
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL BACĂU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a început ieri o nouă vizită 
de lucru pe plaiurile Moldo
vei, la scurt timp după întîl- 
nirca cu locuitorii municipiu
lui șl județului Iași.

In această vizită efectuată 
in județul Bacău, conducătorul 
partidului și statului nostru 
este însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Emil 
Bobu și Ion Dincă.

întîlnirea tovarășului _ Nicolae 
Ceaușescu cu petroliști, chl- 
miști, mineri, cnergeticieni, 
constructori de mașini, cu lu
crători ai ogoarelor, cu toate 
categoriile de oameni ai mun
cii, se înscrie în amplul dia
log al secretarului general al 
partidului, președintele Repu
blicii, eu făuritori de bunuri 
materiale și spirituale, 
cînd întregul popor își 
centrează eforturile în 
derea încheierii cu succes a 
cincinalului 1976—1980, prima
etapă a înfăptuirii Programu
lui partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

Vizita secretarului general 
al partidului în această parte 
a țării constituie un nou șl 
putemlo factor stimulator și 
mobilizator al oamenilor mun
cii din județul Bacău, pentru 
asigurarea dezvoltării 
mice șl sociale în ritm 
a acestor meleaguri, 
înfăptuirea neabătută 
ririlor Congresului al 
al partidului.

Ora 11,00. Elicopterul prezi
dențial aterizează 'in piața din 
fața Casei de cultură a sindi
catelor din orașul petrochimiș- 
tilor de pe Trotuș — munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Din piepturile a mii și mii de 
oameni ai muncii, prezenți 
aici, răsună urale, se scan
dează fără întrerupere 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — libertate, pace si 
prosperitate", semn al dragos
tei nețărmurite pe care locui
torii acestui nou centru urban, 
întregul nostru popor o nu
tresc față de cel mai iubii fiu 
ai națiunii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu pă
șesc pe un splendid covor exe
cutat din flori, după motive 
populare moldovenești, și sînt 
invitați, potrivit datinci, să 
guste din plinea și vinul ospi
talității moldovene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat sînt in
vitați apoi în holul frumoasei 
Case de cultură. Aici șe pre
zintă schița de sistematizare și 
dezvoltare a municipiului.

într-o mașină deschisă, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se 
îndreaptă apoi spre combinatul 
petrochimic Borzești. Arterele 
principale ale orașului, împo-
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acum 
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econo- 
susținut 
pentru 

a hotă- 
XII-le»

dobiie sărbătorește, sînt pline 
de lumo. Toată populația mu
nicipiului, tineri si virstnioi, 
au ieșit in întimpinarea oas
petelui drag, salutindu-I pe 
secretarul general al partidu
lui cu multă căldură, cu pro
fundă stimă și recunoștință 
pentru grija statornică ce o 
poartă bunăstării întregului 
popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu simpatie acestor ma
nifestări de dragoste și pre
țuire ale locuitorilor modernu
lui oraș de pe Trotuș.

Pe platforma marelui com
binat petrochimic de pe Va
lea Trotușulul, gazdele ra
portează că indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la precedenta vizită de lucru, 
in legătură cu dezvoltarea ca
pacităților productive, creș
terea gradului de valorificare 
* țițeiului, diversificarea șl 
îmbunătățirea calității produ
selor, au constituit pentru în
tregul colectiv un prețios spri
jin sl un permanent îndemn, 
înfăptuirea lor avînd ca rezul
tat sporirea potențialului uni
tății.

In aplauzele celor prezenți 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tale panglica inaugurală a oe- 
loi de-a dona rafinării de la 
Borzești. Răsună cu putere o- 
vațil și aclamații pentru partid 
și secretarul său general. To
varășul Nicolae Ceaușescu . a 
felicitat cu căldură pe proiec
tanta șl constructorii prezenți 
la inaugurare pentru reali
zarea acestui important obiec
tiv.

Vizita continuă la uzina de 
cauciuc poliizoprenic.

Elaborată pe baza studiilor 
și cercetărilor efectuate dc un 
colectiv de specialiști de la 
ICECHIM, condus de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, tehnologia de 
fabricație, una din cele mai im
portante creații ale științei si 
tehnologiei românești din ul
tima vreme, asigură procesu
lui de producție un inalt nivel 
tehnic șl de eficiență eco
nomică. Această realizare de 
excepție pe plan tehnologic a 
fost dublată de executarea in
tegrală în țară a utilajelor si 
accesoriilor ce compun insta
lația.

Apoi, se vizitează secția dc 
cercetare a ICECHIM de pe 
platforma combinatului. unde 
se examinează activitatea și 
rezultatele obținute în sectorul 
cercetării științifice.

Euindu-și rămas bun de la 
chimiștli din Borzești, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu i-au fe
licitat călduros pentru rezulta
tele obținute și le-au urat mult 
succes în activitatea viitoare.

înainte de plecare, în drum 
spre locul de îmbarcare in e-
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Un punct important în preliminariile C. ML la fotbal

1-1 CU NORVEGIA LA OSLO, 
DUPĂ 0 EVOLUȚIE SUB AȘTEPTĂRI
Echipa României a

dar a
OSLO, 24 (prin telefon). în a- 

cest meci cu Norvegia, echipa 
României a obținut un nunct 
care nu poate totuși să nu sa
tisfacă, deși începutul favorabil 
și golul lui Iordănescu pro-

o victorie. Ne-am fi 
ca, odată cu ob-

acestui avantaj din
echipa noastră să

joace mai bine, mai degajat, cu 
mai multă prestanță. Din pă
cate, ea s-a mulțumit cu golul 
înscris, adică cu un ..vantaj mi
nim, plimbind exagerat m ngea 
„In lateral", la trecerea timpu
lui. în toată această Derioadă 
de după gol, linia a doua a 
participat mult prea sporadic la 
construcția acțiunilor de atac ; 
vîrfurile, cu prea puține mingi, 
au avut o evoluție ștearsă, 
combativitatea lui Cămătaru 
fiind anulată de inabililate...

miteau 
așteptat 
ținerea 
start.

început promițător și a deschis scorul, 
slăbit in finalul partidei

Gazdele s-au dovedit o cehi 
pă în progres, manifest! d o 
reală superioritate la capitolul 
forță și rezistență. Norvegienii 
au avut mai multe acțiuni o- 
fensive periculoase, -nai ales in 
repriza a doua, și pot invoca 
neșansa barei lui Hareide din 
finalul meciului.

Ne-am fi așteptat, de 
nea, ca gazonul ud să 
tuie un avantaj pentru 
rii noștri și mai ales 
tehnicieni de factura lui
Răducanu și Crișan, dar s-a 
demonstrat, pină Ia urmă, că 
subtiiitatea nu poate bține 
ciștig de cauză dacă nu e sus
ținută de o capacitate ..e efort 
adecvată șl de curaj.

Să menționăm, de asemenea, 
că aportul insuficient al liniei 
de mijloc la construirea acțiu
nilor de atac n-a fost compen-

aseme- 
onsti- 

jucăto- 
nentru 
Marcel

sat de o prezență activă in zona 
de mijloc a terenului, unde „a- 
lergătorii“ norvegieni au avut 
culoare largi, cu acțiuni oprite, 
însă, în fața careului.

Sigur că nu se poate minima
liza efortul general al c hipei 
în obținerea acestui punct rare 
ar putea deveni important în 
perspectiva prelungite' lupte 
de calificare, dar trebuie să 
subliniem Încă o dată mulțumi
rea cu puțin, care a atras ega- 
larea și, dadă vreți. înariparea 
avintatei echipe norvegiene. 
Sigur că această mulțumire cu 
puțin are la bază și rîteva evo
luții individuale mai labe — ne 
gîndim la jocul fără orizont 
tactic al lui Țicleanu. la absen-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

marcate în acest an de studenții din
: a

Pe unul din traseele i ' ___ '. .... J
tabăra de la Timiș, un grup de turiști din Miercurea Ciuc 

pornit spre Piatra Mare.

La Brașov, Predeal și Bușteni

PREGĂTIRI INTENSE PENTRU SEZOANELE
TURISTICE DE TOAMNĂ Șl IARNĂ

Este știut faptul că toamna 
constituie un anotimp 
drumețiilor pe munte. Lumina

propice

Turneele returului în Divizia A de volei

CÎTEVA SURPRIZE ÎN PRIMA ZI
Ieri, în sălile de sport din 

Alexandria, Rm. Vîlcea, Ploiești 
și Arad au început turneele 
returului în campionatele mas
culin și feminin ale primei di
vizii de volei, ediția 1979—1980. 
Iată amănunte de la desfășura
rea celor 12 partide.

PLOIEȘTI, 24 (prin telefon), 
în sala Victoria (aproape goa
lă !) echipele feminine din se
ria I au prestat jocuri de slabă 
factură tehnică, confuze, cu 
puține faze spectaculoase. în 
primul meci al zilei, C.S.U. 
Galați a dispus în numai 55 de 
minute de tînăra formație ti
mișoreană, Universitatea, cu 
3—0 (10, 7, 3). Elevele antreno
rului D. Bleier au început bine, 
au condus chiar cu 9—2 în se
tul I, dar, ajungînd la 10, s-au 
oprit, în timp ce gălățencele au 
punctat mereu, cîștigînd setuL 
în următoarele două, însă, ti- 
mișorencele au evoluat din ce 
în ce mai slab, cu multe exe
cuții greșite, îndeosebi la ser
vicii șl preluare.. Evidențiate : 
Maria Muscă, Florentina Dani- 
lescu (C.S.U.), Doina Popescu

(Universitatea). Arbitraj 
I. Șușelescu (Buc.) și 
(Craiova).

în partida a doua, 
Constanța a dispus de 
na Iași cu 3—1 (—9, 10, 7, 14). 
Jocul a început în nota de en
tuziasm a sextetului ieșean care 
și-a adjudecat primul set, a- 
vînd în Georgeta Popescu și 
Gabriela Bordei două jucătoare 
în formă. Treptat însă echipa 
constănțeană, stimulată de reu
șitele Măriei Enache, Marjei 
Stadnic și Iulianei Enescu, a 
pus stăpînire pe joc, cîștigînd 
seturile • următoare, fără însă a 
străluci. Arbitrii N. Georgescu 
(Ploiești) și N. Ionescu (Buc.) 
au condus bine.

în ultimul meci al zilei : Di
namo — Olimpia Oradea 3—0 
(8, 6, 6). (S. N.)

ARAD, 21 (prin telefon) 
Programul primei zile în seria 
a Il-a a campionatului feminin 
a fost deschis de echipele Uni
versitatea Craiova și Universi
tatea București. Studentele cra- 
iovene au cîștigat de data a-

bun : 
V. Tilcă

Farul 
Penicili-

ceasta cu 3—1 (—9, 
Cel mai disputat set 
patrulea, care putea 
altă turnură jocului, 
tencele conducînd cu 
scor de la care însă adversarele 
lor s-au mobilizat exemplar, 
distingîndu-se Marilena Du- 
binciuc, Maria Mititelu și mai 
ales junioara M. Anghel. Arbi
tri : D. Negroiu (Timișoara) — 
Gh. Simulescu (Buc.).

Cea de-a doua partidă a ofe
rit prilejul echipei bucureștene 
Rapid să producă surpriza pri
mei zile, cîștigînd două puncte 
prețioase în fața unei formații 
care, după un început bun, s-a 
comportat lamentabil. Scor : 
Rapid București — Chimpex 
Constanța 3—0 (14, 5, 3). Arbi
tri : O. Manițiu (Brașov) — D. 
Baba (Tg. Mureș).

în încheierea programului : 
Știința Bacău — Maratex Ba
ia Mare 3—2 (11. —11. —11 
13, 7).

I. IOANA — coresp.

8, 8, 16). 
a fost al 
să dea o 

bucureș- 
14-6 (!),

blîndă a soarelui și coloritul 
ruginiu al pădurilor de foioase 
atinse de răcoarea nocturnă o- 
feră priveliști de neuitat turis
tului pornit la drum pe potecile 
montane, în căutarea înălțimi
lor ozonate, a înserărilor calme 
care liniștesc nervii, îupă viața 
trepidantă a orașului.

In fiecare an, marcam! tra
seelor spre cabane sau locurile 
pitorești sînt verificate cu grijă, 
sînt refăcute acolo unde in
temperiile le-au deteriorat, pen
tru ca drumețul să aibă sigu
ranța deplasării. în același timp, 
în fiecare an, în -ursul verii 
se fac pregătiri intense rentru

sezoanele de toamnă -i de 
iarnă.

Despre aceste probleme, am 
stat de vorbă cu cîțiva dintre 
cei care răspund de siguranța 
turismului montan, de pregăti
rea sezoanelor de toamnă ri de 
iarnă.

— In acest an, cu sprijinul 
U.A.S.C.R., s-a organizat ediția 
a IlI-a a „Taberei sportive na
ționale a studenților“. Ia Timi
șul de Sus, cu 60 de partici
pant], veniți din Timișoara, 
Cluj-Napoca, Sibiu, Iași, Tg. 
Mureș și Brașov, .ie-a spus 
tovarășul Aristide Stavros, se
cretarul comisiei județene Sal- 
vamont Brașov. Studenții au 
muncit cu multă dăruire pentru 
efectuarea de marcaje in Piatra 
Mare și Postăvarul, au contri
buit Ia amenajarea unui punct 
de prim-ajutor în Cristianul 
Mare, unde iarna trecută au 
fost accidentări. In zona Pietrei 
Craiului, cercul turistic ..Ami
cii Salvamontului" din Brașov, 
care numără circa 60 de mem
bri, a amenajat traseele ris- 

tice de acces Ia 
cabana Curmătura 
și la refugiul 
Vîrful Ascuțiț.

— Ce s-a reali
zat pentru turis
mul local brașo
vean ?

— Cele peste 30 
preorășenești, in 

i Brașov, No
ua, Rîșnov, Măgura Cod- 
Iei, Timiș etc, au fost re- 
amenajate prin grija organelor 
de resort din municipiul Bra
șov, cărora li s-au adăugat zeci 
de tineri — elevi, :tudenți și 
muncitori — hotăriți -ă-și adu
că contribuția la buna desfășu
rare a turismului.

Nici predelenii nu s-au lăsat 
mai prejos față de vecinii lor 
brașoveni.

de trasee 
zonele Poiana

Sever NORAN

(Continuare in pag 2-3)

Astăzi incepe, in sala Floreasca

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BASCHET 
DOTAT CU rrCUPA STEAUA"

• In prima zi, steaua - Horned Budapesta

(Continuare in pag. a 4-a)

Incepînd de astăzi ;i pină 
sîmbătă, amatorii de baschet 
vor putea urmări în sala Flo
reasca din Capitală f 
unui Interesant turneu 
tional dotat cu „Cupa 
Evoluează formațiile 
Budapesta, Ț.S.K.A. 
Dukla Olomouc și Steaua deci 
formații valoroase, binec nos- 
cute în baschetul internațic-al.

întîlnirile 
int na- 
Steaua". 
Honved 

Sofia

Programul celor trei rile de în
treceri este următorul .

JOI: Dukla Olomouc — Ț.S.K.A. 
Sofia și Steaua — Honveâ Bu
dapesta ;

VINERI : Honved — Dukia șl 
Steaua — Ț.S.K.A. Sofia

SÎMBATA : Ț.S.K A. Sofia — 
Honved și Steaua — Dukla

Reuniunile încep. în f ecare 
dintre cele trei zile, la -ra 17.



Campionatul de motociclism După turneul final

JURILOVCA LA DĂBULENI? OE CE NO?!
fn ciuda renumelui Inter

național al flotilei caiacului și 
canoei, aria de răspîndire a 
acestui ^port la noi nu este 
prea mare. Federația de spe
cialitate are afiliate aproxi
mativ patruzeci de secții, dar 
numărul celor care participă 
cu regularitate la competițiile 
calendarului intern este foar
te mic. Iată de ce orice nouă 
afiliere este binevenită, fie
care punct nou apărut pe har
ta caiacului și canoei fiind 
o potențială sursă de cam
pioni.

In ultimele două sezoane, 
una din aceste prezențe ine
dite se ascunde în 
inițialelor S.C.C.C.P.N. 
leni și 
primul 
tesc în 
delei și 
lectiv înființat 
primăvara lui ----
în comuna olteană de lîn- 
gă Dunăre. Inițialele sînt ale 
Stațiunii Centrale de Cercetări 
pentru Cultura Plantelor pe 
Nisip, adică ale unității care 
beneficiază, în cadrul siste
mului de irigații Sadova — 
Corabia, de un canal lung de 
10 km, adine de 10 m și cu 
e lățime de 60—90 m, care 
leagă Dăbulenii de Dunăre.

Cum a ajuns sportul lui 
Patzaichin la Dăbuleni, ai că
rui locuitori nu văzuseră, pî
nă anul trecut, © canoe decît 
la televizor ?

Promotorul se numește So
rin Crișan. Are 39 de ani, pe 
la jumătatea anilor 60 a fă
cut caiac de performanță, 
chiar dacă n-a ajuns printre 
cei mai buni, la Steaua, in 
grupa lui Nicolae Navasart. 
Este de meserie inginer, a 
terminat Facultatea de auto
matică din București, răspun
de de buna funcționare a 
sistemului de irigații la Dă
buleni. Canalul amintit, înțe-

reprezintă, 
colectiv 
sportul 
pagael,

să- 
pa- 
co- 
în 

1979

spatele 
J. Dăbu- 
de fapt,

legerea și bunăvoința mal 
multor factori, legați de pro
fesiunea sa sau de sport, 
i-au permis acestui om pasio
nat împlinirea unui vis : e 
secție de caiac-canoe la Dă- 
buleni.

Primul copil din comună s-a 
urcat intr-un caiac la 17 mar
tie 1979. Acum secția are pes
te 30 de sportivi legitimați, 
mai toți juniori de categoria 
a Ii-a și I, care participă sis
tematic la concursurile de ni
vel republican. Unul dintre 
ei, Sandu Domozină, s-a cla
sat al 6-lea la caiac simplu 
10 000 m la campionatele na
ționale desfășurate la sfirșitul 
lui august la Snagov...

Ar fi, ' ’ — —1pînă acum, cea mai 
frumoasă perfor
manță a secției din 
Dăbuleni.
lui 
sînt 

mal mari, 
pasiunii pe care i-am citit-o 
în ochi în cele aproape două 
ore cît ne-a vorbit despre ele 
ne face să așteptăm frumoa
se surprize. Am zîmbit, e 
drept, cînd ne-a spus că spe
ră să promoveze un sportiv în 
„flotila44 națională pentru Los 
Angeles, am zîmbit și cînd 
ne-a spus că copiii din Dă
buleni nu-s mai prejos decît 
cei din Deltă, de la Mila 23 
sau Jurilovca, dar n-am zîm
bit cînd, răsfoind un caiet vo
luminos, ne-a demonstrat că, în 
acest an, pînă la 15 august, 
caiaciștii pe care îi pregătește 
aveau peste 3 000 km pe apă 
și peste 1200 km de alergare...

Jurilovca Ia Dăbuleni ? De 
ce nu ?... spune inginerul So
rin Crișan. Și s-a pus pe 
treabă, fără să primească nici 
un ban pentru ceea ce face ; 
pentru că pasiunea face une
ori mai mult decît un carnet 
de antrenor...

Vladimir MORARU

Sorin 
Insă 

iar

Planurile 
Crișan 

mult 
flacăra

VITEZIȘTII MĂRESC
CONTINUU... VITEZA• ••

EXISTĂ (TOTUȘI) Ș
Campionatul republican de vi

teză pe șosea, cea mai populară 
întrecere motociclistă de pe a- 
genda compeMțlonală a spartului 
cu motor, s-ș desfășurat ta acest 
an de-a lungul a cinci etape, 
flecare atrăgind numeroși con
curent! și mii de spectatori.

Nu de mult, la București, vi- 
teziștii și-au desemnat noii cam
pioni la capătul unor curse pal
pitante șl viu disputate, ta care 
atît învingătorii cît șl învinșii au 
lăsat impresia că stat ferm ho- 
tărîți să mărească... viteza mo
tocicletelor în viitoarele confrun
tări. Și sîntem convinși că vor 
reuși, deoarece acești 
al sportului curajului 
nării, deși evoluează 
clete „îmbătrînlte" șl 
nate, caută și găsesc

pasionați 
șl îndemî- 

pe motoci- 
recondițio- 

____ _ _ mereu 
Iuții de natură să crească 
formanțele „cailor putere".

Principalul performer al 
pionatului a fost tînărul 
Viktor (antrenat de tatăl 
Arpad Viktor) care a cucerit 
titlul la două din cele șapte dase 
care au figurat ta program : 125 
șl 25o cmc El aparține secției 
moto Voința Oradea, căreia i-au 
fost repartizate 
C.Z.-uri (uzate) 
care sportivii 
adaptîndu-le la 
de pe șosea. De 
datul motociclist de la 
Arad. Ion Lăzărescu, 
o motocicletă 
după o concepție proprie, a cîș- 
tigat trei din cele dnd etape la 
care a participat la clasa 500 cmc, 
iar antrenorul Ion Comănescu 
(Energia Cîmpina) și alergătorii 
săi, buni plloți șl tn același timp 
harnici mecanici, au reparat ma
șinile cu piese de schimb confec
ționate din resurse proprii. Teh
nicianul cîmpinean a mal avui 
satisfacția ca tn întrecerea cu

so- 
per-

cam- 
Atila 

său

în dotare cîteva 
de motocros, pe 
le-au modificat, 
vitezele curselor 
asemenea, apre- 

Rapid 
. . conducted 
recondiționată,

La finele primului turneu al Diviziei A la hochei
.................. ..........................................................................—

GALAȚI, 24 (prin telefon). — 
Ultima dintre cele cinci etape 
ale primului turneu din cadrul 
campionatului Diviziei A la 
hochei s-a disputat azi (n.r. 
ieri) pe patinoarul din locali
tate, furnizînd, în general, re
zultate scontate. Iată si câteva 
scurte consemnări de la aceste 
tntîlniri :

S.C. MIERCUREA CIUC - 
AVÎNTUL GHEORGIIENI 5—4 
(3—3. 0—0, 2—1). Poate că în- 
tr-o oarecare măsură și obo
seala, dar în mod cert înfumu
rarea a făcut ca echipa din 
Miercurea Ciuc să-și găsească 
greu cadența în fața impetuo
zității și vigoarei cu care ho- 
cheiștii din Gheorgheni și-au 
apărat șansele. Din aceste cau
ze in min. 11 tabela electronică 
de afișai arăta un rezultat

foarte puțin scontat : 3—1 pen
tru Avîntul ! în continuare, a- 
ceastă formație a ratat cîteva 
ocazii copioase și. pe fondul 
dominării ei insistente, echipa 
din Miercurea Ciuc a realizat 
două contraatacuri (min. 13 și 
min. 14) la capătul 
punctat, obținînd 
(3—3). A urmat 
„albă“ ca scor, dar 
moașă ca spectacol, 
în ultima parte, din 
tul Gheorgheni, mai 
mai insistentă, a luat condu
cerea : 4—3 (min. 42). O scurtă 
perioadă de timp, încurajați de 
acest gol, jucătorii din Gheor- 
gheni au avut...................   *
impresia că-și 
taiul. Numai 
furibund, cînd 
nințată de o

cărora a 
egalarea 

o repriză 
foarte fru- 
după care 
nou, Avîn- 
decisă și

inițiativa, lăsînd 
vor mări avan- 

că intr-un final 
era serios ame- 
înfrîngere deloc

REPREZENTATIVA DE CICLISM A ROMÂNIEI
PARTICIPA LA TURUL BULGARIEI14

Ieri a plecat la Sofia reprezen
tativa de ciclism a României 
care, între 27 septembrie șl 5 
ectombrie, va participa la com
petiția internațională pe etape 
„Turul Bulgariei". Echipa este 
alcătuită din Mircea Romașcanu,

Valentin Marin, Ionel Gancea, 
Traian Sirbu, Cornel Nicolae și 
Andrei Antal. Delegația este con
dusă de ing. Liviu Chișiu șl În
soțită de antrenorul Ion Stoica 
ți mecanicul Tudor Neacșu.

PREGĂTIRI PENTRU SEZOANELE TURISTICE
(Urmare din pag. D

— In legătură cu cei din 
Azuga, am refăcut traseele tu
ristice de pe Clăbncet, ne-a 
informat tovarășul Dumitru 
Ene, secretarul Consiliului popu
lar orășenesc Predeal. Prin 
munca patriotică a oamenilor 
asociațiilor sportive din irașul 
nostru, am reamenajat marca
jele și cărările de munte spre 
Gîrbova, Susai, Rențea, pregă- 
tindu-le pentru sezonul turistic 
de toamnă. In curind, la Clăbu- 
eet-plecare vom'avea un punct 
unitar Salvamont. Intre timp, 
reîmprospătăm marcajele pe 
traseele mici, desfășurăm o lar
gă propagandă Ia Casa de cul
tură pe tema „turismul montan 
81 pericolele care-1 pîndesc pe 
imprudent", iar la stațiile de 
amplificare se dau sfaturi iu
bitorilor drumeției pe munte, 
începind din această toamnă 
vom asigura cite un specialist 
pe lingă grupurile mari de 
excursioniști.

— Ce ne puteți spune despre 
pregătirile pentru sporturile de 
lamă ? am întrebat.

— Am verificat pirtiile de 
Schi existente, am refăcut dre
najele, iar Ia Clăbncet-sosire 
am luat măsuri ca schiorii să 
nu mai ajungă în drumul de 
mașini. Am editat și afișe, cu 
reguHIe de comportare pe pîr
tie. Vom termina și reamenaja-

rea trambulinei de pe Cioplea. 
O noutate : începind din aceas
tă toamnă, Salvamontul va avea 
colaboratori — cum are, de pil
dă, serviciul de circulație ai 
miliției — pentru supravegherea 
pirtiilor.

în scurtul popas pe care 
î-am făcut la Bușteni, am avut 
o discuție cu tovarășul loan 
Bogasiu, secretarul Consiliului 
popular orășenesc.

— Pregătirile pentru toamnă 
și iarnă le-am terminat, ne-a 
declarat acesta. Am efăcut tra
seele montane, am reamenajat 
pirtiile de schi, in principa1 
cele din zona cabanelor și pe 
aceea din apropierea orașului, 
fosta pîrtie Kaiinderu. Pină Ia 
iarnă mai este încă timp, așa 
că turiștilor veniți Ia noi le o- 
ferim posibilitatea să facă srort. 
De curind, la Poiana Țapului 
s-a dat în folosință un teren 
de tenis. Un astfel de teren — 
ca și unul de handbal — și-au 
făcut apariția in acest an Ia 
complexul B.T.T. din Bușteni...

Cele trei popasuri pe care 
le-am făcut, la Brașov, Pre
deal și Bușteni, ne-au convins 
că organele de resort se ocupă 
Intens pentru a da oamenilor 
muncii posibilitatea să practice 
In această toamnă, în siguranță 
și cu multe înlesniri, turismul 
montan și că pentru arnă s-au 
luat măsurile necesare < esfășu- 
rării sporturilor specifice „se
zonului alb“.

onorabilă, S.C. Miercurea Ciuc 
a obținut din nou egalarea și 
în min. 50 a reușit și punctul 
cu care și-a înscris în palma
res o nouă victorie, numai că 
de această dată realizată prin 
mari eforturi și concretizată la 
un scor mult mai echilibrat de- 
cît ar fi fost de așteptat. Golu
rile au fost înscrise de Szenteș 
2, Mikloș 2, Bartalis — S.C. 
Miercurea Ciuc, Andrei 3. Da- 
ael — Avîntul. Bun arbitrajul 
lui M. Presneanu, j 
cele două linii de J. Becze și 
M. Dinu —

DINAMO 
METALUL
11—3 (5—1, 3—0, 3—2). Evolu- 
înd fără Tureanu și acționînd 
fără să forțeze, dinamoviștii au 
obținut o victorie lejeră, pe 
care o considerăm normală. Jo
cul a fost ceva mai animat la 
început și în ultima repriză, cînd 
Metalul Sf. Gheorghe s-a com
portat mai aproape de valoarea 
manifestată în sezonul trecut. 
Au marcat : Herghelegiu 3, Du
mitru 2, Axinte 2, Toke, Cos- 
tea, Malihin, Pisau — Dinamo, 
Popa, Kemcnessy, Ugron 
Metalul. A condus bine N. 
nache (Galați). ajutat de 
Gubernu și L. Petrescu 
ambii din București.

STEAUA — DUNĂREA GA
LAȚI 10—1 (3—0, 5-0, 2—1).
Au marcat : Todor (3), Olenici 
(2), Nistor (2), Cazacu, Ioniță și 
Kemenesy pentru învingători, 
respectiv Mareu.

Campionatul Diviziei A se 
va relua, cu sistemul etapelor 
duble, la 30 septembrie și 1 oc
tombrie. Pină atunci, în frun
tea clasamentului se află 
Steaua și Dinamo București cu 
cite 9 puncte.

T. SIRIOPOL, coresp.

M. ajutat la
toți din București. 
BUCUREȘTI — 

SF. GHEORGHE

E- 
Fl.

ceilalți . coiegi, pentru depistarea 
elementelor feminine, talentata 
lui elevă Niculița Frîncu să îm
brace tricoul de campioană la 
clasa 50 cmc avansate. La fel, 
inimosul instructor voluntar Tra
ian Mihăiiescu șl tinerii lui elevi 
de la '*  - ---- -
au i 
lor 
atinge

i TUMAG—IMG București 
mărit puterea motorete- 
.,Mobra4', acestea putînd 

© viteză de peste 110 
km La oră fapt ce a 
bucureștenjlor Emilia 
Cristian Irod să cîștige 
titluri puse în joc La 
cmc — începători.

Ne oprim aici pentru _____
rul antrenorilor și motocicliștilor 
care au reușit, printr-un efort 
colectiv, să-și pregătească temei
nic mașinile și să participe La 
toate concursurile de viteză din 
actualul sezon este foarte mare. 
Nu putem încheia Insă fără a 
consemna că numeroși tineri au 
dovedit, pe iîngă un bogat ba
gaj de cunoștințe mecanice, mult 
curaj și îndemînare, furnizînd, la 
fiecare etapă, atractive spectacole 
de motociclism. Frații luliu șl 
Atila Toth (I.R.A. Tg. Mureș) 
campioni merituoși la ataș, Ni
colae Bondoc (Energia Cîmpina), 
Ionel Balaș Iuliana Gherga (Pro
gresul Timișoara), Stelian Sandu, 
Eduard Schultz (TUMAG—IMG 
București) Haralambie Vlad, Mi- 

' hai Negoiță (C.S.T.A. București), 
Iosif Berehe (Voința Oradea), 
Traian Botoș (Electro Sf. Gheor
ghe). ca să amintim numai o 
parte din tinerii alergători dotați 
pentru performanță, se anuință 
ca motocicliști de nădejde.

Traian IOANIJESCU

• STADIONUL TRACTO
RUL din Brașov, pe care zi 
de zi se desfășoară o vie ac
tivitate, s-a îmbogățit cu noi 

4 amenajări: e sală de forță și 
patrii vestiare, e nouă saună, 
un cabinet medical șl totoda
tă s-au reparat șl revopsit 
băncile tribunelor și gardurile. 
„ RECENT, la Vaslui, s-au de
cernat premiile concursului 
„Cei mal disciplinați specta
tori" organizat de redacția gaze
tei „Munca" și Federația româ
nă de fotbal. Premiile, trei 
mingi, au revenit spectatori
lor Viorel Mărănduca, Radu 
Ion și Dănuț Foca, toți trei 
de la Textila Vaslui. • VEȘTI 
DIN PREDEAL: zilele trecute 
s-au încheiat întrecerile unei 
competiții tradiționale, „Spar- 
tachiada comerțului" la fot
bal și tenis, la care au luat 
parte aproape 400 de tineri și 
vîrstnici din întreprinderile, 
unitățile comerciale șl insti
tuțiile orașului. Consiliul oră
șenesc pentru educație fizică 
șl sport a organizat un sim
pozion cu temele : „Sportul, 
mijloc eficace pentru întărirea 
sănătății" și „Istoria basche
tului", prezentate de Dumitru 
Ene, șeful echipei de Salva-

URMATI-LE, TO\

permls 
Dinu șl 
cele două 
clasa 90

că numă-

j
In numerele ziarului nostru 

de marți și miercuri am pu
blicat două comentarii referi
toare la turneul final al cam
pionatelor individuale de box 
în care am făcut aprecieri a- 
supra nivelului slab al acestei 
ediții, căutînd să evidențiem 
și cauzele care au dus la scă
derea potențialului boxului ro
mânesc. Intre altele, aminteam 
activitatea necorespunzătoare a 
secțiilor, lipsa de interes, pa
siune și pricepere a unor an
trenori etc. întrecerile, dispu
tate timp de o săptămînă la 
Palatul sporturilor și culturii- 
din Capitală, ne-au prilejuit, 
însă, și o serie de constatări 
pozitive, ne-au oferit exemple 
de secții mici din localități fără 
tradiție, cu antrenori care și-au 
pregătit bine elevii în vederea 
participării la cea mai mare 
competiție pugilistică internă 
a anului. Se cuvine, deci, să ne 
referim și la asemenea aspec
te, pe care — în viitorul apro
piat — am vrea să le consem
năm atunci cînd analizăm ac
tivitatea antrenorilor noștri de 
box.

Ce! mai 
l-au oferit 
Cîmpulung 
Vlad, Aurel Simon și Constan-

tin Dial, to 
lui maestru 
Secfia S. C 
tat la turn< 
un număr 
unu] mai pi 
toți manifes 
tire. Dealtfi 
Viorel loan 
pion nations 
tinerii antre 
mai vorbit, 
din Slatina, 
(A. S. Piste 
dintre iubit 
mănuși au 
oară cu oca 
pionate. Și 
tat la Bucii 
Cristian Gh 
constituit p 
zenți la înti

La Liceul industrial „23 August" din Capitala

0 FRUMOASĂ TRADIȚIE SPORTIVĂ ȘCOLARA
Se întîlnesc pe terenurile de 

sport multe echipe școlare, dar 
cele mai frumoase, cele mai în
drăgite de elevi și profesori ră- 
min întrecerile devenite tradi
ționale. Există meciuri de fot
bal, volei, ori baschet care, 
practic, „nu se termină". O pro
moție înlocuiește altă promoție 
la fileul, de pildă, al școlii, 
luptind cu aceeași ardoare pen
tru culorile liceului. O astfel de 
competiție tradițională este și 
cea organizată de secția de vo
lei a Liceului industrial „23 
August" din Capitală. E luna 
septembrie, e pauza dinaintea 
începerii diviziei școlare de 
volei, e timpul' stabilit pentru 
revederea anuală, prof. Jean 
Săvulescu trimite invitații. Re
fuzuri nu există, respectul pen
tru frumos, pentru tradiție, este 
puternic. Cu prima 
și telegramele de 
„Nea Jean, ca în 
venim cu plăcere !“ 
ger de la cele mai ___ __
de juniori I din țară : Ploiești, 
Craiova, Sibiu. Tulcea, Brașov, 
Galați, Constanța etc.

Comisie de organizare, comi
tet de părinți, brigăzi de arbi
tri internaționali, sprijin din 
partea conducerii liceului, din 
partea întreprinderii „23 Au
gust", colaborare directă cu 
C.S.Ș. nr. 2 București, progra
me, diplome, premii — tradițio
nala întrecere școlară poate să 
înceapă ! Și începe, cu dispute 
aprige, cu faze de mare spec
tacol, cu profesori care își pri
vesc cu mindrie elevii : Gheor
ghe Topîrceanu, 1,91 m, clasa 
X.I1, premiant, Liceul de mate
matică-fizică Gh. Lazăr, Sibiu ; 
Cristian Stoenescu, 1,92 m, cla
sa- XII, premiant, Liceul „23 
August" București; George la- 
cob, 1,93 m, clasa XI, premiant, 
Liceul ind. „23 August" Bucu
rești, în finala olimpiadei de 
matematică !... Băieți frumoși

poștă sosesc 
confirmare : 
fiecare an, 
Depeșe ful- 
bune . chipe

mont Predeal șl, respectiv, de 
Traian Socaciu, activist spor
tiv. • LA ÎNCEPUTUL ANU
LUI, tînărul atlet din Moreni, 
loan Stroe (18 ani) s-a anga
jat să cucerească mai multe 
titluri de campion al țării. 
El s-a ținut de cuvînt și acum 
se poate mtadrl cu trei fru
moase performanțe la arun-

frumos exemplu 
tinerii antrenori din 
Muscel (Gheorghe

silitori, cuminți, care — spun 
specialiștii — peste patru ani 
vor lupta să facă mai străluci
toare prima medalie olimpică 
cucerită de voleiul românesc la 
J.O. de la Moscova.

Anul acesta trofeul pus în joc 
de școala organizatoare s-a nu
mit „Cupa C.S.Ș. nr. 2 — Liceul 
ind. 23 August". A fost o între
cere jubiliară : secția de volei 
a Liceului „23 August" a împli
nit în această toamnă 25 de ani 
(prof. Jean Săvulescu a împlinit 
tot atiți ani de bogată activita
te la „industrial 23 August"). 
Competiția, desfășurată s:;b e- 
gida „Dacladei", a fost cîștigată 
de tinerii voleibaliști de la Di
namo București, urmați în or
dine de elevii de la C.S.Ș. Tri
colorul 1 Ploiești, C.S.Ș. Craio
va, C.S.Ș. nr. 2 — Lie ind. ..23 
August", C.S.Ș. Sibiu, C.S.Ș. 
Tricolorul II Ploiești, C.S.Ș. nr. 
1 București, C.S.Ș. Tulcea, 
C.S.Ș. Brașovta, C.S.Ș. Constan
ța, C.S.Ș. Galați.

Ca toate competițiile școlare 
frumoase și de tradiție, întrece
rea s-a încheiat cu un meci 
între foștii voleibaliști ai liceu
lui gazdă și formația diviziona
ră „A" „C.S.U. Galați". Cîțiva 
voleibaliști, foști elevi ai Liceu
lui industrial „23 August" : Mir
cea Tutovan, Alexandru Iuhas, 
Simion Șulea, Dumitru Stiopes- 
cu.

Așadar, o întrecere școlară de 
tradiție, cu cele mai valoroase 
echipe de juniori din țară. O 
reuniune sportivă școlară orga
nizată an de an, pe genericul 
căreia elevii și profesorii fostei 
școli profesionale „23 August" 
au scris : „Educația fizică și 
sportul trebuie să ne formeze 
sănătoși si robuști în toate la
turile ființei noastre, bogați în 
energie, bogați în curaj, bogați 
în omenie, bogați în harul dra
gostei față de țară, față de 
partid".

Vasile TOFAN

Nicolae Pîrcălab (Ploiești) — 
la popice (335—100), Chimia 
Tr. Măgurele — la volei fete, 
Soda Ocna Mureș — la volei 
băieți și Rafinăria Teleajen 
Ploiești — la handbal băieți. 
• „CUPA DELTA- la tenis a 
reunit într-o frumoasă Între
cere 86 de practicant! ai spor
tului alb din Tulcea. Au cîș-

carea greutății, triplu campion 
— la campionatele naționale, 
la întreceri de sală și la com
petiția republicană a școlari
lor, în plus, el a cucerit o 
medalie de bronz la Jocurile 
Balcanice. Antrenorul său este 
profesorul Romi Goicea. • 
IN MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ s-a desfășurat fi
nala pe țară a „Cupei chi
mistul", întrecere polisportivă 
la care au participat peste 250 
de tineri. In postură de cîș- 
tigători au terminat: Paula
Voiciu (Craiova) — la popice 
(229 pd din 60 de lovituri),

tigat trei reprezentanți al Clu
bului sportiv școlar — FI. Bi
lă, D. Zaharia și Mirela Teo- 
fan la juniori șl copil și A. 
Vachente (Sănătatea) — la se
niori. « TRADIȚIONALA în- 
tîlnire anuală dintre tipogra
fii băimăreni cu cei din Ora
dea a avut loc nu de mult, 
cînd oră denii au fost, timp de 
două zile, oaspeții colegilor 
lor de breaslă din Baia Mare 
Cu acest prilej s-au desfășu
rat și manifestări sportive: 
întreceri la șah (7—6 în fa
voarea Poligrafiei Oradea), 
tenis de masă (au cîștigat lo-

Un moment
(drt

surpriză a 
talent (o n 
cuție, multi 
apreciabil , 
noul câmpii 
prezentat c 
ireproșabilă, 
meciuri, luț 
rapid, de li 
timul sunet 
impresia ci 
de meci ai 
înceapă alt 
faptul că C 
xer necum: 
nul antrem 
care lucres 
— a iv» ș i t 
celent preg; 
ce pugiliști 
cluburile 
(unde activ 
mai buni I 
„trăgeau di 
rea gonguh 
ZUL CA 
BĂRI SA-1 
SUL MULT 
NORII NO!

Se cuvim 
remarcabila 
norului sev 
Drăghici. 
gistrat de 
re s-a pre 
pregătit și 
portarca fo 
colae Mițoi 
Daniel Rad 
gumente 
susțină afi

In rîndul 
tuoși trebu 
pe ploiește 
Gheorghe 
care au i 
listi la tur 
du opunîm 
zenie camr 
Tot cite ti 
și antrenor

calnicll cu 
(scorul a fos 
Baia Mare) și 
frumoasă exc 
de la Firiza. 
„DACIADEI" 
Caransebeș o 
fotbal organi 
ția sportivă 
s-au întrecut 
tentative de i 
ție. Trofeul p 
venit forma 
metalice. • a 
PICE a A. 
Turda a găzd 
petiție de pc 
„Cupa Potaisi 
au evoluat fi 
București, Tg 
Mare, Dej, S 
rește, orașul 
feul a reveni 
Turda, iar p 
s-au situat C 
și Tracțiune-’ 
La individual 
deanul C. Si: 
iar la pereeh 
C. Sighet*  (C 

RELATĂRI 
Ia, M. Florea 
Gh. Ilinea, 
Com«a. V. S3 
da și P. Lază



donatelor de box

MPLE POZITIVE...
I ANTRENORI!
irnicu- (Voința Cluj-Napoca) șl Iosif 
itescu. Hcrt (A.S.A. Cluj-Napoca), ai 
rezen- căror elevi au dovedit o pre- 
curești gătire corespunzătoare pentru 
ri (cu un turneu final al campionate- 
imo !), lor.
pregă- Deși boxerii de la Farul
re ei, Constanța nu mai reprezintă 

cam- aceeași forță ca în anii prece- 
despre denți, faptul că Adem Săli a 
el Ș~a cucerit titlul de campion, ma
il lor nifestînd (ca și alți colegi ai 
mescu 0 bună formă sportivă,
muR> constituie o reușită a muncii 

cu antrenorului Adrian Tcodorescu. 
prima Aceleași aprecieri se cuvin an- 
cam- trenorului gălățean Nicolae 

rezen- Dobre pentru titlul de campion 
:iv realizat de Ion Cirlan, ca și 
are a pentru faptul că 5 pugiliștj de 

pre- la B.C. Galați s-au calificat in 
mare turneul final. O preocupare co-

inală a „semimijlociilor" Ion Vladimir
Ciubotaru (I.E.A.M.-Timișoara)
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PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
I. Bistrița pe valea... Șiretului

respunzătoare pentru pregăti
rea elevilor lor au manifestat 
și antrenorii Relu Auraș (S. C. 
Bacău). Victor Banu (Litoral 
Mangalia), Ion Coș (I.E.A.M. 
Timișoara) și Dumitru Fieraru 
(URBIS București). Dealtfel, 
Marinică Ouatu (S.C. Bacău) a 
cîștigat centura de campion la 
categoria mijlocie mică, dove- 
dîndu-se net superior adver
sarilor întîlniți.

Este adevărat că exemplele 
POZITIVE sînt mult MAI PU
ȚINE decit cele NEGATIVE 
Dar e’e există. Tocmai de a- 
ceea am considerat necesar să 
le dedicăm aceste rînduri, cu 
speranța că ele vor fi urmate 
de cit mai mulți dintre antre
norii noștri.

Mihai TRANCA
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Azi și miine, în sala Floreasca din Capitală
INTILNIREA INTERNAȚIONALA DE SCRIMA 

STEAUA - SELECȚIONATA ARMATEI ITALIENE
Azi și mîine, de la ora 16, sala 

de scrimă Floreasca din Capitală 
găzduiește întâlnirea 
nală amicală dintre 
sabie și spadă ale 
Steaua București și

internațio- 
echipele de 

cluburilor 
Selecționata

REZULTATELE ETAPEI A DOUA 
IN DIVIZIA SECUNDĂ DE RUGBY

— Aeronautica Bucu- 
I.O.B. Balș — Petro-
Pitești 9—0, Dunărea

în etapa a doua a Diviziei se
cunde la rugby s-au înregistrat 
rezultatele : seria I : Ș.N. Olte
nița — Electroputere Craiova 8—5, 
Rulmentul Alexandria — C.F.R. 
Craiova 28—0, Vulcan — Gloria 
6—3. în frunte : Vulcan, singura 
cu 6 p. Seria a Il-a: Dacii I.P.A. 
Sibiu — Știința București 19—0, Uni
rea Săcele * “
reștl 4—0, 
chimistul
Giurgiu — R. C. Sportul studen
țesc II 53—0. Pe primele locuri : 
I.O.B. și Dacii, cu cîte 6 p. Se
ria a III-a: Carpați Mîrșa — Me
talurgistul Cugir 0—9 (după ce 
Carpați cîștigase în fața bunei 
echipe C.F.R. Cluj-Napoca !), E- 
lectrotimiș Timișoara — Construc
torul Alba lulia 25—6, Minerul 
Lupeni — C.S.U. Oradea 9—6, 
C.F.R. Cluj-Napoca — Politehnica 
Cluj-Napoca 3—3. în frunte, Elec- 
trotimiș cu 6 p. Seria a TV-a: 
Farul II — Calatls Mangalia 
28—12, I.T.C. Constanța — Portul 
Constanța 12—19, T.C. Ind. Midia 
— Dacia Constanța 59—7. Echipele 
T.C. Ind. și Farul II au acumulat 
cîte 6 p. Seria a V-a : Olimpia 
București — Rapid Buzău 28—4! 
(surpriză prin proporțiile scoru
lui), C.F.R. Constanța — Pescă-

„ZONELE" DE LUPTE 
LIBERE ALE SENIORILOR

Sîmbătă și duminică, la Zalău, 
Hunedoara, Timișoara și în mu
nicipiul Gh. Ghcorghiu-Dcj, se 
vor desfășura întrecerile etapei 
de zonă a Campionatelor republi
cane individuale de lupte libere 
ale seniorilor.
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ieri, la Ploiești, in meciul echipelor de tineret

ROMÂNIA-R. D. GERMANĂ 2-0 (10)
Aproximativ 4 000 de spec

tatori ploieșteni au asistat pe 
stadionul Petrolul la totîlnirea 
amicală internațională dintre 
formațiile de tineret ale Ro
mâniei și R. D. Germane, cîs- 
tigată pe merit de echipa noas
tră cu scorul de 2—0 (1—0). 
Consemnind cu satisfacție a- 
cest succes al reprezentanți
lor noștri, trebuie să spunem 
că. în general, partida nu s-a 
ridicat la un nivel spectacular 
așteptat. Ea s-a caracterizat 
printr-o luptă îndîrjită pen
tru rezultat ; de aici multe ob
strucții și faulturi de ambele 
părți (conducătorul de joc dis
tribuind si trei cartonase gal
bene, două pentru oaspeți, u- 
nul pentru noi), de aici pu
ține faze de poartă. ,

încă din start, după cp D. 
Zamfir finalizează defectuos o 
bună acțiune de atac. Ia care 
au participat Rednic si Suciu, 
Mecke șutează năpraznic, de 
la aproximativ 30 m la vinclu, 
dar Moraru (în excelentă for
mă) se arcuiește si oprește go
lul ce părea Iminent. Echipa 
noastră nu-și găsește cadența, 
construiește destul de încet, se 
angajează in dueluri inegale cu 
atleticii jucători ai echipei oas- 
pe, ba mai si greșește servi
ciul. dînd posibilitate adversa
rului să preia inițiativa. In 
min. 27, din nou D. Zamfif 
nu reușește să ducă la bun 
sfîrșit acțiunea sa de atac, pen
tru ca după trei minute SU
CIU să deschidă scorul : el se 
angajează în sprint, „croșeiînd" 
tot ce l-a Ieșit în cale, si cu 
un șut. din lateral, cu efect, tri
mite mingea Ia păianjen, în gol 
uluindu-l pe înaltul portar Rud-

| ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI ® ȘTIRI ® ȘTIRI
© F.C. BAIA MARE a evoluat 

Iln Ungaria, susținînd două 
jocuri, în care a obținut ® vic
torie și un egal. Băimărenii au 
cîștigat Cu 4—1 (2—0) meciul cu

I Tisza Vasvari Lombik, prin go- 
I lurile înscrise de Roznai, Buz- 
1 gău, Ciohan I și Sepi și au ter- 
I minat la egalitate, 1—1 (0—1) cu

Nyiregyhazi Vasas-Spartakus — 
din prima divizie — prin golul 
marcat de Buzgău.

Ia „CUPA ROMÂNIEI**.  Partida 
Automatica București — Rapid 
București, disputată ieri pe sta
dionul Progresul în cadrul „Cu- 

Ipei României**,  s-a încheiat cu 
rezultatul de 1—0 (0—0) în favoa
rea echipei Rapid. Golul a fost

armatei italiene. Astăzi se dispu
tă proba individuală iar vineri 
cea pe echipe. în cele patru for
mații vor figura scrimeri de va
loare recunoscută, ca de exemplu 
Dal Zotto, T. Montano, M. Numa, 

•C. Marin, I. Popa, O. Zidaru.

rușul Tulcea 43—0, Rapid C.F.R. 
Fetești — Automobilul Măcln 4—6, 
Feroviarii constănțeni se află pe 
primul loc, cu 6 p. Seria a Vl-a: 
U.R.A. Tecuci — Politehnica U 
Iași 4-30, I.U.C. Milcov Focșani 
— Rulmentul II Bîrlad 6—0, C.S.M. 
Suceava — Chimia Bacău 12—9, 

Brașov — C.F.R. Suceava 
în frunte, cu cîte 6 p, 
Milcov, Politehnica II șl 
Suceava.

C.F.R. 
96—3. 
I.U.C.
C.S.M.

„CUPA ROMÂNIEI" LA ATLETISM
astăzi prezen- 
rezultatele în- 
a in-a, grupa 

„Cupei României**  la at-

în numărul de 
tăm citeva dintre 
registrate în etapa 
„C* 4, a '■ • ”
letism.

SERIA I (DROBETA TR. SEVE
RIN) : BARB ați: 100 m: M. Șerban 
(Teleorm.) 11,5; 200 m: G. Ni- 
coară (TI.) 23,3; 400 m: Nicoară 
51,4; 800 m: M. Rada (Vîlcea)
2:00,7; 1500 m: P. Butculeșteanu 
(TI.) 4:06,0; 5000 m: M. Clotec
(TI.) 16:10,2; 110 mg: V. Cîrjan
(Vi.) 17,8; lungime: I. Buligă (Me
hedinți) 6,35 m; înălțime: Buligă 
1,98 m; greutate: I. Vasilescu
(Meh.) 12,35 m; disc: Vasilescu 
35,56 m; suliță: I. Petrișor (Gorj) 
62,30 m; FEMEI: 100 m: R. Friera 
(VI.) 13,7; 200 m: M. Ungureanu 
(VI.) 27,1; 400 m: Ungureanu 58,7; 
800 m: M. Stoica (Gj.) 2:20,8;
1500 m: Stoica 4:47,0; 100 mg: El. 
Roșu (VI.) 17,0; lungime: CI.
Bistriceanu (Meh.) 5,81 m; înăl
țime: Bistriceanu 1,50 m; greu
tate: S. Săpunaru (Gj.) 11,77 m; 
disc: Săpunaru 44,70 m; suliță: 
A. Ciortan (VI.) 29,76 m.

SERIA A Il-a (BUZĂU): BĂR
BAȚI: 1C0 m; Em. Georgescu

waleit : 1—0. In min. 42 (Ter- 
heș) și 45 (D. Zamfir) trec
pe lingă majorarea scoru
lui — primul a trimis de pu
țin cu capul afară, al doilea a 
trimis din voleu peste trans
versală. La reluare, ca ur
mare a unor modificări în 
formație echipa noastră reu
șește să joace .eva mai 
combinativ. fazele sînt ceva 
mai clare, însă finalizarea lasă 
de dorit. Abia în min. 65 ta
bela de marcaj se va modifica 
(pentru ultima oară) : uciu
este găsit pe partea dreaptă cu 
un balon, un sprint scurt ur
mat de o centrare impecabilă 
$1 TERHEȘ nu iartă. Oaspeții 
nu se împacă cu acest rezul
tat, trec la cîrma jocului si 
forțează golul de onoare. Por
tarul Moraru îl refuză însă în 
min. 67 și 85, cînd Richter și. 
respectiv, Schultz, infiltrați în 
careu, șutează năpraznic. Așa 
s-a încheiat un meci. în care, 
repetăm, doar rezultatul ne sa
tisface. Arbitrul bucureștean 
Gh. Dragomir (la linie. Al. 
Ioniță și A. Delcanu) a 
condus bine următoarele for
mații : ROMÂNIA : Moraru — 
Mărginean (min. 60 Murar), 
C. Solomon. FI. Pop, Rednic — 
Mureșan (min. 56 T._ Nicolae), 
Bozeșan (min. 56 Isaia). Suciu 
— D. Zamfir (min. 69 Gabor), 
Terhes (min. 70 Turcu), Klein 
(min. 83 Bolba) ; R. D. GER
MANA : Rudwalcit, Cramer. 
Ringk, Mecke (min. 68 : Sier- 
sleben). Zoetzche — Liebers, 
Jarnuskiewcz, Gramenz (min. 
85 Wittke) — Winderbund, 
Burow (min. 63 Richter), 
Schultz.

Stefian TRANDAFIRESCU

înscris de Vătui (min. 62). (D.
Moraru-Slivn a, coresp.).
• Azi se dispută o nouă etapă 

a „CUPEI ROMÂNIEI**,  ediția 
1980/81, la care participă și divi
zionarele B. în Capitală au loc 
meciurile: Automecanica București 
— Mecanica fină București (sta
dionul Triumf — Șos. Olteniței) 
șl I.C.S.I.M. București — Metalul, 
Plopeni (stad. I.C.S.I.M. — str. 
Barbu Văcărescu). Jocurile vor 
începe la ora 16.
• LOTUL II DE JUNIORI ÎN 

R. D. GERMANA. Selecționata 
secundă de juniori a țării noas
tre pleacă astăzi în R.D. Germa
nă pentru un turneu de două 
jocuri, programate în zilele de 
26 și 28 septembrie.

ȘTIRI DIN TENIS DE MASĂ
• Turneul final al campionatului 

republican pe echipe de juniori 
a fost cîștigat de Universitatea 
Craiova (Costel Bădoi, Marian 
Copaci, Vasile Florea, Valentin 
Dobai, antrenor — Virgil Bălan), 
respectiv înfrățirea Tg. Mureș 
(Gabi Balint, Kinga Lohr, Mar- 
ga Boancă, Reka Mihăly, antre
nor — Ioan Lohr), ambele for
mații cîștigînd titlul fără nici e 
înfrîngere. clasamente finale : 
băieți : 1. Univ. Ctaiova, 2. C.S.Ș. 
Od. Secuiesc, 3. înfrățirea Tg. 
Mureș, 4. Gloria Buzău, 5. C.S.M. 
Cluj-Napoca, 6. Pionierul Craiova, 
7. C.S.Ș. Craiova, 8. C.S.Ș. Bis
trița ; fete : 1. înfrățirea Tg.
Mureș, 2. C.S. Arad, 3. C.S.Ș. 1 
Buc., 4. Metalurgistul Cugir, 5. 
C.S.M. Cluj-Napoca, 6. C.S.Ș.
Bistrița, 7. Constructorul Tg. Mu
reș, 8. Progresul Buc. (A. PIA- 
LOGA, coresp.).

a în Liga Europeană, la Carta
gena, România — Spania 7—0, 
prin victoriile realizate astfel : 
Crișan — Moles 21—13, 19—21,
21—18 ; Florescu — Calvo 19—21,

(Vrancea) 11,3; 200 m: Georgescu 
23,8; 400 m: v. Tricea (Vn.) 52,3; 
800 m: Șt. Radu (Buzău) 1:57,2, 

Stronciu (Vaslui) 1:57,4; 1500 
D. Mititelu (Bz.) 4:04,4; 5000 
Mititelu 15:47,7; 110 mg: I.

lungime: Gh. 
; Înălțime: I. 

greutate:

(Tulcea) I 
’ Radu 

26,0; 
El.
m:

M. 
m: 
m: 
Pororo (Bz.) 17,1;
Stelea (Bz.) 6,66 m, 
Niculiță (Vn.) 1,80 m.
C. Pușcașu (Botoșani) 12,54 m;
disc: Pușcașu 38,72 m;
Gh. Ciulei ’ *
FEMEI: 100 m: I.
12,6; 200 m: Radu 
Radu 59,1; 800 m: 
(TI.) 2:14,6; 1500
4:36,0; 100 mg: G. 
18,0; lungime: G.
5.40 m; înălțime: Coteț 1,50 m;
greutate: V. Teacă (Vn.) 9,95 m;
disc: R. Ghcncea (Ialomița) 31,00 
m; suliță:
45.40 m.

SERIA A 
SECUIESC) : 
Achim (St. 
Achim 22,6;
(St.M.) 50,3; . .
trița Năsăud) 1:56,1, C. Milaș (Să
laj) 1:57,0; 1500 m: Nap 3:56,0, 
Milaș 3:57,0; 5000 m: Em. Stăni-

suliță: 
54,60 m;

(Vaslui)
400 m:
Fidatov 
Fidatov 

Botez (Bot.) 
Coteț (Vn.)

A. Cecănău (lai.)

IlI-a (ODORHEIU 
BÂRBAȚI: 100 m: Ov.
Mare) 11,0; 200 m:
400 m: R; Pofoc

800 m: T. Nap (Bis-

După mulți ani de activitate în 
cea de a IlI-a serie a Diviziei 
B, Gloria Bistrița a fost trans
ferată din acest sezon printre 
competitoarele primei serii. Fără 
a constitui un fapt cu totul ine
dit pentru echipa bistrițeană (în- 
trucît ea a mai făcut parte din 
această primă serie în ediția 
1959—1960 a campionatului Divi
ziei B), schimbarea produsă l-a 
creat, firește, unele probleme, 
mai ales de adaptare la noile 
condiții de deplasare (ceva mai 
dificile decît pînă acum) șl de 
joc (echipele din această serie 
pun — se pare — un mai mare 
accent pe forță în joc), Adău
gind, de asemenea, handicapul 
pe care ÎI au de a nu-și cu
noaște suficiept (sau chiar de
loc) noii parteneri de întrecere, 
bistrlțcnii nu se arată, totuși, 
afectați de situația lor. Ei speră 
— cum spunea președintele clu
bului Jean Pădureanu — să de
pășească cu bine această pe
rioadă de adaptare în care, 
pe deasupra celor mai sus men
ționate, au de rezolvat și pro
blema parțialei reconstrucții a 
propriei lor echipe, operațiune

II. Petrolul, in așteptarea lui... Dobrin
Duminica trecută Petrolul a 

realizat, într-un fel, o perfor
manță : prima sa victorie*  după 
mai multe tentative nereușite, pe 
terenul din Poiana Cîmpina. 
Acolo unde pierdea, din tradiție, 
fără drept de apel. Explicația 
pare a ține de o conjunctură ne
favorabilă gazdelor, care au avut, 
în acest sezon, un debut compe
tițional mai puțin convingător, 
acuzînd, totodată, și lipsa por
tarului titular, Șoacăte, „rezer
va**  sa, Gheorghe, primind două 
goluri cu relativă ușurință. Pe 
de altă parte, trebuie remarcat 
și jocul mai bun al Petrolului, 
pe plan tehnic și fizic din prima 
repriză, cînd, de fapt, s-a decis 
și soarta partidei. Echipa antre
nată, din acest qampionat, de

III. Fostul „LH-ist alaca
Dr. Nicolae Szabo, fostul îna

intaș al lui „U**,  azi antrenor al 
echipei C.I.L. Sighet, avea justi
ficate emoții înaintea meciului 
cu Olimpia Satu Mare (încheiat 
cu un rezultat egal : 3—3). Pen
tru că o fostă divizionară A îți 
poate pune (prin valoarea com- 
ponenților ei) întotdeauna pro
bleme. Și, într-adevăr, sătmă
renii s-au aflat foarte aproape de 
o victorie în deplasare, gîndin- 
du-ne că au fost egalați abia în 
ultimul minut al întâlnirii, cu un 
șut plasat, din apropiere, expe
diat de Szekely, inspirat intro
dus după pauză în formație. 
Acest 3—3 de la Sighet — rezul
tat echitabil după aspectul ge
neral al meciului — a scos în 
evidență două maniere diferite 
de abordare a partidei. Olimpia 
a arătat mai multă maturitate, 
grație experienței compctiționale 

I 21—14, 21—19 ; Eva Ferenczi — 
Urlbe 21—6, 21—10 ; Crișan, Flo
rescu — Lupon, Calvo 21—11, 
21—10 ; Crișan, Ferenczi — Calvo,

i Uribe 21—12, 21—6 ; Florescu —
Moles 21—17, 23—21 ; Crișan —
Calvo 21—11, 21—13.

• La Turneul internațional de la 
Primorsko (Bulgaria), la care au 
participat jucători din Cehoslova- 

i cia, R. D. Germană, Polonia, Un
garia, România, R.S.S. Lituaniană 
și Bulgaria, sportivii noștri au 
evoluat bine — fetele și nesatis
făcător — băieții. Echipa feminină 
(Lorena Mihai, Beatrice Pop) a 
ocupat locul IV (victorie la R. D. 
Germană și Bulgaria III, înfrin- 
gere la R.S.S. Lituaniană, cu Da- 
nielaviciute), în timp ce băieții 
(Ștefan Moraru și Sorin Gauri) 
nu s-au calificat în turneul final. 
La individual, Lorena Mihai a 
ocupat locul 3—4, iar Beatrice 
Pop a fost eliminată de Pelika- 
nova în turul II. Moraru și Cauri 

: au fost învinși în primul tur, de
, Hasanov (0—3 !), respectiv Stoia- 

nov (2—3).

GRUPA „C“
lă (Alba) 15:17,2; 110 mg: M. Ră
chită (Mureș) 15,4; lungime: M. 
Florea (Mureș) 6,65 m; înălțime: 
P. Nagy (Mureș) 1,94 m; greutate:
L. Ungurușan (Sălaj) 13,45 m; 
disc: Ungurușan 37,60 m; suliță: 
Ungurușan 66,54 m; FEMEI: 100 m: 
C. Florescu (St. M.) 12,5; 200 m:
M. Szeles (Mureș) 26,7; 400 m:
M. Ghile (Sălaj) 57,0; 800 m:
Ghile 2:11,4; 1500 m: A. Rauch 
(St. M.) 4:43,2; 100 mg: C. Flo
rescu 15,9; lungime: C. Ersek
(Alba) 5,08 m; înălțime: A. Bai- 
cu (Mureș) 1,68 m. A. Datu (Mu
reș) 1,68 m; greutate: K. Bisac 
(Mureș) 11,02 m; disc: Z. — 
(Harghita) 33.36 m; suliță 
Dragoș (St. M.) 35,54 m.

A.
C.

Szdcs 
E.

• Concursul de baraj-calificare 
în „Cupa României'*  a fost con
tramandat din motive de ordin 
tehnic.

• Pe Stadionul Republicii se 
va desfășura la sfîrșitul săptă- 
mînii întâlnirea internațională de 
tradiție între echipele reprezenta
tive de tineret ale României și 
R.S.S. Ucrainienc. 

care nu este nici ea lipsită de 
anumite dificultăți. Intr-adevăr, 
introducerea în formație a cinci 
noi jucători — portarul Bologan 
(venit de la Corvinul Hunedoa
ra). fundașul de margine Moi- 
sescu (venit de la F.C. Argeș în 
schimbul lui Sigmirean), fun
dașul central Moldovan (promo
vat de la Minerul Rodna). mij
locașul Hurloi și înaintașul Co- 
man (transferați de la echipele 
clujene Universitatea, respectiv 
C.F.R.) — a necesitat și necesită 
încă din partea tînărului și apre
ciatului antrenor Alexandru Con- 
stantinescu o preocupare specială 
pentru asigurarea unei omogeni
zări a lotului său atît în pri
vința pregătirii, cît și a expri
mării în joc.

Confruntată, deci, in noul sezon 
competițional cu probleme nu 
ușor de soluționat, era normal 
ca Gloria Bistrița să aibă un 
start ceva mai ezitant. Totuși, 
în ciuda înfrîngerii suferite în 
cea de a 2-a etapă, la Brăila 
(0—2 cu formația locală F.C.M.), 
echipa bistrițeană s-a și instalat 
pe un loc de frunte în clasa
mentul seriei.

Constantin FIRÂNESCU

experimentatul Traian Ionescu 
este, indiscutabil, într-un evident 
progres față de anii trecuți, dar 
pretențiile sale la promovare în 
prima divizie credem că trebuie 
susținute cu eforturi mal mari, 
în primul rînd din partea jucă
torilor, atît în ceea ce privește’ 
disciplina tactică, cît și concen
trarea în momentele de vîrf ale 
jocului, în fața propriei porți, 
precum și a aceleia a adversa
rului. Aceasta pentru ca — în 
partida-derby a seriei a doua, de 
la 5 octombrie, cînd Petrolul se 
va confrunta, pe terenul său, cu 
C.S. Tîrgovlște — formația ple- 
ieșteană să inspire cu adevărat 
încrederea că se află pe drumul 
tare să o readucă în Divizia A.

Mihai IONESCU

a marii majorități a jucătorilor 
(Kaizer, Matei, Bathori II, Both I, 
Hațeganu, State), de unde a re
ieșit un joc de așteptare, grupat 
în apărare, fără neglijarea con
traatacurilor rapide, trei dintre 
ele soldîndu-se cu tot atâtea go
luri. C.I.L.-ul a ales calea ofen
sivei continue, s-a năpustit pes
te adversar, dar a comis și nu
meroase erori în apărare, mai 
ales în zona centrală. Problema 
nr. 1 a echipei rămîne portarul, 
post în care n|ci Jager, nici Ti- 
ron, rezervă duminică, n-au reu
șit să se achite de îndatoriri, să 
insufle acea încredere atât de ne
cesară echipei. Spre exemplu, 
duminică, Jager a primit golul 
al doilea marcat de State, dato
rită unei nepermise greșeli per
sonale.

Gheorghe NERTEA

LOTO PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

1. X SAU 2?
Pentru concursul Pronosport 

de duminică 28 septembrie 1980, 
oferim participanților — pen
tru inspirație — pronosticurile 
făcute de- Ion Ochsenfeld, re-
dactor principal la ziarul
„Sportul" :

I. Bologna—Roma 1
n. Brescia—Juventus 1, X. 3

in. Cagliari—Ascoli 1
IV. Como—Inter X, J
V. Fiorentina—Catanzaro t

VI. Napoli—Pistoiese I
VII. Torino—Avcllino 1

VIII. Udincse—Perugia X
IX. C.S.U. Gal—Gl. B-ța 1

■ X. Gaz metan M.—Met. Buc. 1 
XI. Auto. Buc.—C.S. T-viște X 

XII. Met. Cugir—Olimpia S.M. 1, X 
Xni. C.F.R. Tim.—F.C. Binor 1, X

ASTĂZI este ULTIMA ZI de 
participare la tragerea obișnui
tă Loto de vineri 26 septembrie 
1980 — un nou prilej ’ de mari 
satisfacții la acest tradițional 
și avantajos sistem de joc. A- 
gențiile Loto-Pronosport vă 
stau la dispoziție pentru, a vă 
elibera bilete cu numerele dv. 
preferate, precum și cu bilete 
gata completate.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONO- 

EXPRES, DIN 24 SEPTEMBRIE 
1980

EXTRAGEREA I:
6 14 29 41 44 26

EXTRAGEREA a Il-a :
35 5 40 25 12 17

Fond total de cîștiguri î 
1.189.500 lei din care 431.405 lei 
report la categoria I.



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL BACĂU

(Urmare din pag I) 

licoplcr, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa _ Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui s-au oprit Intr-un lan de 
porumb din vecinătatea combi
natului, unde au examinat sta
diul dezvoltării plantelor.

încheierea vizitei in munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
prilejuiește noi momente de en
tuziastă manifestare a dragostei 
și prețuirii pe care o poartă 
secretarului general al partidu
lui oamenii muncii de pe aces
te meleaguri.

In această atmosferă de vi
brant patriotism, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu se îndreaptă, 
la bordul elicopterului prezi
dențial, spre orașul Comănești.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul 
Bacău a continuat ta Combina
tul de prelucrare a lemnului 
Comănești.

Mii dc oameni ai muncii da 
pe aceste frumoase locuri au 
făcut secretarului general al 
partidului o primire entuziastă.

Tovarășul Nicolae Cearșescu 
i-a felicitat pe harnicii munci
tori, ingineri și tehnicieni de la 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului pentru rezultatele ob
ținute.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii 
de pe Valea Trotușului a con
tinuat la Schela dc foraj Co
mănești din cadrul Trustului 
petrolului Moinești.

Miile de muncitori petroliști 
din zona Moinești Oomă'eștl. 
prin puternice aplauze și ova
ții, și-au exprimat tueuria de 
a-1 primi în mijlocul lor pe 
secretarul general al part dulut 
dînd glas sentimentelor or de 
prețuire, de adine respect si ~e- 
cunoștință.

în sfîrșitul vizitei !a schela 
de foraj Comănești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a asistat la 
o demonstrație de lucru a unei 
brigăzi de intervenție-cu - in
stalație românească.

Ea încheierea intitnirii cu pe
troliștii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a discutat cu nume
roși muncitori aflați aici.

Intilnirea de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
colectivul minei Comănești a 
prilejuit același amplu și viu 
dialog pe care secrelaru’ ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, l-a purtat în tot 
cursul dimineții cu numeroși 
oameni din această nuternică 
zonă industrială a județului 
Bacău.

Peste 2 000 de mineri l-au în- 

timpinat pe secretarul generai 
al partidului cu profundă dra
goste și respect, adresind dir 
inimă primului miner de onoa
re al țării tradiționalul lor sa
lut „Noroc bun".

Răspunzind acestei entuziaste 
manifestări de dragoste și sim
patie, tovarășul I icolae 
Ceaușescu le-a adresat mineri- 
lor urarea „Noroc bun**,  felici- 
tîndu-i călduros pentru succe
sele obținute în muncă.

*eoocțio ,1 oomimstrotio < cod 10139 8ucure,ti. <ti V Coruo ’4. ot P.t.I.R. I, tal. centroid 11 50 59 recțto coresp. II 51 09 t tnlerurbon 431 r tete, <0 550 romsp. flporul t. P. „Inlormațip*
Pentru ttrOinotote t obonomente prin ILEXIM - deportomeriiul export import presă. P.O. Box 136-137 ‘«’ex II 226. Bucure,ti. sir. 13 Decembrie im. 3. R. 1, 10363

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
interesat îndeaproape de con
dițiile de muncă și viață ale 
minerilor. Gazdele au arătat _ că 
și in această privință s-au în
treprins acțiuni importan e.

Urarea „Noroc bun 1“ pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu . o 
adresează tuturor, in clipa 
încheierii vizitei, este re
luată, cu aceleași simțăminte, 
de miile de mineri care ovațio
nează îndelung pe secretarul 
general al partidului.

„Bine ați venit mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu în orașul petroliști
lor Cu această urare a fost 
întimpinat secretarul general *1  
partidului de miile de locuitori 
ai orașului Moinești.

In centrul orașului, flancat 
de moderne construcții ridicate 
în ultimii ani, secretarului ge
neral al partidului i-a fost —e- 
zentat planul de dezvoltare a 
orașului.

In dialogul purtat cu edilii 
orașului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să fie aduse 
unele îmbunătățiri schiței de 
sistematizare.

Luîndu-și rămas bun e la 
locuitorii orașului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat 
in numele Comitetului Central 
al partidului, al Consiliului de 
Stat și guvernului, al său perso
nal, felicitări pentru rezult .tele 
obținute.

Pretutindeni, pe parcursul 
vizitei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost înconjurați 
cu deosebită dragoste și stimă.

In cuvinte emoționante, r so- 
țite de florile dragostei și re
cunoștinței, dăruite din aâîncul 
inimii inalților oaspeți, locuito
rii acestor locuri au ținut să 
exprime de aici, din tot mai 
prospera și înfloritoarea Vale a 
Trotușului, bucuria intilnirii sau 
reîntîlnirii cu cel mai stimat și 
iubit fiu al națiunii noastre, cu 
omul care și-a făcut un ideal 
în viață din fericirea și propă
șirea poporului său și ale lu
mii întregi.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul 
Bacău continuă.

CONCURSUL INTERNATIONAL
DE CAIAC-CANOE DE LA SNAGOV

La Snagov s-a încheirt ieri 
dimineață concursul 'nternațio- 
nal de caiac-canoe Ia care au 
participat sportivi și sportiv- de 
la Dinamo București, Levski- 
Spartak Sofia și o selecționată 
a cluburilor Dinamo din 
U.R.S.S. Reuniunea de ieri, în 
care s-au disputat probele pe 
distanța de 1 000 m, a fost do
minată de oaspeții sovietici — 
prezenți cu o echipă pute nică 
—, învingători în toate cele 
cinci curse ale programului.

Rezultate tehnice : EC 1 — 
1000 m : Andrus Eevai 'Dina
mo U.R.S.S.) 3:51,2, Marian
Ciobanu (Dinamo București) 
3:55,0, Serghei Lizinov (Dina
mo U.R.S.S.) 4:01,0, Ion G’.antă 
(Dinamo București) 4:05,7, Her
man Ciuhlov (Levski) :20,9. 
Ivan Karamanaki (Levski) 
4:37,0 ; C 1 — 1 000 m : Mihail 
Kudreașov (Dinamo U.R.S.S.) 
4:12,7, Lipat Varabiev (Dinamo 
București) 4:13,3, Feodor Gurei 
(Dinamo București) 4:13,7, Igor 
Borcisea (Dinamo U.R.S.S.) 
4:17,8, Hristo Kruzinov (Levski) 
4:22,5, Gheorghi Salahov (Lev
ski) 4:25,0 ; K 2 — 1 C00 m : Di
namo U.R.S.S. (Eevel—Egorov)

DIVIZIA „A“ DE VOLEI
PROGRAMUL BE AZI (DE LA ORA 16)

FEMININ, scria I (Ploiești) : Universitatea Timișoara — 
Dinamo, C.S.U. Galați — Farul, Penicilina Iași — Olim
pia Oradea ; seria a n-a (Arad) 1 Universitatea Buc. — 
Chimpex Constanța, Știința Bacău — Rapid, Maratex Baia 
Mare — Universitatea Craiova.

MASCULIN, seria I (Alexandria) : Silvani» Șimleu Sil- 
vaniei — Tractorul Brașov, Steaua — C.S.M. Suceava, Ex
plorări Baia Mare — Viitorul Bacău ; SERIA A Ii-a (Rm. 
Vîlcea) : C.S.M. Delta Tulcea — Petrolul Ploiești, Dinamo 
— Universitatea Craiova, Politehnica Timișoara — Calcu
latorul București.

(Urmare din pag. I)
RM. VILCEA, 24 (prin tele

fon). în sala Polivalentă au e- 
voluat echipele masculine din 
seria a Il-a. Programul returu
lui a fost deschis de Dinamo și 
Petrolul Ploiești, întîlnire In 
care campionii țării, dinamoviș- 
tii, au arătat o netă superiori
tate, impunindu-se fără mari e- 
forturj, chiar și atunci clnd 
antrenorul Wiliam -chreibcr a 
introdus în teren și reze vele 
rulînd astfel întregul lot. Scor 
3—0 (3, 4, 3) pentru Dinamo, de 
la care cei mai buni jucători 
au fost Oros, Dumănoiu j Tu- 
tovan.

în partida următoare Uni
versitatea Craiova a produs o 
frumoasă surpriză întrecînd cu 
3—0. (8, 11, 7) pe Politehnica 
Timișoara. De reținut doar că 
în setul al doilea Politehn: -a a 
condus cu 7—0, pierzînd Insă 
surprinzător Ia 11. Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost cra- 
ioveanul Nicu Stoian.

3:27,8, Dinamo U.R.S.S. <Astap- 
kovici—Romanovski) 3:29,3, Di
namo București (Alexandru 
Giura—Nicolae Ticu) 3:32,2, Di
namo București (Ionel Milașcu
— Radian Filipov) 3:32,8, Lrv- 
ski-Spartak (Ciuhlev—Martinov) 
3:37,7, Levski-Spartak (Kostov
— Stefanov) 4:04,7 ; C 2 — 1000 
m : Dinamo U.R.S.S. (Lipkin — 
Ponomarev) 3:48,7, Dinamo 
București (Gheba—O. Ivar.ov) 
3:50,9, Dlnamo București (Mun- 
teanu—Teodorov) 3:55,7, Dinamo 
U.R.S.S. (Karniceko—Kocetov) 
4:04,0, Levskl-Spartak (Botan- 
schl — Tenev) 4:26,5, Levski- 
Spartak (Mitkov — Salahov) 
4:31,2 ; K 4 — 1 000 m : Dina
mo U.R.S.S. (Egorov—Roma
novski — Vezovcenko — Astap- 
kovici) 3:09,5, Dinamo București 
(Dimofte — Ciobanu — Cojo- 
caru — Popa) 3:11,6, Dinamo 
București (Zafiu — Camenițchi
— Cojocarul — Geantă) 3:15,4, 
Levski-Spartak (Staikov—Ciuh
lev — Martinov — Spasov) 
3:26,6.

Clasament pe puncte : 1. 
Dinamo U.R.S.S. — 105 p 2. 
Dinamo București 98 p, 3. I.ev- 
ski-Sp'artak Sofia 37 p.

In ultima Întîlnire a primei 
zile de concurs : C. S. M. Delta 
Tulcea — Calculatorul Bucu
rești 3—2 (11, —8, —10, 11, 13).

P. GIORNOIU — coresp.
ALEXANDRIA, 24 (prin tele

fon). Cel mai disputat joc din 
prima zi, In turneul returului. 
Ia care participă echipele din 
seria I masculină, a opus la în
ceputul programului formațiile 
C. S. M. Suceava și Viitorul Ba
cău. O partidă maraton în care 
sucevenii, marcați de... spectrul 
retrogradării, au jucat mult ma. 
bine decit o făcuseră în 
turneul-tur în fața băcăuanilor, 
cucerind o prețioasă -ictorie cu 
3—2 (15, 6, —16, —4, 9). Rezul
tate normale în celelalte două 
intilnirl : Explorări Baia Mare 
— Tractorul Brașov 3—2 (—14, 
15, 10, —6, 7), Steaua — Silva- 
nia Șimleu Silvanici 3—0 (3. 
1, 5).

FL DUMITRU — coresp.

SURPRIZELE ABUNDĂ 
IN C. E. DE BASCHET 

x FEMININ
BANJA LUKA, 24 (prin tele-- 

fon). Peste 6000 de spectatori au 
urmărit în sala Borik din 'oca- 
litate primele jocuri din tur
neul final al campionatului eu
ropean de baschet feminin, care 
aliniază primele 4 clasate la 
J.O. de la Moscova (U.R.S.S.. 
Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria) 
șl alături de ele selecționate
le Cehoslovaciei, Olandei, Po-i 
loniei și României. Dacă for
mațiile Cehoslovaciei — 78—61 
cu România — și Uniunii So
vietice, învingătoare cu 105—43 
(44—25) ta fața Olandei au ob
ținut succese scontate in 
schimb celelalte două partide 
au prilejuit tot atîtea surprize. 
Polonia a depășit Bulgaria cu 
10 puncte (76—66), iar -chipa 
Iugoslaviei, la meciul de debut 
în această competiție (nu a par
ticipat la preliminarii) a fost 
categoric întrecută de reprezen
tativa Ungariei.

Baschetbalistele iugoslave au 
acționat tot timpul nervos și au 
dovedit o slabă precizie ta a- 
runcările la coș. în schimb,' 
sportivele din Ungaria s-au a- 
părat excelent, iar Belobercz,' 
SukI, Kiss și Nemeth (1.98 m) 
au punctat cu precizie de cita 
ort li s-a ivit prilejul. Scoc 
final : Ungaria — Iugo lavia 
79—59 (40—31).

După acest prim tur specia
liștii apreciază că cele mai 
mart șanse la medalii 1. au 
echipele Uniunii Sovietice șl 
Poloniei, din grupa A, ca jt 
cele ale Ungariei și Cehos’ova- 
del, din grupa B.

Paul IOVAN

La închiderea ediției, nu ne-a 
parvenit rezultatul meciului 
România — Ungaria.

PRINCIPIUL 
UNIVfRSAUIÂTII J.O. 
SUSIINUT DE C. I.O.

PARIS, 24 (Agerpres). — A- 
cademicianul francez Maurice 
Druon a redactat un raport pe 
marginea unei propuneri ca 
Jocurile Olimpice de vară să se 
desfășoare în străvechea așeza
re grecească Olympia, leagănul 
jocurilor antice. Raportul va H 
prezentat Ia viitoarea reuniune 7 
a Consiliului Europei ie la 
Strasbourg. După cum se știe, 
în această problemă Corn itetul 
internațional olimpic -i-a expus 
punctul de vedere, arătînc că 
este de acord in principiu cu 
crearea unei baze sportive com
plexe (de rezervă), la Olympia, 
precizîndu-se însă că principiul 

coubertinian al universalității 
jocurilor va fi respectat, organi
zarea Întrecerilor olimpice fiind 
atribuită alternativ unor orașe 
din toate continentele planetei 
noastre.

1-1 CU NORVEGIA LA OSLO
(Urmare din pag 1)

ța prelungită a lui Crișan pînă 
spre finalul meciului, la sclipi
rile rare ale lui ordă-.escu, 
care a încercat să Joace mai 
mult pe cont propriu lupă fru
moasa realizare tehnică jl la 
gol și mai ales la placiditate! 
lui Marcel Răducanu. -are . s-a 
trezit" abia în acțiunea k la 
sfîrșitul partidei, singura în 
care l-am regăsit pe Marcel 
Răducanu. In ceea ce îl c vește

FILMUL
Ofensivă susținută, din start, a 

gazdelor care au, chiar în min. 3, 
o bună ocazie de a înscrie, dar 
șutului puternic al lui p. tacob- 
sen 1 se opune, inspirat, lordache, 
care respinge balonul în corner. 
Treptat jocul se echilibrează și, 
pe acest fond, o frumoasă In
tercepție a lui IORDANESCU li 
oferă acestuia posibilitatea unei 
splendide acțiuni individuale în
cheiată cu un șut plasat, la colt, 
pe lingă T. Iacobsen, după ce în 
prealabil jucătorul nostru U de
pășise și pe liberoul Kordahl. 
0—I. în mod surprinzător, în 
continuare, fotbaliștii români 
scad tempoul. acționează în ge
neral mai neglijent și comit • 
serie de inexactități în apărare, 
care stimulează ofensiva gazde
lor, ale căror atacuri devin d’n 
ce tn ce mai consistente și ma! 
periculoase- Astfel, in min. 22, 
e acțiune pe aripa dreaptă nor
vegiană 11 pune în poziție bună 
de centrare pe fundașul Berntsen, 
balonul ajunge la HAREIDE care, 
cu o puternică lovitură de cap, 
II expediază in coltul din dreap- 

pe Cămătaru. el rămine mat 
mult un om cu calități ealc de 
„puncher", dar pentru care nu 
s-a găsit încă o „cheie" de 
joc.

Să sperăm că evoluția cam 
drămuită 'a „tricolorilor" vr. fi 
urmată de una mai ngajată în 
meciul cu Anglia, așa um s-a 
întîmplat, nu demult, in spec
taculoasa partidă cu Iugoslavia. 
Dar despre această necesară 
fortificare a jocului, vom re
veni...

JOCULUI
ta por(ii lui Iordache, aducind 
egalitatea pe tabela de marcaj*  

După pauză, jucătorii noștri au 
• scurtă perioadă de timp ’niția- 
tiva, reușind cîteva acțiuni e- 
fensive mai închegate, una dintre 
acestea terminată cu un șut ex
pediat de Iordănescu pe lîngă 
poartă. Către mijlocul reprizei 
secunde, gazdele trec la cîrma 
jocului, forțînd victoria. In min. 
65 însă Okland ratează o bună •- 
cazie, în min. 68 Iordache are • 
intervenție salutară, în afara ca
reului, scoțînd mingea din pi
cioarele aceluiași Okland, iar în 
min. 85 Hareide trimite, cu ca
pul, balonul în bara transver
sală ! Finalul partidei marchează 
o ușoară revenire a echipei noas
tre, care reușește să mențină re
zultatul de egalitate, trecînd In 
același timp și pe lîngă victorie, 
în min. 89. cînd „slalomul* 4 iui 
M. Răducanu, de la centrul tere
nului, s-a oprit la un pas de fi
nalizare.

Arbitrul SIEGFRID KIRCHEN 
(R. D. Germană) a condus foarte 
bine următoarele formații : 

NORVEGIA : T. Iacobsen — 
Berntsen, Kordahl, Aas, Gronda- 
len — Ottensen, Dokken, Hareide 
— Okland, P. Iacobsen, Thoresen; 
ROMANIA: Iordache 7 — Negri- 
lă 74-» Sameș 6, Ștefănescu 7 
(min. 75 A. Nicolae 7), Muntea- 
nu II 6 — Țicleanu 6 (min. 69 
Bălăci 6), Beldeanu 64-, Iordănes
cu 7 — Crișan 5, Cămătaru 54-, 
M. Răducanu 5.

DECLARAȚII DUPĂ MECI
HARRY CAVAN (lilande de Nord), 

vicepreședinta F.l F.A., observatorul 
oficial aE partidei : „Joc bun, dis
putat într-o atmosfera sportivă. Fotba
liștii norvegieni, in mare progres» 
și-au creat mai multe situații de gol, 
jucătorii români au folosit plusul de 
tehnicitate mai mult pentru a tăia 
elanul adversarului și mai puțin pen
tru a finaliza I Oricum, punctul ciș- 
tigat in deplasare poate cintări 
greu pentru echipa României în 
cursa de calificare.**

VALENTIN STANESCU : „Terenul,
nisipos, ne-a dezavantajat. Totuși, 
și în aceste condiții, daca mijlocul 
echipei ar fi funcționat ca in me
ciul cu Iugoslavia puteam ciștiga”.

IORDANESCU : „Cînd am reușit 
sâ deschidem scorul, am crezut că 
plecăm de la Oslo cu ambele puncte. 
Daca am fi insistat pe atac la si
tuația de 1-0 adversarii noștri ar 
mai fi primit gol. Pe cînd așa, au 
replicat ei cu hotârire, au egalat 
repede și ne-au luat un punct. Ega
lul reprezintă totuși pentru noi un 
bun start”.

THOR ROSTE FOSSEN, antrenorul 
echipei Norvegiei : „Sint mulțumit 
de echipa mea în acest meci. Se
lecționata română mi s-a părut net 
superioara echipei Bulgariei pe care 
noi am învins-o anul acesta, dar 
cred câ noi am ratat victoria in fi
nalul partidei”.

MOTOCICL1SIUL I. PAVtl,
în localitatea Șumen (Bulga

ria) s-a desfășurat un concurs 
internațional de dirt-track, la 
care au Iqat parte alergători 
din Austria, Cehoslovacia R.D. 
Germană, Ungaria, România și

DIN ACTIVITATEA SAH1STĂ INTERNAȚIONALĂ, 9
• în turneul feminin de Ia 

Smederevska Palanka, după 9 
runde conduce Lemaciko (Bul
garia) cu 6 p, secundată de 
Lazarevici (Iugoslavia) 5>/, p 
(1). Elisabeta Polihroniade o- 
cupă locul 5, cu 4 p, iar Lia 
Bogdan, locul 11, cu L71 (1).

MECIURILE DE ASEARĂ
Aseară ta preliminariile cam

pionatului mondial :
Gr. 1 : Finlanda — Austria 0—2 

(0—1).
Gr. a 4-a : Turcia — Islanda 

1—J (0—1) I
Jocuri amicale : Ungaria — 

Spania 2—2 (1—1).
Bulgaria — Suedia 2—3 (0—1).
Italia — Portugalia 3—1 (0—0).

WEST HAM - SANCȚIONATĂ
LONDRA, 24 (Agerpres). — Co

misia de disciplină a Uniunii 
europene de fotbal a sancționat 
clubul englez West Ham United 
din Londra cu suspendarea pe 
două etape a terenului propriu, 
pentru comportarea nesportivă a 
suporterilor săi la meciul din 
„Cupa cupelor" disputat la Ma

PE PODIUM h BULGARIA
țara gazdă. Pe podiumul pre
mialilor au urcat : V. Grupmuler 
(Austria) cu 13 p, Ionel P: vel 
(România) — 12 p și N. M?nev 
(Bulgaria) — 12 p.

• După patru runde, in tur
neul internațional de la Tilburg 
(Olanda) conduc Karpov. Spas
ski și L. Portisch. în runda a 
patra, Karpov a cîștigat la 
Timman, Larsen a oierdut la 
Ribll, iar Portisch a emizat cu 
Spasski.

drid, cu formația Castilia, in a-, 
coastă situație, și în cazul că a- 
pelul făcut de echipa britanică 
va fi respins, meciul retur cu 
Castilia se va juca probabil la 
Sunderland.
O COMISIE A FJ.F.A. VA SOSI 

IN COLUMBIA
Senatorul columbian Jaime 

Castro a declarat, Într-un
recent interviu, că țara sa 
Își confirmă angajamentul de 
a organiza campionatul mon
dial de fotbal din anul 1986, 
deși există unele dificultăți or
ganizatorice. Pentru a definitiva 
planul de pregătire a campiona
tului, ta luna ianuarie a anului 
viitor Ia Bogota va sosi • co
misie a F.I.F.A. ta frunte cu 
președintele torului fotbalistic 
mondial J. Havelange.


