
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚELE 

ARGEȘ, DÎMBOVIȚA Șl PRAHOVA

ProMgrt <nw toate tJrtte, tmffl-MI

floarea soarelui și sfe- 
în cadrul unui

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, o vizită de 
lucru în unități agricole din 
județele ARGEȘ, DÎMBOVIȚA 
și PRAHOVA.

Continuînd seria analizelor 
făcute în ultimele zile în di
ferite județe ale țării, secretarul 
general al partidului a exami
nat la fața locului, lingă în
tinsele lanuri de orz, griu, po
rumb, 
clă de zahăr, 
amplu și substanțial dialog cu 
specialiști și oameni ai mun
cii din cooperative agricole de 
producție și întreprinderi agri
cole de stat probleme de bază 
ale organizării și desfășurării 
in bune condițiuni a secerișu
lui, intreținerii culturilor pră
sitoare în vederea încheierii, 
in cel mai scurt timp, a re
coltării păioaselor, efectuării, 
la termen și de bună calitate, 
a tuturor lucrărilor prevăzute, 
pentru obținerea în acest an 
a unor producții vegetale re
cord. Pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
analizat starea culturilor, s-a 
interesat îndeaproape de felul 
cum se acționează pentru în
deplinirea planurilor și pro
gramelor stabilite, a trasat 
sarcini, cerind ca fiecare uni
tate agricolă, fiecare județ să 
întîmpine Congresul al XIV-lea 
al partidului cu rezultate din
tre cele mai bune.

Vizita de lucru a început la 
COOPERATIVA AGRICOLA DE 
PRODUCȚIE ROCIU, județul 
Argeș, unde, ca pretutindeni 
în sudul țării, a fost declanșat 
secerișul orzului.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost in- 
tîmpinat cu multă însuflețire 
de țăranii cooperatori de aici, 
aflați in mare 
xecutarea 
de sezon.

Cu pîine 
dăruite de 
ai patriei, 
(ii, cu tot ___ _
prima dragostea și respectul 
lor față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sutele de 
bărbați și femei de pe aceste 
plaiuri argeșene au imprimat 
momentului intilnirii cu 
secretarul general al partidului 
un caracter entuziast, de alea
să sărbătoare, in plină zi de 
lucru.

După raportul privind desfă
șurarea secerișului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost în
fățișate date privind patrimo
niul agricol al județului, lu
crările de ameliorare a solu
rilor podzolice, dinamica pro
ducției agricole pe sectoare și 
culturi, dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii. 
A fost prezentat, de aseme
nea, modul în care se acțio
nează în județ pentru înfăp
tuirea programelor prioritare 
din domeniul agriculturii. O 
expoziție cu legume, fructe, 
cereale și diverse produse de 
sezon a completat imaginea 
despre roadele muncii în acest 
județ.

i număr la e- 
lucrărilor agricole

și sare, cu flori 
pionieri și șoimi 

cu urate și ova- 
ceea ce putea ex-

„TROFEUL TOMIS 1989
O COMPETIȚIE REUȘITA
Prima ediție a „Trofeului 

Tomis“, găzduită de sălile Ga
leriilor de artă din Constanța, 
în organizarea C.J.E.F.S. ți
A. S. Aeronautica București, 
a reunit constructori de ma
chete la patru specialități : na- 
vomodelism, aeromodelism, au- 
tomodelism și modelism fero
viar. întrecerea, contînd ca e- 
tapă semifinală a Campionatu
lui Național la navomodelism 
și concursuri amicale la cele
lalte trei discipline, a stîrnit 
un larg interes, reflectat do 
numărul mare de vizitatori în
registrat în cele șapte zile de 
funcționare a Salonului. Afluen
ța a fost pe deplin justificată 
atit prin valoarea construcți
ilor expuse (datorată prezen
ței unor machete medaliate la 
mai multe ediții ale Campio
natelor Mondiale) cît țl prin 
numărul mare al exponatelor, 
184, dintre care, firesc, • par-

In continuare, secretarul 
general al partidului a fost in
format în legătură cu măsurile 
luate Ia cooperativa agricolă 
de producție Rociu în vederea 
strîngerii cît mai grabnice a 
recoltei, transportării și depo
zitării producției, eliberării te
renului și efectuării semăna
tului culturilor duble.

Dînd o bună apreciere celor 
ce i-au fost raportate și pre
zentate, felicitindu-i pentru 
rezultatele obținute pînă acum, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat cooperatorilor din Ro
ciu îndemnul de a obține re
colte cît mai bune la toate 
culturile, urări de sănătate și 
noi succese.

Vizita a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLA DE 
STAT LEORDENI. Elicopterul 
prezidențial a aterizat pe un 
teren agricol aparținînd Fermei 
Ciupa, cunoscută în județ și 
dincolo de hotarele acestuia 
pentru rezultatele obținute, în
deosebi în cultura păioaselor.

. Adresîndu-se oamenilor mun
cii, specialiștilor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ținut să exprime impresiile 
bune despre culturile ce i-au 
fost prezentate, despre munca 
celor ce lucrează aici. Arătind 
că sînt condiții ca la I.A.S. 
Leordeni să se realizeze și in 
acest an o producție bună de 
orz și grîu, la alte culturi, și 
prin aceasta să fie îndeplinite 
condițiile pentru obținerea ti
tlului de Erou al Noii Revolu
ții Agrare, secretarul general 
al partidului a cerut să fie 
luate toate măsurile ce 
impun pentru strîngerea _
timp a recoltei, pentru trans
portul și depozitarea ei fără 
pierderi.

In discuția cu membri ai 
biroului Comitetului județean 
de partid, cu alte cadre de 
conducere, au fost abordate, de 
asemenea, o serie de probleme 
ale realizării planului de pro
ducție în industria județului.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sosit în 
mijlocul lucrătorilor ogoarelor 
din județul Dîmbovița. Primul 
obiectiv vizitat a fost COOPE
RATIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE JUGURENI.

Secretarului general al 
partidului i s-a raportat in le
gătură cu dezvoltarea generală 
a agriculturii județului, cu 
stadiul înfăptuirii programelor 
speciale, cu desfășurarea acti
vităților de sezon. În cadrul 
unei expoziții amenajate în 
cîmp erau prezentate legume 
și fructe din recolta acestui an.

împreună cu specialiștii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat starea de 
a diferitelor culturi.

Așa cum arată 
rile, le-a spus 
Nicolae Ceaușescu

se 
la

vegetație

cultu- 
tovarășul 

___  țăranilor 
cooperatori din Jugureni, este 
sigur că aveți posibilitatea să 
obțineți producții bune, ceea 
ce va asigura atit creșterea 
veniturilor dumneavoastră, cit 
șl a contribuției la fondul cen
tralizat al statului.

(Continuare in pag. a 4-a)

In prim-planul a- 
tențlei la Salonul 

s-au 
de 

,Predesti- 
l, con- 

Andrel 
bricul 

(xx) re- 
Anghel 
ambele

constințean 
situat velierul 
epoca 
natzia* (: 
structor 
Romeo, ț 
„Mircea I 
alizat de 
Ciobanu, 
medaliate la ediția 
1989 a Campionatu
lui Mondial.

Foto : O. PAȘENCO

navelorte (92) au aparținut 
la scară redusă, competiția lor 
situindu-se în prim-planul a- 
cestei spectaculoase manifes
tări sportive. Și tn privința 
participării, cei 122 de concu- 
rețl (90 de navomodeliștl), re- 
prezentînd 18 asociații, au jus
tificat prin prezența lor au
diența de care s-a bucurat 
„Trofeul Tomis 1989“. Stai
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Cupa României" la handbal masculin

BH.C. MINAUR BAIA MARE - CÎȘTIGĂTOARE A PATRA OARĂ
steaua a învins in returul ii unici cu 28 27, dar..Ș De multă vreme Sala Flo- 

§ reasca nu a mai găzduit un 
S spectacol așa de reușit cum a 
Ș fost manșa a II-a a finalei ce- 
țj Iei de-a X-a ediții, jubiliare, a 

„Cupei României" la handbal 
§ masculin, competiție desfâșu- 
5 rată sub egida Daciadei. La 

aceasta și-au adus contribuția, 
5; în egală măsură, cele două 
§ fruntașe ale handbalului nos- 
§ tru. Steaua și H. C. Minaur 
§ Baia Mare. Meciul, de un rar 
•g dramatism, cu răsturnări spec- 
§ taculoase de scor, care a ținut 
§ cu sufletul la gură numeroasa 
Și asistență pînă în ultina secun- 
Vș dă de joc, a fost cîștigat de 
iȘ campioana noastră, Steaua, cu 
S 28—27 (13—13), dar Cupa a re- 
§ venit, pentru a patra oară, 
ȘȘ băimărenilor, grație prevederii 

regulamentare potrivit căreia la 
§ scorul general egal 51—51, nu- 
Și mărul mai mare de goluri în- 
§ scrise în deplasare oferă cîștig 
țî de cauză. Reamintim că în 
§ partida-tur, elevii antrenorilor 
§ Lascăr Pană și Petre Avra- 
Ș niescu au cîștigat cu 24—23. 
•ș Perioadele în care cele două 
Ș partenere de întrecere au avut 
§ inițiativa au alternat spectacu- 
§ los, dînd finalei și... sare și 
§ piper, așa cum îi stă bine 

„competiției surprizelor". După

i Campionatele Naționale de tenis de masă — juniori

| CU GÎNDUL LA EXAMENUL „EUROPENELOR"
Șș La capătul a peste 200 de 
S jocuri, în Sala Sporturilor din 

. ’ j _ i s-a încheiat
§ oea de a 44-a ediție a Cam- 

Naționale de tenis 
desfășurate sub 

Daciadei, concurs 
luat parte oei mai 

junioare re- 
cluburi ți a- 

„Intemaționa- 
acesta a fost 

im-

XII 
§ Cluj-Napoca__ J — _ a a
ș pionatelor 
§ de masă,
§ genericul 
§ la care au

buni juniori și
Ș prezentind 39 de
5 sociații. După 

lele" României
§ cel de al doilea examen 

portant al tinerei generații, 
§ un binevenit prilej de trecere 
§ în revistă a potențialului a- 

cesteia atit in ceea ce priveș- 
§ te „viiturile" (prin prisma 
§ apropiatelor C.E.), cît și a 
§ eșalonului secund, adică oel 
§ compus din actualii cădeți și, 
§ chiar, juniori, ou reale pers- 
Ș pective de a turca.
§ Înainte de toate, însă, să 
§ notăm că în prlm-plan s-au

mult, această ediție inaugura
lă a oferit prilej de remarca
ră a unor sportivi neconsacrați 
(precum constănțeanul George 
Sariu) care au obținut clasifi
cări meritorii. In ansamblu.

Dinu COSTESCU

(Continuare b» pag. S-l)

Handbaliștii băimăreni, victorioși 
niei“ la handbal.

primele cinci minute de joc, 
de la scorul 2—2, Steaua apasă 
pe accelerator, ajungînd să 
conducă, în min. 18, cu 10—5, 
ceea ce lăsa de crezut că va 
cîștiga lejer. Dar, slăbiciunile 
din apărare ale steliștilor 
(ambii portari în zi slabă), u- 
nele relaxări premature în 

situaț Călin Creangă (C.S.Ș. 
Bistrița) și Adriana Năstase 
(Juventus București), fiecare 
cu cite trei titluri în palmares 
(simiplu, dublu și mixt), lor 
adăugindu-li-se pentru pro
bele de dublu colegii lor de 
club, Vasile Căluș și, respec
tiv, Maria Coooș, un merit 
în evoluția lor avînd. desigur, 
și antrenorii Gheorghe Boz- 
ga și Vasile Dumitrescu. tn 
același timp, evidente men-

FINALA ATLEȚIL.OR ȘCOLARI
Sub genericul Daciadei, ele

vii din rețeaua unităților de 
învățămînt ale Ministerului 
Construcțiilor Industriale și-au 
desemnat, la Arad, campionii 
republicani pe acest an, la 
atletism. Aproape 200 (dintre 
miile care au luat parte la e- 
tapa pa asociație, în toamna 
anului trecut) au asigurat, pe 
stadionul UT.A., special ame
najat pentru desfășurarea u- 
nor probe atletice, un frumos 
spectacol sportiv, de ținută și 
cu unele rezultate încurajatoa
re, cum afirmă organizatorii, 
alături de comisia de resort a 
ministerului sus-amintit, colec
tivul Liceului industrial nr. 7 
din Arad (director prof. Gh 
Stana).

La finalele competiției, lau- 
reați au fost desemnați :

CONSTRUCTORII DE AEROMODELE CAPTIVE
ȘI-AU DESEMNAT LAliRtAȚII

Moderna bază sportivă de 
modelism l.E.P.A. Bîrlad a 
găzduit, în excelente con
diții, ediția 1989 a Campio
natului Național de aeromo- 
dele captive, competiție des
fășurată sub genericul Dacia
dei.

REZULTATE, clasa F2A (9 
concurenți, 2 manșe) campion 
AL Csoma (Plastica Oradea), 
pe echipe Plastica ; clasa F2B 
(14 concurenți, 2 manșe) cam- 

în edifta a X-a a ,.Cupei Româ-
Foto : Aurel D. NEAGU

faza de atac (Berbece aruncă 
de la 7 m în Neșovici, la sco
rul de 11—10, min. 25), permit 
băimărenilor să egaleze (11—11, 
min. 27) prin Andronic, apoi 
Dumitru: 12—11, min. 28, 12—12

Mihail VESA
(Continuare in oao a 4-a) 

țiuni se cuvin cideiei George- 
ta Cojocairu (C.S.Ș. Energetica 
A.C.HJ.P.C. Slatina) și lui 
Zoltan Zoltan (C.S.M. Sinte* 
rom Cluj-Napoca), ei ocu- 
pînd meritate poziții pe treap
ta secundă a podiumului la 
simplu, precum și lui Cris
tian Țol (Universitatea A.S.A.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare tn pag 2—3)

FETE, 100 m : L. Dragomir 
(Arad); 200 m: T. Fericean 
(Arad) ; 400 m : N. Olaru (Cra
iova) ; greutate : E. Guirea 
(București) ; lungime : A. Băl- 
tățeanu (Craiova) ; ștafetă : 1. 
Craiova, 2. Arad, 3 Focșani.

BĂIEȚI, 100 m : I. Adju- 
deanu (Focșani) : 200 m : C.
Cărăbaș (Arad) ; 800 m : C. 
Begov (Arad) : greutate : I. O- 
prea (Arad) lungime : I. Voicu 
(Sibiu) ; ștafetă : 1. Arad. 2.
Sibiu, 3. Cluj-Napoca.

Clasament general : 1. Arad,
2. Craiova, 3. Focșani.

Și o subliniere critică . ab
senta reprezentanților unități
lor de specialitate din orașele 
Iași, Cîmpulung Moldovenesc 
și Dej...

Gh. 
Sf. 

Edith Szabo
pioni la seniori 
(Plastica) și _ ț-MJ*. 
juniori C-ll'.. ---

Csoma 
Gh., la 

j_____  _ _ (Unirea
Sf. Gh.) și Unirea : clasa F2C 
(7 concurenți, 3 curse), cam
pioni L. Cantor — FI. Sipoș 
(Gloria Dej) și Gloria : clisa 
F2D (22 concurenți, 7 runde), 
campioni la seniori I. Curta —
B. Zoi (I.M.P.) și I.M.P., la 
juniori A. Onofrei — R. Kallos 
(Gloria) ți Gloria Dej.



FINAL î«l DIVIZIA B (de tineret) IA RUGBY
S-a încheiat întrecerea echipe

lor din Divizia B-tineret la rug
by. Cîștigătoarele celor patru’ 
serii — Dunărea Giurgiu. Gloria 
București, Locomotiva Pașcani și 
Transloc Alba lulia — au pro
movat în Divizia A, seria a doua 
valorică. Dintre ele, Gloria este 
singura competitoare fără în- 
frîngere. echipa din Aibă a ob
ținut cea mai clară victorie fi
nală, formația pășcăneană a 
purtat un „duel" extrem de Inte
resant eu brăilenii in timp ce 
„XV“-le din Giurgiu a urcat în 
eșalonul superior la egalitate de 
puncte cu I.O.B., dar cu benefi
ciul unei mai clare victorii di
recte (rezultatele dintre cele 
două fruntașe: Dunărea — I.O.B 
21—4 și 3—16). De menționat că 
tot in această serie I a pârtiei; 
pat șl a doua echipă a Griviței 
Roșii, care a cumulat, de fapt, 
cel mai mare număr de puncte. 
50, fără a avea însă drept de 
promovare, rezultatele sale cu 
formațiile de pe primele două 
locuri nefiind luate in considera
ție la stabilirea ierarhiei.

Dar iată cum arată clasamen
tele — Seria I: 1. Dunărea Giur
giu 46 p (421—109) 2. I.O.B. Balș
46 p (468—129). 3. Ș.N. Oltenița 
35 o (290—301), 4. Rulmentul A- 
lexandria 34 p (314—386), 5. Ta- 
blierul Pitești 34 p (303—359). 6. 
Electroputere Craiova 30 p (140—

SPORTURI TEHNICO APLICATIVE ÎNTRECERI AERONAUTICE

„TROFEUL
(Urmare iin pag. I)

rezultatele au confirmat clasa 
concurenților cu bogată expe
riență, Andrei Romeo, Angliei 
Ciobanu, Adrian Cîrstea, Marin 
Drăghici, Cornel Costiniuc 
(navomodelisrn), Dan Antoniu, 
Claudiu lonescu (aeromode- 
lism), Victor Ghinea (automo- 
delism), Corneliu Marinescu, 
loan Dan Fopescu (modelism 
feroviar), ei dominînd cu au
toritate competița. Subliniind 
competența juriului, alcătuit 
din arbitri ai F. R. Modelism. 
și organizarea excelentă asigu
rată de activul C.J.E.F.S. Con
stanța care, împreună, au con
tribuit substanțial la buna des
fășurare a concursului, „Tro
feul Tomis 1989" poate fi ca
racterizat drept o competiție 
reușită, un prim-pas spre in
stituirea une tradiții de pres
tigiu.

CLASAMENTE GENERALE
• Navomodelisrn, clasa CI, se

niori : 1. Andrei Romeo (ASIM
Const.), 2. Mircea Florescu (Aero
nautica), 3. Ion Lăzărescu (Aero
nautica ; juniori : 1—2. Lauren- 
țiu Roșoagă (Albatrosul Tulcea),
3. Constantin Mușat (Fulgeru) 
Giurgiu) ; pe echipe, seniori : 1. 
Aeronautica, 2. ASIM, 3. Farul 
Const. ; juniori : 1. Albatrosul,
2. Fulgerul, 3. Aeronautica : cla
sa C2, seniori : 1—2. Adrian Cîrs
tea (Ș. N. Tulcea) si Marian 
Dușmanu (Marina Mangalia), 3. 
Sergiu Comlnovicl (Portul Const.); 
juniori : 1. Ionuț Lungu (Portul) 
2. Nicușor Feraru (Fulgerul). 3. 
Marina Popa (Petrolistul Bol
dești; pe echipe, seniori : 1.
Portul, 2. Marina, 3. ș. N. Tul
cea ; juniori : 1. Fulgerul, 2. Por
tul, 3. ASIM ; clasa C3, seniori :
1. Marin Drăghici (Portul), 2. 
Andrei Romeo (ASIM). 3. Sorin 
Drăghici (Portul) : juniori : 1.
Corneliu Stan (Lie. marină Ga
lați), 2, Mihal Podișor (Fulge-

H I P I S M

Penultima alergare cu carac
ter clasic înaintea derbyului 1989. 
rezervată cailor de 4 ani. a re
venit lui Găman, prezentat de a- 
ceastă dată într-o formă bună. 
El și-a dominat cu autoritate ad
versarii, de la care însă primea 
mari avantaje, dar prin valoa
rea arătată a devenit șl el un 
concurent al acestui Derby, care 
se anunță foarte disputat. Reu
niunile din 4 și 11 iunie au dat 
cîștig de cauza formațiilor care 
s-au impus în acest an, cele 
ale lui N. Simlon șl M. Ștefă- 
nescu. ambii cu cite trei victorii. 
Prima dintre aceste formații, 
deși lipsită de conducerea antre
norului ei, care se află la mitin
gul hipic internațional de la

1989
TRAGERE EXCEPȚIONALA 

“RONOEXPRES

se atribuie cîstiguri în

(BANI.AUTOTURISME.EXCURSII
«ESTE HOTARE 

369), 7. Știința Buc. 30 p (168—399).
8. Aeronautica Buc. 24 p (163—315).
9. Chimia Turnu Mâguiele 24 p
(159—449) — un punct scăzut 
pentru neprezentare; Seria a 
Il-a: 1. Gloria Buc. 53 p (610—53),
2. Constructorul Feroviar 50 p 
(568—124), 3. I.M.U. Medgidia
41 p (457—197) — un punct scă
zut pentru 4 suspendări, 4. I.O.R. 
Buc. 40 p (341—282), 5. Chimia 
Năvodari 37 p (231-221). 6. I.T.C. 
Constanta 35 p (330—281), 7. Pes
cărușul Tulcea 28 p (172—372). 8. 
Callatls Mangalia 28 p (159—470),
9. Siderurgistul Călărași 25 p 
(119—537) — punct scăzut pentru 
neprezentare, 10. AutomobTul 
Măcin 20 p (60—500) — 2 puncte 
scăzute pentru neprezentări; Sc
ria a IlI-a: 1. Locomotiva Paș
cani 51 p (531—117), 2. Chimin 
Brăila 50 p (669—132), 3. ASA 
Constructorul Ploiești 49 p (667— 
102), 4. Rapid C.F.R. Galați 39 p 
(459—191), 5. Electrocontact Boto
șani 34 p (375—269), 6. Rapid Bu
zău 34 p (230—224), 7. Textila Pu
cioasa 30 p (188—364), 8. Progre
sul Brăila 27 p (114—446). 9. CSU 
Prahova Ploiești 22 p (82—700),
10. Abrom Bir Iad 15 p (74—129), 
ultima echipă intrînd In compe
tiție în retur. în locul Automo
bilului Galați, exclusă din cam
pionat pentru neprezentări și 
lipsă de corectitudine în apă
rarea șanselor; Seria a iv-a: 1.
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rul), 3. Narcis Ștefan (Fulgerul) ; 
pe echipe, seniori: 1. Faianța 
Sighișoara, 2. Portul, 3. Aeronau
tica ; juniori : 1. Fulgerul, 2.
Lie. marină Galați, 3. Albatro
sul ; clasa C4, seniori : 1—2. Cor
nel Costiniuc (ASIM), 3. Radu 
Dulgheru (Faianța) ; juniori : 1. 
Crenguța Paraschivescu (Petro
listul), 2. Nicușor Feraru (Ful
gerul), 3. Gabriel Ivanov (Alba
trosul) ; pe echipe, seniori : 1.
ASIM, 2. Faianța, 3. Petrolistul ; 
juniori : 1. Fulgerul, 2. Albatro
sul, 3. Petrolistul ; general, se
niori : 1. ASIM, 2. Aeronautica,
3. Fulgerul ; juniori : 1. Fulge
rul, 2. Albatrosul, 3. Lie. marină 
Galați.
• Aeromodelism, clasa F4 B,

seniori : 1. Claudiu lonescu (Gri-
vița București), 2. Darie Hom-
pot (Aeronautica), 3. Aurel La- 
zăr (Farul) ; clasa MSA — 1B,
seniori : 1. Dan Antoniu, 2. Radu 
Dan Antoniu, 3. Sorin Antoniu 
(toți Aeronautica) ; clasa MSA — 
IA, juniori : 1. Iulian Zaharia
(Aeronautica), 2. Eduard Botnar 
(Aeronautica), 3. Radu Costel 
(Lie. ind. 3 Buc.) ; clasa MSA — 
2B, seniori : 1—3. Dan Antoniu ; 
clasa MSA — 3B, seniori : 1. Dan 
Antoniu, 2—3. Ovidiu Man (Aero
nautica) ; pe echipe : 1. Aero
nautica, 2. Farul, 3. Grivița.

• Automodelism, clasa A.A.
1.5.3. : 1. Marian Dogărescu, 2.
Ion Staicu, 3. Dănuț Gioară ; 
clasa C : 1. Victor Ghinea, 2—3. 
Matei Olariu (toți Aeronautica); 
pe echipe ; 1. Aeronautica, 2.
Portul, 3. C.F.R. Basarab.
• Modelism feroviar, colecții : 

1. Corneliu Marinescu (Locomo
tiva Buc.), 2. Stelian Cominovici 
(Portul), 3. Mariana Anastasiu 
(Aeronautica) ; locomotive abur : 
1—3. Ioan Dan Popescu (Loco
motiva ; vagoane : 1. I. D. Po
pescu, 2. J. Szeles (Aeronautica),
3. C. Marinescu (Locomotiva) ; 
locomotive electrice : 1. Petre
Vancea (C.F.R.), 2. C. Marinescu,
3. George Bălan (C.F.R.) ; pe e- 
chipe : 1. Locomotiva, 2. Aero
nautica, 3. C.F.R. Basarab.

PREMIUL CAILOR DE 4 AN!
Berlin, a reușit, cu C. Chiș la 
timonă, să învingă cu Fornădia 
și Paulina, ambele conduse de 
acest talentat driver cu mult 
tact și aplomb. Cea de a treia 
victorie a fost obținută de Co- 
pelia, care, într-o formă ae zile 
mari, a realizat un nou 
și valoros record (l:27,4/km), cu 
care intră în rîndul vedetelor 
generației. M. Ștefănescu. cam
pionul „en titre", nu cedează 
lupta, care se anunță acerbă, 
punctînd șl el cu Sugativa, Ri
tual și Rebra, primii doi con
duși chiar de antrenor. Cea de 
a treia victorie a fost realizată 
de amatorul Mihai lonescu. care 
și-a făcut un debut senzațional, 
modul cum a condus fiind de 
certă clasă. Merită, de aseme
nea, evidențiat un alt debutant, 
Gheorghe Viorel, care a realizat, 
cu Șuvița, cel mai bun record 
al carierei (l:25,6/km). dar a 
trebuit să se mulțumească cu 
locul secund, după Rumian, con
dus și el de G. Dobre cu mult 
aplomb la victorie (aceasta din 
cauza modului defectuos în care 
sînt alcătuite handicapurile). Un 
alt antrenor ce merită relevat 
este D. Toduță, care a învins de 
4 ori: cu Nuță, realizatorul 
unui nou record al carierei 
(1:28,6), Verdeș, și el în mare 
progres de valoare, dar care ve
nea după o suită de slabe per
formanțe (C. Cîrstea primind o 
sancțiune meritată), Suzerana și 
Arieș, doi mînji ce promit fru
moase cariere. Au mai cîștigat 
Simon, cu care I.I. Florea a con
ceput o reușită cursă de aștep
tare, Rimeț. beneficiarul inciden
tului din ultima turnantă. Îh 
care s-au tamponat 3 cai, Turla, 
pe care C. Dumitrescu a condu- 
s-o excelent la victorie, și Ordo
nat. beneficiarul galopului luat 
pe ultima turnantă de Bagdad, 
care probabil ar fi cîștigat.

A. MOSCU

Echipele Dunărea Giur
giu, Gloria București, Lo
comotiva Pașcani și Trans
loc Alba lulia au promovat 
in „A", seria a doua
Transloc Alba lulia 51 p (431—97),
2. IFET Sibiu 44 p (284—234), 3. 
Petrolul II Arad 37 p (311—204) — 
2 puncte scăzute pentru nepre
zentări, 4. Carpați Mirșa 36 p 
(192—139) — punct scăzut pentru 
4 suspendări. 5. Minerul Lupcni 
36 p (276—179), 6. Utilajul Petro
șani 35 p (198—177), 7. IFET Ba
ia Mare 35 p (170—244), 8. Unirea 
Săcele 35 p (199—389), 9. Trans
portul Tg. Mureș 29 p (140—311).
10. Rapid M. Ciuc 22 p (101—328) 
— punct scăzut pentru nepre
zentare.

în ce privește nivelul întrece
rii. Cornel CristăcheScu, secreta
rul comisiei centrale de compe
tiții, apreciază că acesta este 
scăzut, datorită serioaselor defi
ciențe din procesul de pregătire, 
excepție făcînd — în afara pro
movatelor — I.O.B. Baiș, Ș.N.O., 
Constructorul Feroviar, I.O.R., 
Chimia Brăila, A.S.A. Construc
torul, Rapid C.F.R., Elcctrocon- 
tact, I.F.E.T. Sibiu, Carpați Mîr- 
șa, Minerul Lupeni. Un alt as
pect: prea multe abateri disci
plinare, neprezentări la meciuri, 
fiind necesară o și mai fermă in
tervenție a comisiilor județene, 
și a forului de specialitate.

< Duminică, la Buzău, încep 
întrecerile pentru „Cupa Aviați
ei" la parașutism. Competiția 
programează salturi cu aterizare 
la punct fix și lansări cu efectu
area de exerciții acrobatice ’n 
cădere liberă. Sînt înscrise în 
concurs echipe reprezentînd ae
rocluburile din București. Plo
iești, Brașov, Iași, Sibiu și Bu
zău. La festivitatea de deschi
dere vor fi prezenți și piloți a- 
crobați, care vor efectua zboruri 
demonstrative.

O Tot duminică, la Costincști. 
piloții și parașutiștii sportivi vor 
evolua, cu prilejul Zilei Aviației, 
într-o spectaculoasă demonstra
ție aeronautică devenită tradi
țională.

„CUPA VOINȚA" LA AERO 
Șl RACHETOMODELISM

Pe Aeroportul Săulești-Deva 
s-a desfășurat a 11-a ediție a 
„Cupei Voința" la modelism aero 
(planoare F.I.A. 2) și rachete 
(S3.A și S4.A). Au participat 11 
secții : Metalul Tîrgoviște, Teh- 
nofrig Cluj, AVIA București, 
Aurul Brad, Exploatări Deva, 
Gaz Metan Mediaș, Petrochimis
tul Pitești și Voința din Tg. Mu
reș, Lugoj, Dorohoi și Deva. 
Clasament : 1. Metalul Tîrgoviște,
2. Voința Deva, 3—4. Voința Do
rohoi și Exploatări Deva. (V. IO- 
NESCU, coresp.).
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HANDBAL, campionatele de ju
niori de la Bistrița au fost în atenția fe
derației, în tribune fiind prezenți se
cretarul federal Mihai Marinescu, antre
norul federal Nicolae Nedef, antrenorii de 
loturi Bogdan Macovei și Florin Voicu- 
lescu, arbitrul internațional Ștefan Șerban. 
vicepreședintele colegiului. A avut loc și 
un dialog interesant și instructiv cu teh
nicienii prezenți privind selecția și pre
gătirea „schimbului de mîine". • PREO
CUPAREA federației a fost manifestă și 
în delegarea arbitrilor, printre Cei mai 
buni, numărîndu-se : J. Mateescu — V. 
Dăncescu (internaționali), H. Marzavan — 
Gh. Bolocan, I. Șerbu — V. Dobre. T. 
Pleșa — V. Sighicea, V. Gavrea —, î. Co- 
văsînțan, Gh. Ilie — V. lonescu, IC. 
Pruszten — I. Muscan, V. Codreanu — Fr. 
Cinați. Așadar, arbitri cu experiență și 
reprezentanți ai „noului val", acordați toți 
la același diapazon : arbitraje de calitate, 
care să promoveze valorile reale. • CA 
LA MARILE concursuri, gazdele au scos 
operativ buletine informative, utile antre
norilor și reprezentanților presei. Autor : 
dr. Grigore Bîrsan, vicepreședintele co
misiei județene de handbal • PREA 
MULTA dădăceală de la banca echipei, 
aproape toți antrenorii vociferînd în do
rința de a-și... călăuzi elevii, fază cu 
fază ! Emil Tilicea a fost eliminat din 
sală, dar... nu s-a lăsat, iar Mircea Pașec 
nu a scos o vorbuliță în partea a doua 
a turneului final : răgușise I (M.C.).

OINĂ. CIȘTIGATOAREA campionatului 
liceelor agroindustriale, echipa Llc. Ind. 
I.I.C. nr. 3 Suceava, ar fi cucerit primul 
loc și intr-un eventual... clasament al ți
nutei vestimentare, fiind urmată de for
mația Lie. agroindustrial Poarta Albă (jud. 
Constanța). • SPECIALIȘTII prezenți la 
finala pe țară a oiniștilor liceeni, des
fășurată pe stadionul Chimia Brazi (jud. 
Prahova), au fost de părere, în unani
mitate, că s-a jucat pe cel mai bun gazon 
din toate edițiile. • UN GEST de fair- 
play: un elev din anul I la Liceul agro
industrial Sighișoara, O. Strențean, fiind 
„șters", a recunoscut că a fost lovit ; dar 
profesorul său, L. Szekely, l-a admones
tat, strigînd de pe marginea terenului că 
n-a fost lovit. Păcat 1 • Tînărul arbitru 
sibian N. Grama, adesea competent, dar 
uneori și ușor influențabil de tușieri 
neatențl, a comis o gravă eroare : după 
ce a închis jocul la o fază de la „bătaia 
mingii", a sancționat, pe nedrept, cu două 
puncte formația din localitatea Poarta 
Albă, tocmai în momentul cînd aceasta se 
îndrepta spre... turneul final de patru 
echipe. (TR. I.).

POLO. CÎND medicul unei echipe in
tervine prompt la nevoie, el își f’ce, fi
rește, datoria. Așa cum — ne povestește

NOII CAMPIONI DE LUPTE Al „CADEȚILOR"
Programate la... concurență, ca 

șl întrecerile „speranțelor olim
pice" de lupte greco-romane și 
libere, zilele trecute s-au desfă
șurat, la Arad și Tîrgoviște. eta
pele finale ale Campionatelor 
Republicane de lupte rezervate 
„cadeților", la ambele stiluri.

ARAD. Flnaliștii la „g-eco-ro- 
mane“ au luptat cu ardoare pen
tru victorii, mulți dintre ei do
vedind frumoase cunoștințe teh
nice.

Iată primii trei clasați la toa
te categoriile (40 kg): 1. con
stantin Nicu (Dacia Pitești), 2. 
A. Aniculăesei (Voința Roman),
3. F. Poenaru (C.S.M. Reșița); 43 
kg: 1. Florin lonescu (C.S.M. 
Reșița), 2. C. Borăscu (C.S.Ș. O- 
limpia Craiova), 3. V. Alexa 
(C.S.Ș. Galați); 47 kg: 1. Glteor- 
ghe Bica (Dacia Pitești), 2. D. 
Cotlet (C.S.Ș. 2 Constanța), 3.
C. Logoș (C.S.Ș. Gloria Arad): 
51 kg: 1. Adrian Joița (C.S.Ș. 
Caransebeș). 2. M. Bejenaru 
(C.S.Ș. Botoșani), 3. I. Tirnovea- 
nu fElectro Tg. Mureș); 55 kg:
1. Constantin Mihai (Petrolul 
Ploiești), 2. C. Gheovghlciue 
(C.S. Botoșani), 3. V. Ciocan 
(C.S.Ș. Dorohoi); 60 kg: 1. Stc- 
lică Tudor (C.S.Ș. Galați). 2. M. 
Gojmete (C.S.Ș. Rm. Vilcea), 3. 
A. Niță (C.A. Roșiori); 65 kg: 1. 
Mihai Iordan (C.A. Roșiori), 2. 
M. Hapa (C.S.Ș. Oradea). 3. M. 
Popescu (C.S.Ș. Electroputere 
Craiova); 70 kg: 1. loan Toadcr 
(C.S.Ș. Medgidia), 2. A. Siclar 
(Viitorul Bistrița), 3. L. Magoș 
(Electro Tg. Mureș); 76 kg: 1. 
Gheorghe Beschea (Steagul Ro
șu Brașov), 2. N. Borșan (C.S.Ș. 
Rădăuți), 3. S. Ghioc (S.C. Ba
cău); 83 kg: 1. Claudiu Pălrascu 
(C.S.Ș. Constanța). 2. Gh. Pă- 
duraru (C.S.Ș. Suceava), 3. A. 
Șuleapă (Progresul Buc.); 95
kg: 1. Adrian Măciucă (Petrolul 
Arad). 2. I. Ticală (C.S.Ș. Si- 
ghet), 3. D. Duduială (C.S.Ș. 
Steaua). (Nicolae STRAJAN — 
coresp.).

TÎRGOVIȘTE. Sala Sporturilor 
din localitate a găzduit Campio
natul Republican de lupte libe
re rezervat „cadeților", la tur

TENIS DE MASA JUNIORI
(Urmare din pag. li

Craiova), cel mai bun dintre 
cădeți, cu un foarte meritat 
loc 3.

Fără îndoială, la actuala 
ediție nu s-au produs surpri
ze (poate doar prezența Iuliei 
Rișcanu pe locul 5), favoriții 
impunîndu-se mai mult sau 
mai puțin clar, Călin Creangă 
demons tr ind, încă o dată, că 
nu are un rival pe măsură, iar 
Adriana Năstase că este cea 
mai bună junioară, chiar dacă 
pentru a intra în posesia ti
tlului a trebuit să se între
buințeze foarte serios, in 
meciul cu tenacea Georgeta 
Cojocaru. Dar, amintind de 
aceasta din urmă, trebuie să 

arbitrul internațional Badea Băjenaru — 
și-a făcut-o dr. Vasile Davida, în special 
în finala turneului din Polonia, la acci
dentarea lui Angelescu din repriza a 
treia, acesta puțind juca in continuare, 
chiar cu o contribuție importantă pentru 
victorie. Sint insă și altfel de momente, 
întimplări cu profunde semnificații uma
ne. Intre ele, o faptă petrecută înaintea 
aterizării avionului cu care se întorceau în 
țară poloiștii români : o pasageră intrase 
în colaps, pericolul fiind sesizat imediat 
de — cine altul ? — medicul nostru. In
tervenția promptă a acestuia avea să fie 
salutară. Iar dacă pericolul a fost înde
părtat șl zîmbetul de recunoștință a lumi
nat un chip omenesc, doctorul Davida 
le-a spus doar atlt sportivilor : „Mi-am 
făcut datoria". Nobilă datorie... (G. R.).

POST-SCRWTUM
POPICE. DEȘI IN DIVIZIA A se joacă 

pe echipe, sportul popicelor este prin 
excelență Individual, deoarece coechipierul 
nu te poate ajuta direct pe pistă. Dacă 
după prima manșă a turneului final al 
campionatului divizionar masculin de la 
Ploiești s-ar fi alcătuit un clasament in
dividual, primele 3 locuri ar fi fost ocu
pate de: stelian Boariu (Aurul Bal" Mare) 
— 964 p.d., Constantin Stamatescu (Gloria 
București) — 963 și Leontin Pop — (Glo
ria) — 952 p.d. • IN ULTIMUL meci al 
competiției, în care s-au întîlnit Aurul 
Baia Mare și Explorări Cîmpulung Mol
dovenesc, liderele seriei Nord și, respec
tiv, Sud, perechea moldoveana formată 
din tinerii D. Iakab și D. Sfeduneag nu 
a fost condusă de nimeni în timpul parti
dei, deoarece în sală nu era nici măcar 
un coechipier, echipei din Cîmpulung 
Moldovenesc adminlstrîndu-i-se în final o 
usturătoare „bătaie": 535S—5148. Oare 
unde se afla în acel timp antrenorul-ju- 
cător V. Donos 1 • AUTOMATELE să
lii Voința Ploiești au funcționat fără în
treruperi mari în cele 3 zile de concurs. 
Dar, cînd apărea totuși o mică defecțiu
ne, foarte greu erau uneori de găsit 
electroniștii arenei. (TR. I.).

RUGBY. AU EXISTAT discuții pe mar
ginea arbitrajului prestat de ieșeanul Gh. 
Prisecaru la derbyul Dinamo — Știința 
CEMIN, unele voci susținînd că bucureș- 
tenii au marcat prin min. 6, chiar 8 al 
prelungirilor. Reamintind că, oricum, sin
gurul cronometru valabil este. conform 
regulamentului, cel al arbitruiuî, preci
zăm că lovitura de pedeapsă ce avea să 
stabilească învingătoarea a fost acordată 
în al treilea minut al prelungirilor — cu 
temei (dese Întreruperi) stabilite. Cît 
despre calitatea arbitrajului, patru opinii,

spre pildă, și un sin 
ing. A. Bojinescu 
D. Mihalache, ai 
jucător de altădata, 
norul echipei care., 
jurările știute. 0 
cui Copilului s-a d 
gazdă bună. Atît dc 
cială a avut acces, . 
a vrut... (G. R.) • 
făcut un meci bun 
sacrați — lucru den 
du-se ca titulari ui 
neri componenți ai 
și Șerban. Ce-i drep 
mult de la buzoieni 
Gomoescu și Gheorj 
sele de bază ale C 
aceasta, doar cu un 
jare permanentă și 
gazdă ar fi consem 
rezultat mult mai s 
ZAU o problemă dc 
trescu s-a dovedit 
corect. I se poate 
țea cu care tratează 
exces de personalita 
toritară vizavi de at 
în avantajul său și 
interpretări subiecți

TENIS. ATMOSFE 
cută, vreme tocmai 
la „Cupa I.A.M.S.A. 
plexul Pelican), în 
sportive cu același 
Desigur, oameni de 
tot și de toate, pr 
și rezolvate pînă îr 
TRE cei care și-au 
buția la foarte bur 
fășurare a întreceri] 
rectorul I.A.M.S.A.T., 
lăescu, președinte a 
zare. Alături de acz>> 
președintele asociav. 
Casapu, vicepreședir 
secretar —, precur
sucursalei I.A.M.S.A 
A IMPRESIONAT și 
pagandistic ; prograr 
competiției (ajunsă 
alte curiozități din 
nion și breloc cu 
(deosebite), afișe, r? 
și, firește, rezultatei» 
minut pe undele (s< 
diovacanței. • PRO 
avut un farmec apa 
nat o reîntîlnire cu 
maeștrii internaționa 
rența Mihai, Maria 
Marcu, precum și c 
au îneîntat spectat 
mare prin măiestria 
nuiesc racheta. (D.

neul final fiind prezenți 171 de 
tineri concurenți. Antrenorul fe
deral Ion Crisnic, cel care a con
dus întrecerile, s-a declarat mul
țumit de nivelul la care s-au 
prezentat partlcipanții, remar- 
cînd o serie de copii foarte bine 
dotați pentru această disciplină 
sportivă. Intre aceștia Adrian 
Malata (C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
poca), Nicușor Dobrin (C.S.Ș. 
Tecuci), Valentin Lupu (Meta
lul Plopeni) — un copil de 14 
ani, excelent clădit de 83 kg —, 
Daniel Marin (C.S.Ș. Steagul 
Roșu — Tractorul Brașov). Vasile 
Marin (C.S.Ș. Dîmbovița Tirgo- 
viște). De asemenea, a fost a- 
preciată favorabil munca antre
norilor brașoveni (I. Bogdan, I. 
Nemeș și I. Munteanul, ai căror 
elevi s-au impus cu autoritate 
in concursul de la Tîrgoviște. 
Primii clasați — 40 kg: 1. Sorin 
lordache (C.S.Ș. Dinamo Brașov).
2. N. Gigiu (Vulcan — Semănat. 
Buc.), 3. A. Cimpoieru (C.F.R. 
Olimpia Craiova); 43 kg: 1. Da
niel Vlad (C.S.Ș. Tg. Mureș), 2. 
A. Feleky (C.S.Ș. Odorhei), 3. I.. 
Mustățea (C.S.Ș. Dinamo Bra
șov) ; 47 kg: 1. Adrian Malata. 2. 
M. Ivașcu (C.S.Ș. Tîrgoviște), 3. 
M. Stroea (C.S.Ș. Steaua): 51 kg:
1. Gigi Pambuca (C.S.Ș. 2 Con
stanța). 2. I. Neamț (C.S.Ș. De
va), 3. P. Năftânăilă (C.S.Ș. St. 
R. — Tractorul Bv.); 55 kg : 1. 
Iulian Moisiuc (St. R. — Tract. 
Bv.), 2. T. Zsomboli (C.S.Ș. O- 
dorhei), 3. St. Roșu (Vulcan — 
Semănăt. Buc.); 60 kg: 1. Nicu
șor Dobrin (C.S.Ș. Tecuci). 2. M. 
Șerban (C.S.Ș. St. R. — Tract. 
Bv.), 3. D. Pop (St. R. - Tract. 
Bv.) ; 65kg:l. Erne Laszio (C.S.Ș. 
Odorhei). 2. F. Tudor ( eni.ae 
bozia), 3. St. Sava (C.S.Ș. 5 Ra- 
pid) ; 70 kg: 1. Daniel Lăzărcanu 
(C.S.Ș. Dinamo Bv.). 2. I. Pop 
(C.S.Ș. Dinamo Bv.), 3. V. Farcaș 
(C.F.R. Olimpia Craiova); 76 kg:

1. Marius Florea (C.S.Ș. St. R. — 
Tractorul Bv.), 2. Z. Farcaș
(C.S.Ș. Odorhei, 3. C. Baciu (Va
gonul Caracal); 83 kg: 1. Valen
tin Lupu. 2. D. Marin, 3. A. Bu- 
zogani (C.S.Ș. Odorhei); 95 kg:
1. Vasile Marin. 2. L. Pop (Ar
mătura Zalău), 3. M. Sav (C.S.Ș.
Dinamo Brașov).

subliniem utilitatea și, mai 
ales, munca bună ce se des
fășoară la nivelul Centre
lor olimpice de la Arad și 
Constanța, dovadă și evoluțiile 
tot mai promițătoare ale ca- 
detelor. în rest sint puține 
lucruri noi de spus, pentru că, 
în ansamblu, meciurile s-au 
desfășurat la cotele cunoscute, 
iar ierarhiile oglindesc des
tul de fidel forma de moment 
a concurenților. spre zonele 
superioare ureînd aproape fără 
excepție cei îndreptățiți să se 
afle printre eei mai buni.

Van mai sublinia faptul 
că, finind seama de numărul 
mare de concurenți, comisia de 
competiții a organizat tur-

Călin 
cei m-

neul 
di nd 
mari 
nu at 
bloui 
mai r
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să 
o- I 
de fapt, 
continue

potrivit 
cea mai

i nu 
dată.

pe cartea 
modalitate 
obiectivul.

numai de a te apăra, de 
scăpa de sub suprave- 

adversarul
încredințat,

cuvenită

care ți-a 
neacordînd 
fazei

ATACÎND

i față, frun- 
ndial. După 
e la Barce- 
ul de califi- 
ova, iată a- 
esiășurare a 
iei Mondiale, 
irtlcipă Kar- 
Casparov, cei 
isputelor pe 

„cu schim- 
lș al circul- 
ii, ca și pri- 
.lasamentului 
prinderea de 
lor, de ase- 

nu le este 
ușoară. La 

e, Garri Kas- 
decit o vic- 

j cu Llubo- 
-a ajuns din 
metri... Mai 

pionul lumii 
ermine neîn- 

un

urmează, 
, laurea- 

1 4-lea tur- 
r — G. Kas- 
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Acum, să revenim 
ția de referință din 
Gligorici — Nikolici, 
tată rîndul trecut (Rgl, Dh6, 
.. ................................. Ce5, Pa3, 

Rg8, De7, 
Cf6, Pa6» 

Mutarea

Tel, h4, Nbl, d4, 
bl, c5, f3, g3, h2 ; 
TeS, ffl, Nb7, c7, 
d5, e6, f5, g6, tiî).
29.. .TC8 (în loc de 29...Tb8.
jucată în partidă) este într-a
devăr salvatoare numai în 
varianta 30.C:g6! h:g6 31.T;e6 
Dg7 32.D:g74- R:g7 33.Te7+ 
Rg8 !, punctul c7 fiind apă
rat. Dar albul își întărește 
și el jocul, muțind interme
diar 31-cGÎ, după care urmea
ză 31...Na8 (31...N:c6 32.T:e6
D:e6 33.D :g6 mat) 32.T:e6 Dg7 
33,Dg5 Nd8 34.N:f5! (deschide 
complet
35.D :f5 și acum 
între 35,..T:c6 
37.De6+ Df7
35.. .N:C6 36.N:f6
T:f6
de fiecare
decisiv pentru alb.

poziția...) 34...g:f5 
ar fi de ales 
36.T:c6 
38.D :c6
N :f6 37.T :f6

38.D:c8+ DI8 39. D:a6, 
dată cu avantaj

Radu VOIA

Adriana Năstase
ai momentului.

au dovedit, din nou, că sint
Foto : Eduard ENEA

pe valorice, 
litatea unei 
portivi, care 
insă pe ta- 

joace mult 
și, implicit.

a
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Așa a înscris Dochia al cincilea gol al di namo oiștilor. Valorosul 
portar Lăzăreanu nu mai poate face nimic. Foto: Aurel D. NEAGU

Etapa s-a încheiat, comentariile continuă

fotbalistică 
căreia „atacul este 
bună apărare" a fost valabilă 
și la meciul de la Brașov, din
tre F.C.M. din localitate și 
Oțelul Galați. Pentru că, spre 
finalul partidei, după ce s-a 
văzut condusă pe tabelă, prin 
golul marcat de Barbu, în 
min. 47, formația gălățeană a 
renunțat Ia jocul strict defen
siv, ieșind cu curaj la atac. A 
fost perioada în care Oțelul 
a pus probleme echipei de sub 
Timpa și nu mult a 
golul egalizator să 
realitate. Au alungat 
sibilitatea 
M. Stan, 
care, din 
s-au pripit, șutind slab și im
precis. Pe 
ne punem 
oare, dacă 
început de 
avansate, 
nare n-ar 
sorți de izbîndă ? 
că da.

„remizei“, 
Profir și 

excelente

lipsit ca 
devină 

însă po
pe rînd, 
Podoabă, 
situații,

bună dreptate, 
fireasca întrebare : 
abordau jocul de la 
pe poziții mult mai 
jucătorii de la Du- 
fi avut mai mulți 

Noi credem 
Pentru că, preocupîn-

du-te 
a nu 
ghere 
fost 
atenția 
construcție, este aproape ex
clus ca 
greșești 
Așa s-a 
cînd, pe 
atacuri 
dașii
sub observație pe Barbu, 
care, deși mic de statură, s-a 
înălțat și, absolut nestin
gherit, a trimis puternic balo
nul, cu capul, în poarta apăra
tă de Călugăru.

Două etape le mai stau a- 
cum la dispoziție jucătorilor 
de la Oțelul, două etape în 
care ei mai nutresc speranța 
menținerii în Divizia A. 180 
de minute de joc în care tre
buie să mizeze — desigur — 

atacului, singura 
de a-și îndeplini

pînă la urmă 
cel puțin 

și întîmplat, 
fondul unor 
ale brașovenilor, fun- 

gălățeni l-au scăpat de 
observație

In meciul cu juniorii spanioli, din preliminariile C E.

JUCĂTORII NOȘTRI AU DEZAMĂGIT
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, Iosef
la mal 
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echipel 
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A BU- 
rlel Pe- 
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larghe- 

ori cu... 
mal au
ri ar fi 
loc la

de plă
cu tenis 
i (com- 
sociației 
ucurești. 
irijit de 

gîndite 
PRIN- 
contri- 

șl des- 
at dl- 

Mă- 
organi- 
r’îslaru, 

. ,eorghe 
Anghel, 
tanți al 
mța o 
ial pre
istoricul 
da) și 
ii, fa- 
sociației 
utindeni 
inut cu 
l ?) Ra- 
mixt a 
însem- 

impioni, 
i Flo-

Traian
, care 

număr 
nai mî-

r a

să capete mai mare experien
ță rx>mp-uțională pentru... 
viitor.

REZULTATE TEHNICE : mas
culin, SIMPLU — locurile 1—2 : 
C. Creangă (C.S.Ș. Bistrița) — 
Z. Zoltaii (C.S.M. Sinterom Cluj- 
Napoca) 2—0, (13, 19), locurile
3—4 : C. ’țol (Universitatea A.S.A. 
Craiova) — V. Căluș (C.S.Ș. Bis
trița) 2—0 (20, 19), locurile 5—6 : 
M. Piciu (Universitatea A.S.A.)
— I. Moldovan (C.S.Ș. Construc
torul înfrățirea Tg. Mureș) 2—0 
(15, 11) ; DUBLU — semifinale : 
C. Creangă, V. Căluș (C.S.Ș. 
Bistrița) — M. Berende, C. Ne- 
grilă (C.S.Ș. Bistrița/Pionierul 
Craiova) 2—0 (20, 20), Z. Zoltan, 
C. Țol (C.S.M. Sinterom/Univer- 
sitatea A.S.A.) — M. Piciu, M. 
Vitan (Universitatea A.S.A.) 2—1 
(12, —13, 15), finala : C. Crean
gă, V. Căluș — Z. zoltan, C. 
Țol 2—1 (10, —22, 17) ; feminin,
SIMPLU — locurile 1—2 : Adria
na Năstase (Juventus București)
— Georgeta Cojocaru (C.S.Ș. E-
nergetica A.C.H. I.P.C. Slatina) 
2—1 (16, —12, 18), locurile 3—4 : 
Daniela Mușetoiu (Hidrotehnica 
C.S.M. C.S.Ș. Buzău) — Laura 
Nicolae (C.S.Ș. 2 știința ijpips 
Constanța) 2—1 (—11, 16, 19),
locurile 5—6 : lulia Rîșcanu (Hi
drotehnica) — Emeșe Marton (E- 
ternit Oradea) 2—1 (—11, 16, 10) ; 
DUBLU — semifinale : Adriana 
Năstase, Marla Cocoș (Juventus)
— Ionela Copaci, Emeșe Martor
(C. S. Arad/Eternit) 2—0 (15, 21), 
Daniela Mușetoiu. Iulia Rîșcanu 
(Hidrotehnica) — Georgeta Co
jocaru, Laura Nicolae (Ener
getica / Știința) 2—0 (’9. 16),
finala : Adriana Năstase. Ma
ria Cocoș — Daniela Mușe
toiu, Iulia Rîșcanu 2—0 (22, 19) ; 
MIXT — semifinale : C. Crean
gă, Adriana Năstase — C. Țol, 
Georgeta Cojocaru 2—0 (18, 16), 
Z. Zoltan, Iulia Rîșcanu — V. 
Căluș. Maria Cocoș 2—1 (13, —19, 
11), finala : C. Creangă, Adria
na Năstase — Z. 
Rîșcanu 2—1 (—17, 
a H-a valorică — 
Fl. Chiba (Elcond 
Petrean (C.S.M.
G. Schwartz (C.S.M. Buzău). 
M. Murea (C.S.M. Buzău) ; 
minin — 1. Mihaela Encea (Ju
ventus, 2. Ana Ovaghiuc (C.S.Ș. 
Bistrița), 3. Anca Coroian (C.S.M. 
Sinterom), 4. Gabriela Torok 
(C.S.M. Sinterom). CLASAMEN
TUL turului Campionatului Na
țional pe echipe : feminin — 1. 
Juventus București, 2. C.S.M. 
C.S.Ș. A.S.A. IEELIF Buzău, 3. 
Eternit Oradea, 4. C.S.Ș. Meta
lul Rm. Vîlcea, 5. C. S. Arad, 6. 
Voința Galați ; masculin — 1. 
C.S.Ș. Bistrița. 2. C.S.M. Sinte
rom Cluj-Napoca I, 3. Univer
sitatea A.S.A. Craiova I, 4. C.S.Ș. 
Constructorul Înfrățirea Tg. Mu
res I. 5. C.S.S. 2 Stiinta IJPIPS 
Constanța. 6. Unirea Tricolor.

9,
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Zoîtan, Iulia
8. 10). Grupa 
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Zalău), 2.
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Iată că miercuri, în partida 
de la Craiova, am fost puși în 
fața unei situații, să recunoaș
tem, puțin obișnuită în fotba
lul nostru. De altfel, 
curgînd caseta tehnică, se 
te constata că, la rubrica 
tonașelor roșii, apare 
mele portarului Hristea, 
însă nu figura printre cei 11 
jucători piteșteni de pe ga
zon Sigur că un gol (care a 
însemnat și înfrângerea) primit 
după consumarea celor 90 
de minute de joc, în prelun
girile firești, dictate pentru 
numeroasele întreruperi, nu 
poate fi privit cu indiferență. 
Numai că ne este foarte greu 
să înțelegem ce 
reproșa cu 
cea fază, 
arbitrului 
Porumboiu, 
rii, i-a arătat cartonașul roșu.

De altfel, pentru a întregi 
tabloul, nu vedem ce i s--ar fi 
putut’ reproșa arbitrului pe 
întreaga durată a partidei.

par- 
poa- 
car- 
nu- 

care

i-a putut 
vehementă, la a- 

rezerva piteșteană, 
de centru, Adrian 
care, pentru înju-

Cu atît mai mult cu cit mi
siunea sa în acest meci a fost 
una dintre cele mai dificile, 
de care, credem — nu este nu
mai opinia noastră 
chitat excelent 
ție nu poate intra, 
cum semnalam și 
decît decizia la 
in 
fost 
fără 
s-a 
de la 11 m. Noi am interpre
tat, însă, altfel duelul Boldici 
— C. Pană, dar mai aproape 
de fază se găsea, firește, arbi
trul... Fără a fi poate oel mai 
sugestiv termen de comparație, 
să nu uităm că nici astăzi 
ciocnirea „Schumacher — Ba- 
ttiston". de Ia C.M. '32, n-a 
întrunit unanimitatea, condu- 
cîr.d la nuanțări dintre cele 
mai diverse. Coordonate pe 
care, credem, se poate înscrie 
Și 

pe

— s-a a- 
în discu- 
deci, după 

în cronică, 
penalty-ul

favoarea piteștenilor. A 
o situație la care, prompt, 
ezitare, arbitrul vasluian 
îndreptat spre punctul

situația șntîlnită miercuri 
„Centralul" din „Bănie".

Mihai CIUCA

DESPĂRȚIRE DEMNĂ
trecută, in me- 
pe Giulești, Ra- 
deschis și spor- 

de supra- 
‘• A lup

tat pînă la epuizare, dar pînă 
la urmă a părăsit terenul în
vinsă. Din acel moment, a pă
șit, cum se spune, și cu al 
doilea picior in eșalonul infe
rior.

...Miercuri, la Cluj-Napoca, 
echipa universitară, deși știa 
că giuleștenii încheiaseră 
practic drumul pe prima scenă 
a fotbalului, a așteptat cu în
frigurare meciul cu Rapid, 
înaintea fluierului de înce
pere a partidei am fost la ca
bina echipei bucureștene. Ju
cătorii făceau ultimele pre
gătiri înainte de a ieși pe te
ren. Î2 
Estinca, 
viei, 
tați, 
ța ,-----------
între ei, Goanță, 
fost atît de i ------
echipa din Giulești, îneît ai zice 
că de cînd lumea poartă _ tri
coul feroviar. Se apropie cu 
oarecare 
respectuos 
stînjenit :
Dar avem 
noi, toți cei care 
chipa in această 
luptăm din toate puterile

...Duminica
ciul disputat 
pid și-a jucat 
tiv ultimele șanse 
viețuire în Divizia A.

ti priveam pe noii veniți 
Aprodu, Constantino- 

Minoiu, toți tineri, talen- 
dar lipsiți de experlen- 

jocur'lor primei divizii. 
’ ~  cei care a 

repede asimilat de

timiditate, 
și se

„S-a
marea

salută 
confesează 
terminat... 

obligație ca 
e- 
să

am dus 
situație,

pentru a o readuce in Divizia 
A. Și mai notați ceva. Am 
venit Ia Cluj-Napoca nu pen
tru o simplă plimbare. O să 
vedeți “.

într-adevăr, Rapid n-a fost 
în teren o echipă care a a- 
bandonat lupta sportivă. „U“ 
Cluj-Napoca a simțit-o pe 
pielea sa, a tremurat la acele 
acțiuni de atac declanșate prin 
Minoiu și Damaschin 11. L. 
defensivă, Rapid a jucat, cu 
îndîrjire, ca și cum și-ar fi 
apărat 
Portarul 
nuni în cîteva rînduri. Și. re
țineți, echipa n-a apelat deloc 
ia arsenalul antijocului, al 
nesportivității. A ținut mor
țiș să plece de la Cluj-Na.poca 
cu capul sus. Reputatul 
antrenor-emerit Ștefan Covaci, 
prezent la această partidă, 
sublinia frumusețea compor
tării 
nea : 
nume 
durile 
foarte 
fi serioși, dacă vor iubi clubul 
la care joacă, sînt sigur că 
Rapid se va reîntoarce foarte 
repede în eșalonul de frun
te al fotbalului românesc".

Da, la Cluj-Napoca, Rapid 
a arătat eă pleacă demn din 
Divizia A. Este mai mult de
cît o simplă victorie.

Stelian TRANDAFIRESCU

in

un loc pe podium. 
Barba a făcut mi-

la această 
frumusețea

Rapidului. Și mai spu- 
„ Această echipă cu 

de legendă are în rin
ei cîțîva tineri jucători 

talentați. Dacă vor

La încheierea sezonului 
competiției nai internațional de 
primăvară, prima reprezenta
tivă de juniori a României a 
ieșit din scenă pe ușa din 
spate, diminuindu-și (anu- 
lindu-și ?) șansele de califi
care la turneul final. Miercuri, 
la Ploiești, jucătorii pregătiți 
de antrenorul Gheorghe Staicu 
au dezamăgit profund, atît 
prin prisma rezultatului (1—3 
cu echipa similară a Spaniei, 
în cadrul preliminariilor Cam
pionatului European), cit — 
mai ales — prin evoluția lor 
total neconvingătoare, sub 
orice critică. Din punct de 
vedere al rezultatului, putem 
afirma că învingătoare nu 
putea fi alta decît echipa spa
niolă, argumentînd că tine
rii jucători iberici au etalat 
cunoștințe tehmco-tactice mult 
superioare vîrstei lor, cu ex
primări moderne, susținute 
de o apreciabilă combativita
te, ei confirmînd destul de 
dar evidenta experiență com- 
petițională, formația spanio
lă nefiind alta decît campioa
na continentală de anul tre
cut a juniorilor B. Să nu se 
înțeleagă de aici că echipa 
noastră nu avea nici o șansă. 
Ea era edificată asupra valo
rii partenerei de întrecere, 
cuvintul de ordine al prepara- 
tivelor fiind mobilizarea e- 
xemplară, autodepășirea. lată, 
însă, că de la vorbe la fapte 
drumul a fosit lung, încercări
le de a obține un rezultat fa
vorabil nedepășind cadrul 
teoretic al intențiilor. Sinteti- 
zînd, putem spune că echipa 
noastră a ratat această dispu
tă, replica sa fiind departe de 
cerințe, ea ridicînd un mare 
semn de întrebare: au intrat 
oare miercuri pe teren re
prezentanții cei mai autorizați 
ai generației actuale a „junio
rilor mari" din fotbalul nos
tru ? Vom încerca un răs
puns...

Se pare că totul pleacă de 
la selecție. Ni s-a spus că, în 
ultimele luni, au fost testați 
nu mai puțin de 86 de jucă
tori. Cine i-a trimis, cine i-a 
văzut în prealabil ? Cert este 
că „sita" conducerii tehnice 
a cernut actualul lot, care nu 
a putut beneficia însă con
cret, de aportul titularilor Ra
tios și Jelea, ambii acciden
tați. Puteau ei schimba fața 
echipei ? Greu • de spus, de

vreme ce divizionarul „A“ 
Sabo (component al lui „U“ 
Cluj-Napoca) n-a atins nici 
un moment cola cu care era 
creditat, fiind unul dintre 
cei mai slabi din teren. Re
gretabil este că tocmai el a 
dat tonul unei partituri săra
ce, lipsite de combativitate, 
cu acțiuni la întîmplare, 
fără decizie, culminînd cu 
mari gafe în defensivă, care 
au influențat și psihic ran
damentul echipei, incapabilă 
să depășească momentele difi
cile ale partidei. S-ar putea 
aduce în discuție ratările lui 
Lunga și Haidiner la scorul 
de 1—2, care, transformate, ar 
fi relansat jocul. Nu împăr
tășim respectiva scuză, pentru 
că, dincolo de „întîmplările" 
uneia sau a alteia dintre 
faze, jucătorii spanioli au fost 
superiori de la A la Z. Fără 
exagerare, jucătorii pregătiți 
de antrenorul C. Pereda au 
predat o lecție de fotbal mo
dern, din care, „elevii din 
bănci" (juniorii noștri) au a- 
vut ce învăța. Rămîne de vă
zut dacă ei au capacitatea de 
a asimila și de a pune apoi 
în practică cele însușite. 
Pentru că ce au „audiat" la 
pregătirile meciului de miercuri 
și cum le-au materializat în 
teren s-a văzut clar. Adică, 
fără o idee de joc, fără an
gajament, fără dăruire, 
„li“-le nostru a lăsat im
presia ca s-a alcătuit ad-hoc, 
component» lui întîlnindu-s-e 
pentru prima oară, la ora jo
cului !

în concluzie, a fost un eșec 
usturător, regretabil, res
ponsabilii lui având acum
marea obligație a unei rea
bilitări Cu oe prilej ? La 
„Turneul Prietenia", pro
gramat luna viitoare, în R. D. 
Germană, precum și în meciu
rile care vor mai avea loc în 
cadrul grupei preliminare, dar 
mai ales atunci cînd vor fi 
promovați în echipele divizio
nare. Pentru a susține ideea 
că evoluția lor de miercuri a 
fost doar un accident. Depin
de numai și numai de ei să 
infirme aprecierea actuală 
că selecționata U.E.F.A. *90 
ar fi una dintre cele mai sla
be pe care Ie-a avut fotbalul 
nostru.

Adrian VASILESCU

Singura „floare" a juniorilor noștri : golul înscris de Săvoiu 
(primul din dreapta). Foto : Nicolae PROFIR

4DMINISIRMIA 01 SHi LOTO-PRO^OSPORT IMOIIMEÂZÂ
• Astăzi, vineri, 16 iunie, va 

avea loc în București, in sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO 
a săptăminii incepind de ia ora 
15,50. Aspecte de la desfășurarea 
operațiunilor de tragere vor fi 
transmise la radio, pe programul 
I, la ora 16,35. Numerele extrase 
vor fi transmise și in reluare, 
pe același program, la ora 23,15 
și mîine, sîmbătă. 17 iunie, la 
ora 8,55.
• Așa după cum s-a mai a- 

nunțat, iubitorii concursurilor 
PRONOSPORT vor avea satisfac
ția ca, în sezonul de vară — in 
pauza campionatelor de fotbal — 
să participe la concursurile care 
vor înscrie cele mai interesante 
partide din „CUPA INTERNA
ȚIONALA INTERTOTO", compe
tiție la care vor participa peste 
40 de echipe din diverse țări. 
Fotbalul românesc va fi repre
zentat, în această competiție, de 
către echipa Rapid București, 
programată să joace în grupa 
cu numărul 10 (reamintim că e- 
chipele sînt împărțite în ii gru

pe), alături de alte 3 echipe din 
R.D. Germană, Bulgaria și Sue
dia. Pînă la aceste concursuri, 
care vor începe la data de 1 Iu
lie, mal sînt programate șl alte 
concursuri PRONOSPORT, între 
care și cel de duminică. 18 iu
nie, care are următoarea alcătu
ire: 1. Atalanta — Lecce; 2. Ce
sena — Como; 3. Florentina — 
Bologna; 4. Verona — Roma; 5. 
Lazio — Sampdoria; 6. Milan — 
Ascoli; 7. Napoli — Pisa; 8. Pes
cara — Juventus; 9. Torino — 
Internazionale; 10. Catanzaro — 
Udinese; 11. Lieata — Cremone- 
se; 12. Reggina — Padova; 13. 
Taranto — Cosenza.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 9 IUNIE 1989. Ca
tegoria 2 : 5,75 variante a 11 401 
lei ; cat. 3 : 18,50 variante a
3 544 lei; cat. 4 : 25,75 a 2 546 
lei ; cat. 5 : 185,75 ă 353 lei 5 
cat. 6 : 344,75 a 200 lei ; cat. x : 
1 883,75 a 100 lei. Report la ca
tegoria 1 : 206 343 lei.



VIZITA DE LUCRU SUCCESE ALE „Internaționalele" de tir ale României

A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU s

s
tUrmare din pag. 1)

Vizita de lucru a continuat 
ta ÎNTREPRINDEREA AGRI
COLA DE STAT CORNAȚELU, 
din cadrul Consiliului unic 
agroindustrial Bilciurești, unde, 
ca in fiecare din unitățile vi
zitate, secretarul general al 
partidului a fost întimpinat cu 
stimă și profundă prețuire de 
lucrătorii de aici ai ogoarelor 
dîmbovițene.

In cadrul intilnirii au fost 
- examinate starea culturilor, fe- 

7 pentru 
- . termen și fără

pierderi, a recoltei de păioase

lui cum se acționează 
strîngerca, la
din acest an.

Pe O 
clă de 
șila 
general 
o sapă 
rădăcina cîtorva

cu sfe-solă cultivată 
zahăr se efectuează pra- 

manuală. Secretarul 
al partidului a cerut 

și, după ce a prășit la 
_ —j plante, a

apreciat că pămîntul este bun 
pentru efectuarea lucrărilor de 
întreținere și, deci, să fie bine 
folosite aceste condiții,

Relevînd că la I.A.S. Cornă- 
țelu există certitudinea reali
zării unor recolte bune nu 
numai la orz si grîu, ci și la 
celelalte culturi, secretarul 
general al partidului a arătat 
că, in general, in întregul ju
deț sînt condiții pentru a rea
liza producții care să permită 
obținerea titlului de Erou a 
Noii Revoluții Agrare.

în județul Prahova, vizita 
de lucru a secretarului general 
al partidului a început la ÎN
TREPRINDEREA AGRICOLA 
DE STAT PUCHENI, din ca
drul consiliului Poenarii Bur- 
chii. Bucuroși să-l salute în 
mijlocul lor pe conducătorul 
partidului și statului, locuito
rii comunei, ai satelor din a- 
propiere i-au făcut o primire 
entuziastă.

Și aici au fost prezentate o 
serie de date reprezentative cu 
privire la dezvoltarea agricul
turii județului, situația fon
dului funciar în exploatare pe 
sectoare și categorii dc folo
sință, structura culturilor, su
prafețele cultivate cu cereale 
păioase. S-a raportat despre 
stadiul recoltării orzului, lu
crare aflată, șl în acest județ, 
in plină desfășurare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a ținut Să sublinieze, în dis
cuția sa cu țăranii muncitori, 
cu specialiștii aflați de față, 
convingerea că sînt premise 
pentru un an agricol cu rezul
tate superioare in această zonă, 
cerînd să se facă totul pentru 
strîngerea la timp a recoltei, 
pentru efectuarea de calitate a 
tuturor lucrărilor, astfel îneît 
întregul județ să se înscrie cu 
succese cit mai mari.

Ultima dintre unitățile vizi 
tate a tost COOPERATIVA 
AGRICOLA DE PRODUCȚIE 
GHERGIIIȚA. din cadrul Con
siliului agroindustrial Drăgă- 
nești.

In cursul intilnirii cu coo
peratorii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost 
înfățișate modul de folosință 
a fondului funciar la această 
unitate și structura culturilor.

La încheierea vizitei în ju
dețul Prahova, adresîndu-se 
celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Din ceea ce am văzut, a- 
tit la întreprinderea agricolă 
de stat, cit ți la cooperativa 
agricolă de producție, am a- 
juns la convingerea că jude
țul poate obține o recoltă 
peste 6 500 leg de griu la I 
tar ți de peste 7 500 kg 
orz la hectar. Mă refer la 
dia pe județ. Sint unități 
8 000 kg de grîu la hectar 
7 000 kg orz la hectar, ceea ce 
înseamnă că ți județul poate ți 
trebuie să lucreze astfel incit 
să obțină in acest an titlul 
de Erou al Noii Revoluții A- 
grare. Este necesar ca județul 
Prahova să se prezinte cu re
zultate foarte bune în agricul
tură.

Ținind seama de faptul câ 
județul are o industrie foarte 
puternică ți o pondere im
portantă in economia țării, tre
buie făcut totul pentru reali
zarea în bune condiții a pla
nurilor in industrie, in ața fel 
incit, ți in acest domeniu, ju
dețul Prahova să fie pe pri
mele locuri ți, dacă este posi
bil, pe primul loc, să se pre
zinte la Congresul al XIV-lea 
al partidului cu succese remar
cabile atit in industrie, cit ți 
in agricultură, in toate sectoa
rele de activitate.

Consider că organizația ju
dețeană de partid, oamenii 
muncii din agricultură ți din 
industria județului, toți împreu
nă. pot să obțină rezultate 
foarte bune.

Vă urez, dragi tovarăși, re
colte cit mai bune, o produc
ție agricolă la un nivel cores
punzător titlului de Erou ‘ al 
Noii Revoluții Agrare, rezulta
te foarte bune in industrie, 
multă sănătate ți fericire

Aprecierile și îndemnurile 
secretarului general al partidu
lui au fost primite cu însufle
țite aplauze și aclamații de 
cooperatori, de ceilalți oameni 
al muncii prezenți la această 
intilnire de neuitat.

de 
hec- 

de 
me-
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ATLEȚILOR NOȘTRI
FRAGA, IS (Agerpres). — rn 

cadrul concursului de la Bratis
lava, Alina Astafel a cîștl'at 
proba de săritură in înălțime "cu 

U.r™ată de Silvia Costa (Cuba) — 1,98 m. Ludmila Andouo- 
va (Bulgaria) — 1,85 in, Sharks 
Novakova (Cehoslovacia) șl Mal- 
gorzata Orlawska (Polonia) — 
1,80 m. O a doua victorie pentru 
?“1?rllS,.spoItlve românești a 
fost obținută de Viorica Ghican, 
Si pe Pfimul loc în cursa 
d® cu timPul de 4:08,03.
Pe locurile următoare s-au situ
at “Pcurentele sovietice Reai- 
na Clstiakova — 4:11,95 și oiga 
Neliubova 4:13,14. In proba de fRomânufd«r1’ Cristle-ma Ma“i 
stm a oc,iPat locul 2 in

, Precedată de Margarita Esevlciene (URSS) — 54'73. 
Alte rezultate: masculin: lungi- 

Ja^me Jefferson (Cuba) — 
8tURSSi: prăJ«ă: ®erghel Bubka 
(URSS) — 5,85 m; suliță: Jan 

fnn1™’?yA(<7eh?slovacia) ~8*,74 m; 
209?- im"™».0-rMCRay (SUA’ ~ 

!10 mgî Tomasz Nasorka 
~ 13>38: înălțime: Javier Sotomayor (Cuba) — 2,S7 in- 

(Cuba) — * u,î?f: OdelyS AJanis 
^ia"ul“adfrotitonCUZnamen;kiț 

„Marelui Premiu 
S^F"Moțu.’ la Volgograd, at- 
leții români participant! au ob-pm Licipauți au ob-

§ ^z^tatele: Valentin coro-
§ ja locul IV la 5000 m, cu 13:48,58 
§ George Boroi locul VH 110

13,71 s. rec. oersonal
S Ș1 H u G1ufglan (13,90 s la 

§ 110 mg) nu s-au calificat Sn fl- 
ualele respective.

| EȘICHIER INTERNATIONAL
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I •rJu5?eul feminin de șan de 
la Piotrkow Tribunalski a conti
nuat cu runda a 6-a în care au 
fost consemnate următoarele re
zultate: Stanciu — Szmaclnskan^Zâl Kalllanl ~ Mureșan wa 
Detko — Dombrovska 1—o, Wlese 

Sweczik 0—1, Makropou'os — 
Rodrigues o—1, Matveeva —
Kaczorowska remiză. In clasa-

„LUPA ROMÂNIEI" IA
(Urmare din pag 1)

Voinea, min. 29 (7 m), 12—13 
Voinea. min. 30 și Stingă ega
lează: 13—13, cu numai două 
secunde înainte de terminarea 
primei părți a meciului. In 
primele 15 minute după relua
re, inițiativa a aparținut băi- 
mărenilor pentru ca în final 
s-o cedeze gazdelor, care nu 
reușesc insă să se mai distan
țeze la mai mult de două go
luri. După 25—25 în min. 57 și 
26—26 in min. 58. fazele se suc
ced cu mare repeziciune, am
bele formații aruneînd în luptă 
ultimele resurse: Steaua con
ducea cu 28—26 (Stingă), cînd 
mai erau 30 de secunde de joc, 
Porumb a înscris însă și : 
28—27 ca numai 20 de secunde 
înainte de terminare, iar în fi
nal aruncarea de la 9 m a lui 
Stingă greșește ținta (mai erau 
două secunde de joc) și meciul 
se termină cu victoria la limită 
a bucurestenilor. dar Cupa va

PERFORMANȚELE IN SCĂDERE...

★

Prin conținutul său, 
efectuată de 
Nicolae Ceaușescu 
țele Argeș, 
hova — 
efectuate 
sectorul 
dețele 
Giurgiu, 
Dolj — se înscrie ca 
ment de referință in 
activitatea 
specialiștilor, 
cuitorilor din 
Vizita a constituit un mare 
ajutor în muncă pentru oa
menii muncii de Ia sate, a 
prilejuit reafirmarea hotări- 
rii ferme a lucrătorilor ogoa
relor din fiecare județ de a 
fâșie totul pentru a obține in 
acest an rezultate și mai bune, 
de a întimpina, alături dc 
întreaga țară, cu succese 
semnificative Congresul a! 
XIV-lea al partidului nostru.

vizita 
tovarășul 

în jude- 
Dimbovița și Pra- 

în continuarea celor 
in ultimele zile, in 
agricol Ilfov, in ju- 
Ialomița. 
Teleorman,

Călărași, 
Olt și 
un mo- 
viața și 

agricultorilor, a 
a tuturor lo- 

aceste județe.

HANDBAL MASCULIN

& ment conduce Matveeva (URSS) 
§ ? P> urmată de Stanciu <Ro-
§ mania) și Szmacinska (Polonia) 
§ cu cîte 4 p.
§ • După 9 runde. în turneul
§ pentru „Cupa Mondială", de la 
§ Rotterdam, conduce Karpov 
§ (URSS) cu 5 p (1). urmat de
5 Timman (Olanda), Nunn (An- 
§ glia). Vaganian (URSS) cu cîte
6 5 p.
§ • „Memorialul Tigran Petro-
ș sian", de la Erevan, s-a încheiat 
§ cu victoria marelui maestru Va- 
$ sili ivanciuk (19 ani) cu 8.3 p 
Ș din 11 posibile, urmat de Lpull- 
5 an 7,5 p, Agoplan, Romanlșin, 
ș Azmaiparașvlll cu cîte 7 p.
§ • In cadrul manifestărilor prl-
S lejuite de împlinirea a 100 ani 
§ de la înființarea Federației de 

șah din Elveția, în localitatea 
Lenk s-a disputat un puternic 
„open" internațional. Au partici
pat mari maeștri și maeștri in
ternaționali din țări europene. 
După o luptă strînsă, trei concu- 
renți au obținut victoria la ega
litate: A. Meduna (Cehoslova
cia), I. ZIatilov (Bulgaria) și J. 
Gallagher (Anglia), toți cu cîte 
5,5 puncte din 7 posibile. Marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu a terminat pe locul patru, 
cu 5 p (3 victorii și 4 remize).

I
I
i
i

I

fi înmînată lui Voinea, căpi- § 
țanul formației H. C. Minaur.
Ca și în partida-tur, pe foaia 
de arbitraj au fost trecute ace
leași echipe. Iată componența 
acestora: STEAUA : Vasile,
Simion — Berbece (7 — 5 din 
7 m). Dumitru (6), Ghimeș (2), 
Stingă (11), Cicu. Mirică (2), 
Niculae, Popescu, Ionescu, Ștot; 
H. C. MINAUR: Neșovici, Pe- 
tran — Andronic (1), Pavel (9), 
Porumb (5), Voinea (6 — 1 din 
7 m), Marta (2), Popovîci (2), 
Kapornay, Akacsos (2), Cuc, 
lies. Au arbitrat: R. Iamandi 
— Tr. Ene, ambii din Buzău.

La Timișoara. Politehnica — 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
26—27 (10—15).

CLASAMENTUL FINAL : 1.
II. C. Minaur, cîștigătoarea 
„Cupei României", ediția a 
X-a; 2. Steaua; 3. A.S.A. Elec-

I

C.E. DE BASCHET (f)
VARNA. In sala sporturilor 

din localitate se desfășoară cea 
de a ' ‘ '
tulul 
chet. 
s-au 
tide: 
78—75, Bulgaria ______
Italia — Olanda 67—52, Iugosla
via — Ungaria 76—52. In a doua 
etapă au fost înregistrate rezul
tatele: Bulgaria — Ungaria 92—77, 
URSS — Italia 79—48, Cehoslova
cia — Olanda 68—60. Iugoslavia 
— Franța 81—62.

XXII-a ediție a Campiona- 
Euiropean 
In prima 

desfășurat
U.R.S.S.

feminin de bas- 
zi a întrecerilor 
următoarele par- 
— Cehoslovacia 

— Franța 90—54.

FOTBAL
PRELIMINARIILE C.M.

Miercuri seara s-au desfășurat 
ultimele două partide ale sta
giunii de primăvară a pc-lim.na- 

. rlilor C.M., in zona Europei. 
§ Atît la Reykjavik (Islanda — 
§ Austria 0—0), cit șl la Oslo 
§ (Norvegia — Iugoslavia 1—2) 
§ partidele au fost foarte Impor- 
S tante.
S • IN GRUPA a 3-a, se scon- 
5; ta pe o victorie a islandezilor. 
§ dar, împotriva cursului locului. 
Ș rezultatul a rămas alb : 0—0.
5 După cum transmit comentato-
6 rli, gazdele au dominat copios 
§ de la început pînă în ultimul 
ș minut I Arbitrul galez Howard 
Ș King n-a validat un gol al Is-

landezllor, pentru că văzuse un 
Ș fault comis de Sigi Jonsson. 
S înainte ca acesta să fl trimisX-a; 2. Steaua; 3. A.S.A. Elec- Sînainte ca acesta să fl trimis 

tromures Tg. Mures; 4. Politeh- § balonul cu capul în poarta aus- 
nica Timișoara; '5. Dinamo § au™al *oatn**
D.. » C țj,, — _ — O- a clît@ ÎTlcU?! OCHZll . TâtatO UC inSU—București; _6. Tractorul Brașov; §,ari _ relatează Agențiaratate de insu- 
- . ■ s-lari — cum relatează Agenția
7. Universitatea C.U.G. Cluj- «svieneză A.P.A.. tn tîmo ce oas- 
Napoca; 8. Știința Bacău. S peții au periclitat foarte puțin

O ușoară scădere a nivelului 
performanțelor s-a putut în
registra în ziua a doua a Cam
pionatelor Internaționale de 
tir ale României care se dis
pută la București. în primul 
rînd pentru că cifrele celor dintîi 
clasați n-au mai fost atît de 
ridicate ca la probele din pri
ma zi, poate și din cauza vre
mii mai întunecate, care a în
greunat o vizibilitate per
fectă. Iar în al doilea rind, 
pentru că a lipsit acel sus
pans la capitolul luptei pentru 
victorie care face „sarea și pi
perul" unei competiții sporti
ve : învingătorii fie că au 
cîștigat clar, fie că principa
lii lor adversari au capotat, 
unii de-a dreptul incredibil, 
așa cum s-au petrecut lucru
rile cu Anișoara Matei (care a 
tras o țintă de finală în va
loare de ...91 de puncte), ori 
Gabriel Cristache (care n-a 
putut să treacă peste Un rateu 
pe care l-a avut tot în faza 
ultimă a întrecerii).

În aceste condiții, Florin 
Cristofor și bulgăroaica Te- 
menușka Țvetkova (care-și 
înscrie astfel a doua victorie a 
„internaționalelor" noastre în 
palmares, după pușca cu aer 
comprimat) au cîștigat fără 
probleme probele de 60 de 
focuri la pușcă liberă și, res
pectiv, standard, chiar dacă 
rezultatele lor n-au fost, așa 
cum aminteam, foarte ri
dicate. Nici cubanezul Paul 
Rodriguez n-a realizat un 
punctaj foarte ridicat la pistol 
viteză, Gabriel Cristache î-a 
fost egal, la terminarea probei 
propriu-zise, ambii totalizînd 
atunci 589 p. Cristache clacînd 
însă, după rateul amintit, a lă
sat loc liber lui Cornciiu Ion

care, cu o semifinală șl cu o 
finală relativ bune, a urcat 
de pe locul 5 pină pe 2.

în fine, ceva mai promițător 
începuse finala la pistol sport 
(chiar dacă și aici rezultatele 
au fost mai slabe) : Buțu și 
Matei aveau punctaje egale 
(577 p), pe primele două locuri, 
paritate se înregistra și la 
pozițiile 3 și 4, cu franțuzoaica 
Serna și cu Daniela Dumitraș- 
cu (575 p). Evoluția slabă a 
lui Matei (în final pe locul 7) 
nu i-a pus nici un fel de 
probleme Anei Buțu in dru
mul spre succes, și doar Du- 
mitrașcu a reușit s-o depă
șească pe Serna și să urce pe 
locul secund. Totuși, nu pu
tem să trecem cu vederea in
voluția generală pe care fe
tele noastre continuă s-o în
registreze la această probă.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
liberă 60 f.c. : 1. F. Cristofor
(România) 692 p ; 2. P. Gruia 
(România) 690 p ; 3. G. Tătaru 
(România) 688 p ; 4. P. Lechocky 
(Cehoslovacia) 686 p ; 5. E. Ma- 
rinov (Bulgaria) 685 p : 6. I. Jol- 
dea (România) 684 p ; pușcă 
standard, 60 f.c. : 1. Temenușka 
Țvetkova (Bulgaria) 593 p ; 2.
Ana Teodoru (România) S89 p ; 
3. Monica Ionlță (România) 588 
p ; 4. Janna Kuzelova (Ceho
slovacia) 587 p ; 5. Daniela Toa- 
der (România) 582 p ; 6. Car
men Mălina (România) 582 p ; 
pistol sport : 1. Ana Butu (Româ
nia) 675 p ; 2. Daniela Duml-
trașcu (România) 672 p : 3. Co
rinne Serna (Franța) 671 p ; 4. 
Camelia Pirea (România) 666 p ;
5. Elena Ene (România) 665 p ;
6. ileana Mureșan (România) 660
p : pistol viteză : 1. R. Rodrl- 
guez (Cuba) 874 p ; 2. C. Ton 
(România) 870 p ; 3. O. Cris
tache (România) 868 p : 4. M. 
Stan (România! 865 o ; 5. L. To- 
nașcu (România) 772 p : 6. A. 
Loeky (Cehoslovacia) 770 p.

Radu TIMOFTE

La zi DESPRE O SUGESTIE
Dacă o serie de jucători de elită au absentat de la Ro

land Garros ’89. în frunte cu McEnroe, Cash și Leconte, și 
mai numeroși au fost aceia — Lendl. Edberg. Becker, Agassi 
(care a și abandonat pe parcurs), Wllander, Noah, Connors, 
Meclr — care au abordat „Internaționalele" Franței cu forțe 
diminuate, ca urmare a unor accidentări mai vechi sau mai 
noi. Căutînd să explice o situație de-acum alarmantă, spe
cialiștii au invocat cînd participareea abuzivă la concursuri, 
cînd „puterea" exagerată a rachetelor moderne, cînd igno
rarea perioadei necesare refacerii, cînd alternarea suprafe
țelor de joc și așa mai departe.

Observînd că principala cauză a „demolării" tenismenilor 
fruntași o constituie afectarea coloanei vertebrale (McEnroe, 
Leconte. Becker, Edberg. Mecir etc.), Pierre Pallardy, un 
kinesiterapeut cu pricepere și experiență în domeniu (referin- 
du-se și la tenis, cartea lui „Plus Jamals mal au dos" a fost 
foarte apreciată), a lansat un punct de vedere inedit șl, tot
odată, incitant. Socotind că „antrenamentul îi dărîmă pe cam
pioni", Pallardy a mers chiar la detalii, subliniind că primul 
vinovat e... serviciul ! „In pregătire, afirmă el, jucătorii for
țează peste limită cu serviciul. Marii campioni efectuează în
tre patru și șase sute de servicii într-o singură ședință de antre
nament. Este mult prea mult. Rezultă o imensă pierdere de ener
gie și microtraumatisme la toate nivelurile. îndeobște la cel al 
vertebrei a cincea lombare". Invitat să-și spună părerea, un re
putat ortoped jarionez, profesorul Kisomatu, a menționat, sin
cer, că nu posedă suficiente informații, dar că „teoria" emisă 
de Pallardy 1 se pare întru totul plauzibilă.

Cum ceva trebuie întreprins, existînd riscul ca într-o bună 
zi la un turneu din „Marele Șlem", să zicem, să ia parte 
numai tenlsmeni cu cotă redusă, s-a reluat în discuție su
gestia făcută, anul trecut, de Philinne Chatrier. nimeni a’*nl 
decît președintele federației Internaționale, după eare regu
lamentul ar trebui modificat, renunțîndu-se la a doua minge 
de serviciu ! Chiar dacă Pallardy nu vede în această posi
bilă schimbare decît o jumătate de măsură, el opinînd pen
tru „domolirea antrenamentului", cițlva jucători — între care 
Lendl și Becker — par tot mai tentați de ea. „Cum nici 
unul dintre momentele jocului nu se repetă, a comentat 
Lendl, de ce s-ar repeta serviciul 7 Eu sint pentru o singură 
minge, ca șl la volei, de pildă". Firește că apropierea e 
forțată, dar problema se dezbate, după Roland-Garros ’89. 
mai anrins ca orieînd. ea preocupă.

Si cum nu lese niciodată fum fără foc...
Ovidiu IOANIȚOAIA

buturile gazdelor. In orice caz, 
echipa Austriei a obținut un 
punct foarte prețios, în depla
sare, și rămîne, în continuare, 
în lupta pentru calificare. Ur
mătoarele intîlnlri : Austria — 
Islanda, Austria — U.R.S.S., Is
landa — R.D.G., Islanda — Tur
cia, R.D.G. — U.R.S.S., Turcia 
— Austria, U.R.S.S. — Turcia ș! 
Austria — R.D.G. Iată clasamen
tul la ora actuală

1. U.R.S.S.
2. Turcia
3. Austria
4. Islanda
5. R. D. Germană

5 3 2 0 8-2 8
5 2 1 2 8-6 5 
41214-54
5 0 4 1 3-54
3 113 4-93

• IN GRUPA a S-a, după vic
toria repurtată de Iugoslavia a- 
supra Norvegiei, cu 2—1 (1—0)
prin golurile marcate de Stolko- 
vlci (min. 21) și Vujovlei (min. 
86), respectiv FJortoft (min. 88), 
e ca și sigur că Scoția și Iugo
slavia se vor califica pentru tur
neul final Scoțienii mai au de 
jucat cu Norvegia (acasă). eu 
Iugoslavia si Franța (în depla
sare), iar Iugoslavia va mai în- 
t’lni pn Scoția și Norvegia (al 
și pe Cipru (dl. Iată clasamen-
tul la zi :

1. Scoția 5 4 10 10- 5 9
2. Iugoslavia 5 3 2 0 10- 4 8
3. Norvegia 5 2 0 3 8- 8 4
4. Franța 5 12 2 4- 8 4
3. Cipru 8 0 15 5-16 1

DANEMARCA - SUEDIA 6-0 I
La Copenhaga a inceput un 

turneu triunghiular internațio
nal. In prima partidă, echipa 
Danemarcei a dispus cu 6—0 
(2—0) de cea a Suediei, prin 
golurile lui Povlsen (min. 30), 
Elstrup (min. 42 și 73), Ander
sen (min. 63), Bartram (min. 
69) șl M. Laudrup (min. 79). As
tăzi, Suedia va întîlni Brazilia, 
iar duminică este programat ul
timul meci, dintre Danemarca și 
Brazilia.
• IN C.E, de tineret : Norve

gia — Iugoslavia 0—1 (0—0). A 
înscris Prosinek (min. 87). •
S-A ÎNCHEIAT campionatul 
Cehoslovaciei. Titlul a revenit 
echipei Sparta Praga (pentru a 
16-a oară), care a totalizat 45 o. 
Pe următoarele locuri : Banlk 
Ostrava 42 p. Plastika Nitra 34 
p. Slavia Praga 33 p, Dukta 
Fraga 33 o etc. Au retrogradat : 
sîkoda Plsen =î Sna-+ak Hra^cc 
Knalove «k Prima ediție a „Su- 
nercupei Italiei" a fost cîștigată 
de A. C. Milan. învingătoare cu 
3—1 (1—n în fata Sâmp ’orie.. Au 
înscris Rilkaard (min. 18). Mari
nari (min. 721 si Van Baston 
(min. 89. din 11 ml pentru Mi
lan, respectiv Vialli (min. 13).
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