recunoștință pentru grija per
manentă ce o acordă dezvoltă
rii și modernizării agriculturii, 
înfloririi necontenite a satului 
românesc, a tuturor localități
lor patriei, pentru neobosita sa 
activitate consacrată, cu dăru
ire și fierbinte patriotism, 
binelui și fericirii întregului 
popor, progresului multilateral 
al patriei, triumfului socialis
mului și comunismului 
pămintul României.

Mii și mir de locuitori 
municipiului Brăila și din ce
lelalte localități ale județului 
au venit, in această însorită zi 
de octombrie, pentru & da 
expresie acestor înălțătoare 
simțăminte.

La EXPOZIȚIA REALIZĂ
RILOR AGRICULTURII JU
DEȚULUI BRĂILA, organizată 
cu prilejul „Zilei recoltei", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întimpinati cu aceleași 
vibrante manifestări de 
profundă dragoste, de aleasă 
stimă și prețuire.

In ambianța caldă si entu- 
avut loc 

recoltei", 
desfășurat 

prilej de 
analiză a 

a rezulta- 
agricultura

pe

ai

ziastă în care a 
sărbătorirea „Zilei 
a începui și s-a 
vizita la expoziție, 
amplă și rodnică 
muncii depuse și 
teîor obținute în 
județului, de stabilire, pe baza 
concluziilor desprinse, a măsu
rilor ce se impun în vederea 
realizării, in anul viitor, a 
unor producții agricole și mai 
mari, la nivelul posibilităților 
existente, al cerințelor 
revoluții agrare.

In timpul vizitării expo
ziției. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 

'Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate date semnificative 
privind structura culturilor, 
modul de folosință a terenului, 
dinamica producțiilor vegetale 
și animaliere, stadiul lucră
rilor de îmbunătățiri funciare, 
nivelul ridicat pe care l-a 
atins agricultura brăileană în 
perioada de după Congresul al 
IX-Iea al partidului.

La plecarea de la expoziție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați din nou cu 
multă căldură, cu puternice și 
îndelungi aplauze, urale și 
ovații. în această însuflețită 
manifestație găsindu-și expre
sie sentimente do aleasă stimă 
și prețuire cu care locuitorii 
județului i-au înconjurat pe 
întreaga durată a vizitei.

■ir
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. a 
participat, duminică, 29 octom
brie. in municipiul Brăila, la 
marea adunare populară con
sacrată „Zilei recoltei".

Stadionul municipal. i 
s-a desfășurat adunarea, 
împodobit sărbătorește, 
mari pancarte se puteau 
urări Ia adresa partidului 
secretarului său general.

noii

unde 
, era 

Pe 
citi 
și a 

a 
harnicului popor român și a 
patriei noastre socialiste

La marea adunare populară, 
organizată la Brăila, au par
ticipat zeci de mii de țărani 
cooperatori, mecanizatori, spe
cialiști și alți oameni ai mun
cii din agricultură, reprezen
tanții colectivelor unor unități 
industriale și din alte dome
nii ale activi lății economico-so- 
ciale din .iudeț. cetățeni de 
cele mai diferite vîrste și pro
fesii.

Au luat, parte, ca. invitați, 
primii .secretari ai comitetelor 
de narlid a>e județelor Buzău. 
Călărași. Constanța, Galați, 
Ialomița Tulcea si Vrancea. 
în fruntea unor delegații de 
oameni ai muncii din județe
le respective, precum si mem
bri ai conducerii unor minis-

ULAN BATOR, 29, (prin te- 
de la trimisul nostru 

special). După 236 de me
ciuri pentru desemnarea Ana
liștilor acestei ediții a Cam
pionatelor Mondiale de lupte 
libere — tineret, duminică dl-

1 M
§ spune, cu medaliile pe masă. 

Fază a competiției In care 
n-am avut decît un singur re- 
prezentant — Nicolae Ghiță 

§ (82 kg) — și acesta angajat 
§ doar în lupta pentru medalia 
g de bronz, pe care a și cîști- 
§ gat-o. Reprezentantul nostru 
§ s-a aflat. însă, foarte aproape 

de finala mare, el conducind
5 în meciul decisiv pentru ocu- 
§ parea primului loc in grupă.

cu turcul Sabahadin Uzturk, 
§ pe care l-a dominat copios la 
§ începutul întâlnirii, „tăindu-i" 
§ acestuia toate căile de atac. In 
Ș min. 2,30, Ghiță conducea cu 
§ două puncte. în timp ce Oz- 

turk primise două avertismen- 
§ te pentru luptă pasivă. Ce 
§ s-a întâmplat în continua- 
§ re nu 
Ș seama
§ torului nostru, care cu numai
6 40 de minute înainte susținu- 
§ se un alt meci istovitor, cu 
Ș bulgarul Dimov, pe care-1 de- 
§ pășise în prelungiri... Și, este 
§ interesant de amintit, că lup- 
§ tătorul turc a devenit apoi 
§ campion mondial 1 în „finala

S- leton, 
I

„zim nm
tere, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai unoi 
unități agricole de stat și coo
peratiste fruntașe din țară.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu- și o tova
rășei Elena Ceaușescu la tri
buna oficială a fost salutată cu 
puternice aplauze și urale do 
zecile de mii de participant! 
la grandioasa adunare popu
lară. S-a scandat cu însufle
țire „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu reales la al XlV-lea 
Congres „Ceaușescu și
poporul „România a ales — 
socialism, pace, progres !“.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Anton Lungu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R.

In cadrul unei solemnități, 
desfășurate la tribuna marii 
adunări populare. în prezența 
zecilor de mii de participant! 
la acest memorabil eveniment, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înmînat înaltul titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare", con
ferit prin Decret prezidențial 
județului Brăila, pentru re
zultatele deosebite obținute 
in înfăptuirea politicii partidu
lui și statului de dezvoltare si 
modernizare a agriculturii, 
pentru organizarea întregii 
activități pe baza celor mai 
noi. cuceriri ale științei și teh
nicii agrare și pentru obține
rea in anul 1989 a unor pro
ducții record pe întinse su
prafețe de teren, corespunză
tor noii revoluții agrare.

In continuare au luat cuvin- 
tul tovarășii Anton Lungu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R., Pe
tre Perianu, directorul în
treprinderii Agricole de Stat 
Urleasca, Marinache Andro- 
nic. secretarul Comitetului de 
partid de la întreprinderea de 
utilaj greu . „ProgTesul" Brăila. 
Marioara Țigănuș, secretar al 
Comitetului comunal de partid 
și primar al comunei Tudor 
Vladimirescu, Adrian Mur- 
goci. director general al Com
binatului de Fibre, Celuloză și 
Hîrtie Brăila.

Intimpinat cu multă însufle
țire, cu sentimente de aleasă 
dragoste ți prețuire, a luat 
cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Urmărită cu deosebită aten
ție și interes, cu deplină sa
tisfacție de toți participanții 
la adunare, cuvîntarea condu
cătorului partidului și statului 
nostru a fost subliniată in re
petate rînduri cu puternice a- 
plauze, cu însuflețite urale și 
ovații.

Marea adunare populară a 
lua* sfirșit intr-o atmosferă 
entuziastă, de vibrantă anga
jare patriotică.

Părăsind stadionul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au străbătut 
pe jos un adevărat culoar vhi 
format de mulțimea de locui
tori ai Brăilei, care le-au ex
primat din nou cele mai calde 
sentimente, bucuria de a-i 
fi primit ea oaspeți dragi, 
mindria de a fi părtași la a- _ _ _____ r__ ________
ceste momente memorabile din sau a doua dacă n-ar fi ratat 
viața orașului și județului §190 kg. la „aruncat". Dar o 
lor. - . ..................

Ceremonia plecării oficiale 
a avut loc pe un nlatou situat 
in apropierea stadionului.

★
Prin întreaga 

rare. vizita de 
rășului Nicolae 
tovarășei Elena 
județul Brăila 
„Zilei recoltei" 
venimente de 
însemnătate în 
rilor brăileni. 
firmat hotărîrea 
de a face totul pentru înfăn- 
tuîrea exemplară a orientă
rilor și indicațiilor prim’te cu 
acest prilej, pentru realizarea 
exemplară a importantelor sar
cini ce le revin în 
și agricultură. în 
sectoare de activitate, 
nurile și nrogcamrie 
voltaic a țării tntîmmnînd 
noi și remarca’’!!» . fante 
muncă “ 
al Partidului 
mân.

ii

lor desfășu- 
lucru a tova- 
Ceaușescu si 
Ceaușescu în

și sărbătorirea 
se înscriu ca e- 
cea mai mare 
viața locuito- 
care au rea- 

lor fermă

industrie 
celelalte 
din nla- 
de dez- 

eii 
de 

Conjrreml al XȚV-I»a 
Comunist Ro-

Redacts * lmtni«tr»ti» rod 79778 București ?tr V 
Pentru «trăit,State ibocamente ortn Romprestllateila

I_________________________
§ mineata s-a luptat, cum anim» m•> 1 iiIa nA n

mică", deci in disputa pentru 
medalia de bronz, el l-a întâl
nit pe sovieticul Serghei Gu- 
bcrniuk. meci în oare repre
zentantul nostru a fost con
dus cu 4—0 si 6—1, reușind un 
final de excepție, cane l-a a- 
jutat să răstoarne rezultatul 
în favoarea sa și să ciștige cu 
7—6, intrînd în posesia me
daliei de bronz.

Un rezultat bun ar fi putut 
obține și Sorin Moisache (90 
kg), dar acesta. în meciul cu 
sud-coreeanul Song Sun II, a 
fost 
rie — ____  ___
tn eventualitatea 
ees

vizibil frustrat de victo- 
de către arbitrul iranian.
— - . ..... tvU unui suc—

— pe care l-ar fi meritat 
Moisache ar fi avut bune

șanse de a obține o medalie, 
adversarii pe care urma să-i 
întîlnească fiindu-i accesi-

o 
in-
un

s

poate fi pus decît pe 
căderii fizice a luptă-

fiindu-i 
bill. Aceasta a 
situație singulară 
justețe. fiindcă in 
caz comportarea sub 
a reprezentanților _________
trebuie pusă pe seama arbitra
jelor. Motivele sînt eu totul 
altele, și ele vor fi dezbătute 
la timpul potrivit.

Rezultatele celorlalți sportivi 
români : V. Frățilă (48 kg) p.p. 
Orudjev (UJt.S.S.) șl p.p. Bo- 
reno (Cuba). Pentru locurile 
5—6, b.p. Kim Jon Sun (Coreea 
de Sud) — locul 5 ; P. Crucea- 
nu (130 kg) : p.p. Șamilin
(U.R.S.S.). p.p. Torudow (Cana-

fost însă 
de 
nici 
așteptări 

noștri nu

GHIȚĂ NICOLAE
da), pentru locurile 5—6, cîștt- 
gft prin rănire meciul cu Ban» 
sour (Iran), daslndu-se pe lo» 
eui I ; C. Corduneanu (52 kg) 2 
p.p. Umakhanov (U.R.S.S.), p.p. 
O. Ahmet (Turcia) — pentru lo» 
curile 5—6 p. rănire Leiva (Cu
ba) șl s-a clasa* pe locul 6.

Iată rezultatele înregistrate ia 
finalele celor zece categorii : 48 
kg — Zeinal Nianaser (Iran) b.p. 
V. Orudjev (U.R.S.S.); 52 kg »
Bagavdin Umakhanov (U.R.S.S.) 
b.p. A, Enhbayar (Mongolia) : St 
kg : J. Erdembayar (Mongolia) 
b. tus M. Scheller (R.D.G). 1 
62 kg : Akbar Nejad (Iran) b.p. 
V. Bagiev (U.R.S.S.) ; 68 kg S
Gheorghi Hlnchikașvill (U.R.S.S.) 
b.p. O. Tomenast (Mongolia) î 
74 kg : Alexander Leipold
(R.F.G.) b.p. H. Azgohdi (Iran)) 
82 kg : Sabahadin Oztiirk (Tur
ela) b.p. J. Abas (Iran) ; 90kgl 
Olf Wurr (Canada) b.p. O. La» 
dik (U.R.S.S.) — meci arbitrat
de Constantin Bușoi : 100 kg s 
Heiko Balz (R.D.G.) b.p. D. Meh
met (Turcia) ; 130 kg : Andrei. 
Șamilin (U.R.S.S.) b.p. A. Ghe- 
gușkov (Bulgaria).

Sorin SATMARI

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

vervă, și-a adus echipa în »- 
vantaj (min. 2:57), pentru ea 
apoi Stemate (min. 4:15, din 
s.n.). Cr. Dan (min. 4:55. ain 

. s.n.. cu o frumoasă execuție 
§ tehnică) și Nuțu (min. 5:22), 
§ să stabilească scorul reprizei

S

s
§ inaugurale. In următoarele

7 minute, dinamoviștii, au e- 
§ galat la 4, prin cel mai bun 
5 jucător din bazin. Ardelean 
§ (min. 9:11. în s.n. și min. 11:42, 
§ cu un șut excelent, de la dis- 
Ș tanță), dar Steaua, a revenit 

la conducere. 5—4 (gol Ange-
§ lescu, min. 12:21. din s.n.). Re- 
Ș priza a treia a fost aproxima- 
§ tiv egală, cu cîte două goluri 
§ de ambele părți (dar si cu 
Ș multe ratări, ca de altfel in 
ÎS întreaga partidă) : Hagiu (min. 
§ 14:22, din s.n.) și Totoliei (min. 
§17:39, din s.n.), 6—5 Dinamo, 
§ apoi Nuțu (min. 18:22, in 
§ s.n.) și Gcambașu (min. 20:22), 
§ deci 7—6 Steaua. A urmat 7—7 
§ (Hagiu min. 21:40). 8—7 Di 

namo ' * ' ' 
din s.n.j, 
25:21. în s.n.). și, 
9—8, adică victorie 
campionilor (gol 
din s.n.. min. 26:21, 
tanță). 
tida a
STEAUA 
2—2), 
cîștigînd 
prime reprize în care parte
nerii nu au avut replică. Am 
consemnat o cursă de urmă
rire a Stelei, care, deși cu 
destule momente de joc foar
te bun. s-a văzut din nou în
vinsă. între altele și datorită

S

§

§

§

I

DE POLO

(Ardelean, min. 24:21, 
8—8 (Geantă, min. 

în sfîrșit, 
(meritată) a 

Totoliei. 
de la dis- 

în par-Duminică, __
doua. DINAMO — 
8—7 (4—1, 1—2, 1—2, 

formația campioană 
pe merit, grație unei

loviturii de la 4 m ratate de 
L. Balanov cind scorul 
7—7 ! Marcatorii au
Hagiu (min. 1:23, 5:05, 
17:15. toate din 4 m și 
26:41, golul victoriei !), 
Dan (min. 1:57), S. Fopescu 
(min. 13:14, execuție de mare 
rafinament. cu spatele la 
poartă, cel mai frumos gol al 
celor două meciuri !) și Rădu- 
canu (min. 22:22), respectiv 
L. Balanov (min. 2:38, in s.n., 
min. 9:11 și 16:08, ultimele 
două din 4 m), Angelescu, mult 
mai activ și inspirat dumini
că (min. 18:48. in s.n. și min. 
22:36) și Chețan (min. 13:51 și 
21:46, ambele din s.n.). Arbi
tri ; V. Golan și D. Paraschi- 
vescu (amîndoi din București).

Mugur POPOVICI
SPORTUL STUDENȚESC 

T.M.U.C.B. — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 11—6 (3—1, 0—4,
2—1, 6—0) și 9—7 ‘ (1—3, 2—2, 
4—2. 2—0). Deși prima întîlnire 
a început în nota de dominare 
a echipei bucureștene (3—1 
după primul ,.sfert"), clujenii 
s-au instalat treptat la cirma 
jocului, au înscris de patru 
ori în repriza secundă, față 
de nici un gol al studenților, 
iar in min. 14,45. din punctul 
realizat de Maroși, s-au deta
șat la trei goluri diferență 
(6—3), convingîndu-ne că se 
îndreaptă spre victoria aștep
tată. Dar lipsa de stăpînire a 
lui Cosmațchi (și-a lovit ad
versarul și după ce se dictase 
eliminarea sa pentru fault) a 
făcut ca el să fie eliminat de
finitiv din joc (min. 19,24), 
Iăslndu-și colegii în inferiori
tate numerică pînă în final.

era 
fost: 
3:54, 
min.

Cr.

In partida de duminică, de
și lipsită de aportul lui Cos- 
mațchi și al lui Marc, forma
ția clujeană a început bine 
meciul, a luat avantaj de două 
goluri în prima repriză, dife
rența menținîndu-se pînă la 
jumătatea timpului de joc. 
Pe fondul oboselii clujeni
lor. bucureștenii au realizat o 
nouă victorie. Au înscris î 
Grancerof 3+1, Chiru . 4+2, 
Găvuș 1+3, Ciobăniuc 1+1, 
Popa 2. Mușat și Paulazso (Sp.), 
r.especitv, Colceriu 1+2, Ma
roși 1+2, Cosmațchi 2, Sabău 
2, Farcaș 2, Sebok. Au arbi
trat : B. Ghițan și Gh. Nistor, 
respectiv V. Median și B. 
Ghițan.

Mihai TRANCA

CRIȘUL ORADEA — RAPID 
7—6 (2—1, 1—1, 4—2, 0—2) si 
9—6 (3—0, 4—1, 2—2, 0—3). Fejer 
2+1, Bonca 2+2, Stankovits 
2, Ileș 3, Costrăș 3, Toth (C), 
respectiv, Crețu 1+2, Fărtăiș 
1+1, Lupcscu 1 + 1, Abrii și 
Rusu. Au arbitrat B. Băie- 
naru — V. Burdea. (I. GH1ȘA 
— coresp.).

I. L. TIMIȘOARA — VA
GONUL ARAD 19—11 (7—1,
4—3. 4—1. 4—6) și 23—13 (5—2, 
3—2, 8—3, 7—6) : Lederer 
5+5. Grecii 3+-5, Sterpu 3+2, 
Ivănescu 2 + 4. Deșliu 2+3, N« 
Toth 2+2, Ziegler 1+2, Her- 
bel (ILT), Ionescu 3+5, Huber 
2+3, Andrașoni 1+2, Iegariu 
1 + 1, Liptak 1 + 1, Aron 2, Be
lla, Tiseanu. Arbitri : Gh. 
Chirculete — A. Soos. (C. 
CREȚU, coresp.).

FINALELE LA HALTERE
(Urmare din pag. 1)

g cerit primul loc la „smuls" și 
§ ar fi ajuns pe poziția intîi *8 41 .Aloi

satisfacție tot a avut: titlul 
§ de campion la „aruncat" și la 
Ș „total" a revenit colegului său
5 de club, Nicolae Osiae (Olim- 
§ pia). Petrică Tufă s-a insta-

lat in fruntea greilor de la 
categoria 110 kg., (cu un re- 
zultat promițător), în timp 
ce stelistul Constantin Udrea, 

Sî după o lungă absență pe are-
6 na performerilor, a reali- 
Sș zat. cum menționam, cel mai 
Ș bun rezultat al campionatelor, 
§ la categoria supergrea.
I

§

Ion OCHSENFELD 
medalfațll ultimelor între-
75 kg, total : 1. ANDREI

Iată 
ceri :

Cat.
SOCACI (Dinamo Buc.) 340 kg. 
2 Gigi Secan (Rapid Buc.) 320 
kg, 3. Mircea Sburlea (Mecani
ca Bistrița) 320 kg ; smuls : 1. 
Socacl 152,5 kg, 2. Sburlea 150 
kg. 3. Secan 140 kg ; aruncat : 
1. Socaci 187,5 kg, 2. Secan 180 
kg 3. Nițu (Steaua) 170 kg.

Cat. 82,5 kg. total : 1. PETRE 
BECHERU tsteaua) 340 kg, 2. 
Daniel Tuinea (Vagonul Arad) 
335 kg. 3. Cristian Oprea (Olim
pia) 330 kg ; smuls : 1. Tuinea

Contt i« of p.T.T.R i tel. 
sectorul exoor-import oresi

1.

155 kg, 1. Oprea 150 kg, 1. Be- 
cheru 150 kg ; aruncat : l, 
chera IN kg, 1.
limpla) 185 kg, l. _

Ca*. N kg. total : 1._______
MATEAȘ (Vagonul Arad) 305 kg, 
3. Drago* SUnică (Olimpia) 325 
kg, 3. Vasile Boiot (Progresul 
Buc.) 305 kg ; smuls : 1. Mateaș 
17# kg. 2. Stânică 145 kg, 3. 
Bolof 140 kg; aruncat : 1. Mateaș 
135 kg, 1. stanică 180 kg. 3. Mar
cel Trif (Rapid) 172,5 kg.

Cat. 100 kg, total :1. NICOLAE 
OSIAC (Olimpia) 355 kg, 2. Da
niel Flllp (Steaua) 340 kg, 3. 
Tudor Enache (Rapid) 290 kg ; 
smuls : 1. Nicolae Mereuță (O- 
limpla) 155 kg, 2. Osiac 155 kg, 
3. Filip 155 kg (toți departajați 
la cîntarul oficial) : aruncat :
1. Osiac 200 kg, 2. Filip 185 kg, 
3. Enache 160 kg.

Cat. no kg, total : 1. PETRICA 
TUFA (Rapid) 365 kg, 2. Alexan
dru Kereki (C.S.M. Cluj-Napoca) 
352.5 kg. 3. Tiberiu Gyurka (Di
namo Buc.) 332,5 kg ; smuls : 
1. Kereki 162,5 kg, 2. Tufă 160 
kg, 3. Gelu Stănilă (Electromo
tor Timisoara) 150 kg ; aruncat: 
1. Tufă 205 kg, 2. Kereki 190 kg, 
3. Gyurka 332,5 kg.

Cat. plus 110 kg, total : 1.
CONSTANTIN UDREA (Steaua) 
385 kg, 2. Vasile Viski (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 312,5 kg. 3. Ionel 
Nicula (Olimpia) 290 kg : smuls: 
1. Udrea 170 kg, 2. Nicula 132,5 
kg, 3. Viski 132,5 kg ; aruncat: 
1. Udrea 215 kg — record na
tional (v.r. 212.5 kg — îl apar
ținea). 2. Viski 180 kg, 3. Ni
cula 157,5 kg.

Be-
. Ionel Nicu (O- 

:g. 1. Oprea IM kg. 
ADRIAN

FOTBAL MERIDIANE
• S-« Încheiat turneul de la 

Singapore pentru calificarea la 
C.M. a două echipe din zona a- 
siatică. Acestea sînt Coreea de 
Sud șl Emiratele Arabe Unite. 
In ultima etapă au fost consem
nate rezultatele : R.P. Chineză 
— Qatar 1—1 (0—0), Coreea de « 
Sud — Emiratele Arabe Unite 
1—1 fl—1), Arabia Saudltă —
R.P.D. Coreeană 2—• (1-0).
1. Coreea de Sud S 3 3 • 5—1 8
3. Emiratele Arabe S 1 4 3 4—3 «
3. Qatar 5 1 3 1 4—5 54. R.P. Chineză 5 2 0 3 5—6 4
5. Arabia Saudită 3 1 2 2 4—5 4
«. R.P.D. Coreeană 5 1 1 3 2—4 3
• La Atena a avut loc partidadin grupa a 5-a a zonei euro-

pene dintre Cipru și Iugoslavia. 
Echipa iugoslavă a cîștigat cu
2- 1 fi-1).
• Ieri. în campionatul Olandei, 

P.S.V. Eindhoven a cîștigat, cu
3— 8 (1—0), In deplasare, totîlni- 
rea cu R.C.K. Waalvyjk. Au 
marcat : Boerbach, Povlsen și 
Gilhaus,
• Italia (et. 10) : Asooli — -Mi

lan 1—0 (Casagrande), Bari — 
Cesena 2—0, Bologna — Atalanta 
0—0. Cremonese — Fiorentina 
1—2, Genoa — Napoli 1—1 (Ma
radona a egalat din 11 m), In- 
ternazionale — Lazio 3—0. Ju
ventus — Sampdoria 1—0 (Alei
nikov), Roma — Lece 2—1, Udi- 
nese — Verona 2—1. tn clasa
ment 1 1. Napoli 16 p. 2—3. Ju
ventus și Inter cite 14 p, 4. Roma 
13 p etc.


